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 اإلهداء

حياة، إلى َمن زرع طموحاً فّي صار يدفعني نحو األمام إلى مستقبل زاهر، إلى سندي في هذه ال

 إلى "أبي".

، إلى الشمس التي تذيب جمود قلبي، إلى من تفّجر ينابيع األمل في دنيايإلى القمر الذي يضيء 

أعماقي، وتغرس حّب هللا في فؤادي، وترّسخ حب العلم في أعماقي، إلى من أعجز عن إيفائها 

 أمي".حقها " 

والفرح، إلى من سّهل هذا  الخير بألوان الدنيا أرى إلى اإلنسان الذي تربّع في قلبي، وجعلني

وألصل لتحقيق أمنياتي،  ،ألصل إلى هنا ؛اإلنجاز أمامي، ووقف إلى جانبي في كل خطوة خطوتها

 " زوجي".

 مه "جنيني".إلى من أحمله في أحشائي، وأشعر به دون رؤيته، إلى من أسعى ليرفع رأسه بأ

 وزوجة أخي، وابن أخي". ،وأخواتي ،إلى عزوتي، وبسمة ثغري، " أهلي إخواني

 إلى عائلتي الثانية، التي أعيش بينهم واحدة منهم "أهل زوجي".

اليأس  وعدم المثابرة على حفزتنيو ،ن تشجيعي على االستمرارعإلى صديقتي التي ما كلّت 

 "دعاء البرقاوي".

 مل الذين انتظروا هذا اليوم كثيراً.إلى أصدقائي في الع

 أهدي إليهم جميعاً هذا العمل.
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 الشكر والتقدير

الحمد هلل الواحد، العزيز العظيم الشاهد، سامع ذكر الذاكر، وحْمد الحامد، وعالم ضمير 

وأدرك الواجد،  ،المريد ونية القاصد، لعظمته خضع الراكع، وذل الساجد، وبهداه اهتدى الطالب

ولم يحتج إلى مساعد، وألقى في األرض رواسي راسخات القواعد، فتنزه عن  ،ماء فعالهارفع الس

ً باألسرار والعقائد، وأبصر حتى  ،عن ولد ورجل أو نّد معاند، وعز   ،شريك مشاقق وأحاط علما

 ؟هل من سائل :دبيب النمل في الجالمد، وسطا فسالت لهيبته صعاب الجوامد، ويقول في الليل

وتلقى الوافد، وأقسم على وحدانيته وما ينكر إال معاند، أحمده  ،راقد، بنى بيتاً أمر بقصده فانتبه يا

 :على الرخاء والشدائد، وأقر بتوحيده إقرار عابد، وأصلي على رسوله بيت القصائد. وبعد

 برنامج في طالبةً  أتقّدم بالشكر الجزيل من األستاذ الدكتور سمير استيتية الذي رعانيف

 ينتظر ردّ  ولم بذل منو والتعليم، العلم ركب في السبق البحث، صاحب هذا ومعدةً  تير،الماجس

 وأكفكم جودكم من لمسة كلّ  وفي أعبّر، القصيد أبيات وبأّي   أدخل، الثناء أبواب أّي   العطاء، فمن

أستاذي الفاضل بكلماٍت عاجزة عن إيفائك حقك من الشكر والتقدير لقبولك  أسّطر، للمكرمات

 كم هللا عنا خير الجزاء.فليجزشراف على هذا العمل، اإل

الدكتور منير  األستاذ المناقشة لجنة في الموقرين أستاَذي   إلى الجزيل بشكري وأتقدم

 ،خللها لسد أهل فهم الرسالة، هذه مناقشة بقبول علي   لتفضلهم ، والدكتور باسل الزعبي؛الشطناوي

 فيها، وأسأل هللا أن ينفع بعلمكم. القصور مواطن عن إلبانةوا ،تهاءانتو وتهذيب ،معوجها وتقويم

 أوتيت أنني ويسّرني أن أشكر عميد كلية اآلداب األستاذ الدكتور "هاشم مناع"، فأقرُّ لو

 بالعجز فةً ومعتر ،ةً مقصر إال القول بعد كنت لما والنثر، النظم في النطق بحر وأفنيت بالغة، كل

 .شكره واجب عن

 األلسن كر األستاذة الدكتورة "زهرية عبد الحق" التي مهما نطقتويسعدني أن أش

 روعتها أمام مقّصرة تظلّ  معانيها، الروح جسدت ومهما ،بوصفها األيدي خّطت ومهما ،بأفضالها

 همتها. وعلوّ 

وأخيراً أشكر كل من قّدم لي يد العون على إنجاز هذا العمل، فشكراً لكم جميعاً، وجزاكم 

 خير.هللا عنا كل ال
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 اللغوية السالمة إقرار

 

" التحليل الصوتي لظاهرة البناء في العربية:" بـ سومةوالم الرسالة بأن أدناه الموقع أنا أقر

 تم واإلمالئي، والنحوي، اللغوي، التدقيق وبعد هدى محمد يوسف البراج،: الطالبة من والمقدمة

 أعاله ذكر ما على وبناءً . خطاءاأل من خالية اآلن وأصبحت والجمل، الكلمات، بعض تصحيح

 .اإلقرار هذا على أوقع

 

 

 :االسم                                                                 

 :التوقيع                                                                 
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 التحليل الصوتي لظاهرة البناء في العربية

 إعداد 

 مد يوسف البراجهدى مح

 إشراف

 استيتية شريفأ.د. سمير 

 الملخص

 قّدم فقد النحوية، الظاهرة النحاة بها وصف التي المصطلحات من والبناء اإلعراب يعد

ً  النحاة  المبني بخالف اإلعراب، من موقعه بتغير آخره حركة تتغير الذي هو برَ عْ فالم   لهما، ضبطا

تفسيراً  تقّدم المعاصرة الصوتية المفاهيم ولكنّ  عليها، مبنيًّا نويكو تتغير، ال واحدة حالة يلزم الذي

ً  تحليالً  لتقّدم الدراسة هذه جاءت هنا ومن. للبناء في العربية  البناء. لظاهرة صوتيّا

إلى الوقوف على معالجة القدماء والمحدثين لظاهرة البناء في العربية،  وتهدف الدراسة  

ات في العربية، وطريقة المعالجة الصوتية فيها، والوقوف على وأقوالهم في ذلك، ومعرفة المبنيّ 

 التغيرات الصوتية في المبني ات وتحليلها في ضوء ذلك.

 ،وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على استقراء المبنيات في العربية

 وتحليل سبب بنائها عند القدماء والمحدثين. 

أهمية علم وخاتمة، شملت المقدمة  ،وأربعة فصول ،مقدمة تتألف هذه الدراسة من

علوم اللغة العربية عامة، وعلم النحو خاصة، وتحدثت بنظرة عامة عن رأي  األصوات في فهم

القدماء والمحدثين في أسباب البناء، كما احتوت على مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها. أما 

التراثيّة"، وتناول الفصل الثاني "  والمعالجة المفهوم ناء:" الب :الفصل األول، فجاء تحت عنوان

بناء الحروف"، وعالج الفصل الثالث" بناء األفعال" والفصل الرابع " بناء األسماء". وعرضت 

 ألهم ما جاء في هذه الدراسة، وأهم النتائج التي توصلت إليها. خالصةً  في الخاتمة



 ح

 ه: تفسير ظاهرة البناء تفسيراً صوتيّا؛ ألن هذوقد توّصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها

صوتي ة ليس لها صلة باإلعراب إال ما سموه اإلعراب  ظاهرة في حقيقتها العلمية تغيرات  ال

 وهو ال يفسر هذه الظاهرة.  ،التقديري
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Abstract 

  

Parsing and uninflection are terms used by grammarions to describe 

the grammatical ( Syntactic) Phenomena. Both terms have been well – 

defined by syntacticians. The inflected words are characterized by change 

of case endings according to their position in the sentence while uninflected 

words undergo no such change. However contemporary phonological 

concepts suggest some remedies to overcome this obstacle. This study, 

therefore, aimed to analyse the above – mentioned Phenomenon 

phonologically.                                                                                              

This study aimed to investigate the methods adopted by both old and 

modern grammarians in addressing that phenomenon in Arabic. 

Uninflected words, their phonological treatment, and the phonological 

changes they undergo will all be tackled in light of that.                               

The researcher adopted the descriptive analytical approach to 

investigate such words in Arabic and the reason why they are uninflected 

as advocated both by traditional and modern grammarians.                     



 ي

This study consists of an introduction, four chapters, and a 

conclusion. The introduction included overall review of phonology and its 

significance in the Arabic sciences, especialy syntax. The causes of 

uninflectedness according to views of the old and modern linguists were 

also addressed.                                                                                          

The introduction included the study problem, its significance and 

goals. Chapter one is entitled uninflectedness: Concept and Traditional 

Treatment, chapter tow deals with particles uninflectodness, chapter three 

deals with verb uniflectedness, and chapter four addresses noun 

uniflectedness.                                                                                            

The conclusion contained recapitulation and conclusions or results of 

the study.                                                                                                   

The researcher reached some results chief among which are the 

following: explaining the phenomenon phonologically and that cannot be 

justified on parsing graunds.                                                                       
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ب التفويض

 ج قرار لجنة المناقشة

 د اإلهداء

 هـ الشكر والتقدير

 و إقرار السالمة اللغوية

 ز الملخص باللغة العربية

 ط -ح الملخص باللغة اإلنجليزية

 س -ي فهرس المحتويات

 1 المقدمة

 4 الفصل األول

 5 البناء: المفهوم والمعالجة التراثية

 5 المبحث األول: مفهوم البناء لغة واصطالحا   -

 5 لغة  مفهوم البناء المطلب األول:  -

 7 المطلب الثاني: مفهوم البناء اصطالحا   -

 9          عالقة البناء بالتنوينالمبحث الثاني:  -

 11      أصالة اإلعراب والبناءالمبحث الثالث:   -

 11   يةفي العرب المبحث الرابع: معالجة البناء -

 11       الشبه الوضعيالمطلب األول:  -

 14 الشبه المعنويالمطلب الثاني:  -

 11 الشبه االستعماليالمطلب الثالث:  -

 11 الشبه االفتقاريالمطلب الرابع:  -

 02 أوال : االحتمال األول -

 01 ثانيا : االحتمال الثاني -

 04 ثالثا : االحتمال الثالث -
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 05 الفصل الثاني

 01 حروفبناء ال

 01 واصطالحا   مفهوم الحرف لغة  المبحث األول:  -

 01 لغة   مفهوم الحرفالمطلب األول: -

 07 المطلب الثاني: مفهوم الحرف اصطالحا   -

 09 المبنيات من الحروفالمبحث الثاني:  -

 12 حروف الجر المطلب األول: -

 11 أوال : بناء حروف الجر -

 11 ثانيا : البناء على السكون الظاهر -

 14 ثالثاُ: البناء على السكون المقدر -

 15 رابعا : البناء على الفتح -

 11 خامسا : البناء على الكسر -

 19 سادسا : البناء على الضم -

 41 المفاجأة فاحرالمطلب الثاني:  -

 40 حروف الجوابالمطلب الثالث:  -

 40 أوال : البناء على السكون الظاهر -

 44 ثانيا : البناء على السكون المقدر -

 45 ثالثا : البناء على الفتح -

 47 العطفحروف المطلب الرابع:  -

 47 أوال : البناء على السكون -

 41 ثانيا : البناء على الفتح -

 49 المطلب الخامس: حروف التمني -

 49 أوال : البناء على السكون -

 49 ثانيا : البناء على الفتح -

 52 المطلب السادس: حرفا التفسير -

 51 : حروف الشرطالمطلب السابع -



 م

  51 حروف التحضيض والتنديمالمطلب الثامن:  -

 55 حروف العرضالمطلب التاسع:  -

 51 حروف التنبيهالمطلب العاشر:  -

 15 الحروف المصدريةالمطلب الحادي عشر:  -

 15 اوال : البناء على السكون  -

 59 ثانيا : البناء على الفتح -

 12 المطلب الثاني عشر: حرفا االستقبال -

 11 المطلب الثالث عشر: حرفا التشبيه -

 10 حروف النفيالمطلب الرابع عشر:  -

 10 أوال : البناء على السكون -

 10 ثانيا : البناء على الفتح -

 11 حروف النداءالمطلب الخامس عشر:  -

 11 أوال : البناء على السكون -

 15 ثانيا : البناء على الفتح -

 11 الفصل الثالث -

 17 بناء األفعال

 17 بناء الفعل الماضيالمبحث األول:  -

 17 المطلب األول: البناء على الفتح -

 17 أوال : الفعل الماضي الصحيح اآلخر -

 11 المطلب الثاني:  الفعل الماضي المعتل اآلخر -

 72 المطلب الثالث: البناء على السكون -

 70 المطلب الرابع: بناء الفعل الماضي على الضم -

 71 الصحيح اآلخر أوال : الفعل الماضي -
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 71 ثانيا : الفعل الماضي المعتل اآلخر باأللف -

 74 ثالثا : الفعل الماضي المعتل اآلخر بالواو أو الياء -

 75 المبحث الثاني: بناء فعل األمر -

 71 المطلب األول: بناء فعل األمر الصحيح اآلخر -

 71 المطلب الثاني: بناء فعل األمر األجوف -

 77 ء فعل األمر المعتل اآلخرالمطلب الثالث: بنا -

 71 المطلب الرابع: بناء فعل األمر الصحيح المتصل بنون النسوة -

 79 المطلب الخامس: بناء فعل األمر المتصل بألف االثنين -

 79 المطلب السادس: بناء فعل األمر الصحيح المتصل بواو الجماعة  -

 79 المؤنثةالمطلب السابع: بناء فعل األمر المتصل بياء المخاطبة  -

 12 المطلب الثامن: بناء فعل األمر المضعف -

 11 المطلب التاسع: بناء فعل األمر الصحيح المتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة -

 15 المبحث الثالث: بناء الفعل المضارع -

 15 المطلب األول: بناء الفعل المضارع المتصل بنون النسوة -

 11 ضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفةالمطلب الثاني: بناء الفعل الم -

 11 الفصل الرابع -

 19 بناء األسماء -

 19 المبحث األول: الضمائر -

 19 المطلب األول: مفهوم الضمير في العربية -

 91 المطلب الثاني: بناء الضمائر -

 90 المبحث الثاني: بناء الضمائر المنفصلة -

 90 المطلب األول: ضمائر المتكلم -
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 95 لمطلب الثاني: ضمائر المخاطبا -

 91 المطلب الثالث: ضمائر الغائب -

 121 المطلب الرابع: الضمائر المتصلة -

 121 أوال : ضمائر الرفع -

 125 ثانيا : ضمائر النصب -

 111 ثالثا : ضمائر النصب والجر -

 114 المبحث الثالث: أسماء اإلشارة -

 115 بناء أسماء اإلشارةالمطلب األول:  -

 111 لب الثاني: أسماء اإلشارة المبنيةالمط -

 101 المبحث الرابع: األسماء الموصولة -

 104 بناء األسماء الموصولةالمطلب األول:  -

 101 المبحث الخامس: أسماء االستفهام -

 101 بناء أسماء االستفهامالمطلب األول:  -

 101 أوال : البناء على السكون الظاهر -

 109 لمقدرثانيا : البناء على السكون ا -

 111 ثالثا : البناء على الفتح -

 111 المبحث السادس: أسماء الشرط المبنية -

 111 المطلب األول: المبنيات على السكون -

 115 المطلب الثاني: المبنيات على الفتح -

 117 المبحث السابع: أسماء األفعال -

 117 المطلب األول: أسماء فعل األمر -

 117 أوال : البناء على السكون -

 142 ثانيا : البناء على الفتح -
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 140 ثالثا : البناء على الكسر -

 141 المطلب الثاني: أسماء الفعل الماضي -

 141 أوال : البناء على الفتح -

 145 المطلب الثالث: أسماء الفعل المضارع -

 145 اوال : البناء على السكون -

 141 ثانيا : البناء على الفتح -

 147 بناء الظروفالمبحث الثامن:  -

 147 المطلب األول: مفهوم الظروف لغة -

 149 المطلب الثاني: علة بناء الظروف -

 149 أوال : البناء على السكون الظاهر -

 152 ثانيا : البناء على السكون المقّدر -

 150 ثالثا : البناء على الفتح -

 154 رابعا : البناء على الضم -

 157 خامسا : البناء على الكسر -

 151 الخاتمة

 159 النتائج

 112 المصادر والمراجع
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 المقدمة

  تشكالت دراسة في األساس ه  ألنّ  العربية؛ اللغة في األساسية العلوم من األصوات علم يعدّ 

 والداللة، والصرف، النحو،: األخرى اللغة علوم يفيد وأنه وخصائصه، وتكونه، ونطقه، الصوت،

 والتغيرات ،الكلمات بناء في الظواهر بعض يحتوض في الصرف علم يفيد األصوات علم أن وذلك

 تحديد في الداللة علم ويفيد ونوعها، الجملة وظيفة تحديد في النحو علم ويفيد فيها، تحدث التي

 ثنايا في الصوتي الدرس ووجدنا العلم، بهذا القدامى النحاة اهتمام جاء هنا ومن. للمفردة المعنى

 .القرآنية القراءات في القّراء ةإفاد في أثر العلم لهذا وكان كتبهم،

 على بناء الكلمات أواخر وضبط الجملة، تركيب على يركز العربي النحو أن المعلوم من

 ارتبط اإلعراب مصطلح أن ونعلم. الجملي التركيب في تؤديها التي والوظيفة تتخذه، الذي الموقع

ا أو نصباً، أو عاً،رف الجملة، في تقع الذي الموضع تغير نتيجة الكلمة، آخر بتغير  جزماً، أو ،جرًّ

 قبول عدم أي الجملة؛ في موقعها بتغير تتغير ال واحدة حركة على المفردة ثبوت هو البناء أن كما

 كذلك إعرابية، حركةً  تقبل ال وبنى، ورمى، أتى،: فاألفعال اإلعرابية، الحركة المبنية الكلمة

ً  تقبل ال وهدى، مصطفى،: األسماء  األسماء كذلك الجملة، في موقعٍ  أي في رابيةإع حركة أيضا

 .مبنية فهي إعرابية حركة تقبل ال ،(أي)  باستثناء واالستفهام الشرط، وأسماء الموصولة،

ً  اللغة علماء مقدّ   بالشبه ذلك وعللوا ،وحروف ،وأفعال أسماء، :الكلمات لبناء أسبابا

 المجاورة، أو والسهولة، التخفيف،: مثل من أخرى، بأسباب تعلق ما أو مبني، هو الذي بالحرف

تفسيراً  تقّدم المعاصرة الصوتية المفاهيم لكنّ . اإلسناد نتيجة يتسبب ما أو الساكنين، التقاء أو

 بألف، ينتهي موسى،: فمثالً  نحويةً، مسألةً  وليس خالصة، صوتية ظاهرة فالبناء البناء، لظواهر

 واحدةً  حالةً  العرب ألزمته استفهام اسم فهو( َمنْ  ) كذلك تتحرك، أن تقبل ال والحركة حركة، وهو

 الدراسة هذه عليها تقوم التي الفكرة إلى يقودنا وهذا إعرابية، حركةً  يقبل فال السكون، وهو

 " .العربية في البناء لظاهرة الصوتي التحليل"  بـ الموسومة

لمية المعاصرة، إذ تنبع أهمية الدراسة من تناولها لموضوع البناء من جهة المعطيات الع

 هذا يتناولوا ولم التراثي، النحوي الدرس ضوء في كان البناء تحليل في العلماء إن اجتهاد

 إحدى الدراسة هذه تكون وبذلك المعاصرة، الصوتية العلمية المعطيات جهة من الموضوع

 كتابه في لها استيتية سمير الدكتور األستاذ دراسة بعد الموضوع بهذا الخاصة الصوتية الدراسات

 بعض فيها وقع التي الصحيحة غير التصورات الدراسة هذه وستناقش". النحوي األصوات علم"

 .البناء لتفسير منهم محاولة في القدامى
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 :إلى الدراسة هذه تهدف

 ذلك في وأقوالهم العربية في البناء لظاهرة والمحدثين القدماء معالجة على الوقوف. 

 فيها الصوتية المعالجة وطريقة يةالعرب في اتالمبنيّ  معرفة. 

 ذلك ضوء في وتحليلها المبنيّات، في ةالصوتيّ  راتالتغيّ  على الوقوف. 

البناء على : األربعة أقسامه في البناء فهم إلى يرشد أن الصوتي التحليل في ي فترض  و

 السكون، والفتح، والضم، والكسر.

 المادة وصف على يقوم ليلي،تح وصفي   منهج   هو الدراسة هذه في المتّبع المنهج

 .مفيدة نتائج إلى بالدارس يصل تحليالً  تفاصيلها أدق إلى تحليلها ثم المدروسة،

 وفي حدود اطالع الباحثة عثرت على مجموعة من الدراسات السابقة أهمها:

ة في التركيب اللغوي العربي" لألستاذ صالح رات الصوتيّ رسالة دكتوراة بعنوان: " التغيّ  -

التعريف  :يني. تنبع أهمية هذه الرسالة من تسليطها الضوء على جملة من القضايا أبرزهاأبو ص

ع العالقات والروابط بين وتتبّ ثرها ومواطنها في التركيب، ة وقوانينها، ودراسة أرات الصوتيّ يّ بالتغ

 مستويات الدرس اللغوي الصوتيّة والصرفيّة والنحويّة والدالليّة.

رات والوقوق على أهم التغيّ  ،ة المتبعة في هذه الدراسةمن المنهجيّ  وقد استفادت الباحثة

 على مستوى الصوت.

، للباحثة نبال "بحث بعنوان:" التفسيرات الصوتيّة لعالمة بناء األسماء في اللغة العربية -

جاء هذا البحث في خمسة مباحث: وهي: البناء الكلي الذي يلزم االسم حالة واحدة مهما وقد نزال. 

تغير موقعه اإلعرابي؛ حركة أو سكوناَ، ونعته النحاة بالبناء الالزم، والمبحث الثاني تناول البناء 

الرابع  والمبحثاهرة الحمل على الجوار ، ظالجزئي، والمبحث الثالث: تناول البناء الموضعي ل

المنقطعة عن ن، أما المبحث الخامس واألخير فقد تناول بناء الظروف فقد تناول البناء التركيبي

 اإلضافة.

وقد استفادت الباحثة من طرح المادة العلمية في هذا البحث، وتوسعت في تناول مادة بناء 

 األسماء بحكم ما تقتضيه الدراسة. 
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الفصل  فقد جاء ،خاتمة. أما فصول الدراسةو أربعة فصول،و ،مقدمة جاءت الدراسة في

ة التراثية" تناولت فيه مفهوم البناء لغة واصطالحاً، " البناء: المفهوم والمعالج :األول تحت عنوان

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان  .عند القدامى، ورد المحدثين على ما قالوهثم تناولت أسباب البناء 

ثم تناولت المبنيات من الحروف: "بناء الحروف". تناولت فيه مفهوم الحرف لغة واصطالحاً، 

لجواب، وحروف العطف، وحروف التمني، وحرفا حروف الجر، وحروف القسم، وحروف ا

التفسير، وحروف الشرط، وحروف التحضيض، وحروف العرض، وحروف التنبيه، والحروف 

نبذة المصدرية، وحروف االستقبال، وحروف التشبيه، وحروف النفي، وحروف النداء. معطية 

عالمة بنائها،  ف، ثم قسمت حروف كل مجموعة منها حسب روصغيرة عن كل نوع من هذه الح

 معللة سب بناء كل حرف منها على ما ب ني عليه.

ً بـ: "بناء األ ل الماضي بناء الفعبدايةً فعال" الذي تناولت فيه وجاء الفصل الثالث معنونا

ثم على السكون، وأخيراً على الضم، موضحةً أشكال الفعل في كل حالة بناء منها. ثم  ،على الفتح

صحيح اآلخر، والمعتل األجوف، والمعتل اآلخر، ي جميع أشكاله وهي: تناولت بناء فعل األمر ف

والصحيح المتصل بنون النسوة، والصحيح المتصل بألف االثنين، والصحيح المتصل بواو 

الجماعة، والصحيح المتصل بياء المخاطبة، والمضعّف، والمتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. 

ل المضارع في حال اتصاله بنون النسوة، واتصاله بنون التوكيد وأنهيت هذا الفصل ببناء الفع

 الثقيلة أو الخفيفة.

ً جاء الفصل الرابع معنون وابتدأت ببناء الضمائر، موضحة  بـ " بناء األسماء والظروف"  ا

مبينة بناء كل  ،مفهومها، وعلة بنائها، ثم تناولت كل نوع من هذه الضمائر بكل أقسامه على حدة

، ثم تناولت أسماء اإلشارة مقدمة بنبذة عنها، ثم الحديث عن علة بنائها ثم تفصيل بناء امنهضمير 

ً في حديثي عن األسماء الموصولة وأسماء االستفهام، وأسماء  كل اسم فيها، وهذا انطبق أيضا

الشرط، وأسماء األفعال، واختتم الفصل ببناء الظروف، إذ بينت مفهومها، ووضحت بناء كل 

 .منها ظرف مبني

 .أهم ما توصلت إليه في هذه الدراسة متضمنةوانتهت الدراسة بخاتمة 

وبعد، فإنني أقّر بعدم كمال هذه الدراسة، إذ ال تخلو من النقص والخطأ الذي قد وقع نتيجة 

وهذا النقص  غفلة، أو عدم إحاطة الدارس بكل حيثيات الدرس الصوتي والنحوي قديمه وحديثه،

 آملة بأن أكون قد قّدمت للدرس الصوتي فائدة ولو بسيطة.  كم، اتوإرشادسأكمله بتوجيهاتكم 
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  والمعالجة المفهوم: البناء

 

 :واصطالحا   مفهوم البناء لغة   المبحث األول 

 يحتوي هذا المبحث على مطلبين:

   المطلب األول: مفهوم البناء لغة 

ً  فالن بَنىحت مادة )بنى(: جاء مفهوم البناء في الصحاح ت  أهله على وبَنى. الب نيان من بيتا

ها، على بَنَتْ  بان يَة ، وقوس  . الحائط  : والبنيان  . زفها أي فيهما، ب ناءً  قَتْ  إذا َوتَر   يكاد حت ى به لَص 

 .(0)ينقطع

: نقيض الهدم، بنى البن اء  الب"( البناء فقال: هـ100 :ف ابن منظور ) تعرّ و ناَء بنياً، البَني 

، وبنياناً وبنيةً وبنايةً، وابتناه، وبنّاه.  وبناًء، وبنًى، مقصور 

وتًا اةً  ب يـ  ـبَنـ  يَةً  م  نْ  َوأَْصغَر قال: .(9) قَْفـَرا َوأَْود   ب ه   تََرى الَول يد   قَْعب   م 

، والجمع أبنية، وأبنيات  جمع الجمع، واستعمل أبو حنيفة البناء ف"والبناء:  ي السفن المبنيُّ

فقال يصف لوحاً يجعله أصحاب المراكب في بناء السفن، وإنه أصل البناء فيما ال ينّمى، كالحجر، 

 .(3) "والطين ونحوه، والبنّاء متدبر البنيان وصاحبه

نقيض الهدم، والبناء المبني، " :تحت مادة البني، وتعني جاءفقد  ،في القاموس المحيطو

والبنية: ما بنيته، والجمع الب نى، وتكون البنية في الشرف.  ات.وجمعها أبنية، وجمع جمعها أبني

أو  ،وبناء الكلمة: لزوم آخرها ضرباً واحداً من سكون وأبنيته : أعطيته بناًء، أو ما يبني به داراً.

 .(4)"حركة ال لعامل

كل "في معجمه تحت مادة بنى فقال بعد ذكر تصريفاتها:  (هـ0911) ت:  وأورده الزبيدي

ً البيت الذي يسكنه  ذلك تأتي بمعنى واحد من األخير، قصر مبنيٌّ أي مشيّد، ويراد به أيضا

                                                           
(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت:  دار 4، )ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم(، 1891الجوهري، إسماعيل بن حماد، ) - 1

 . 8896، ص 6العلم للماليين، ج
 .111ألرقم بن أبي األرقم، ص (، بيروت: دار ا1م(، )ط1889ذو الرمة، غيالن بن عقبة، ديوان ذي الرمة، ) - 8
 .84-83، ص 14(، بيروت: دار صادر، ج3، )ط لسان العربهـ(، 1414) ابن منظور، جمال الدين،  - 3
(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 9، )ط القاموس المحيطم(، 8002الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، ) - 4

 .1864،  ص 1الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، جالرسالة، لبنان: مؤسسة 
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والمضرب، ومنه حديث  ،والقبة ،األعراب في الصحراء، ومنه الطّواف والخباء، والبناء

 .(0)االعتكاف فأمر ببنائه فقّوض

ن إالتعريف، إذ فالبناء هو نقيض الهدم، مع أّن هذه الصفة ال يجوز االعتماد عليها في 

ً لها، وإنما هو وسيلة يمكن االعتماد عليها  ،المرادف للكلمة أو نقيضها ليس بالضرورة تعريفا

إّن البناء هو الثبات  :يمكن القولإذ إليصال المعنى بشكٍل أوضح، لكن بعد ذكر المعنى وليس قبله، 

ً أو حركة وألصقت هاتان الصفتان بالكلمة المبنيّة في العربية ألأو اللزوم،  نه ي لزم آخرها سكونا

 واحدة.

                                                           
 .818-816، ص 31، دار الهداية، ج تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،  - 1
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  :البناء اصطالحا : مفهوم المطلب الثاني 

ال يزول من  هـ( في أن االسم إذا كان مبنيًّا303: هـ(، وابن السراج )ت981اتفق المبّرد )ت :

حركة إلى أخرى، كما اتفقا أيضاً على عدم تسميته بالمرفوع أو المنصوب أو المجرور. فجاء في 

ول ا المبنيًّ  َكانَ  : " إ ن"تضبالمق"  ،مضموم لَه   قيل وبْعد   وقْبل   حيث   :نَْحو أ ْخَرى إ لَى َحَرَكة من يَز 

ول ألنّه ال ؛َمْرف وع ي قَل َولم  لَه   ي قَال َوال ،َمْفت وح لَه   ي قَال"  كيفَ "  و"  أْينَ "  و الضّم   َعن يَز 

ول ال ألن ه ؛َمْنص وب  ألَن ه   ؛مجرور لَه   َوال ي قَال ،مكسور وأمس   وحَذار   هؤالء   :نَْحووَ  ،اْلفَتْح َعن يَز 

ول ال نْ ) َوَكَذل كَ  ،اْلكسر َعن يَز  ول ال ألن ه   ؛مجزوم لَه   ي قَال َوال ،َمْوق وف لَه   ي قَال (وبلْ  وهلْ  م   يَز 

ول الَ  امبنيًّ  َكانَ  فقد قال: " إ ن ،. أما ابن السراج(0)اْلَوْقف"  َعن  :نَْحو أ ْخَرى إ لَى َحَرَكة من يَز 

ول الَ  ألنّه ؛َمْرف وع ي قَل َولم مضموم لَه   قيل وبْعد   وقْبل   حيث   "  كيفَ "  و، " أْينَ "  و ،الضّم   َعن يَز 

ول الَ  ألن ه ؛َمْنص وب لَه   ي قَال َوالَ  ،َمْفت وح لَه   ي قَال  (وأمس   وحَذار   هؤالء  ) َونَْحو ،اْلفَتْح َعن يَز 

َن ه   ؛مجرور لَه   ي قَال َوالَ  ،سورمك ول الَ  أل  نْ ) َوَكَذل كَ  ،اْلكسر َعن يَز   ،َمْوق وف لَه   ي قَال (وبلْ  وهلْ  م 

َن ه   ؛مجزوم لَه   ي قَال َوالَ  ول الَ  أل   .(9)اْلَوْقف"  َعن يَز 

مفهوم البناء تحت باب القول على  "الخصائص"في كتابه  هـ(329) ت:  ذكر ابن جنيو

 من ذلك أحدث لشيء ال الحركة أو السكون من: واحًدا ضربًا الكلمة آخر لزوم وهوفقال: "  ،ناءالب

 من بناء سمي اإلعراب تغير يتغير فلم ،واحًدا ضربًا لزم لما ألنه ؛بناءً  سموه إنما وكأنهم. العوامل

 المنقولة تاآلال سائر كذلك وليس ،غيره إلى مكان من يزول ال موضعه الزًما البناء كان حيث

 .(3) "ذلك ونحو والسرادق والفسطاط والمظلة كالخيمة المبتذلة

 ما الالزم والمبني. بعامل ال وسكونه حركته كان ما: "المبني أنّ " التعريفات"  في وجاء

 .(4)ونحوهم  والتي كالذي أشبهه وما وكيف ومتى كأين الحرف معنى تضمن

ان بين حركات المعرب والمبني، بمعنى أننا نرى مما سبق أّن المبّرد وابن السراج يفرق

وال  ،ول في المبني، مبني على الضم، لكننا نق، ومنصوب، ومجرورنقول في المعرب، مرفوع

نقول مرفوع، ونقول مبنّي على الفتح، وال نقول منصوب، ومبنًي على الكسر، ومبنّي على 

 السكون.
                                                           

 .4، ص 1كتب، ج، )د.ط(، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت: عالم الالمقتضبالمبّرد، محمد بن يزيد األزدي، )د.ت(،   - 1
، 1لبنان: مؤسسة الرسالة، ج ، )د.ط(، تحقيق: عبد الحسين الفتلي،األصول في النحوابن السراج، أبو بكر محمد بن السري، )د.ت(،  - 8

 .42ص 
 .39، ص 1(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج4، )ط الخصائصابن جني، عثمان، )د.ت(،  - 3
 .181(، لبنان: دار الكتب العلمية، ص 1ط  ،)معجم التعريفاتم(، 1893د الشريف، )الجرجاني، علي بن محمد السي  - 4
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لفاظ وتقاربت المعاني في مفهوم البناء، فاختلفت األ ،تعّدد مفهوم البناء عند شّراح األلفية

 شبًها الحرف أشبه ما وهو المبني،هـ( مفهوم المبني فقال " 383) ت:   في شرح ابن الناظم فجاء

 "منه مقرب بالحرف، لشبه االسم بنيي   أي، مدني الحروف من لشبهٍ  ... :بقوله المراد وهو تاما،

(0). 

ما أشبه الحروف، أي أن علّة البناء عنده  أن المبني هو هـ(132)ت: ابن عقيل وذكر

 لبيان ال به جيء ماالبناء هو "  هـ(292)ت: وعند األشموني. (9)منحصرة في مشابهة الحروف 

ً  أو حكاية وليس اإلعراب، شبه من العامل مقتضى ً  أو نقالً  أو اتباعا  هذا فعلى سكونين، من تخلصا

 هو هذا وعلى اعتالل، أو عامل لغير سكونا أو حركة الكلمة آخر لزوم هو: وقيل. لفظي هو

النماذج التي ذ كرت سابقاً  نرى من.(3) ظاهرة فيهما المذهبين على التسمية في والمناسبة معنوي،

أّن البناء هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكوناً لغير عامل، وأن المبني هو ما أشبه الحرف شبهاً 

 تاماً مقّرباً منه.

 آخر لزوم: "فقد جاء في النحو الوافي أنه ،في مفهوم البناء القدامىمع  المحدثونفق يتّ 

 (.4)"البناء دخله يالذ اللفظ: هو يوالمبن .العوامل تغيرت مهما أحواله، كل يف واحدة عالمة اللفظ

 التي العوامل   اختلفت وإن واحدة، حالةً  الكلمة آخر   لزوم البناء  "  :وفي جامع الدروس العربية

 تغيرت وإن يتغير، فال واحدةً، حالةً  آخره ي لزم ما والمبني   .المختلفة العوامل فيها ت ؤثر الف تسب قها،

 يتغير ال التي فهي المبنية لكلمةوجاء البناء عند الراجحي بمعنى" ا. (1) "تتقد مهي الت العوامل

 .(3)" عوامل من عليها يتغير مهما آخرها

علماء اكها في المعنى لتحديد مفهوم البناء عند اليتبيّن مما سبق اختالف األلفاظ واشتر

هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وال يتغير آخرها  بناء قديماً وحديثاً  باتفاقٍ الف القدامى والمحدثين، 

 مهما تغيّر عليها من عوامل.

 

                                                           
(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار 1، )ط شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكم(، 8000ابن الناظم، بدر الدين محمد، ) - 1

 .18الكتب العلمية، ص 
(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 80، )ط شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكم (، 1890) ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن، - 8

 .89، ص 1القاهرة: دار التراث، ج
 .41، ص 1(، بيروت: دار الكتب العلمية، ج1، )طشرح األشموني على ألفية ابن مالكم(، 1889األشموني، علي بن محمد، ) - 3
 12، ص 1(، القاهرة: دار المعارف، ج12، )طيالنحو الوافحسن، عباس،   - 4
 .18-19، ص 1(، بيروت: المكتبة العصرية، ج89، )ط جامع الدروس العربيةم (، 1883الغالييني، مصطفى بن محمد، ) - 2
 .11(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ص 1، )ط التطبيق النحويم(، 1888الراجحي، عبده، ) - 6
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  :التنوينب البناءعالقة المبحث الثاني: 

 هو آخره، على الحركات إظهار عدم عدا نيالمب الكالم على الغالبة الصفة أن النحاة وجد

 العربية في نجد العربية، اللغة في والمبني المعرب الكالم على االستطالع فعند التنوين، قبوله عدم

 :مثل التنوين، قبولها لعدم مبنية كلمات

 للجنس النافية ال اسم( طالب) فجاءت" مقّصر طالبَ  ال: "نحو للجنس النافية ال اسم  -0

 .آخره على الظاهرة الفتحة لىع مبني

 .آخره على الظاهرة الضمة على مبنية( زيد) فجاءت" زيد   يا:" نحو العلم المنادى -9

 الضمة على مبنية جاءت( رجل) فـ: رجل   يا انتبه: نحو المقصودة النكرة المنادى -3

 .آخره على الظاهرة

ً  تنوين التمّكن يقبل ال بأنه المبني الكالم على الحكم فعند ً  سابقاً، ذكر لما وفقا  للمالذ ووفقا

ً  ليس مما التنوين الكلمات بعض قبول عدم في النحاة اتخذه الذي  كلمات بأنها الصرف، من ممنوعا

 صٍه، بخٍ،: مثل من األفعال أسماء كبعض التنوين تقبل مبنية كلمات وجود المقابل في نلحظ مبنية،

 .التنوين قبلت أنها إال مبنية كونها من الرغم على الكلمات هذهف آٍه، مٍه،

 بعض قبول فعدم يرفضه، ال ذاته الوقت في، والتنوين يتأبى ال البناء نفإ ،ذلك على بناءً و

ً  ليس أخرى لكلمات وقبولها البناء، بسبب ليس التنوين الكلمات  التنوين فقبول البناء، سببه أيضا

ً  ذكرت التي المبنية األفعال ألسماء  .النحوية القواعد وليس األصوات علم يفسره مثالً  سابقا

 فهذان الصوتان ،(والخاء الهاء،)  خلفي احتكاكي بصامت تنتهي وآٍه، ومٍه، وصٍه، فبخٍ،

 يًّاسمع وضوحهما وعدم ،يًّاسمع ينتواضح غير امبأنه الصفتان هاتان وتمتاز خلفيان، احتكاكيان

 ،السمة هذه إدراك عن العرب عجزي ولم المقطع، آخر في ساكنين نطقهما عند همافضع في يزيد

فالهاء ن،  -/ هـ ن// مـ َ  - خـ/ ـَ  بــ //ن - هـ/  ـَ  صـ :النحو هذا على مقطعين إلى الكلمة فقسموا

ً  والخاء بعد أن اكتسبا التنوين قد انتقال إلى المقطع الثاني، فاكتسبا قوة إسماعية  الضعيفان سمعيّا

 .(0)هذا السياق وظيفة سمعية ال نحوية في  واضحة، مما يدل على أن التنوين قد أدى

                                                           
 .468-461ص  ،والتوزيع للنشر وائل دار:عمان ،(1 ط): النحوي األصوات علم( م8018) ر،سمي استيتية،يُنظر: - 1
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ً قائم لتنوين التمكنيعد قبول الكلمات جه الدراسة نحو الرأي الذي تتّ  على أساٍس نحوي أو  ا

صوتي، فالكلمات التي تقبل التنوين دون حكم نحوي أّدت وظيفة سمعيّة، كما وضحنا سابقاً، وال 

ً قبول الكلمات لعالقة للتنوين في كون هذه الكلمات معربة أو م  التمّكن تنوينبنية. فليس شرطا

 يجعلها كلمات معربة، وعدم قبولها إياه يجعلها كلمات مبنية.
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   :اإلعراب والبناءأصالة المبحث الثالث 

في األسماء، وما  بناء، فمنهم من عد  اإلعراب أصالً لف في أصالة اإلعراب والاخت  

لعدم وجود  ؛في األسماء عن أصلها، ومنهم من عّد البناء أصالً  بني منها فلسبب أخرجها

 .اإلعراب في أقدم صورة للعربية

 في األصل اإلعراب هوأّن باإلعراب بجزئية المبني والمعرب  بدء ابن مالك من فهمي  ف

 :في ألفيته فقد قال .أصله عن أخرجه فلسببٍ  منه نيب   وما ،األسماء

 ُمْدنِي   اْلُحُرْوفِ     ِمنَ     ِلَشبَه                        َوَمْبنِي   َرب  ُمعْ    ِمْنهُ     َواالْسمُ 

 

في شرحه أللفية ابن مالك، فقد قال: " بدأ الناظم في  هـ(142)ت:  ده المراديوهذا ما أيَ 

 .(0) األصل في االسم اإلعراب" ب ألنَ المعرَ 

مثال ذلك جملة ) ما  ،ا النحويةة على دالالتهلتكون قرائن صوتيَ  األسماء وقد أ عربت

أحسن زيد(، فإن كان زيد مرفوعاً دّل ذلك على نفي أنه قد أحسن، وإذا كان منصوباً دّل ذلك على 

 تلك التباس فكّ  فالذي أن الجملة تعجبيّة، وإذا كان مجروراً دّل ذلك على أن الجملة استفهامية، 

 اإلعراب أصالة إنّ  .المتلقي عند ملتبسةً  انيالمع ألصبحت ؛اإلعراب ولوال ،اإلعراب هو المعاني

ً  تجعلْ  لم االسم في  فهو يحتاج ،األصل خالف على به جيء الذي البناء بعكس أسبابه، لبيان دافعا

 قال ابن مالك: ،(9)وهو مشابهة الحروف ،سببه بذكر فبدأ سببه، بيان إلى

 ُمْدنِي   اْلُحُرْوفِ     ِمنَ     ِلَشبَه                        َوَمْبنِي   ُمْعَرب     ِمْنهُ     َواالْسمُ 

 

ِ  َكاْلشَّبَهِ   ُهنَا َوفِي  َمتَى  فِي   َواْلَمْعنَِوّيِ  ِجئْتَنَا اْسَميْ  فِي اْلَوْضِعّي

 

ر   باِلَ     اْلِفْعلِ     َعنِ      َوَكنِيَابَة   ُـّ ـال     َوَكاْفتِـقَـار    تَأَث  أُّصِ

 

 

                                                           
(، تحقيق: عبد الرحمن علي 1، )ط توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكم(،  8009المرادي، بدر الدين حسن بن قاسم، ) - 1

 .881، ص 1سليمان، مصر: دار الفكر العربي، ج
 .889-881،  ص 1ع السابق، جيُنظر: المرج - 8
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"  في االسم بالفرعية البناء وعلى ،باألصالة اإلعراب على كمواح أنهم نستنتج مما سبق

 بضوابط محكوم صوتي رتغيّ  على قائمة فأوالهما مختلفين، أصلين على قائمتان الظاهرتين أنّ  مع

 اإلعراب عدي   أن ينبغي فال ة،صوتيّ  بضوابط محكوم صوتي رتغيّ  على قائمة واألخرى ة،نحويّ 

 .(0) للبناء أصالً 

 النشأة صورة أنّ  افترضنا لو حتى ،لإلعراب أصالً  البناء عدي   أن ينبغي ال بلالمقا في

 وجود عدم أنّ  ذلك ينفيه، أو ثبتهي   أن أحد يستطيع ال ما وهذا إعراب، غير من كانت للعربية

 البناء فكرة فإن البناء، أصالة يعني ال -وقع  قد ذلك كان إذا - للعربية صورة أقدم في اإلعراب

. ةصوتيّ  لموانع اإلعراب حدوث إمكانية عدم على بل اإلعراب وجود عدم على ئمةً قا ليست

ً  مختلفان المفهومان وهذان ً جذريّ  اختالفا  .(9) واضح هو كما ا

في العربية، ومن الطبيعي أن تكون  مختلفتانترى الدراسة أّن اإلعراب والبناء حالتان  

إلى التعقيد، ومن  ،اء أن تسير من السهولةفي الوجود، إذ تقتضي طبيعة األشي أقدمأوالهما 

البساطة إلى التركيب، والعربية في بداية نشأتها كانت تجنح نحو السهولة وتمثّل ذلك في ظواهرها 

ة كسيضم جميع الكلمات المتحر أنه ة، واإلعراب كذلك يسير نحو السهولة باعتبارالصوتيّ 

وهن يلحقن الحرف  ،فتحة والكسرة والضمة زوائد" زعم الخليل أّن ال: سيبويهوكما قال ، (3)اآلخر

الحركات  وهذا دليل على أنّ  ،. أي أن الحركات جيء بها لوصل الكالم(4)ليوصل إلى التكلم" 

ً ي  ت   ومن غيرهم التعامل معها بيسر وسهولة؛  ،ر على الناطقين بها من العربّس  يَ كسب اللغة طابعا

عدد  أنّ هو  للبناء   اإلعراب سابق   ناء، وما ي لمح إلى أنّ في الوجود على الب اإلعراب سابق   أي أنّ 

ات باعتبارها األقل؛ ا إلى حصر المبنيّ ؤولذلك لج ؛عربة في العربية أكثر من المبنياتالكلمات الم  

 م بسهولة.ال يمكن أن يت   األكثر ال يمكن حصره إال باستقراء شاملٍ  ألنّ 

، اإلعراب أصل للبناء أصح من قولهم إنّ اإلعراب أسبق لكان  لو ذهب النحاة إلى أنّ 

ة خارج عن صنف الكلمات صنف الكلمات المبنيّ  فسْبق  اإلعراب للبناء ال يعني أنه أصل له؛ ألنّ 

 .عربةة من الكلمات الم  ة ليست مستمدّ بة، والكلمات المبنيّ المعرَ 

                                                           
 .464-463، ص علم األصوات النحويينظر: استيتية،  - 1
 .464-463يُنظر: المرجع السابق، ص  - 8
 .90-18، ص المرجع السابق ،يُنظر: استيتية - 3
، ص 4تبة الخانجي، ج، تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة:  مكالكتاب(، 3م (، )ط1899سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان، )  - 4

841-848. 
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  :معالجة البناء في العربيةالمبحث الرابع 

 

، الحرف عندهم مبنيّ  بالحرف ؛ ألنّ  مقارنته بناء االسمب النحاة في تعليل أسبا اعتمد

قال ابن مالك  في بنى االسم لمشابهته بالحرف شبهاً وضعيًّا، ومعنويًّا، واستعماليًّا، واقتقاريًّا.

 هـ( في ألفيته:319)ت:

 

 ُمْدنِي   ْلُحُرْوفِ ا    ِمنَ     ِلَشبَه                        َوَمْبنِي   ُمْعَرب     ِمْنهُ     َواالْسمُ 

 

ِ  َكاْلشَّبَهِ   ُهنَا َوفِي  َمتَى  فِي   َواْلَمْعنَِوّيِ  ِجئْتَنَا اْسَميْ  فِي اْلَوْضِعّي

 

ر   باِلَ     اْلِفْعلِ     َعنِ      َوَكنِيَابَة   ُـّ ـال     َوَكاْفتِـقَـار    تَأَث  أُّصِ

 

 أسباباً للبناء   النحاة عّدها مواضعَ  أربعة   في بالحرف االسم شبه وجوه البيتين هذين في ذكر

 :في العربية

 الشبه الوضعي:: األول المطلب 

ً  االسم يكون أنْ المقصود بالشبه الوضعي   ، في( التاء) كـ حرف على موضوعا  أو ضربت 

 فاعل، هألنّ  ؛ اسم جئتنا في فالتاء جئتنا اسمي في أشار ذلك وإلى أكرمنا، في( نا) كـ حرفين على

 هألنّ  ؛اسم( نا) وكذلك واحد، حرف على كونه في الوضع في الحرف أشبه هألنّ  ؛مبنيّ  وهو

 ،وإلى ذلك أشار الناظم.(0)حرفين على كونه في الوضع في بالحرف لشبهه مبنيّ  وهو مفعول،

 فقال:

ِ  َكاْلشَّبَهِ  ّي   ِجئْتَنَا اْسَميْ  فِي اْلَوْضِعّي  ه نَا َوف ي  َمتَى  ف ي   َواْلَمْعنَو 

 

، فقد جعلوا هذه أن تظهر حركة اإلعراب على الضمائر المتصلة عند النحاة لاألص

عدم قبول الحركة  ة لعدم قبولها الحركة اإلعرابية، مع وجود العامل اإلعرابي، وأنّ الضمائر مبنيّ 

                                                           
 31-30، ص 1يُنظر: ابن عقيل، ج - 1
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 –وفق تصور النحاة  -هذه الضمائر أ خرجت عن أصلها  ة، مما يعني أنّ هو السبب في جعلها مبنيّ 

ة ال معربة، وهذا السبب ال مبنيّ  فصارتها بنيت لمشابهتها للحروف، كون معربة، لكنّ ت وهي أنْ 

 .(0)أساس له في الواقع اللغوي وال في التصور العلمي

إذ األصل في عدد حروف الكلمة،  وخالصة القول مما سبق إّن الشبه الوضعي يتلخص   

ن من وحتى الكلمات التي تتكوّ  ،أحرفال تقّل حروفه عند العرب عن ثالثة  في االسم والفعل أنْ 

حرفين يقدرون لها ثالث، فالشبه الوضعي قائم  على عدد حروف هذه الضمائر وَجعَلهم ذلك 

 يلحقونها بالمبنيّات.

 

 الثاني: الشبه المعنوي المطلب 

جد في الحرف أي يؤدي االسم المبنيّ  المقصود بالشبه المعنوي أنْ  يكون  " أنْ  معنًى و 

كتضمن الظرف  -ه حّل محالً هو للحرفال بمعنى أنّ  –ن معنى من معاني الحروف ضمّ االسم قد ت

ي ؤدى  ه خلق حرفاً في معناه، أي أدى به معنى حقه أنْ معنى في، والتمييز معنى من، بل بمعنى أنّ 

نها تستعمل لالستفهام نحو: إن معنى حرف موجود، كما في متى، فبالحرف ال باالسم، سواء تضمّ 

م؟ وللشرط نحو: متى تقم أقم، فهي مبنية لتضمنها معنى الهمزة في األول، ومعنى إن في متى تقو

ألنها  ؛الثاني، وكالهما موجود أو غير موجود، وذلك كما في هنا أي: أسماء اإلشارة فإنها مبنية

تضمنت معنى حرف كان من حقهم أن يضعوه فما فعلوا؛ ألن اإلشارة معنى حقه أن يؤدى 

 :في ألفيته قال ابن مالك .(0)طاب والتنبيه"بالحرف كالخ

ّي   َكاْلش بَه   ئْتَنَا اْسَميْ  ف ي اْلَوْضع   ُهنَا َوفِي  َمتَى  فِي   َواْلَمْعنَِوّيِ  ج 

 

 واألخرى باالستفهام إحداهما وظيفتين أدت هاأنّ  مثالً ( متى)  بناء سبب أنّ  سبق مما يتبيّن

 تستعمل( فالهمزة)بحرف، عنهما التعبير مكني   -والشرط االستفهام – األسلوبان وهذان بالشرط،

( متى) فـ وظيفتهما لتؤدي متى وجاءت ان،مبنيّ  الحرفان وهذان للشرط، تستعمل( إن)و لالستفهام،

 (.كم) و ،(نمَ )  كـ المبنية االستفهام أسماء جميع على ينطبق االستنتاج وهذا ة،نيّ مب

 االستفهام في يستعمل الذي( أيّ )  االستفهام اسم نقف عند يجعلنا النتيجة هذه في النظر

ً  والشرط  تخصٍص  أيّ : االستفهام في فنقول ،(كم َمن، متى،)  ذكرت التي األسماء كسابق أيضا
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)  أن نلحظ األولى الجملة ففي. عليها أشكرك لي تقدمها معلومة أي :الشرط في ونقول درست؟

 وي عب ر  عن كل واحٍد منهما الشرط، معنى تأدّ  الثانية الجملة وفي االستفهام، معنى تأدّ ( أي

 في جاء ما عليها ينطبق ولم ،ةمبنيّ  وليست ،بةمعرَ  جاءت( أيّ )  أن نرى نفسه الوقت في .بحرف

 .األسماء هذه بناء سبب في النظر نعيد يجعلنا الذي األمر مثالً،( متى) 

 لبناء كافٍ  هذا فهل ،إنْ  وه الشرط في األصلو الهمزة، هو االستفهام في لو كان األصل 

  والشرط؟ االستفهام أسماء

متى( تنتهي بحركة طويلة هي األلف، وهذه فـ )بكثير، من ذلك  أيسرها ئسبب بناإّن 

ولذلك ال يمكن أن يظهر اإلعراب  ؛الحركة ال تقبل العالمات اإلعرابية كالضمة والكسرة والفتحة

ها ، وليس السبب في ذلك أنه يشبه الحرف ئ  بنا على آخر هذا االسم. هذا هو السبب الصحيح في

 (0)شبهاً معنوياً، مما جعلها مبنية.

ً  لشبهها ة؛مبنيّ  هافإنّ أما هنا  " أما )ه نا( فقد علّق عليها ابن عقيل في شرحه فقال:   حرفا

ضع يوضع أن ينبغي كان  حرف لها يوضع أن فحقها ،المعاني من معنى اإلشارة ألنّ  وذلك ،فما و 

 أسماء فب نيت ذلك، ونحو لعّل، وللترجي ليت، وللتمني ال، وللنهي ما، للنفي وضعوا كما عليها يدل

ً  المعنى في لشبهها اإلشارة  .(9)" مقدراً  حرفا

 ولمَ  نتوقعه؟ فلماذا ،اإلشارة معنى يؤدي حرف العربية في يوجد ال يتبيّن لنا انه ومما سبق

ً  كان فلو ؟العرب ألسنة على يجري له استخدام هناك يكن لمْ  إذا يضعوه، أنْ  عليهم بأن   نحكم  جاريا

ً  ليست والفرع األصل مسألة أنّ  إلى باإلضافة لوضعوه، ألسنتهم على ً  أساسا  نقف أنْ  يمكننا صلبا

 يجعلنا منطقيٌّ  واحد   دليل   هناك ليس واالستفهام الشرط أسلوبي في قلنا فكما كهذه، قاعدة لبناء عليه

 (. َمن) الشرط وأصل ،(الهمزة) االستفهام أصل بأن   منسلّ  

حق  نم   كان حرف معنى نتتضمّ  هاألنّ  ة؛مبنيّ  اإلشارة أسماء أنّ  اعتبرنا لو ناأنّ  كما

)  عن ماذاف اإلشارة، أسماء معنى يتضمن حرف وجود افترضنا لو فعلوا، فما العرب أن يضعوه

 في نقول أولسنا ،(هذه) اإلشارة سما مثنى( هاتان) عن وماذا ،(هذا) اإلشارة اسم مثنى( هذان

 وفي الكتابين، هذين قرأت: النصب حالة وفي نشيطان، الطالبان هذان: الرفع حالة في(: هذان)

 هاتان افت تحت: الرفع حالة في ،(هاتان) في ونقول .الرجلين هذين على سلمت: الجر حالة
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 بهاتين أ عجبت: الجر حالة وفي. الطالبتين هاتين قابلت: النصب حالة وفي ا،حديثً  المكتبتان

 .المدرستين

 هنا من. بالياء وجر بص  ون   باأللف، فعفر   ب،عرَ الم   معاملة اإلشارة اسم مثنىعومل لقد 

ً  ليس اإلشارة أسماء نتهتضمّ  حرف وجود افتراض إلى نصل  أن من يمنعها لم ألنه ها؛ئبنا في سببا

 من والجمع والمثنى المفرد على ذلك قبّ  لط   هائبنا في السبب هو كان فلو المثنى، في معربة تكون

 .(0)البعض على وليس الكل على قطبّ ت   كالقانون  والقاعدة بعضها، على وليس اإلشارة أسماء

اً ال تقبل دخول الحركات اإلعرابية الضمة باأللف، واأللف صوتيّ  اسم اإلشارة )ه نا(ينتهي 

 .(9) ها مشابهتها للحروفئبنافي  والكسرة والفتحة عليها ، وليس السبب

بعض الكلمات  تعليل سبب بناءفي المعضلة يحل علم األصوات الحديث  ترى الدراسة أنَ 

 بناء "متى" مثالً ال عالقة له إطالقاً بمشابهتها شبهاً معنوياً للحروف، ف .، وهنافي العربية مثل: متى

هذه الكلمات تنتهي  نّ إ :يقوللجاء علم األصوات  .وكذلك " هنا" واألسماء الموصولة المفردة

ة عند إعرابها، لحدوث صعوبة نطقيّ باأللف، واأللف ال تقبل دخول الحركات اإلعرابية عليها، 

  ة، وليس لمشابهتها للحروف شبهاً معنوياً.لذلك هي مبنيّ 

 

 النيابة عن الفعل(: الثالث: الشبه االستعمالي المطلب ( 

 رف في النيابة عن الفعل، وعدم التأثر بالعامل،شبه االسم للحالمقصود بهذا السبب هو 

فأسماء األفعال مثالً تنوب عن الفعل، واألسماء المبنية هي العاملة وال تأتي معمولة . وهذا ما 

 حين قال: في ألفيته ابن مالكأشار إليه 

ر   باِلَ     اْلِفْعلِ     َعنِ      َوَكنِيَابَة   ُـّ قَـارٍ   تَأَث  ـالأ ّص       َوَكاْفتـ 

 

اسم الفعل يشبه الحرف من جهتين: أوالهما:  ؛ أي أنّ اً كأسماء األفعال نحو: دراك زيد أي

في أنه ينوب عن الفعل، فمثالً: دراك اسم فعل ينوب عن الفعل أدرك، وكذلك الحرف، مثالً: 

 يشبه الحرف بعدم التأثر المبني االسم ينوب عن الفعل أؤكد، والجهة األخرى من أنّ  حرف إن  

ال تأتي معمولة؛  ةاألسماء المبنيّ العامل، ف االسم المبني هو، بل ه ال يعمل فيه غيرهبالعامل أي أنّ 
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ناب عن فعل  افي الوقت نفسه، ليس كل م به، مفعوالً  ال تأتي مثالً  –أسماء األفعال  – أن  أي 

ً مبني   تأثرها بالعامل، فضرباً ة ل، إال أنها ليست مبنيّ اضربْ  كلمة ضرباً، وإن نابت مناب الفعلف، ا

منصوب بالفعل المحذوف، بخالف دراك التي وإن كانت نائبة عن الفعل أدرك إال أنها ليست 

 ً فا لواسم الفعل دراك اشتركا في نيابتهما عن الفعل، واخت ،متأثرة بالعامل، فالمصدر ضربا

أسماء األفعال غير ل، فالمصدر متأثر بالعامل، فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وامبتأثرهما بالع

 .(0) فبنيت لمشابهتها للحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به ،متأثرة بالعامل

وهذه النيابة ال تجعله متأثراً بعوامل  ،اسم الفعل ينوب عن الفعل وخالصة القول: إن  

ً لتلك الماإلعراب ً للحرف، ووفقا فأسماء  ،قدمة، وعدم تأثر االسم بعوامل اإلعراب يجعله مشابها

 .ةاألفعال مبنيّ 

نتائجها التي لم  " ألنّ  ؛وقد عارض الدكتور سمير استيتية منطق النحاة في هذه القضية

المقدمات غير صحيحة، فال المقدمات صحيحة، وال النتيجة من تلك  تنبع من مقدماتها، مع أنّ 

 .(9")المقدمات

فقد توقفوا أمام أسماء ضية، قول النحاة حول هذه الق آخر غيرالدراسة منحى  ووتنح

 .، وبناء على ذلك حكموا عليها بالبناءوأمام إشكالية عدم تأثرها بالعوامل اإلعرابية ،األفعال

أثبت الدكتور سمير استيتية باستخدام قواعد علم األصوات أن سبب بناء في المقابل و

 األسماء المبنية جاء من ناحية صوتية.
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 تقاريالشبه االفالرابع:  المطلب 

 (هـ292) ت:  يفتقر االسم إلى جملة تأتي بعده افتقاراً مؤصالً، وقد أّكد ذلك األشموني

 حيث قال : "وكافتقار أصال" :لقول ابن مالك بشرحه

رٍ  ب الَ     اْلف ْعل      َعن       َوَكن يَابَةٍ  ـال     َوَكاْفتِـقَـار   تَأَثُـّ  أُّصِ

 -الزًما: أي مؤصالً  افتقاًرا الجملة إلى االسم يفتقر "أن :وّضح األشموني هذا السبب بقوله

 ،"سبحان"كـ مفرد إلى افتقر ما أما. االسمية والموصوالت" حيث"و" إذا"و" إذ" في كما كالحرف،

 َهَذا: }قوله تعالى نحو في المضاف كافتقار -الزم غير: أي- مؤصل غير افتقاًرا لكن جملة إلى أو

ق ي يَْنفَع   يَْوم   اد  مْ  نَ الص  ْدق ه   ليس بعده الجملة إلى" يوم" افتقار ألن يبنى؛ فال بعده؛ الجملة إلى {ص 

 المضاف إلى مفتقر مضاف هو حيث من والمضاف إليها، مضافًا كونه لعارض هو وإنما لذاته،

 النكرة ومثله مبارك، يوم هذا: نحو إليها؟ يفتقر ال التركيب هذا غير في" يوًما" أن ترى أال إليه،

 هو وإنما النكرة، لذات ليس ألنه ؛مؤصل غير افتقاًرا لكن إليها مفتقرة فإنها بالجملة، وصوفةالم

 زوال وعند صفته، إلى مفتقر موصوف هو حيث من والموصوف بها، موصوفة كونها لعارض

 .(0) "االفتقار يزول الموصوفية عارض

ً  قيل فيما النظر إمعان عند  االفتقاري بالشبه المقصود أنّ  نستنتج االفتقاري الشبه عن سابقا

 غيره إلى يفتقر المبني واالسم الحرف من كالً  أنّ  حيث من الحرف، يشبه المبني االسم أنّ  هو

 فاالسم إليه، مفتقر هو بما إال يقومان ال المبني واالسم ،الحرف أنّ  أي فيه، متأصالً  افتقاراً 

 بذاته يقوم ال الموصول االسم أن أي ه،غير إلى فيه المتأصل افتقاره بسبب ي بنى الذي الموصول

 باالسم ألصق الذي االفتقار وهذا بذاتهما، معنى يؤديان ال هماأنّ  أي الحرف، شبه بذلك وهو

ً  كان الذي هو الموصول  .المبنيات من جعله في سببا

 وهي ،الموضوع هذا في لها توصلوا التي النتيجة دراسة بعد نفسه يطرح الذي السؤال

 هبأنّ  الموصول االسم على حكمنا إذا أننا نتساءل تجعلنا التي النتيجة تلك سابقاً، نوقشت التي ذاتها

 مثناه عن "الذي" الموصول االسم يختلف فهل فيه، الً متأصّ  افتقاراً  غيره إلى افتقار من يعاني

 الموصول االسم مثناه عن "التي" الموصول االسم يختلف وهل ؟"اللذان" الموصول االسم

 والتي، ، الذي من كالً  إنّ  فيه؟ متأصالً  افتقاراً  غيره إلى مفتقر منها كالً  أنّ  حيث من ؟"ناللتا"

 فإذا المراد، المعنى تؤدي حتى الصلة جملة إلى مفتقر امنه كلو بذاته، يقوم ال واللتان، واللذان،
                                                           

 .43، ص 1، جكشرح األشموني أللفية ابن مالاألشموني،  - 1



19 

 الموصوالن سماناال لماذاف لغيره، المتأصل افتقاره من عانيي   امنه كالً  أنّ  أي كذلك الجواب كان

 السباق، في فازا اللذان الالعبان جاء: فنقول باأللف، يرفع فكالهما معربان؟ اسمان واللتان اللذان

 اللذين الكتابين قرأت: فنقول بالياء وينصبان االمتحان، في نجحتا اللتان الطالبتان وجاءت

ً  بالياء جرانوي .صديقتي رسمتهما اللتين اللوحتين وشاهدت المكتبة، من استعرتهما : فنقول أيضا

 .(0) طبيب تراهما اللذين الطفلين ووالد الجامعة، مثلتا اللتين ينالطالبت بفوز الفرحة توجت

 ال أشياء بين يربط افتراضي تصور فهو ،بالبناء له عالقة ال االفتقاري الشبه يكون بذلك

. وجوده افتراض يحسن ال غويالل النظام في وجود له ليس وما ،العربية اللغة نظام في بينها صلة

 .(9) اإلعرابية الحركة قبول من االسمان هذان منع الذي الوحيد التفسير هو الصوتي فالتفسير

 في( التي الذي،)  على عند افتراض دخولها الضمة أنّ  إلى استيتية سمير الدكتور ذهب

 هناك  فإنّ  الجر، حالة يف والكسرة النصب، حالة في عليهما عندما تدخل الفتحة وأنّ  الرفع، حالة

 احدوثه إلمكانية تلك االحتماالت وضع لكنه الواقع، في منهما أي يقع لم ةصوتيّ  احتماالت ةثالث

 نظرية بمقتضى المفترضة الصوتية مسوغاته ةالثالث االحتماالت هذه من واحد ولكل ،انظريًّ 

 :االحتماالت كتل توضيح يلي وفيما. التفاضل نظرية وبمقتضى اللغوية، اإلمكانات
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  : (0) االحتمال األولأوال: 

 الياء بقاء مع  ،(والتي الذي،)  الموصولين االسمين على اإلعرابية الحركة دخول 

 النطق يكون وعليه بنفسه، مستقل مقطع في اإلعرابية الحركة وتعقبها حالها، على المدية

 :كاآلتي الثالث اإلعرابية الحاالت في

 

 :الرفع حالة في -0

/ u iidla/ / al 

/ la/ tii/ ual 

 

 :النصب حالة في -9

a/  iid/ la/ al 

a/ la/ tii/ al 

 

 :الجر حالة في -3

i/  iid/ la/ al 

/ la/ tii/ ial 

 نقطةا منه واحدة ولكل والكسرة، والفتحة، الضمة، اإلعراب حركات يليها المد ياء أنّ  أي

 .المد ياء مع تختلف وأخرى تماثل

 حيث من واختالفهما .علوية حركة منهما كالً  نإ حيث من ناتج الياء مع الضمة فتشابه 

 .خلفية حركة الضمة وكون أمامية حركة الياء أن

 حركة الياء أنّ و بينهما، التماثل نقطة فهذه ،ينأماميت ينحركت المدية والياء الفتحة وكون

 .اختالفهما نقطة فهذه سفلية أمامية حركة والفتحة علوية، أمامية

 في واختالفهما ،ينعلويت ينأماميت ينحركت كونهما في المدية الياء مع فتتطابق ،ةالكسر اأمّ 

 .وقصراً  طوالً  منهما كل ةكميّ 
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 المدية الياء مع والكسرة والفتحة الضمة :الثالث اإلعرابية الحركات واختالف لتشابه إن

 ،(التي ذي،ال)  الموصولين االسمين من كل آخر على اإلعرابية الحركة ظهور عدم في سبب

 :ذلك بيان يلي وفيما ،نطقيًّا مقبول غير اجتماعهما ويجعل

  الضمة: 

 قبول عدم إلى يؤدي علويتين حركتين كلتيهما كون في المدية والياء الضمة بين التماثل إن

 من قدر إحداث على يساعد التماثل وإن ،(التي الذي،)  الموصولين االسمين آخر في الضمة

 إلى ذلك يؤدي فقد بينها، التخالف ذلك تحقيق على يعمل مثلما المتماثلة، تالحركا بين التنازع

 إلى باللسان تؤدي النطقية الصعوبة تلك والضمة، المدّ  ياء في العلو لوجود نطقية صعوبة ظهور

 وعند هذه، حالتنا في هو كما بسهولة، اجتماعهما عند الحركتين إحدى تجاوز على مساعدته

 الذي،)  في أي الكلمة في أصلية المدية الياء أن نجد عنها، سيتجاوز كتينالحر أي على الوقوف

 على ويبقى ،الضمة عن اللسان يتجاوز أن  والمنطقي الطبيعي فمن عليهما، داخلة والضمة ،(التي

 عدم أن يعني مما ،صوتيًّا االحتمال هذا يسقط وبذلك الكلمة، أصل من ألنها ؛وحدها المدية الياء

 أن قبل التنازع هذا وقوع منع على يعمل الحركات تنازع قانون أن بسبب يكون إنما اجتماعهما

 .(0) يقع

  الفتحة: 

 كون في واختالفهما أماميتين، حركتين كونهما في المرققة الفتحة مع المدية الياء تشابه

 من هي التي الياء يجعل أن على اللسان يساعد واالختالف التوافق اذه سفلية، والفتحة علوية، الياء

 حركة وتسقط ،المدية الياء على اللسان فيبقي ،وجودهما تتابع عند البقاء على أقدر الكلمة أصل

 .(9) الفتحة
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  الكسرة: 

 طوالً  الكمية في ينمختلف ،ينعلويت ينأماميت ينحركت كونهما في والكسرة الياء التقاء إن

 الكلمة، على الداخلة الكسرة من لبقاءا على أقدر الكلمة أصل من هي التي الياء يجعل وقصراً،

 .الموصولين االسمين هذين آخر على الكسرة تظهر لم لذلك الكسرة، فتسقط

 من والكسرة والفتحة الضمة اإلعرابية الحركات منع الذي هو الحركات تنازع قانون إن  

 في السبب هي للحروف مشابهتهما وليست ،(التي الذي،)  الموصولين االسمين آخر على الظهور

 (0) أصالً  المشابهة هذه لمثل وجود ال بل ذلك،
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 : (1) الثاني االحتمال ثانيا: 

 الياء بين التنازع حدة لتخفيف ؛اإلعراب وعالمة المدية الياء بين االنزالقية الياء تدخل أن

 :لصوتيةا الكتابة توضحها التي اآلتية االنزالقية التغيرات تحدث عندئذٍ  اإلعراب،  وحركة المدية

 :الرفع حالة في -1

uy/  iid/ la/ al 

uy/ la/ tii/ al 

 :النصب حالة في -2

ya/  iid/ la/ al 

ya/ la/ tii/ al 

 :الجر حالة في -3

yi/  iid/ la/ al 

yi/ la/ tii/ al 

 إلى سيؤدي مما االنزالقية، الياء وهي حركة، بنصف يبدأ مقطع سيليها المد ياء ن  إ

 االنزالقي الصوت أن المعلوم ومن ت حل، لم المشكلة أن يعني مما ،إخفاؤها يمكن ال نطقية صعوبة

 .متماثلتين حركتين بين محصوراً  يكون عندما ي حذف

 إذا الضمة قاءب عدم أي ذاتها، األول االحتمال نهاية إلى سيقودنا نزالقيالا الحرف حذف

 الرفع حالة في اآلتي والنح على وذلك ،(والتي الذي،)  الموصولين االسمين على دخولها تصورنا

 :مثالً 

 iid/ la/ al                </ u ii d/ la/ al 

 

 سبب هو والتي الذي الموصولين االسمين في اإلعرابية الحركة قبول عدم أن يعني مما

 .بذلك الحرف لمشابهة عالقة ال خالص صوتي

 : (1) الثالث االحتمال ثالثا: 
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 الحالة هذه وفي. نزالقيةالا الياء فيه تقحم الذي انيالث االحتمال على االحتمال هذا بنىي  

 إذ االنزالقية، الياء نطق إظهار أجل من الياء وتضعّف المدية الياء فيه تقّصر مزدوج تغيّر يحدث

 يصبح المزدوج اإلجراء وبهذا السقوط، إلى تؤول إنها بل الياء، هذه تضعف اإلظهار هذا بغير

 :المتصور النحو هذا على مثالً  الرفع حالة في الموصولين االسمين نطق

/yu y id / la/al 

ً  نرى مما سبق  أن يمكن واحد شاهد يوجد ال فإنه ،ذلك ومع الحركات، تنازع من تخلصا

 وقوعه احتمال من الرغم على االحتمال هذا يقع لم أنه يعني مما االحتمال، هذا لوقوع عليه يعول

 .ظاهريًّا

( التي الذي،)  دالمفر الموصول االسم إيقاع بتتجنّ  ربالع إنّ  :القول نستطيع وعليه

 .خالص صوتي لسببٍ  ولكن ،للحروف مشابهته بسبب ليس لإلعراب
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 الفصل الثاني
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 بناء الحروف

 

  :واصطالحا   لغة   الحْرف مفهومالمبحث األول 

 يتكّون هذا المبحث من مطلبين هما:

 لغة: ول: مفهوم الحرفالمطلب األ 

ف في المعاجم اللغوية بمصطلحاٍت متعددة، حملت مفاهيم متقاربة في المعنى، جاء الحرْ 

ه   َطَرف ه   َشْيءٍ  ك ّل  ( َحْرف  : )ف ر حفجاء في معجم مختار الصحاح: "  ( اْلَحْرف  ) وَ . َوْحَده   َوَشف ير 

د   وف  ) َواح  ر  ي( ح  نَ : }تَعَالَى َوقَْول ه  . الت َهّج  َ  يَْعب د   َمنْ  الن اس   َوم  : قَال وا[ 00: الحج{ ]َحْرفٍ  َعلَى ّللا 

دٍ  َوْجهٍ  َعلَى  .)0) "َواح 

ه   طرفه: شئ كل حرف[ حرف]: " ف فقالالحرْ  هـ(323)ت: الفارابي عّرف   وَحدُّه   وَشفير 

َحد د   أعاله وهو الجبل، َحْرف   ومنه.  نَ : }تعالى وقوله. التهّجي ح روف   واحد: والَحْرف  . الم   وم 

اء على يعبده أن وهو واحد، َوجهٍ  على: قالوا{ َحْرفٍ  على هللاَ  يَْعب د   َمنْ  الناس   . الّضراء دون الَسر 

 .(9) "الجبل بحرف شبهت الصلبة، الضامرة الناقة  : والَحْرف  

ه   َطَرف ه ،: شيءٍ  كّل   من الَحْرف  وجاء في القاموس المحيط : "  : الَجبَل   منو وَحدُّه ، وَشفير 

َحد د ، أَْعاله   نٍَب، الم  َوى له نظيرَ  وال كع  لٍَل، َطلٍّ  س  روف   وواحد   وط  ي، ح  َرة ، والناقَة   الت َهّج   أَو الضام 

ولَة ، .  وَمسيل   العَظيَمة ، أو الَمْهز   الماء 

ٍد، وْجهٍ : أي ،{َحْرفٍ  على هللاَ  يَْعب د   َمنْ  الناس   ومن}وقوله تعالى:   على ب َده  يَعْ  أنْ  وهو واح 

اء   ، ال الس ر  اء  ر  ، على أو الض  ه ، على ط َمأنينَةٍ  َغْير   على أو َشّكٍ ل   ال: أي أْمر  ً  الدين   في يَْدخ  نا تََمّك   .م 

فٍ  َسْبعَة   على الق ْرآن   نََزلَ "و  في يكونَ  أن َمْعنَاه   ولَْيسَ  العََرب ، ل غَات   من ل غاتٍ  َسْبع  ": أْحر 

د   الَحْرف   ٍه، َسْبعَة   الواح  ه  : الَمْعنَى ولكن   أْكثََر، أو َعَشَرةٍ  أو َسْبعَةٍ  على جاءَ  وإنْ  أْوج   اللُّغَات   هذ 

قَة   الس ْبع   تَفَّر   .(3)" .الق ْرآن   في م 

                                                           
 -(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، بيروت:  المكتبة العصرية2، )طمختار الصحاحم(، 1888الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر، ) - 1

 .10، ص 1ج دة )ح ر ف(،ما الدار النموذجية،
(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 4، )ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(،  م1891)الفارابي، إسماعيل بن حماد الجوهري،  - 8

 .1348، ص 4جمادة ) ح ر ف(، بيروت:  دار العلم للماليين، 
 .188، ص 1جمادة ) ح ر ف(، ، القاموس المحيطالفيروزآبادي،  - 3
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  :ف اصطالحا :مفهوم الحرْ المطلب الثاني 

ه الخليل بن فعّرف ما دّل على معنى في غيره. :هاتّفق علماء النحو على تعريف الحْرف بأنّ 

جاء ح روف من الَحْرفهـ( فقد قال: "013أحمد) ت:   الكالم في عاريةً  أداةً  ب ن يَتْ  كلمةٍ  وكلُّ . اله 

ى المعاني لتفرقة  وكلُّ . ولَعَل   َوبلْ  وَهلْ  َحتّى :مثل   أكثر أو بَحْرفَْين بناؤها كانَ  وإنْ  َحْرفاً، ت سم 

جوهٍ  على ت قَرأ كلمةٍ   في :أي مسعود ابن َحْرف في الَحْرف هذا ي قَرأ: يقال َحْرفاً، ىت سم   القرآن من و 

 .(0) قراءته

 والم القسم وواو وَسْوف، ث م ،: حون، فعل وال باسم ليس لمعنّى جاء َحْرف  وفي الكتاب: ال

 .(9) ونحوها اإلضافة،

 .(3) "ىل َمْعن جاءَ  وحرفهـ( عند ذكره ألقسام الكالم فقال: " 983وعّرفه المبّرد )ت:  

 يخبر أن يجوز ال ما: الحرفهـ( : " 303وجاء في شرح الحْرف عند ابن السراج )ت:

 عن وال" منطلق الرجل: "تقول كما منطلق إلى: تقول ال أنك ترى أال, االسم عن يخبر كما عنه

 ،"عن بكر ال"و" إلى عمرو: "تقول ال, خبًرا يكون أن يجوز وال" ذاهب زيد: "تقول كما, ذاهب

 . (4) "خبًرا يكون وال ،عنه تخبر أن يجوز ال الذي هو الثالثة الكلم من الحرف أن بان فقد

( هو " ما دّل على معنى في غيره، ومن ثّم لم هـ 138 ف عند الزمخشري ) ت:الحرْ و 

ذف فيها الفعل، واقت صر على مخصوصة، ح   ينفك من اسٍم أو فعٍل يصحبه، إال في مواضعَ 

و " إنّه"، و " يا زيد"، و"  ائب، نحو قولهم، " نعم"، و " بلى"، و"إي"،الحرف، فجرى مجرى الن

" :قد"، في قوله  ، كقول النابغة:(5)" وكأن قد 

 .(3)أِزَف الترّحل غير أن ركابنا // لما تزل برحالنا وكأن قِد" 

  .(1) "فقط غيرها في معنى، على تدل كلمة الحرفهـ( بقوله: " 142فه المرادي )ت: وعرّ 

                                                           
 .811، ص 3، تحقيق: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، جالعينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  - 1
 .18، ص 1جمادة ) الحرف(، ، الكتابيُنظر: سيبويه،  - 8
 .3، ص 1ج مادة ) الحرف(، ،المقتضبالمبرد،  - 3
 .04ص  مادة ) الحرف(، ،األصول في النحوابن السراج،  - 4
،  ص 1جمادة ) الحرف(، بيروت:  دار الكتب العلمية،  ،المفصل في صنعة اإلعرابالزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر،  - 2

318. 
 .69(، بيروت: دار الكتاب العربي، ص 1، )طديوان النابغة الذبيانيم(، 1881الذبياني، النابغة، ) - 6
األستاذ محمد  –(، تحقيق: فخر الدين قباوة 1، )طالجنى الداني في حروف المعانيم (، 1888م، )المرادي، بدر الدين حسن بن قاس - 1

 .80، ص 1جمادة ) الحرف(، نديم فاضل، بيروت: دار الكتب العلمية، 



28 

نْ  الَحْرف  : حرفاء في لسان العرب: " وج روف م  جاء ح  وف  : اله  د   َمْعر  وف   َواح  ر   ح 

ي ى ال ت ي األَداة: والَحْرف  . الت َهّج  ْسم   االسمَ  تَْرب ط   ألَنها الراب طةَ  ت َسم   َوَعلَى َكعَنْ  ب اْلف ْعل   والفعلَ  ب اال 

َما ه   .(0) "َونَْحو 

 اأْلَْسَماء َعاَلَمات من َعالَمة ف يه   تحسن لم َماف هو : " رْ وجاء في اللمع في العربية الح

 هلَ  قد َوالَ  هلَ  من :تَقول الَ  ،َوقد وبلْ  هلْ  :نَْحو َغيره ف ي ل َمْعنى َجاءَ  َوإ ن َما اأْلَْفعَال َعاَلَمات َوالَ 

 .(9)" ب ه   تَأمر َوالَ 

، وتفتقر إلى معنى بذاتها، أي كلمة  ليست باسم وال فعل، وال تقبل عالماتهماف هو فالحرْ 

 أنها تدّل على معنى بغيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .41، ص 8ج مادة ) ح ر ف(، ،لسان العربابن منظور،  - 1
 .9ص  مادة ) الحرف(، الكويت:  دار الكتب الثقافية، ، تحقيق: فائز فارس،اللمع في العربيةابن جني، عثمان،  - 8
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  :المبنيات من الحروفالمبحث الثاني 

ة، فالحروف ال تؤدي معنى بنفسها، ّن جميع الحروف مبنيّ إالبناء أصل في الحروف، إذ 

، كما أّن المعرب فعوالً به حتى تحتاج إلى اإلعرابفال ي نسب إليها، وال تقع فاعالً، وال تأتي م

معناها مؤّدى من لفظها  يحتاج إلى اإلعراب للداللة على معناه، وهذا ما ال تحتاجه الحروف، إذ إنّ 

 في الجملة، فال تحتاج إلى إعراٍب يفّسرها.

 قال ابن مالك في ألفيته:

 .(1)َواألَْصُل في اْلَمْبنِّيِ أَْن يَُسكَّنــا َوُكلُّ حْرف  ُمْستَِحق  ِلْلبِنَــا

 

وذلك ألّن الحرف ال يتوارد عليه معاٍن  ؛فالحروف مبنيّة  على سبيل  االستحقاق ال العبث

يّة ال ت فهم منه وحده، بل ال بّد من انضمامه للمجرور ئمعانيه جز يحتاج معها إلى اإلعراب؛ ألنّ 

ً للبناء االستحقاق  ويلزم من ،والمتعلق، ولذا كان معناه في غيره ال بذاته، فلذلك كان مستحقا

فمنها حروف الجر، وحروف القسم، وحروف النداء،  ،تعّددت أقسام الحروف في العربية .الوجود

، ومبدأ عملها، وفي أسباب وحروف النصب، والجزم، وغيرها، تختلف في مفهومها، وأفرادها

 .(9)بنائها

ما بعدها، وعجزها الفتقارها إلى  ؛ة  الحروف بتعّدد أنواعها حروف  مبنيّ يتبيّن مما سبق أّن 

راد بمفردها، إذ تحتاج إلى ما بعدها ال تمام المعنى الذي جاءت لتأديته، عن تأديتها للمعنى الم 

 فمعناها في غيرها، من هنا استحقت حكم البناء.

وسبب لجوء مبنيّة ) مفهومها، ومبدأ عملها، كل قسم من أقسام الحروف ل هذه دراسة

 .إنها مبنية(بالقول النحاة إلى 

 

 

 

                                                           
 .40، ص 1، ج شرح ابن عقيلابن عقيل،  - 1
 .84، بيروت: دار الكتب العلمية، ص شرح متن األلفية الملقب بـ ) األزهار الزينية(يُنظر: دحالن، أحمد زيني،  - 8
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  :حروف الجر:المطلب األول 

من  ات هذه الحروف، فمنهمتعّددت مسميّ هي حروف تدخل على األسماء فتجرها، وقد 

أما  هي حروف الصفات. :وقيلومنهم من أطلق عليها حروف الخفض،  سّماها حروف اإلضافة،

ليها، أو ألنها أي توصله إ فألنها تجّر معنى الفعل قبلها إلى االسم بعدها ؛تسميتها بحروف الجر

ً لذلك، وتسميتها بحروف  تجر ما بعدها من األسماء أي تخفضه، وتسمى حروف الخفض أيضا

اإلضافة فألنها تضيف معاني األفعال قبلها إلى األسماء بعدها، وذلك أن من األفعال ما ال يقوى 

عيٍد( ولو على الوصول إلى المفعول به، فقووه بهذه الحروف، نحو )عجبت من خالٍد، ومررت بس

ف الفعل الالزم وقصوره عن الوصول إلى ) عجبت خالداً. ومررت  سعيداً(، لم يجز، لضعْ  :قلت

وسبب تسميتها بحروف الصفات فألنها تحدث  .(0)يستعين بحروف اإلضافة  المفعول به، إال أنْ 

 .(9) ) جلست في البيت( دلّت )في( على أن )البيت( وعاء للجلوس :صفة في االسم، نحو قولك

م الصفات، الخفض، أ أمياتها سواء أكانت بتسمية الجر، تعّددت مسمّ  وإنْ  ،فحروف الجر

ً إلى اسٍم نحو "الرسالة  اإلضافة،  أم ً إلى فعٍل نحو " مررت  بزيٍد" أو اسما كذلك وإن جّرت اسما

 ، وتأديتها بأجمل صورها.ولتمييز المعاني عن غيرها من وسائل تنسيق الجمل، لزينٍب"

اتفقوا  ومنهم شّراح األلفية النّحاة أكثرتلف علماء النحو في عدد حروف الجر، لكّن اخ

ن، وإلى، وَعن، وعلى، وفي، والكاف، والالم،  على أّن عددها عشرون حرفاً، وهي: الباء، وم 

 وتاؤه، ومذ، ومنذ، ورّب، وحتى، وخال، وعدا، وحاشا، وكي، ومتى، ولعّل. وواو القسم،

 مالك في ألفيته فقال:وقد جمعها ابن 

 َعلَى َعنْ  فِي َعَدا َخال َحاَشا َحتَّى إِلَى ِمنْ  َوْهيَ  الَجرِّ  ُحُروفَ  َهاكَ 

 .  (1) َوَمتَـــــى َولَعَـــلَّ  َواْلبَـــا َواْلَكافُ  َوتَـــا َواو   َكيْ  الالمُ  ُربَّ  ُمْنذُ  ُمذْ 
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  : حروف الجر:بناء أوال 

ا ي بنى على السكون، أو على الفتح، أو الكسر، أو على فمنها م ،حروف الجر مبنيّة

 الضم، وفيما يأتي بيان ذلك: 

  البناء على السكون 

السكون، فمنها ما ب ني على السكون الظاهر، على تنّوع بناء حروف الجر المبنية 

 ومنها ما ب ني على السكون المقدر.

   البناء على السكون الظاهر:: ثانيا 

 

 وهي:  من حروف الجر على السكون الظاهر ت بنى أربعة أحرف

  ِنْ ــم 

أشهرها االبتداء، ونقصد به ابتداء بها لتأدية معاٍن متعددة  يؤتىالتي د حروف الجر، حأ  

ً ، الغاية المكانية والزمانية الجنس، والتبعيض، والتعليل، والظرفية، والبدل،  لبيان وتأتي أيضا

 .(0) ا وفق سياقها في الجملةوالتأكيد وغيرها من المعاني التي تؤديه

ْن أحد(:  في عرب  حرف جر مبني على السكون الظاهر على آخره. وهو  في جملة ) ما جاءنا م 

ْن: حرف جر مبني على السكون الظاهر على آخره. فنرى أنّه ب ني  وهو  أصل البناءعلى م 

 ؛السكون على يكون نأ البناء في واألصل، قال ابن عقيل في شرحه أللفية ابن مالك: " السكون

ه يتكون من مقطعٍ واحٍد ال صعوبة إن، ونطقه هكذا مقبول في العربية إذ (9)" الحركة من أخف ألنه

، فالكلمات التي تتكون من صامٍت يتبعها حركة ثم صامت، كلمات مقبولة في وال ثقل في نطقه

 العربية خفيفة في النطق ال ثقل وال صعوبة فيها.

ْن(ت حرّ  ها بالسكون، وهذا الموضوع هو في مواضع تجعل من الصعوبة احتفاظ ك نون ) م 

حرف الجر من بـ )ال( التعريف، أو  إتباعفعند  ".البيت منَ نحو قولك: "خرجت  التقاء الساكنين،

                                                           
 .411-408، ص 1يُنظر: ابن السراج، األصول في النحو، ج - 1
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حرف ساكن، ت حّرك نونه، إذ ال ي حّرك المبني إال لسبٍب كالتخلص من التقاء الساكنين، قال ابن 

 . (0)"الساكنين التقاء من كالتخلص لسبب إال لمبنيا كيحرّ  وال عقيل: "

ْن( ت فتح  نونه،  ومنَ  هللا، منَ : قولهم"نظير ذلك  عند مجيء الحرف الساكن بعد حرف الجر ) م 

 فتحوا، عليهم أخف الفتح وكان ،فعال تكن ولم ،كالمهم في كثرت لما المؤمنين ومنَ  الرسول،

وسبب  (.3)"وقام كأين فتحة الحركة تكون قدأيضاً: " و ، وقال ابن عقيل(9)"وكيف بأين وشبهوها

من أجل  نيت عليهافب   ،اختيار الفتحة ال غيرها من الحركات عائد  إلى أّن الفتحة أخف الحركات

 .اليسر والسهولة عند نطقها

" عند اتباعه بـ ) ال( التعريف، يفقد سكونه، ويحّرك بالفتح، ترى الدراسة أًن حرف الجر "منْ 

همزة الوصل التي هي بحقيقتها حركة يؤتى بها لعدم البدء بساكن، فعند  عائد إلى إسقاط وذلك

حركة الهمزة  نتبعتباع الحرف الساكن بـ ) ال( التعريف نحو: "من البيت"  ت سقط هذه الهمزة وإ

 الحرف الساكن. وهي الفتحة في مثالنا

 

  ْعــــن: 

أشهرها لمعاٍن عديدةٍ  شت هر بتأديتهاون، وقد على السك أحد حروف الجر الثنائية التي ت بنى

ً لي ،بمعنى ) بعد( تييأالمجاوزة، و وغيرها من  ،ؤدي معنى البدلو) من(، و)على(، ويأتي أيضا

 َعن َطبَقًا لَتَْرَكب ن  قول هللا تعالى: }  مثال معنى بعد: فيه. ق الذي وجدَ المعاني التي يحكمها السيا

 [.02{ ] االنشقاق: َطبَقٍ 

ت حّرك . ووهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربيةي بنى حرف الجر) َعْن( على السكون، 

للتخلص من التقاء الساكنين، إذ ي منع اجتماع ساكنين في العربية، فالمقاطع التي تتكون  نون )عن(

من  للصعوبة التي تحدثها في النطق، إذ ال بد   ؛عند العرب مستثقلة  من إتباع صامت بصامت 

ك نون )عْن( بالكسر، نحو قوله تعالى: }  ؛تحريك أحدهما ين   َعن  لذلك ت حر  َمال   َوَعن   اْليَم   الّش 

ينَ  ز   على السكون اتفالكسر أحد الحركات التي ي لجأ إليها عند تحريك المبنيّ  [.31{ ] المعارج: ع 

 التقاء من كالتخلص بٍ لسب إال المبني يحرك وال " قال ابن عقيل: للتخلّص من التقاء الساكنين،

، وسبب (4)"وجير كأمس كسرة تكون وقد ،وإنّ  ،وقام ،كأين فتحة الحركة تكون وقد ،الساكنين

                                                           
 40، ص 1المرجع السابق، ج  - 1
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اختيار الكسر هنا عائد  لمخالفة حركة العين، إذ ال يجوز فتحها من باب المخالفة، فأخف الحركات 

ّركت بالكسر.  ؛بعد الفتحة تأتي الكسرة  لذا ح 

  ُْمذ: 

هرت بجّر ما بعدها من أسماء الزمان، فإذا كان الزمان شت  االجر الثنائية هو أحد حروف 

" ما رأيتك مذ يوم الجمعة" أي ما رأيتك من يوم  :ماضياً جاءت بمعنى )من( البتداء الغاية، نحو

" ما رأيته مذ شهرنا" أي ما رأيته في  :فتأتي بمعنى في، نحو ،الجمعة، أما إذا كان الزمان حاضراً 

كما أنها تأتي بمعنى ) من وإلى( معاً إذا جاء مجرورها نكرة معدودة لفظاً أو معنى، نحو  شهرنا.

". وي شترط في " ما رأيتك مذ أمد :الثانيةأيتك مذ ثالثة أيام" وقولك في ر" ما  :قولك في األولى

ً منفيًّ  ً أو حاضراً، والفعل الذي قبلها ماضيا وهذا ما  ا،االسم الذي تجّره )مذ( أن يكون ماضيا

 . (0)الحظناه في األمثلة التي ذ كرت 

ْذ( على السكون الذي هو أصل البناء،   ما رأيتَك مْذ "في جملة  فيعرب  ي بنى حرف الجر )م 

فجاء بناؤه على السكون وفقاً لألصل  : حرف جر مبني على السكون الظاهر على آخره.ذْ أمد" م  

ً من التقاء  إذا جاء بعده ى على الكسر العارضكما ي بن في حركة البناء. كلمة تبدأ بساكن، فمنعا

ْذ(، وسبب بنا  ،ه على الكسر ال غيره عائد  إلى مناسبة الكسرئالساكنين ي لجأ إلى كسر آخر ) م 

ن الخروج إدث سهولةً ويسراً عند النطق بهما؛ إذ وقربه من الضم الذي هو حركة الميم، مما يح

في العربية،  مستثقل   حدث ثقالً عند النطق، وهذا ما هومن ضمة إلى حركة أخرى غير الكسر سي

 وا إلى الكسر.ألذا لج

  َْكي 

أحد حروف الجر الثنائية التي يؤتى بها للتعليل بمعنى الالم، وتعمل على جّر  ما 

، ففي جر ما االستفهامية نحو كيمه، بمعنى لمه، أي ألي سبٍب وما المصدريتيناالستفهامية، وأْن 

 ودخولها على أن المصدرية الظاهرة نحو قول الشاعر:ي هنا للتعليل. فعلت، فجاءت ك

 ً  .(9)ل َسانََك َكْيَما أَْن تَغ ر  َوتَْخَدَعا أَك ل  النّاس  أَْصبَحَت مان حا

وأن المصدرية المقدرة نحو " جئت كي تكرمني". أما دخولها على ما المصدرية نحو قول 

 الشاعر: 
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ّر، فَإ ن َماإذا أَْنَت لْم تَْنفَْع  ي َراد  اْلفَتَى َكْيَما يَض رُّ َويَْنفَع   فَض 
 (0). 

أي لضر من يستحق الضر، ولنفع من يستحق النفع. فجاءت كي في هذا الشاهد حرف جر، وما 

 .(9)محل جر بحرف الجر.مصدرية، والمصدر المؤول في 

 ي العربية.ب نيت ) كْي( على السكون وفقاً لألصل الذي يأتي عليه البناء ف 

 

   البناء على السكون المقّدر:: ثالثا 

منع من ظهوره التعذر أو  ،ت بنى ثمانية أحرف من حروف الجر على السكون المقّدر

ً من ظهور التعذر فهي سبعة أحرف:  ،الثقل، واألحرف التي ت بنى على السكون المقّدر منعا

ية، والمصاحبة، وغيرها من المعاني "إلى": التي تأتي بمعنى انتهاء الغاية الزمانية والمكان

وجر  ،التي تؤديها وفق السياق الذي توجد فيه. و"حتى" التي تعمل على جر االسم الصحيح

المصدر الصريح من أن المضمرة بعدها، وتؤدي معنى االنتهاء. و"على" التي اشت هرت 

تفرضها الجملة  بمعنى االستعالء، وتؤدي معاٍن أخرى كاالستدراك وغيرها من المعاني التي

و"خال" فهي حروف جر  فيها. و"متى" الذي يأتي بمعنى من. أما "حاشا"، و"عدا"، توجدالتي 

فهو  ،منع من ظهوره الثقلالذي أما حرف الجر الذي ي بنى على السكون المقدر لالستثناء. 

ق حرف: "في" الذي يفيد الظرفية، والسببية، واالستعالء وغيرها من المعاني وفق سياال

 الجملة.  

ً لألصل في البناء، إال أّن السكون  ؛جاءت هذه األحرف مبنيّة على السكون  وذلك طبقا

مقّدر، أي ال يظهر على آخر تلك األحرف، وذلك النتهائها بحرف المد األلف الذي يتعذر نطق 

سكون، لذلك قّدر عليه ال ؛ركة عليهالحركة عليه، وحرف المد الياء الذي تستثقل العربية نطق ح

 .في ذلك النحاةوذلك وفق رأي 

بناء هذه الحروف صوتيًّا، فكل من هذه الحروف ينتهي بحرف مد، تتجه الدراسة نحو  

فالحركات ال الذي هو عبارة عن حركة طويلة، فكيف للسكون أن يدخل على الحركة الطويلة؟ 

 .(3)ألنها منافية للسكون بطبعها  ؛يدخل عليها السكون
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  : اء على الفتح:البنخامسا 

 بنى خمسة أحرف من حروف الجر على الفتح وهي:ت  

 :  ربَّ

في صدر الكالم فقط، وتأتي لتدّل على معنى التكثير أو التقليل أحد حروف الجر التي تأتي 

هي أدت معنى التكثير أو التقليل، ففي  وفق السياق الذي وجدت فيه، في فهم من سياق الجملة إنْ 

. وفي (0) : " يا رّب كاسيٍة في الدنيا عارية  يوم القيامة" -ى هللا عليه وسلمصل -التكثير نحو قوله 

 الشاعر : التقليل نحو قول

 .(0) َوذي َولَد  لَْم يَِلَدهُ أَبَوانِ  أاَل ُربَّ مولود  وليَس لهُ أَب  

(  تعمل ب  . ومما يجب معرفته هنا (3)نها ال تباشر المعارفإعلى جّر النكرات فقط إذ )ر 

ّب(، إذ َكث ر الحديث في لغاتها و  اللغات هي: أشهر هذههو تعّدد لغات )ر 

(: بضم الراء وتشديد الباء، وهذه الصورة هي األصل في ر   ب  ، وما يدل على ذلك ب  األولى: )ر 

 .هو تشديدها

َب(: بضم الراء، وفتح الباء مخففة، أي دون تشديد  ، وسبب اللجوء للنطق بهذه الثانية: ) ر 

ً  الباءينصورة أّن العرب حذفت إحدى ال وذلك لكراهية التضعيف، هذا بالنسبة لفّك  ؛تخفيفا

عمل على تحريكها ي   ؛التقاء ساكنين ولمنع  -مع أّن األصل تسكينها -التضعيف، أما سبب فتح الباء 

مل أن فعائد إلى بيان اإلشارة على أنها كانت مثقلة مفتوحة، أي داللة على بيان أصلها، كما ي حت

 .(4)فعال الماضية ففتحت كفتحتها تكون فتحة الباء تشبيهاً بفتحة األ

ْب: بضم الراء وتسكين الباء، ونرى هنا أنهم حذفوا المتحّرك؛ ألنه أقوى في الثالثة: ر  

 التخفيف ولتطرفه، كما أبقوا الساكن على حاله. 

                                                           
، 8(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، بيروت: دار طوق النجاة، ج1، )طصحيح البخاريهـ(، 1488)  البخاري، محمد بن إسماعيل، - 1

 .48ص 
 .391، ص 8(، تحقيق: عبد السالم هارون، ج4، )طخزانة األدبم(، 1083البغدادي، عبد القادر، ) - 8
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ّب بالتاء، وتكون هذه التا ب ت، وهي هنا إلحاق ر  ء ساكنة إذا أ لحقت باألفعال، الرابعة: ر 

ب ْت، وقياسها هنا أننا نقف على التاء ساكنةً كما في ضربتْ   .فنقول: ر 

ب َت، بالفتح،ربَّت : الخامسة:   أنوقياس ذلك  تحريك التاء إذا أ لحقت باألسماء فتصبح: ر 

 .(0) "َذيهْ "و ،"َكيهْ " على يقف كما بالهاء، عليها يقف

: أي ض  بُّ تباع؛ أي أتبعوا الضمة بالضمة. م الراء والباء، وذلك يكون على اإلالسادسة ر 

: بفتح الباء والراء، وهنا جاء الفتح أيضاً على اإلتباع. ك التضعيف الثامنة: َرَب: بف السابعة: َرب 

: بفك التضعيف واإلتباع أيضاً. العاشرة: َرْب: بفتح الراء وفّك تضعيف التاسعة: ر  واإلتباع،  ب 

 . (9) على القياس ألّن التسكين أبلغ في التخفيفع تسكينها الباء م

  َّلعل: 

" قول هللا تعالى:  ر بتأدية معنى الترجي نحوه  شت  اأحد حروف الجر الرباعية، الذي 

ث   هللاَ  لعَلّ  شفاق والعديد من المعاني األخرى كاإل [.0] الطالق:  "أَْمراً  َذل كَ  بَْعدَ  ي ْحد 

 عاني التي يحكمها السياق.والتعليل وغيرها من الم

،  تأتي لعّل الجارة على أربع  ، عّل  ، لعّل  ، عل  : مالك ابن قالصور هي: لعل 

  .(3) "عقيلية لغة مكسورته، أو اآلخر مفتوحة محذوفته، أو األول ثابتة بلعلّ  والجر"

، باعتبارهم الالم زائدة فيها، قال الزجاجي ) ت:  ، وعّل  هـ(: 331وحذفهم الالم في عل 

  :الشاعر بقول ذلك على واستدلوا مزيدة أوله في الالم وأن

وفَ  َعــل   ـر  ْلنَنـــا د والت هـا أوْ  الد ْهـر   ص  ــةَ  ي د  ــنْ  الل م  ات هــا م   4 لَم 

 .(1) يكمل كان بها المعنى ألن حذفها يجز لم أوله في أصلية الالم كانت فلو قالوا

. وهو في ي بنى حرف الجر )لعّل( عل  ، وعّل  ، وعلى الكسر في لعّل  ، وعل  ى الفتح في لعل 

ه على أن ي بنى على السكون، لكن  بناء كال الحالتين مخالف  ألصل البناء في العربية، إذ األصل

الستثقال هذا المقطع عند  ،وهو تتابع الصوامت ،في العربية مستثقالً  مقطعاً صوتيًّايشّكل السكون 

"العربية لم تعرف ظاهرة توالي الصوامت في المقطع على غرار ما يحدث في  وألن النطق به،

                                                           
 .499،  ص 4المرجع السابق، ج - 1
 .491، 4ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، يُنظر:  -  - 8
 .296ص  ،الجنى الداني في حروف المعانيالمرادي،  - 3
 .311، ص 1هذا البيت بال نسبة في كتاب " الخصائص" البن جني، ج  - 4
 .132(، تحقيق: مازن المبارك، دمشق: دار الفكر، ص 8، )طالالمات م(،1892بن اسحاق، ) ينظر: الزجاجي، عبد الرحمن - 2
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ك بالفتح تارة، وهو بذلك من باب أّن فكان ال بّد من تحريك آخره،  ( 0) اللغات األوروبية" فحّر 

أما بناؤه . (9)ولشبهه بالفعل بني آخره على الفتح كبناء الواجب الماضي  ،الفتحة أخف الحركات

، وبما أن العرب تحّدثت بهذه الصيغة مما يعني أنهم على أصل التقاء الساكنينفكان  ،على الكسر

 ولم تحدث استثقاالً في نطقها، مما أدى إلى قبولها بهذا الشكل. ،استساغوها

 

  :واو القسم 

 ، وتدخل على كل مقسم به من األسماء الظاهرة، أحد حروف الجر التي تستخدم للقسم

-0{ ] الفجر: يَْسر   إ َذا َوالل ْيل  ( 3) َواْلَوتْر   َوالش ْفع  ( 9) َعْشرٍ  َولَيَالٍ ( 0) اْلفَْجر  وَ } :نحو قوله تعالى

 .(3)وال يذكر معه فعل القسم: فال نقول: )أقسم وهللا( ،كما أنه ال يدخل على الضمير [.4

ى وهو البناء عل ،ألصل البناء لك مخالفي بنى حرف الجر الواو على الفتح، وهو بذ

الحركات بعد السكون، وال يجوز في العربية  ألن الفتحة هي أخفّ  ؛السكون، إذ ب ني على الفتح

 .(4)ّركت بالفتح البدء بساكن، لذلك ح  

  :تاء القسم 

أحد حروف الجر التي ت ستخدم للقسم، والتي ال تدخل إال على لفظ الجاللة هللا نحو قوله 

 وحكى وتعمل تاء القسم على جر ما بعدها,[ . 81{ ] يوسف: ي وس فَ  تَْذك ر   تَْفتَأ   تَاّلل   } : تعالى

 .(1) الكعبة ترب: قالوا الرب, على دخولها األخفش

ً ألصل البناء، وذلك لكر اهية البدء بساكٍن في ي بنى حرف الجر التاء على الفتح، خالفا

 .(3) ختير الفتح؛ ألنه أخف الحركات بعد السكونالعربية، وا

                                                           
 .114، بيروت:  مؤسسة الرسالة، ، ص المنهج الصوتي للبنية العربيةم(، 1890شاهين، عبد الصبور، ) - 1
 .109، ص 4، جالمقتضب، المبرديُنظر:  - 8

 
 .119، ص 8(، ج 1، )ط أحكام ومعان، النحو العربي(،  م8014ينظر: السامرائي، فاضل صالح، ) - 3
، ص 1بيروت: دار الكتب العلمية، ج  ، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي،شرح كتاب سيبويهينظر:  السيرافي، أبي سعيد،   - 4

99. 
 .21، ص الجنى الداني في حروف المعانيالمرادي، يُنظر:  - 2
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 الكاف: 

وتأتي للتعليل، والتوكيد  " زيد كاألسد"،: نحو قولك التشبيه، د حروف الجر وأصلهأح

 وغيرها من المعاني التي يفرضها عليها سياق الجملة.  

، وقد السكون وهو ألصل البناءكاف على الفتح، وهو بذلك مخالف  يبنى حرف الجر ال 

 ؛على الفتحت بنى  ،الكاف أحدهما والتي تأتي ،الحروف األحادية أنّ هـ( 142المرادي )ت:ذكر 

 .)0( ألنها أخف الحركات

نيت على الفتح، فجاءت مخالفة ألصل البناء، ي الحظ مما سبق أن الواو والتاء والكاف ب   

فلما أوجبت الضرورة  بها، وال يجوز البدء بساكن في العربية، بدئهل لتحريكها ألّن المتكلم يضطر

بهذه ها بأخف الحركات، وهي الفتحة، وبها يمكنهم النطق تحريكها ليمكن النطق بها، حركو

 .(9) ف ما هو أثقل منها، فلم يحتاجوا إلى تكلّ الحروف

 

   البناء على الكسر:: خامسا 

 من حروف الجر على الكسر، وفيما يأتي توضيح كل منهما:حرفين ي بنى 

 :الباء 

مجازي، فاألول نحو التي تأتي بمعنى اإللصاق بنوعيه الحقيقي والأحد حروف الجر 

 ،للتعليل للقسم، و " مررت  بدارك"، وتأتي الباء :والثاني نحو ،" أمسكت بالكتاب" :قولك

 .فيه توجدالذي ها السياق وغيرها من المعاني التي يحكم ،تعديةوال ،واالستعانة

ي بنى حرف الباء على الكسر، وهو بذلك ليس مخالفاً ألصل البناء فحسب، وإنما مخالف 

اً لحكم الحروف األحادية التي تأتي لمعنى، وحكمها الفتح، والعلة في ذلك أن  الباء عاملة الجر أيض

 .(3)ة به ال بغيره، فأ لزمت الكسر لمشاكلة موضعها من الجروال تكون إال فيه، فهي مختصّ 

 

                                                           
 .191، ص الجنى الداني على حروف المعانيالمرادي،  -1
 .99 ص ،1 ج ،سيبويه كتاب شرح السيرافي،:  نظريُ  - 8
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 الالم: 

يك، أحد حروف الجر التي تأتي لمعاٍن عديدة، أشهرها: االختصاص، واالستحقاق، والتمل

 والتعليل، والنسب، وغيرها من المعاني التي يفرضها سياق الجملة.

تغيّر حركة الالم التي يرى القارئ خالل قراءتها لحرف الجر تزخر كتب النحو بشواهد  

" وت فتح مع الضمير، نحو :الالم وفق ما بعدها، فمثالً ت كسر مع االسم الظاهر نحو "  :" الملك ّلل 

 ََ ل أن تأتي الالم مفتوحة كما تحدثنا سابقاً عن حكم األحرف األحادية، وهو ه". واألصالكتاب َل

وهذا ما ذهب  الفتح، إال أّن الالم تأتي في مواضع مكسورة لعلة التفريق بينها وبين الم االبتداء.

 كما المظهر مع مفتوحة تكون أن الجر لالم ينبغي كان فقدإذ قال: "  هـ(329)ت: إليه ابن جني

 في قولك نحو وذلك االبتداء، الم وبين بينها للفرق سرتك   أنها إال المضمر؛ مع حةمفتو أنها

 الموضعين يف فتحت فلو هذا؛ هو أي لََهذا، زيًدا وإن ملكه، في هو أي ل َهذا، زيًدا إن: الملك

  .(0) "االبتداء بمعنى الملك معنى اللتبس

ّرك بالكسر ال بغ يق بينه وبين الم يره، لعلة التفرمما سبق نلحظ أّن حرف الجر الالم ح 

 حدوث اللبس بينهما. االبتداء، ولمنع

أما فتح الالم في " الكتاب لَه" فلعّل السبب في ذلك عائد  إلى صعوبة االنتقال من الكسر 

إلى الضم، وهذه الصعوبة هي المسؤولة عن فتح الالم، إذ إّن العربية تميل نحو السهولة واالبتعاد 

 النطق.عن الصعوبة في 

  : البناء على الضمسادسا 

 حظي حرف واحد من حروف الجر بالبناء على الضم وفيما يأتي بيانه:

 :ُمنذ 

التي  الثيةهو أحد حروف الجر الثو )منذ (: هو حرف الجر الوحيد الذي ي بنى على الضم،

ً جاءت بمعنى )من( ا البتداء شت هرت بجّر ما بعدها من أسماء الزمان، فإذا كان الزمان ماضيا

 ،، أما إذا كان الزمان حاضراً حدمن يوم األ زرتنا" أي ما زرتنا منذ يوم األحد" ما  :الغاية، نحو

ما رأيته في شهرنا. كما أنها تأتي بمعنى ) من  :ذ شهرنا" أين" ما رأيته م :فتأتي بمعنى في، نحو

ذ ن" ما رأيتك م :األولى وإلى( معاً إذا جاء مجرورها نكرة معدودة لفظاً أو معنى، نحو قولك في

                                                           
 .10، ص 8، ج سر صناعة اإلعرابابن جني،  - 1
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ذ( أن يكون ن". وي شترط في االسم الذي تجّره )مدهرذ ن" ما رأيتك م :أيام" وقولك في الثانية أربعة

 . (0)، وهذا ما الحظناه في األمثلة التي ذ كرت والفعل الذي قبلها ماضياً منفيًّا ماضياً أو حاضراً،

من التقاء الساكنين، فسكون النون التي وذلك للتخلّص  ،منذ  على الضمي بنى حرف الجر 

ها على ءبنا نّ إها على حركة األصل في البناء وهي السكون، إذ ئتسبق ذال منذ، منع من بنا

في العربية ، فعدا التخلص من التقاء  مستثقل  الذي هو  لمقطعابع صوامت اتالسكون سيولّد ت

يجمع بين صوامت متتاليات؛  قطعاً صوتيًّان مها على السكون سيكوّ ءبنا نّ إ :الساكنين، يمكن القول

النون الساكنة = صامت، والذال الساكنة = صامت، وتتابعهما غير مقبول في العربية لثقله،  :أي

التخلص من هذا الثقل يكون بتحريك الذال، وتحريكها بالضم عائد  إلى حركة الميم، وهي الضمة، و

ل من حركة إلى أخرى كان األنسب صوتياً واألسهل فمن باب المماثلة، وعدم حدوث تنافر باالنتقا

كت بالضم ً هي حركة الضمة، فحّر   الضم   يتبعوا أن كالمهم من فإنّ  لكذ ومع للغاية، ألن ها ؛نطقا

ن" + " ذو"، رمضان عبد التواب  ئ. لكن  يخطّ (9) مستدالً هذا القول العتباره أن أصل " منذ" " م 

ن  فقلبت كسرة الميم ضمة تأثراً بضمة الذال بعدهاذ  ست" بكسر الميم . بقول بني سليم: " ما رأيته م 

(3).  

أنها جاءت هكذا على أصل الوضع فيها، أي أنه لم يتم النطق يرى الدكتور جعفر عبابنة و

ثم تّم التخلص منهما بتحريك آخره، بل إن العرب تحدثت به هكذا، فهذا هو أصل  ،بتوالي الساكنين

 .(4)وضعه 

لدراسة أن العرب لم تصل إلى التقاء الساكنين في هذا الحرف، وجاءت على أصل ترى او

الوضع هكذا، مبنية على الفتح، لكنها أيضاً تتجه نحو أن سبب مجيئها هكذا سكون ما قبلها، فالذي 

 منع بناءها على أصل البناء في العربية  هو تجنب التقاء الساكنين قبل حدوثه.

                                                           
 .191، ص جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  - 1
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  :المفاجأة: فاحرالمطلب الثاني 

 هي حروف تدخل على الجملة عند حدوث أمر مفاجئ غير متوقع، وهي:

  ْإذ: 

المفاجأة والتعليل، وغيرها من المعاني التي حروف المفاجأة، الذي يأتي بمعنى أحد 

 جلوس نحن بينمانحو قول عمر بن الخطاب: " وكثيراً ما تأتي بعد بينا وبينما،  يحكمها سياقها.

 .(0) ..."الثياب بياض شديد رجل علينا طلع إذ يوم، ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند

 .ألصل البناء في العربيةبنى إْذ على السكون الظاهر على آخره، وهي بذلك مطابقة ت  

 إذا : 

تأتي إذا لمعاٍن متعددة منها: المفاجأة، والظرفية، ستخدم لما يستقبل من الزمان، وت  

تتميز عن سائر أنواعها بأنها تليها جملة اسمية، وال إذا الفجائية   أنّ والتفسيرية، والشرطية، إال

تحتاج إلى جواب، وتأتي للزمن الحالي، قال سيبويه : " وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها، 

 .(9)وذلك قولك : مررت فإذا زيد" 

، لتعذر ظهوره ر على األلفعلى السكون المقدّ  وفق رأي النحاة (إذا)ي بنى حرف المفاجأة 

ً على حركة البناء األصلية وهي السكون، إال أنها ق ّدرت النتهائه بحرف  ،فجاء هذا الحرف مبنيّا

 .المد األلف

ة " إذا" باأللف الذي هو عبارة عن حركة طويلة أوترى الدراسة أّن انتهاء حرف المفاج

وال أي  ،قبل دخول السكونه على السكون، إذ إن األلف باعتباره حركة طويلة ال يؤيستبعد بنا

 حركة أخرى عليه.

                                                           
 .36، ص 1، )د.ط(، تحقيق: محمد فؤاد، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جيح مسلمصحمسلم، ابن الحجاج، )د.ت(،  - 1
 .119، ص 3، ج األصول في النحوابن السراج،   - 8
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  :حروف الجوابالمطلب الثالث: 

نحو: أتدرس؟ فإنك تجيب عن هي حروف يؤتى بها للداللة على جملة الجواب المحذوفة، 

 .(0)وهي أدرس  ،نعم أدرس، فسّدت نعم مسد جملة الجواب :هذا السؤال بنعم مثال. نعم هذه تعني

نعم، وبلى، وجير، وإي، وأجل، وإّن، وال، وكال. منها ما وللجواب سبعة أحرف هي : 

 ب ني على السكون، ومنها ما بني على الفتح، وفيما يلي بيانها.

  : البناء على السكون:أوال 

يأتي الجواب على السكون الظاهر، وفيما ت بنى سبعة حروف من حروف 

 بيانها:

  ْأجل 

قالوا إنها تأتي في الخبر أحسن من و حرف جواب يأتي لتصديق الخبر، ولتحقيق الطلب،

نعم، ونعم في االستفهام أحسن منها، فإذا قال: أنت سوف تذهب، قلت: أجْل. وكان أحسن من نعم، 

 .(9) وإذا قال: أتذهب؟ قلت: نعم. وكان أحسن من أجل

ً على الحركة األصلية للبناء وهي السكون، فنقول في  جاء حرف الجواب أجل مبنيّا

 واب مبني على السكون الظاهر على آخره ال محل له من اإلعراب.إعرابها حرف ج

  ْإذن: 

إذ وأن كما قال  نْ أحد أحرف الجواب الذي ي بنى على السكون، وهو حرف مركب م  

، واختلف النحاة في هذا الحرف حول قضية الوقف عليه، فمنهم من ذهب إلى أنه يوقف (3 )الخليل

ومنهم من ذهب إلى أنه يوقف  ،، وهذا رأي جمهور النحاةن المنصوببالمنوّ  باأللف لشبهه عليه

 . (4)ألنها بمنزلة أن ولن  ؛عليها بالنون

 ، وهو البناء على السكون.ب ني إذْن على السكون وفقاً ألصل البناء 

                                                           
 .822، ص 8، ج جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  - 1
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  ْجلل: 

في  ي بمعنى نعم، وهو حرف قليل االستعمال عند العرب، ولم يأت  يأتحرف جواب، 

 .(0) ، فإذا قيل لك: هل قام زيد؟ قلت: جلْل. أي نعمالعربية إال بهذا المعنى

ي بنى حرف الجواب جلْل كما هو واضح على السكون الظاهر على آخره، وهو بذلك 

 مطابق  ألصل البناء في العربية.

  ْنعم: 

وهو حرف تابع  لما قبله في إثباته ونفيه، نحو إذا س ئلت: حرف جواب ي ستخدم لإلثبات، 

عليك ألف  ديناٍر، أي كأنك قلت: نعم  فإنك تنفي أنّ  ،دينار؟ عند اإلجابة بنعمأليس لي عليك ألف 

 .(9)ليس لي عليك ألف دينار

  ْبجل: 

. حرف جواب بمعنى نعم، وتكون في الخبر والطلب، مثالها في الخبر نحو: قام زيد. بجلْ 

مبني على  ن األمثلة أنها حرف جوابوفي الطلب نحو: اضرب زيداً. بجْل. وكما هو واضح م  

 السكون الظاهر على آخره. وهي بذلك موافقة ألصل البناء في العربية.

  ْإي: 

القسم، ب باختصاصها تشتهراحرف الجواب إ ْي: بكسر الهمزة وتسكين الياء، تأتي بمعنى نعم، و

د الطالب، فعند تصديق المخب ر تأتي إ ْي جواباً ر، ولوعلتصديق المخبر، وإعالم المستخب   كما يأتي

ب خالداً"  لـ : قام خالد. وإلعالم المستخب ر بعد " هل قام خالد؟" ، ولوعد الطالب تقع بعد " اْضر 

(3). 

                                                           
 .433المرجع السابق، ص يُنظر:  - 1
 ..822، ص جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  - 8
-136بيروت: دار الجيل، ص  (، تحقيق: ح. الفاخوري،1، )ط مغني اللبيب عن كتب األعاريبم(، 1881، عبد هللا )بن هشاميُنظر: ا  - 3
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  : رالبناء على السكون المقدّ ثانيا 

 ي بنى حرفان من حروف الجواب على السكون المقّدر وهما:

 بلى : 

أو في  ،لفظبالنفي، فال تأتي إال بعد نفي في ال حرف جواب، ثالثي الوضع، مختصٌّ 

، وهي إيجاب لنفي مجرد نحو لم تقترن مأداة االستفهام أب أقترنتسواء المعنى، وتكون رّداً له 

: أليس زيد بقائم؟ فتقول: بلى. أو و مقرون باستفهام حقيقة نحوأبلى، لمن قال ما قام زيد.  :قولك

بنى حرف الجواب [. وي  019] األعراف: { بَلَى   قَال واَ   ب َربّ ك مْ  أَلَْست  ، نحو قوله تعالى: } (0)للتقرير

  .ى السكون المقدر على األلف لتعذر ظهوره عليهاعل وفق رأي النحاة بلى

تتجه الدراسة نحو بناء هذه الحروف صوتيًّا، فكل من هذه الحروف ينتهي بحرف مد، 

 .(9) الذي هو عبارة عن حركة طويلة، ال يدخل عليها السكون ألنها منافية للسكون بطبعها

 :كالّ 

قَاَل أَْصَحاب  م وَسى  إ ن ا }  أحد حروف الجواب، ومعناه الردع والزجر، نحو قوله تعالى:

ْدَرك وَن ) [. بمعنى " ال" على طريق الردع 39-30{ ] الشعراء: ( قَاَل َكال  30لَم 

 عذر.الذي منع من ظهوره التو ،ةر على األلف المديّ . وي بنى على السكون المقدّ )3(والزجر

تتجه الدراسة نحو بناء هذه الحروف صوتيًّا، فكل من هذه الحروف ينتهي بحرف مد، 

 .(4)الذي هو عبارة عن حركة طويلة، ال يدخل عليها السكون ألنها منافية للسكون بطبعها 

                                                           
 .488، ص الجنى الداني في حروف المعانييُنظر: المرادي،  -1
 .49(، ص 66(، العدد )89، عمان: مجمع اللغة العربية، المجلد )التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهمم(، 8004عبابنة، جعفر، ) - 8
 .188، ص كتاب معاني الحروف؛ الرماني، 380، ص مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشاميُنظر:  -3
 .49(، ص 66(، العدد )89، عمان: مجمع اللغة العربية، المجلد )التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهمم(، 8004عبابنة، جعفر، ) - 4
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  : البناء على الفتح:ثالثا 

 حظي حرف من حروف الجواب ببنائه على الفتح وهذا بيانه:

  : إّن 

ْبن  الزبيرب بمعنى أجْل، حرف جوا إن   :فَقَالَ  .لعن هللا نَاقَة َحملتن ي إ لَْيك : "َكقَْول اْلقَائ ل ال 

 .(0)أجل . أيوراكبها

، بنى حرف الجواب إن  على الفتح الظاهر على آخره،ي   ، ولعل  ب  ف وهو بذلك مخال مثل ر 

الساكنين، وللتخلّص منه ب ني على أخف التقاء  على السكون بناءهع ألصل البناء في العربية، إذ من

 الحركات بعد السكون وهو الفتح.

 

  : البناء على الكسر:رابعا 

 وهذا بيانه: الكسرحظي حرف من حروف الجواب ببنائه على 

 

 جير 

سر، وهو أحد حروف الجواب الثالثية، وهو الحرف الوحيد من بينها الذي ي بنى على الك

 الشاعر: : قولحرف جواب بمعنى نعم، نحو

ل مشَرٍب  ، إْن كانت أ بيَحْت دعاث   وقلَن: على الف ْرَدوس أو   .(9) أَجْل، َجْير 

ً فتكون مصدراً، وال بمعنى أبداً فتكون ظرفاً، وإاّل ألعربت  ً بمعنى حقا وال يكون اسما

 .(3)ودخلت عليها أل التعريف

ً ءته بالكسر، وك سرت راوفي هذا الحرف لغتان، أما األولى فقرا لتقاء الساكنين ال ؤه منعا

، والثانية فقراءته بالفتح،" جيَر"، كأيَن وكيَف، قال العكبري:"  َك بالكسر  اللتقاء كأمس  ّر  وح 

                                                           
لحمد، بيروت: مؤسسة (، تحقيق: علي توفيق ا1، )طحروف المعاني والصفات(،  م1894، )عبد الرحمن بن اسحاقيُنظر: الزجاجي،  -1

 .26الرسالة، ص 
 .113، ص 10األسدي. انظر:  البغدادي، خزانة األدب، ج ربعي بن لمضرس منسوب البيتالبيت منسوب  - 8
 .800، ص مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشاميُنظر:  -3
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إذ قال:" إنما  هـ(384) .وكذلك الرماني(0)"الساكنين َولم يكثر استعمال ها فَفتح َكَما فتحت أَْين

ن وكيف؛ ألنه لم يكثر استعمالها كما كثر ك سرت اللتقاء الساكنين، ولم تفتح حمالً على أي

 .(9)استعمالهما"

ه على السكون الذي هو األصل في بناء بنى حرف الجواب َجْيٍر على الكسر، وذلك ألنّ ي  

في العربية، مما عمل على  قل  ثالبناء يعمل على توالي صامتين ساكنين وهذا المقطع الصوتي مست

فعائد  ،لفتح تارةً أخرى، أما بناؤه على الكسر وهو األصلتحريك آخره، فحّرك بالكسر تارةً، وبا

ك بالكسر متأثراً بالياء تأثراً إلى اختيار حركة مناسبة للحرف الذي يسبق آخره، وهو الياء، ف حّر 

فعائد إلى أن الفتح هو أخف الحركات بعد السكون، وقد يكون متأثراً  ،ه على الفتحعيّاً. أما بناؤتتاب

 هناك صعوبة في نطق آخره مفتوحاً.م يكن فل ،بحركة الجيم

                                                           
، تحقيق: د. عبد اإلله النبهان، دمشق: 1، طلبناء واإلعراباللباب في علل ام(، 1882يُنظر: العكبري، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين، ) -1

 .84، ص 8دار الفكر، ج 
 .106، ص كتاب معاني الحروفالرماني،  -8
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  :حروف العطف:المطلب الرابع 

هي حروف تعمل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الجملة إما حكماً 

ً فقط كحرف  وإعراباً، كحرف "الواو"، و"الفاء" و "ثم"، و"حتى"، و "أو"، و "أم". وإما إعرابا

 "بل" و "ال" و"لكن".

ا على الكسر أي منه وعلى الفتح، ولم ي بنَ  ،على السكونفب نيت وف العطف، تنّوع بناء حر

 بيان ذلك. يأتيأو الضم. وفيما 

  : البناء على السكون:أوال 

 ت بنى ستة أحرٍف من حروف العطف على السكون الذي هو األصل في البناء، وهي:

عت بعد الطلب. وتأتي بمعنى الشّك، وق " أْو" التي تأتي بمعنى التخيير، أو اإلباحة أو اإلضراب إنْ 

 .(0)وقعت بعد كالم إجمالي وقعت بعد كالم خبري، وبمعنى التفصيل إنْ  أو اإلبهام، أو التقسيم إنْ 

وحرف العطف " أْم" الذي يستوجب التعيين. و " بْل" الذي يفيد اإلضراب والعدول عن شيٍء إلى  

وقع بعد نفي أو  إنْ  ويأتي لالستدراك بمعنى لكنْ وقع بعد كالٍم مثبت، خبراً أو أمراً،  آخر، إنْ 

 . (9)يكون معطوفه مفرداً  نهي، ويستوجب العطف به أنْ 

وحرف العطف " لكْن" الذي يفيد التوكيد واالستدراك، والذي يستوجب وجود نفي في صدر الكالم 

 .(3)وقع بعده جملة  فرد على المفرد، وجاز ذلك إنْ إْن عطف الم  

ي شترط في معطوفه أْن لحكم لما قبله، ونفيه عما بعده، فالذي يفيد إثبات ا " ال"،العطف  أما حرف 

" حتى" فالعطف بها  حرف العطفو. (4)يكون مفرداً ال جملة، وأْن يأتي بعد اإليجاب أو األمر

يكون جزءاً من المعطوف عليه   يكوَن المعطوف  اسماً ظاهراً، وأنْ  أنْ  قليل، وي شترط في عطفها 

يكوَن مفرداً ال جملةً،  يكون أشرَف من المعطوف عليه أو أخس  منه، وأنْ  الجزء منه، وأنْ أو ك

                                                           
 .841،ص 3، ج جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  -1
 .841، ص 3يثنظر: المرجع السابق، ج  -8
 .133، ص كتاب معاني الحروفالرماني، يُنظر:  -3
 .848،ص 3، ج جامع الدروس العربيةظر: الغالييني، يُن -4
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. نحو "يموت  الناس  حتى األنبياء 
في بنيان على السكون المقّدر، النتهائهما باأللف المدية التي تمنع  (0)

 ظهور الحركة عليها.

 

  : البناء على الفتح:ثانيا 

العطف على الفتح، وهي: " الواو"، و " الفاء"، و " ثمًّ"،  ت بنى ثالثة أحرٍف من حروف

أما " الواو" فتفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه دون الترتيب أو التعقيب، بخالف حرف 

 .(9)العطف " الفاء" الذي يفيد الترتيب والتعقيب

 هما أنْ ئفي بنا " الواو" و " الفاء" خالفا األصل في البناء، إذ األصل :هذان الحرفان، أي

األصل في المبني  نّ إعلى السكون، كما هو الحال في أصل البناء في الحروف األحادية، إذ  يبنيا

ع على حرف واحد فحقه أن يقّوى بالحركة  أنْ  يسّكن، وخولف األصل ألمرين، أولهما: أّن ما وض 

بساكن، فصار أصلها  لضعفه. وثانيهما: أن هذه الحروف عرضة لالبتداء بها، والعربية ال تبدأ

ألنها أخف الحركات  ؛بهذا االعتبار أن ت بنى على حركة ال على السكون. وهذه الحركة هي الفتحة

(3). 

: " قام زيد ثم خالد" أي قام زيد الذي يفيد التراخي والمهلة، نحو أما حرف العطف " ثّم"

ألصل البناء في العربية،  " على الفتح، وهو بذلك مخالفب نَي حرف العطف" ثم   .(4)بعد خالد

ص منه بتحريك أحدهما، وذلك نع ذلك هو التقاء الساكنين الذي تعمل العربية على التخلّ والذي مَ 

إذ يعمل هذا المقطع على إحداث ثقل  ،عائد لمنع تكوين مقطعٍ صوتي يحتوي على تتابع صامتين

ف الميم في " ثّم"، بالفتح من عند النطق به، مما يجعلنا نتجاوز عنه بتحريك أحدهما، فحّرك حر

 باب التيسير في النطق إلى كون الفتح أخف الحركات.

 

                                                           
 .846، ص 3، ججامع الدروس العربيةالغالييني، يُنظر:  -1
 .842، ص 3يُنظر: المرجع السابق، ج  -8
 198-19، ص 1، جالجنى الداني في حروف المعانييُنظر: المرادي،  -3
 102، ص معاني الحروفيُنظر: الرماني،  -4
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  :حروف التمنّي:المطلب الخامس 

. ومن هذه الحروف ما هو (0) طمَع فيه ال ما حروف تدخل على الجملة عند طلب

 مبني على السكون، أو الفتح، أو الكسر، أو الضم، وفيما يأتي بيانها:

  : ء على السكون:البناأوال 

"  يفيدان التمني ليس على أصل الوضع إذ األصل في لو هلْ " و " لوْ حرفا التمني " 

، نحو (9)، واألصل في هل االستفهام، وتأتي لو للتمني وتفيد امتناع الشيء المتناع غيره يةالشرط

ء  قوله تعالى: } ْنه ْم َكَما تَبَر  أَ م  ةً فَنَتَبَر  ن ا ۗلَْو أَن  لَنَا َكر  [.  و "هل " تفيد التمني 031{ ] البقرة: وا م 

ن ش فَعَاَء فَيَْشفَع وا لَنَانحو قوله تعالى: } وكما هو مالحظ من األمثلة  [.13{ ] األعراف: فََهل ل نَا م 

السابقة أنهما حرفان مبنيّان على السكون الظاهر على آخرهما، وهما بذلك ب نيا على أصل 

 علٍة صوتية.هو السكون، ولم يخرجا عن األصل  لعدم وجود واإلعراب في العربية 

  : البناء على الفتح:ثانيا 

 ، وفيما يأتي بيان ذلك:الفتح" على ليتي بنى حرف التمني " 

  َليت 

َر الحصول عليه،  ي ستخدم لطلب المستحيل، حرف   نحو: ليت الشباب يعود" أو ما كان َعس 

نحو: " ليت الجاهَل عالم " 
وهو بذلك  ،نى كما هو واضح على الفتح الظاهر على آخرهوي ب .(3)

ّرك لمنع التقاء الساكنين " مخالف ألصل البناء في العربية إذ حقّ  ه البناء على السكون، إال أنه ح 

ابع تص من تلتخلّ ولفي العربية لما يسببه من ثقل عند النطق به.  مستثقل  لَْيْت" إذ تكّون هذا المقطع 

 .(4)ة، ولليسر والسهولة عند النطق بهاأحدهما، فحّركت التاء بالفتح طلباً للخفّ  كنحر  الصوامت هذا 

 

 

 

                                                           
 التراث إحياء دار  :بيروت (،1)ط ،العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح ،م(8001) محمد، أبو الدين جمال ام،هش ابنيُنظر:   - 1

 .398،ص 1ج العربي،
 .861، ص 3، ج جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني ،  -8
 .861، ص 3يُنظر: المرجع السابق، ج  -3
 .269 ،4ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، يُنظر:  -4
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  :حرفا التفسير:المطلب السادس 

، وقد بنيا على السكون، فتوضح ما قبلها بما بعدها ،حروف تدخل على الجملة

 وفيما يأتي بيانها:

  :أْي 

لى الجملة، والمفرد، ويقع بعد ما قبله بما بعده، ويدخل ع ح  ويوضّ  ،حرف تفسير يفّسر  

 .(0)ي ذهب"نحو قولك: " عندي عسجد: أالقول وغيره، 

  ْأن : 

تتأخر عنه جملة،  بق بجملة، وأنْ ي س نْ حرف تفسير خاص بالجمل، إذ ي شترط في عمله أ

ال يكون في الجملة السابقة أحرف القول، نحو قوله  نْ في الجملة السابقة معنى القول، وأيكون  نْ وأ

تفسيرية  فعند توافر هذه الشروط األربع تكون أنْ [.43{ ] األعراف: َون ود وا أَن ت ْلك م  اْلَجن ة  لى: }تعا

(9.) 

نلحظ مما سبق أّن حرفا التفسير " أْي" و " أْن" ب نيا على أصل البناء في العربية وهو 

ك بالكسر فيالسكون الظاهر على آخرهما، إال أّن حرف التفس تباعه بساكن، حالة إ ير أْن، ي حرًّ

الحظ تتابع [. فكما هو م  91{ ] المؤمنون: فَأَْوَحْينَا إ لَْيه  أَن  اْصنَع  اْلف ْلَك ب أَْعي ن نَانحو قوله تعالى: }

ً يحتوي على تتساكنين يجب التخلّ  ً صوتيا ع صوامت يعمل ابص منه في العربية لتكوينهما مقطعا

ّركت نون " أْن" بالكسر مع أّن الفتحة أخف منها، وذلك على إحداث ثقل وعسر عند النطق به، فح  

وإتباعه بفتحة أيضاً يؤدي إلى ثقل عند النطق  ،عائد إلى مخالفة حركة ما قبلها، إذ ما قبلها مفتوح

ّن الفتحة حركة أمامية تقتضي إنزال اللسان إبه، وعائد  إلى تقليل المجهود العضلي عند النطق، إذ 

ا بعد إغالق ممر الهواء عند النطق بالنون في " أْن" يستوجب وجود ممر هومجيؤإلى األسفل، 

حّركت نون هوائي أوسع، خالف الكسرة الذي يعد االنتقال إليها أقرب من االنتقال إلى الفتحة لذلك 

 ها بساكن."أن" بالكسر عند التقائ

 

                                                           
 .833، ص 1، جالجنى الداني في حروف المعانييُنظر: المرادي، ؛ 131، ص مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشاميُنظر:  -1
 .61يُنظر: المرجع السابق، ص  -8
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  :الشرط حروفالمطلب السابع 

 و مقدراً وفيما يأتي بيانها:ت بنى حروف الشرط على السكون ظاهراً كان أ

  ْإن : 

إ ن يَنتَه وا ي ْغفَْر } ، نحو قوله تعالى:(0) حرف شرط يجزم فعلين، وهو أم أدوات الشرط

م  [.38{ ] األنفال: لَه 

  ْلو : 

ْو َكاَن بالالم نحو قوله تعالى:} ل غير الجازمة، ويجوز اقتران جوابهالشرط  حروفأحد 

َما آل َهة  إ ال  ّللا    لَْو نََشاء  َجعَْلنَاه  }  ويجوز أن يتجّرد منها، كقوله تعالى: [.99{ ] األنبياء:  لَفََسَدتَا  ف يه 

ً يكون مضارعاً منفيّ  [. إال في حالٍة واحدة وهو أنْ 11{ ] الواقعة: أ َجاًجا إذ ال يجوز اقترانه بالالم.  ا

 .(9): "لو اجتهدت لم تندم" نحو

 إذما: 

 .(3)حرف عند سيبويه بمنزلة " إْن" الشرطية هوحرف شرط يجزم فعلين، و

 لوال: 

، وذلك نحو قوله (4) أحد حروف الشرط غير الجازمة، وتأتي المتناع الشيء لوجود غيره

يَن{: تعالى ْحَضر  َن اْلم  لوال فضل هللا علي لكنت  أي [.11] الصافات:  }َولَْوالَ ن ْعَمة  َربّ ي لَك ْنت  م 

 أكون حيث أنت هو فضل هللا علي. أنْ من  . فالذي منعَ ث أنتمثلك في سواء الجحيم حي

 لوما: 

. نحو قوله (1)أحد حروف الجر غير الجازمة، وهو بمنزلة لوال، ومعناها التحضيض 

 .[1{ ] الحجر: ل ْو َما تَأْت ينَا ب اْلَماَلئ َكة  تعالى: } 
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 أَّما: 

فنحو قوله تعالى:  ،أما األولىأحد حروف الشرط غير الجازمة، وتأتي للتفصيل والتوكيد، 

ا اْليَت يَم فاََل تَْقَهْر )}  ا الس ائ َل فاََل تَْنَهْر )2فَأَم  ْث )01( َوأَم  ا ب ن ْعَمة  َربّ َك فََحّد  -2{ ] الشرح: (00( َوأَم 

فشجاع". وكما هو مالحظ أّن ما بعد أّما جواب الشرط لذلك  ،زيد[. والثانية نحو قولك: " أما 00

 .(0)لزم بالفاء للربط بينهماأ  

 :لّما 

حرف شرط  غير جازم، يأتي ليدل على وجود شيٍء لوجود غيره، لذلك يسمى حرف 

اه ْم إ لَى اْلبَّر  ، نحو قوله تعالى: }(9)وجود لوجود، ويختص بالدخول على الفعل الماضي ا نَج  فَلَم 

د    ْقتَص  ْنه م مُّ  [.39{ ] لقمان: فَم 

 

، "لوْ و " ،"إنْ "على السكون، بنوعيه: الظاهر في  –حروف الشرط  –وف ب نيت هذه الحر

منع ظهور السكون على آخرها  ، والذي"إذماو "، "أّماو "، "لّماو "، "لوال" و ،"لوما"والمقّدر في 

ها باأللف المدية التي تعمل على تعذّر وجود حركٍة عليها . وهي بذلك أي ببنائها على ؤهاانت

 ب نيت على األصل فيه. ابقة ألصل البناء في العربية، إذالسكون جاءت مط

تتجه الدراسة نحو بناء هذه الحروف صوتيًّا، فكل من هذه الحروف ينتهي بحرف مد، 

ألنها منافية للسكون  ؛الذي هو عبارة عن حركة طويلة، يتعذر دخول السكون عليها السكون

 .(3)بطبعها 

 

                                                           
 .828، ص جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  -1
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  :نديمحروف التحضيض والتالمطلب الثامن 

أي  ،هي حروف تأتي بمعنى الحّض على فعل الشيء تارة، وبمعنى التنديم تارة أخرى

فعل المضارع أدت تجعل الفاعل يندم على تهاونه بأمٍر ما وفوات أوانه، فإن هي دخلت على ال

 ن دخلت على الفعل الماضي أّدت معنى التنديم. وهذه الحروف هي:معنى التحضيض، وإ

  َّهال: 

الختصاصه به، أو  أو التنديم ،وال يليه إال فعل ظاهر، أو مضمر  تحضيضحرف يفيد ال

 .. نحو قولك: هاّل درست(0)معموله 

 :لوما 

ل ْو َما تَأْت ينَا نحو قوله تعالى: } .(9)ال يليه إال فعل، أو معمول فعلرف تحضيض، ح

 [.1{ ] الحجر: ب اْلَماَلئ َكة  

  :لوال 

فعل الماضي، والمضارع، وفيه معنى التوبيخ، حرف تحضيض، وتنديم، يدخل على ال

ن د ون  ّللا   ق ْربَانًا آل َهةً  نحو قوله تعالى: }  يَن ات َخذ وا م  [. ويلي هذا 98قاف: { ] األحلَْواَل نََصَره م  ال ذ 

 .(3)ظاهرة أو مضمرة يتم تقديرها وفق داللة السياق الذي وجدت فيه  الحرف أفعال

 :أاََل 

أاََل ت قَات ل وَن ة نحو قوله تعالى: } بالفعليّ  يعني طلب الشيء بحّث، ويختصّ  حرف تحضيض،

 [03{ ] التوبة: قَْوًما ن َكث وا أَْيَمانَه مْ 

وذلك  ،النحاةوفق رأي  ر على آخر كل منها،حرف على السكون المقدّ األب نيت هذه خمسة 

صل البناء في عليها، وهي بذلك مطابقة أل النتهائها جميعاً باأللف المدية التي يتعذّر ظهور الحركة

لكّن الدراسة تتجه نحو بناء هذه الحروف صوتيًّا، فكل من هذه  السكون.وهو البناء على  ،العربية

                                                           
 .613، ص الجنى الداني في حروف المعانيالمرادي، يُنظر:  -1
 .608المرجع السابق، ص ينظر:  -8
(، تحقيق: احمد محمد الخراط، دمشق: 3، )ط رصف المباني في شرح حروف المعانيم(، 8008ينظر: المالقي، أحمد بن عبد النور، ) -3

 .361دار القلم، ص 
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ألنها ر دخول السكون عليها؛ الحروف ينتهي بحرف مد، الذي هو عبارة عن حركة طويلة، يتعذّ 

 .(0)منافية للسكون بطبعها 
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  :حروف العْرض:المطلب التاسع 

ً بحروف الطلب، وهي تختلف عن حروف التحضيض بأسلوب كل منها،  وتسمى أيضا

 ،والتوبيخ ،والشدة ،يكون بالحث فالطلب يكون بالرفق واللين بخالف التحضيض الذي

 وهذه الحروف هي:. (0)زعاجواإل

 :لو 

 .(9)خيراً"  بض نحو قولك: " لو تنزل عندنا فتصييكون للعرْ 

 :أال 

 

بُّوَن أَن يَْغف َر قوله تعالى:} . نحو 3 اد به العْرض، ومعناه طلب الشيء بلينحرف ير أاََل ت ح 

 [.99{ ] النور: ّللا   لَك ْم ۗ

  :أما 

ض على المتحدث إليه فعل القيام، أنك تعر   ض، كقولك: " أما تقوم" أيْ حرف ي راد به العرْ 

فذلك على تقدير فعل محذوف وفق  تاله اسم ، فإنْ ستجيب أو ال، ويأتي بعده فعلكان سي لترى إنْ 

 .(4)سياق الكالم 

السكون الظاهر على كان أه الحروف كما هو واضح مما سبق على السكون سواء ذب نيت ه

ة على ر كما في حرفْي " أال"، و" أما"، وهي بذلك مبنيّ السكون المقدّ على  أمكما في حرف "لْو" 

نحو بناء هذه الحروف  وتميل الدراسة .النحاةق رأي وف وهو السكون ،البناء في العربية أصل

صوتيًّا، فكل من هذه الحروف ينتهي بحرف مد، الذي هو عبارة عن حركة طويلة، يتعذر دخول 

 .(1)ألنها منافية للسكون بطبعها  ؛السكون عليها

                                                           
 .860، ص جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  -1
 .440، ص 1، جمغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشاميُنظر:  -8
 .28: دار الكتب العلمية، ص الخطيب، ظاهر يوسف، )د.ت(، المعجم المفصل في اإلعراب، )د.ط(، بيروت - 3
 .191-190، ص رصف المباني في شرح حروف المعانيينظر: المالقي،  -4
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 2



56 

 

  :حروف التنبيه:المطلب العاشر 

إلى ما ي لقى عليه من كالم، وهي  حروف ي ستفتح بها الكالم، و يؤتى بها لتنبيه السامع

 ا يأتي بيان ذلك:موهي مبنية على السكون، وفي .(0): " أال، وأما، وها، ويا" 

 أما 

مثال ذلك على الترتيب: " أما وحرف تنبيٍه يدخل على االسم، وعلى الفعل، وعلى إّن، 

 .(9)خالد قائم"، " أما قام خالد"، أما إنّك قائم" 

 أال 

ْم تحقيق ما بعده، نحو قوله تعالى: } حرف تنبيٍه يفيد  يَاَء ّللا   اَل َخْوف  َعلَْيه  أاََل إ ن  أَْول 

 .(3)[39{ ]] يونس: َواَل ه ْم يَْحَزن ونَ 

 يا 

 .(4)حرف تنبٍه للمنادى، نحو قولك " يا خالد" 

 ها 

ضمير  تدخل على حرف تنبيٍه يدخل على اإلشارة غير المختصة بالبعيد نحو " هذا"، و

بُّونَك مْ نحو قوله تعالى: }  رفع المخبر عنه باسم إشارةال بُّونَه ْم َواَل ي ح  { ] آل عمران: َها أَنت ْم أ واَلء  ت ح 

نحو " يا أيها الرجل" وهي بذلك واجبة للتنبيه على  تأتي في نعت أي في النداء للتنبيه و[، 002

 ً الحرف، فيقال: " ها  في القسم عند حذف اسم هللا تعالى في أنه هو المقصود بالنداء، ويأتي أيضا

 .(1)الهمزة ووصلهاهللا " بقطع 

وفق رأي مقّدر على آخر كل منها، ت بنى حروف التنبيه: ) أال، ها، يا، أما( على السكون ال

من ظهوره انتهاء كل منها باأللف المدية التي يتعذّر إظهار الحركة عليها. وهي  والذي منع، النحاة
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وتتجه الدراسة نحو بناء هذه الحروف صوتيًّا،  لى حركة البناء األصلية في العربية.عمبنيّة بذلك 

فكل من هذه الحروف ينتهي بحرف مد، الذي هو عبارة عن حركة طويلة، يتعذر دخول السكون 

 .(0)ألنها منافية للسكون بطبعها  ؛عليها
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  :الحروف المصدرية: المطلب الحادي عشر 

وذلك  ،الت الحرفيةوما بعدها في تأويل مصدر، وتسمى الموصهي الحروف التي تجعل 

، وكي، وما، ولو،  ،لوصلها بما بعدها فتجعله في تأويل مصدر، وهذه الحروف هي: " أْن، وأنًّ

مقدراً، ومنها  مكان ظاهراً أأ. وهذه الحروف منها ما ب ني على السكون سواء (0)وهمزة التسوية" 

 ما بني على الفتح.

  : بناء على السكونالأوال 

وفيما  ،ت بنى أربعة حروف من الحروف المصدرية على السكون ظاهراً كان أو مقدراً 

 يأتي بيانها:

  :أْن 

حرف مصدري عامل، يأتي مع الفعل المضارع في تأويل المصدر نحو : " يعجبني أن 

بك" أي تدرس" ، وحرف غير عامل عند دخوله على الفعل الماضي نحو: " كرهت أْن أهملت واج

 .(9)كرهت إهمالك 

 :كْي 

حرف مصدري عامل، ويؤكد صحة عمله حلول أن المصدرية محله، نحو قوله تعالى: } 

 .(3)[ 93{ ] الحديد: لّ َكْياَل تَأَْسْوا َعلَى  َما فَاتَك مْ 

  :لْو 

َودُّوا لَْو ت ْده ن  حرف مصدري أكثر ما يقع بعد الفعل ) ود ، ويوّد( نحو قوله تعالى: } 

ن ونَ  ر  أَْلَف َسنَةٍ [. وقوله تعالى: } 2{ ] القلم: فَي ْده  [. وقد يقع بعد 23{ ] البقرة: يََودُّ أََحد ه ْم لَْو ي عَم 

 .(4)غيرهما 
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نرى مما تقّدم أّن كالً من : ) أْن، وكْي، ولْو( ب ني على السكون الذي هو أصل البناء في 

 العربية.

 :ما 

ً حرف مصدري يصيّر الفعل الذي  ما يدخل على  بعده في تأويل المصدر وموضعه، وغالبا

[.وقّل دخوله على 41{ ] العنكبوت: َوّللا   يَْعلَم  َما تَْصنَع ونَ الجملة الفعلية، نحو قوله تعالى: } 

 ؛، أما المحدثون فينكرون ذلكالنحاةر وفق رأي وهو مبنّي على السكون المقدّ  الجملة االسمية.

 .(0)منافية للسكون بطبعها  ألنها عبارة عن حركة

  : البناء على الفتح:ثانيا 

 ن من الحروف المصدرية على الفتح ، وهما:اي بنى حرف

 :همزة التسوية 

و قوله تعالى: } الستفهام بالهمزة وهو التسوية، نححرف مصدري يؤدي أحد معاني ا

ْره ْم اَل ي ْؤم   ْم أَْم لَْم ت نذ  ْم أَأَنَذْرتَه  ما كان المستفهم يستوي عنده الوجود ل[. ف3{ ] البقرة: ن ونَ َسَواء  َعلَْيه 

همزة التسوية بعد سواء، وليت شعري، وما  ويكثر وقوعوالعدم، جرت التسوية بلفظ االستفهام. 

 .(9)أبالي، وما أدري

لى د إب نيت همزة التسوية على الفتح، وهي بذلك مخالفة ألصل البناء في العربية، وهذا عائ

ة من الحروف األحادية التي تحدثنا عن حكهما فيما سبق، لذلك بنيت على أخف كون الهمز

 الحركات وهي الفتحة.

 :  أنَّ

حرف مصدري عامل، يعمل على نصب االسم ورفع الخبر، ويأتي بعدها أسماء، نحو 

 .(3)قولك: " بلغني أنَّك مسافر" 

" على الفتح الظاهر على آخره، منع  ه على أصله تتابع ءنابب ني الحرف المصدري " أن 

الصوامت الناتج من تتابع ساكنين ) أ ــَ / ْن / ْن( هذا التتابع يؤدي لحدوث ثقل عند النطق لذا 

                                                           
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 1
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 نّ إي تخلّص  منه بتحريك أحدهما، إذا ال تقبل العربية التقاء الساكنين، فحّركت النون بالفتحة؛ إذ 

 .مماثلة لحركة األلف الفتحة أخف الحركات، كما جاءت

 االستقبال فاحرلمطلب الثاني عشر: ا 

وف ر  َضارع اْلف ْعل على تدخل ح  ْستَْقبل ف ي نصا فتجعله اْلم  ين َوه ي اْلم   ف ي) وسوف الّس 

ثْبَات َحالَة  .(0) (اإْل 

 ي بنى حرفا االستقبال " سوف" و " السين" على الفتح وفيما يأتي توضيح بناءهما:

 :سوَف 

، كالسين. وفيه لغات، حكاها لالستقبالارع، ويخلصه يختص بالفعل المضحرف تنفيس ، 

نحو قوله تعالى:  (3)ويختص عن السين بدخول الالم عليه (9). الكوفيون، وهي: سف، وسو، وسي

يَك َربَُّك فَتَْرَضى}   [.1{ ] الضحى: َولََسْوَف ي ْعط 

ف ألصل ي بنى حرف االستقبال " سوَف" على الفتح الظاهر على آخره، وهو بذلك مخال 

البناء في العربية، إذ األصل أن يبنى على السكون، إال أن التقاء الساكنين منع ذلك، فكان ال بّد من 

ّن سوف  مبنية : إالتخلص منه بتحريك أحدهما، فحّرك بأخف الحركات وهي الفتحة، وقال الرماني

ى المحدثون أن سوف وير .(4)االستعمالعلى الفتح كراهية للخروج من الواو إلى الكسر مع كثرة 

جاءت مبنية على الفتح على أصل الوضع فيها، أي أننا ال نصل إلى التقاء الساكنين فيها ثم 

 . (1)نتخلص منه

ترى الدراسة أن العرب لم تصل إلى التقاء الساكنين في هذا الحرف، وجاءت على أصل  

ا هكذا سكون ما قبلها، فالذي الوضع هكذا، مبنية على الفتح، لكنها أيضاً تتجه نحو أن سبب مجيئه

 منع بناءها على أصل البناء في العربية  هو تجنب التقاء الساكنين قبل حدوثه.

                                                           
 .118، ص 8الدعوة، ج ، دارالوسيط المعجمبالقاهرة،  العربية اللغة مجمع - 1
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 :السين 

حرف استقبال يدخل على الفعل المضارع فينفّسه، أي يجعل الفعل المضارع مستقبالً بعد احتماله 

يَن للحال واالستقبال، نحو قوله تعالى: }  نقَلٍَب يَنقَل ب ونَ َوَسيَْعلَم  ال ذ  وا أَي  م  { ] الشعراء: َظلَم 

 .(0)[.أي يوم القيامة991

ي بنى حرف السين على الفتح، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، وذلك عائد 

ا وهو البناء على الفتح كما تحدثنا في موضع هلكونه من الحروف األحادية، فانطبق عليه حكم

 آخر. 

 التشبيه: فاحرر: المطلب الثالث عش 

ي بنى حرفا التشبيه على الفتح وهما: الكاف وكأّن، أما الكاف فنحو قولك: خالد كاألسد. 

تباع خبره اسما جامداً إلزالة اللّبس بأنه حرف للظن، نحو : " كأن  إوكأن  فهو حرف تشبيه يجب 

 .(9) مسافر" فأفادت الظن هنا اً خالداً أسد " بخالف قولك " كأن  خالد

البناء، عائد لكونه أحد الحروف األحادية الكاف على الفتحة بخالف األصل في  بناء

 على الفتح الذي هو أخف الحركات وفق األسباب التي ذكرناها في موضع آخر. فأخذت حكم بنائها

وبناء كأن  على الفتح بخالف األصل في البناء، عائد لكون العربية تسعى للتخلّص من 

ً صوتيًّا مستثقالً ، الذي يشّكل تتابعهما التقاء الساكنين ، فتلجأ في العربية  بهعند النطق مقطعا

لتحريك أحد الساكنين، فحّركت النون، وتحريكها بالفتح عائد لكون الفتحة أخف الحركات، 

 ولتماثلها مع حركة الكاف التي سبقتها.

                                                           
 .428، ص رصف المباني في شرح حروف المعانيينظر: المالقي،  -1
 .383، ص 1، جيب عن كتب األعاريبمغني اللب، ابن هشاميُنظر:  -8



62 

 

  :حروف النفي:المطلب الرابع عشر 

 :هائوفيما يأتي بيان بنا. (1)لى أن الخبر غير واقعحروف تدخل على الجملة فتدل ع

  : البناء على السكون:أوال 

مقدراً، وهي: لْم،  أكان ظاهراً أمالنفي على السكون، سواء  بنى ستة أحرف من حروف ت  

ولّما اللذان يعمالن على جزم فعل مضارع واحد، ولْن، التي تعمل على نصب الفعل المضارع، 

خالن على الجملة االسمية والجملة الفعلية، و يعمالن على نفي الماضي والحال وما وإْن اللذان يد

َذا َمانحو قوله تعالى: }  َذا إ نْ  بََشًرا َه  يم   َملَك   إ ال   َه  [. وحرف النفي " ال" الذي 30{ ] يوسف: َكر 

ب نيت  .(9)[ 30القيامة: { ] َصل ى   َوالَ  َصد قَ  فاََل يدخل على الفعل الماضي فينفيه نحو قوله تعالى:} 

 مطابقة ألصل البناء في العربية. ، وجاءتهذه األحرف على السكون

 

  : البناء على الفتحثانيا 

 ي بنى حرف النفي " الت" على الفتح وفيما يلي بيان ذلك:

  َالت 

حرف نفي يختص بالدخول على " حين" وما أشبهه من ظروف الزمان، نحو قوله تعالى: 

اَلتَ  ي } و   .(3)[ 3] ص:  َمنَاٍص{ نَ ح 

التقاء الساكنين، فحّرك بالفتح الذي هو نفي " الَت" على الفتح وذلك لمنع ب ني حرف ال

 ولم يكن هناك داعٍ للتحريك بغيره. ،أخف الحركات

                                                           
 .843 ص ،8ج الدعوة، دار ،الوسيط المعجم بالقاهرة، العربية اللغة مجمعيُنظر:  1
 .824،ص 3، ج جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  -8
 .824، ص 3ينظر: المرجع السابق، ج  -3
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  :حروف النداء:المطلب الخامس عشر 

تلبية  هي سبعة أحرٍف ت ستخدم في الجملة لتدّل على أّن الجملة جملة نداء، تستدعي

 المنادى لطلب المنادي عليه.

  : البناء على السكون:أوال 

  ْأي 

لمتوسط، نحو قولك: " أْي رب"، قيل لو ،لبعيدقيل لو ،حرف نداٍء ي ستخدم لنداء القريب

 .(0)وقد أجيز مّدها فتقول: آْي، وذلك إذا بعدت المسافة، فيكون المد فيها دليالً على البعد

 ى السكون وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية إذ لم يكنب ني حرف النداء " أْي" عل

 حاجة للبناء على غيره، فجاء مطابقاً ألصل البناء. هناك

 يا 

هو أكثر حروف النداء استعماالً، ويؤتى به  لنداء البعيد حقيقةً أو حكماً، وقد ينادى به 

اسم هللا عز وجل، نحو قولك: القريب توكيداً، وقيل هي للقريب والبعيد والمتوسط، وينادى به 

 أَي ت َها يَا" يا هللا" واالسم المستغاث، نحو قولك: " يا لَمحمٍد" وأيّها، وأيتها، نحو قوله تعالى: } 

ْطَمئ ن ة   الن ْفس    [.91{ ] الفجر: اْلم 

 آ 

ألّن سيبويه  ؛نه للبعيد، وقد يكون هذا الصحيحستخدم للقريب كالهمزة، وقيل إحرف نداء ي  

 .(9)كر رواية عن العرب أن الهمزة للقريب، وما سواها للبعيدذ

 أيا 

متراخياً،  منائماً أ مكان المنادى بعيداً عن المنادي أأحرف نداء يستخدم لنداء البعيد، سواء 

 .(0)نحو: " أيا عبد هللا" 

                                                           
 .833، ص 1، ج الجنى الداني في حروف المعانيينظر: المرادي،  - 1
 .838، ص 1يُنظر: المرجع السابق، ج - 8
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ي بنى حرف النداء " أيا" على السكون المقدر على األلف المدية، ومنع ظهوره على آخره 

 جاء مبنياً على األصل في البناء. تعذر ظهور الحركة على حرف المد، وهو بذلك

 هيا 

 .(9)ن مجراه مجرى أيا، فتقول: َهيا عبد هللا" إحرف نداء ي ستخدم لنداء البعيد، إذ 

ن األلف المدية يتعذر إبنى حرف النداء َهيا على السكون المقدر على األلف المدية، إذ ي   

 ها، وهو بذلك جاء مطابقاً ألصل البناء في العربية.ظهور الحركات علي

  وا 

 .(3)ز استعماله في النداء الحقيقي ّص بالندبة نحو " وازيداه" ، وأ جيحرف نداء مخت

ء مبنياً وفق ي بنى حرف النداء " وا" على السكون المقدر على األلف المدية، وهو بذلك جا

 العربية. األصل في البناء في

، مبنية على السكون النحاةأّن كل من ) يا، أيا، هيا، وا( وفق رأي  نالحظ مما سبق

الدراسة تميل مع الرأي الذي يعتبر األلف حركة طويلة منافية للسكون بطبعها،  ر، لكنّ المقدّ 

 فاأللف حركة ال تقبل دخول السكون عليها.  
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  : البناء على الفتح:ثانيا 

 :الهمزة 

 ويأتي لنداء القريب مسافة وحكماً، نحو قول الشاعر:حرف نداء مختص بنداء االسم، 

ــمَ  َدلُّل   َهــَذا بَـْعــضَ  َمــْهــالً  أفـاط  ي أزمْعت   قَدْ  ك ْنت   وإ نْ  التـ  ل ي َصْرم   فَأَْجم 

 

يبنى حرف النداء " الهمزة" على الفتح، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، إذ   

ون، لكنّه خالف األصل ألنه أحد الحروف األحادية، التي يستوجب األصل أن ي بنى على السك

، وحّركت بالفتحة ألنها أخف 0ها على حركة لعلة األسباب التي ذ كرت في موضوع آخرؤبنا

 الحركات.
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 الفصل الثالث

 



67 

 

 بناء األفعال

  :بناء الفعل الماضي:المبحث األول 

أو تاء  ،تح إذا كان صحيح اآلخر، وإذا اتصل به ألف االثنيني بنى الفعل الماضي على الف

الضم ، كما ي بنى على المتصلرفع الالتأنيث الساكنة. وي بنى على السكون في حال اتصاله بضمير 

 .في حال اتصاله بواو الجماعة

اء ه على أصل البنئبناؤه على الفتح، إذ لم ي شتهر في بنا األكثر شهرة في بناء الفعل الماضي

في العربية، وهو البناء على السكون، إال في حالة اتصاله بضمائر الرفع المتحركة، وعدم اعتماد 

ر ايسكنو ولمه عائد إلى مشابهته للمضارع، يقول سيبويه في ذلك:" ئالسكون في بنا  ألنّ  فَعَلَ  آخ 

 موضع في نوتكو النكرة، بها فتَصف َضربَنَا، رجل   هذا: تقول المضارَعة، في ما بعض فيها

، فَعَل إن: وتقول. ضارب رجل   هذا قلت إذا ضاربٍ   فهي أفعْل، يَْفعَلْ  إن معنى في فيكون فعلت 

 ه.لماضي. وفيما يلي بيان حاالت بنائ. لذلك لم يسّكن آخر الفعل ا (0)"  ف ْعل   المضارع أن   كما فْعل  

  :البناء على الفتح:المطلب األول 

)  ويكونلم يتّصل بآخره شيء إذا ح في ثالث حاالت: أوالهما: ي بنى الفعل الماضي على الفت

هما: إذا ت، دعا، رمى...، وثاني، نحو: ضرَب، درَس، أكَل، نامَ  صحيح اآلخر أو معتل اآلخر(

هما: إذا اتّصل الفعل الماضي تاتصل الفعل الماضي بألف االثنين، نحو: درسا، أكال، لعبا...، وثالث

، وفيما يأتي تفصيل حاالت بناء الفعل الماضي نحو: درَسْت، أكلَْت، لعبَْت...بتاء التأنيث الساكنة، 

 على الفتح:

 صحيح اآلخر:الالفعل الماضي أوال : 

 ، ولم يتّصل به شيء.ي بنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر على آخره إذا كان صحيح اآلخر

 نحو: أكَل، درَس، شرَب...

حدى حواراته علّة بناء الفعل الماضي الصحيح اآلخر على علّل الدكتور سمير استيتية في إ

الفتح إلظهار الصوت األخير في الفعل، فلو ب ني الفعل الماضي الصحيح اآلخر على السكون 

                                                           
 .16، ص 1، جالكتابسيبويه،  - 1
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انت الفتحة؛ لحدث إخفاء للصوت األخير من الفعل، فجيء بالحركة؛ إلظهار هذا الصوت، وك

 لكونها أخف الحركات.

 لماضي المعتل اآلخر:الفعل ا: المطلب الثاني

على الفتحة المقدّرة لتعذّر ظهور  -إذا لم يتّصل به شيء-لمعتل اآلخر ي بنى الفعل الماضي ا

رت الفتحة هنا ألن حرف العلة عبارة عن  :الحركة على حروف العلة. نحو رمى، دعا، سقا... وقّد 

 ال الحركات أن ومعلوم"  حركتين ) ح ح( والحركة يتعذر دخول الحركة عليها، فقد قال ابن جني:

. فدخول الحركة على مقطع ) ح ح( سيشكل المقطع ) ح ح ح (0)" الحركات -لضعفها - تحمل

 (وهذا المقطع مستثقل في العربية، ويخفف بتقدير الحركة اإلعرابية لتعذر نطقها.

مقدر على ال الفتحوي بنى الفعل الماضي المعتل باأللف عند اتصاله بتاء التأنيث الساكنة على 

التقاء ساكنين، إذ اتصال الفعل الماضي المعتل باأللف، بتاء التأنيث الساكنة األلف المحذوفة لمنع 

 يعمل على حذف حرف العلّة. نحو:

 َدَعا                     َدَعاْت                       َدَعْت. 

اء الفعل على الفتحة المقدّرة وبن ،الساكنين أدى إلى حذف حرف العلة فيرى القدماء أن تتابع

فيما يرى المحدثون أنه تم  .(9) على اعتبار أن حروف المد حروف ساكنة على األلف المحذوفة

. فالذي حدث في مثالنا ) (3)تقصير حرف المد، فتقصير حرف المد مطرد قبل حرف ساكن 

 أللف.دعات( هو تقصير حرف المد األلف وبناء الفعل على فتحة مقدرة على هذه ا

ي بنى الفعل الماضي المعتل اآلخر بالواو أو الياء على الفتحة الظاهرة، فهو بذلك حاله كحال 

َي  يَتْ  :الفعل الماضي الصحيح اآلخر. نحو: َرض   .َرض 

أما سبب بناء األفعال الماضية المعتلة اآلخر على الفتح فألن  أصلها هكذا، فالفعل دعا مثالً 

ني على الفتح الظاهر على آخره. والفعل رما، أصله َرَمَي، فعل مبني على أصله َدَعَو، فهو فعل مب

الفتح الظاهر على آخره، فجاء بناء كل من دعا، ورمى، وغيرها من األفعال الماضية المعتلة،  

 مطابق للبناء في أصلها.

                                                           
 .886ص ، 8، جالخصائصابن جني،   - 1
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ا، ا، ولعبَ بألف االثنين نحو: درسَ  المتصل -صحيح اآلخر والمعتل –وي بنى الفعل الماضي 

لكونها الحركة األقرب إلى ألف االثنين، فجيء بحركة من جنس الحرف الذي  ةعلى الفتح..، َدَعَوا

ه على غيرها اءألن بن ؛بعدها. كما أن الفعل الماضي المتصل بتاء التأنيث الساكنة ي بنى على الفتح

ث ثقال نطقيّاً غير ها على السكون ي حدث التقاء ساكنين، والضم يحدإن بناءي حدث علّة نطقية، إذ 

فال يجوز بناء الفعل عليه، لذا ب ني على الفتحة، التي هي أخف  ،مستساغ، والكسر خاص باألسماء

 ولم تستدع  الضرورة اللغوية اختيار غيرها. ،الحركات

معتلة أم كانت صحيحة اآلخر، أنلحظ مما سبق أن األفعال الماضية التي ذ كرت جميعها سواء 

تاء التأنيث الساكنة،  مبنيّة على الفتح، ولم تأت  مبنيّة على  أمبألف االثنين، متصلة أم اآلخر، 

السكون الذي هو أصل الحركات في العربية، أما سبب  بناء الفعل الماضي على الفتح بحاالته التي 

 ً ع نه يقع موقإفعل األمر، وذلك ألّن فيه بعض ما في المضارع، إذ ائد  لتميّزه عن فع ،ذ كرت سابقا

 موقعَ  أيًضا وقع وقد "قام برجلٍ  مررت: "نحو صفة ويكوناالسم، فيكون خبراً نحو : زيد قام. 

يّزف "قمت   قمتَ  إن: "قولك نحو الجزاء، في المضارع الفعل  عليه، لفضله األمر فعل عن بالحركة م 

يار األثقل . فمن باب أن الفتحة أخف الحركات، وال حاجة الخت الساكن من أمكنَ  المتحّرك كان إذ

 .(0)منها، إذ دائماً ما تميل العربية نحو الخفّة 

ه على على الضم أو الكسر، فتعذُّر بنائ كما أّن الفعل الماضي صحيح اآلخر، ال يمكن بناؤه

الضم عائد لحدوث اللبس بين فاعل الفعل الماضي المفرد والجمع، وهذا ما ذكره العكبري إذ قال: 

نَ  ألن   ؛يضمّ  َولم"  ف   َمنْ  لعرب  ا م   ف ي َضَرب   نَْحو َعلَْيَها َدل يال الضمةَ  ويجعل   ،اْلجمع واوَ  يحذ 

 . ومثال ذلك قول الشاعر:(9)" َضربوا

 األ ساة   األطبّاء   َمعَ  وكانَ  َحْول ي كان   األطب ا أنّ  فلَوْ 

 

. كما أن الجمع في كالمه ه على الضم سيحدث لبساً عند المتلقي إن كان يقصد المفرد أوناؤفب 

 ن الكسر خاصٌّ باألسماء.إ، إذ (3)فعائد إلى أّن الفعل لم يدخله الجر ،ه على الكسرعدم بنائ

 وقد, الفتح على مبني الماضي الفعل أن هو الذي قرر اللغوي النظاموأشار تمام حّسان إلى أّن 

 تعتبر قياسية صورة النحاة اعتبره الذي الغائب المفرد إلى المسند الماضي من ذلك النظام أخذ

 .(0)الفعل تصريف صيغ من الماضي الفعل على يدل ما كل إلى للنظر أصاًل  أو بداية نقطة

                                                           
 .809، ص 4، جشرح المفصليُنظر: ابن يعيش،  - 1
 .16، ص 8 ، جاللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري،  - 8
 .16يُنظر: المرجع السابق، ص  - 3
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  البناء على السكون:: الثالثالمطلب 

ي ْبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتّصلت به ضمائر الرفع المتحركة وهي: تاء الفاعل 

(، تاء الفاعل المخاطب ) درْسَت( (، وضمير لمتكلم ) درْست  ، وتاء الفاعل للمخاطبة ) درْست 

المثنى المخاطب ) درْستما(، وجمع المتكلمين )درْسنا(، وجمع المخاطبين )درْستم(، وجمع 

(، ونون النسوة ) درْسَن(.  المخاطبات )درْستن 

نلحظ من األمثلة السابقة أّن جميعها جاءت مبنية على السكون، كما أنها مكونة جميعها من 

+حركة( أربع مرات في المثال الواحد، فالفعل  ركات، أي مكون من مقطع ) صامتأربع ح

باستثناء ما  في العربية مستثقل  ــَ / ر ــَ / س ــَ / ت ــَ( وهذا التتابع  درْسَت مثالً مكون من : )د

فكان ال بّد من التخلص منه بتسكين الفعل الماضي المتصل  جاء في باب َشَكَرَك، وَضَربََك،

، منهم وقد ذهب العديد من النحاة نحو هذا المذهبضمائر الرفع، ليصبح ) د ــَ / رـــَ/ س/ت ــَ( ب

 أصول في ذاه وليس حركات أربع تجتمع الحتى  "فعلت" في أسكنتها كماابن السراج إذ قال: " 

 . (9)" كالمهم

 ضربت نحو لمرفوعا الضمير علم بها اتصل إذا الفعل الم تسكينهمابن جني إلى أن  "  وذهب

- الحركات جتماعا فكره ,الفعل من جزء مجرى هنا الفاعل أجروا أنهم وذلك. وضربنا وضربن

. (3)" وخرجتم ودخلنا ضربت: فقالوا للفظ إصالًحا الالم، نواسكّ ف. الواحد في - يوجد ال الذي

ن الماضيَ  ن  إوذهب العكبري إلى ذلك فقال: "   .(4) "تٍ حركا أربع   تتوالى لئالّ  س ّك 

 مرفوع ضميرالفعل الماضي ب اتصل فإذا"إلى ذلك فقال:  األستراباذيذهب رضي الدين و

 الضمير كان وإنما الواحدة، كالكلمة هو فيما حركات أربع يتوال كراهة آخره، سكن متحرك،

 كان إذا سيما وال قبله، مما كالجزء هو المتصل الضمير ألن ؛الكلمة كجزء المتصل المرفوع

 دب  دَ ه   أصل: قالوا ولهذا ، الوالء على حركات أربع بين واحدة كلمة في يجمعون ال وهم ،فاعال

 "طالب  وع   د،اب  دَ ه   ع لَب ط:و
(1). 

                                                                                                                                                                          
 .181 ص الكتب، عالم(، الرياض: 2)ط ،ومبناها معناها العربية اللغةم(، 8006) تمام، حّسان،: يُنظر - 1
 .20، ص 1، جاألصول في النحويُنظر: ابن السراج،  - 8
 388-381، ص 1، جالخصائصابن جني،  - 3
 .89، ص 8، جء واإلعراباللباب في علل البناالعكبري،  - 4
ج ، يونس قار جامعة، ليبيا: عمر حسن يوسف. د. أ: تحقيق، شرح الرضي على الكافيةم(، 1812، رضي الدين، )األستراباذييُنظر:  - 2

 .14، ص 4
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بناء الفعل الماضي على السكون عند اتصاله بضمائر الرفع عائد إلى قّوة هذه الضمائر  إن  

ن آخر الفعل، كي تحّرك هذ  .(0)ه الضمائر في كونها تقع محل الفاعل فس ّك 

الفعل الماضي المزيد ، نحو : أفاَد، أْوضَح، انشَرَح، وغيرها من األفعال المزيدة  بناء أما

ف في أّن هذه األفعال ت بنى ل اتصالها بضمائر الرفع، وال خالاألخرى، فت بنى على السكون في حا

الفعل الماضي المزيد وما على السكون لكراهية توالي الحركات األربع. لكن يجب التنويه إلى أّن 

ي على هذا النحو، يحدث  فيها قبل آخره حرف مد، نحو : أفاَد، أقاَم، أراَد، وغيرها من األفعال الت

 ن لبنائها على السكون في حال اتصالها بضمائر الّرفع، فمثالً الفعل أراد:سببا

 أراَد + ت  = أراَدت  

يؤدي إلى هدم مقطع منها، فتصبح ثالثة  ، مماوفي هذه المعادلة يوجد توالي أربعة مقاطع

"، وفي التحليل المقطعي لهذا الفعل ينتج :  مقاطع فيتكّون الفعل " أراْدت 

أَ + راْد + ت                       ص ح ح ص ) مقطع طويل مفرد اإلغالق(، وهذا المقطع 

".  ال تسمح به العربية إال وقفاً، فتقّصر الحركة الطويلة في الفعل فيصب  ح " أَرْدت 

 َراَدت  أََراَد + تاء الفاعل = أَ 

، وتتابع المقاطع المفتوحة نلحظ مما سبق أّن القدماء كرهوا توالي الحركات الكثيرة 

يشّكل ثقالً ن هذا التتابع إفلجأوا إلى إقفال بعض هذه المقاطع ، وأحد صور هذا اإلقفال التسكين، إذ 

الحديث فقد ك ره توالي الحركات الكثيرة؛ ألنه يضعف النظام عند النطق به، أما في علم األصوات 

ً يمكن أن ينتهي به المقطع في الكالم المتصل، إي، إذ قطعالم ً انطالقيا ن الحركات ت عتبر صوتا

وعند تتابعها بعدة أصوات انطالقية أخرى في الكلمة الواحدة ابتداًء من المقطع التالي لم تتكون 

األساس العضوي  ن ذلك ي ضعف عناصر الكالم، كما أنّ إإذ  العربية،صورة مقطعية مقبولة في 

للتقسيم المقطعي يعتمد على عدد ما يتضمن الحدث النطقي من دفعات هوائية ت نتج بتأثير ضغط 

ً يتفاوت من جزء معين من أجزاء الحدث إلى جزء آخر،  الحجاب الحاجز على الرئتين، ضغطا

وعّد تمام حسان توالي أربعة .(9)ينا معرفة بداية المقطع ونهايته وهذا التفاوت هو الذي ي سّهل عل

 إلى العربي االستعمالي الذوق يلجأحروف متحركة مشكلة  من مشاكل التطبيق على نظام اللغة ف

                                                           
 .491، ص 1، جاللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر: العكبري،   - 1
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 على مبنيًّا كان أن بعد السكون على مبنيًّا الفعل فيصبح, البناء عالمة عليها التي الفعل الم إسكان

 .(0)الواحدة كالكلمة هو فيما متحركات أربعة توالي يكره ألنه ذلك االستعمالي ذوقال يفعل. الفتح

ألنه يشكل ثقالً عند  ؛مما سبق أّن القدماء كرهوا تتابع الحركات في المقطع الواحد يتبيّن  

النطق به، هذا الثقل الذي فّسره العلم الحديث بأن توالي الحركات ال يعمل على تشكيل التفاوت 

يحدث بسبب دفعات الهواء التي تنتج بتأثير ضغط الحجاب الحاجز على الرئتين، وعدم تكّون الذي 

 بداية المقطع ونهايته. بينهذا التفاوت يؤدي إلى صعوبة في التمييز 

  بناء الفعل الماضي على الضم:: الرابعالمطلب 

قط، نحو قوله بواو الجماعة فاتصاله في حالة واحدة وهي ي بنى الفعل الماضي على الضم 

ينَ  تعالى: } إ ن   وا ث م   آَمن وا ال ذ  وا ث م   آَمن وا ث م   َكفَر   َوالَ  لَه مْ  ل يَْغف رَ  ّللا    يَك ن   ل مْ  ك ْفًرا اْزَداد وا ث م   َكفَر 

يَه مْ   [.031َسب ياًل{ ] النساء:  ل يَْهد 

 ضمير هي التي بالواو اتّصاله عندجاء في شرح المفصل أن ضم الفعل الماضي يكون "

 قبلها ما يكون ال مّد، حرف هنا الواو ألن ؛"كتبوا"و ،"ضربوا: "نحو   المذّكرين، الفاعلين جماعة

تّصل الماضي ي بنى على الفتح ما لم ت إلى أّن الفعل هـ(132) ت:  ذهب ابن عقيل .(9) مضموًما إال  

ح األشموني على ألفية ابن مالك: " وجاء في حاشية الصبان على شر. (3)به واو الجماعة فيضم 

. كما جاء في شرح الرضي على الكافية أن الفعل (4) ضمة ضربوا عارضة أوجبها مناسبة الواو"

  .(1) "انضم آخره لمجانسة الواو :إذا اتصل به الواوالماضي "

نرى مما سبق أن الفعل الماضي ب نَي على الضم في حالة اتّصاله بواو الجماعة، وجيء 

 فصيل بناء الفعل الماضي على الضم:ضمة خاّصة لمناسبتها واو الجماعة. وفيما يأتي تبال

                                                           
 .888، ص اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  - 1
 .808، 4، ج شرح المفصل للزمخشريابن يعيش،  - 8
 .39، ص 1، ج شرح ابن عقيلابن عقيل،   - 3
، 1، ط العلمية الكتب ، بيروت: دارحاشية الصبان على شرح  األشموني على ألفية ابن مالكم(، 1881الصبان، محمد بن علي، ) - 4

 .99، ص1ج
 .14، ص 4ص ج  ،شرح الرضي على الكافية، راباذياألست - 2
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 صحيح اآلخرالالفعل الماضي  أوال : 

 ي بنى الفعل الماضي صحيح اآلخر على الضم في حالة اتصاله بواو الجماعة. نحو :

. لكّن المحدثين ال (0) بعدهابالضمة ألنها من جنس الواو التي = َكتَب وا ، فجيء   َكتََب + وا 

الضمة، وهذ ما أشار إليه إبراهيم أنيس حينما قال: " لكّن القدماء أضلوا الطريق السوي بيعترفون 

إن هناك فتحة على التاء في "  :فقالوا مثالً حين ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد، 

والحقيقة أن هذه الحركات  "، كتاب" وكسرة تحت الراء في "كريم،" وضمة فوق القاف في "يقول

القصيرة ال وجود لها في تلك المواضع، فالتاء في كتاب محركة بألف المد وحدها، والراء في 

بواو المد وحدها، ويظهر أن الكتابة  ةكريم محركة بياء المد وحدها، والقاف في يقول محرك

وكسرة تحت الراء في  بالعربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في " كتاب"،

كريم، وضمة فوق القاف في يقول، قد جعلت القدماء يتوهمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه 

. بناًء على سبق يتبيّن للدراس أن ال وجود للضمة في نهاية الفعل الماضي المتصل (9)المواضع" 

س بالضمة، إذ ال وجود بواو الجماعة، إذ إن الفعل الماضي بهذه الحالة محرك بواو الجماعة ولي

 لها هنا.

 الفعل الماضي المعتل اآلخر باأللفثانيا : 

ي بنى الفعل الماضي المعتل اآلخر باأللف على الضمة المقّدرة على األلف المحذوفة، إذ ت حذف 

 ً  . نحو:(3) األلف )حرف العلّة( لمنع التقاء الساكنين مع بقاء ما قبل الواو مفتوحا

 َدَعوا  ا              َدَعا + وا = َدعاو

 َرَموا  َرَما + وا = َرَماوا              

التقاء ساكنين، بل إنّه تّم تقصير حرف المد، ر أّن حرف المد هنا لم يحذف لمنع في حقيقة األم

يغ العربية مثل هذا سد التقاء حرفي مد في الكلمة، إذ ال تستوهو ما ينحو إليه العربي عادة عن

مل على تحويل الالحقة إلى نصف مد، وهذه العملية تعمل على تشكيل مقطع مديد التعاقب، فتع

                                                           
 .168، ص 8، ججامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،   - 1
 .38(، مصر:  مكتبة االنجلو المصرية، ص 2، )طاألصوات اللغويةم(، 1821أنيس، إبراهيم، )  - 8
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، وهكذا تكون (0) مغلق، فيخضع هذا المقطع إلى اإللغاء عن طريق تقصير صوت المد الطويل فيه

 الصيغة النهائية لهذه األفعال.

 الفعل الماضي المعتل اآلخر بالواو أو الياءثالثا : 

لى الضّمة المقدرة على حرف العلّة المحذوفة الجتماع الساكنين. في حَذف ي بنى الفعل الماضي ع

ع اتصاله بواو الجماعة، ويحذف حرف كان الفعل الماضي معتالً بالواو محرف العلّة الواو إذا 

العلّة الياء إذا كان الفعل الماضي معتالً بالياء مع اتصاله بواو الجماعة. مع أّن األصل بقاء حرفي 

مضمومين التصالهما بواو الجماعة، لكّن استثقال الضمة عليهما أدى إلى  الواو والياءالعلّة 

ذ ف حرف العلة  حذفهما، وحذفهما أدى إلى التقاء الساكنين وهما حرف العلة وواو الجماعة، فح 

ك ما قبل واو الجماعة بالضمة، لكون الضمة من جنس الواو، مثال  ّر  لمنع التقاء الساكنين، ثّم ح 

 لك:ذ

 َسَرْوا                   واَسَرو  َسَرَو + وا = َسَرَووا              

يوا  َي + وا = َرض   َرض وا                                       َرض 

 

                                                           
 .6نة، التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم، صيُنظر: عباب - 1
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  بناء فعل األمر::  الثانيالمبحث 

ً أو معرباً،  ون مذهب أن فذهب الكوفياختلف النحاة في الحكم على فعل األمر، إن كان مبنيا

عّرى عن حرف المضارعة، افعل األمر معرب مجزوم، محتّجون بأّن األصل في األمر للمو جه  الم 

 (0) : " لتأخذوا مصافكم"-صلى هللا عليه وسلم  –في نحو: "افعْل"، لتفعْل. نحو قول رسول هللا 

ى السكون؛ ألن إّن األصل في فعل األمر البناء عل :فقالوا ،خذوا مصافكم. أما البصريون :أي

األصل في األفعال أن تكون مبنيّة، وأصل البناء أن يكون على السكون، وسبب إعراب ما أ عرب 

من األفعال، أو مخالفة بعضها ألصل البناء وبناؤها على الفتح، فلمشابهٍة ما باالسم، وال مشابهة 

ً  بين فعل األمر واألسماء، فبقي  . (9) البناء فيعلى أصله  ثابتا

ألصل في األفعال أن تكون مبنية، ما لم يكن هناك سبب إلعرابها، وبما أّن فعل األمر لم ّن اإ

لذا يبقى على  فهو لم ي ضارع األسماء بأي شكٍل من األشكال، اب إعراب األفعال،بت لحق به أس

 أصل األفعال وهو البناء.

ً لحركة األصل في البناء و جاء في هي السكون، ي بنى فعل األمر على السكون، فجاء مطابقا

كوها ولم األمر، في اضرب: قولهم والوقفالكتاب: "   موقع تقع وال ،بها يوصف ال ألنها ؛يحّر 

في بنى الفعل  .(4)" السكون فيه القياس ومقتضىجاء في شرح المفصل: "، و(3)" المضارعة

السكون وهذا األصل في بنائه، وفي حاالٍت أخرى يتم االستعاضة عن الماضي على السكون 

 بغيره، لعلٍّة نطقية، وفيما يأتي توضيح ذلك:

                                                           
(، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي  ومحمد علي النجار وعبد الفتاح 1، )طمعاني القرانالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، )د.ت(،  - 1

 .  410إسماعيل الشلبي، مصر: الدار المصرية للتأليف والنشر، ص
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 صحيح اآلخرالبناء فعل األمر : المطلب األول

ي بنى فعل األمر الذي لم يتصل به شيء على السكون الظاهر على آخره، نحو: ادرْس، اكتْب، 

عربية اشرْب... وغيرها من األفعال صحيحة اآلخر، وهي بذلك جاءت مطابقةً ألصل البناء في ال

 وهو البناء على السكون. 

نرى أّن فعل األمر عند وصله بما بعده من الكالم، ال يتّم الوقوف على تسكينه، إذ يحّرك  آخره 

 ق م  فنقول في حالة الوقف: ادرْس. وعند الوصل نقول: ادرس  الدرَس. ونحو قوله تعالى: }  بالكسر،

ك  بالكسر، وذلك عائد  لمنع التقاء  [. فنلحظ9{ ] المزمل: قَل ياًل  إ ال   الل ْيلَ  أّن فعل األمر محر 

ر وصل الكالم بتتابعهما، فال بّد من تحريك الساكنين، فعند وصل الكالم يتم التقابل مع ساكنين يتعذّ 

كما أن اختيار  واختيرت الكسرة على أصل التقاء الساكنين، أحدهما، فحّرك آخر فعل األمر،

هو أّن االنتقال كما علّلها الدكتور سمير استيتية في إحدى حواراته منها مع أّن الفتحة أخف  الكسرة

إلى الكسرة أقرب من االنتقال إلى الفتحة التي تستوجب وجود ممّرٍ هوائي أوسع من ممر الهواء 

 الذي يستوجبه مرور الكسرة، فاختيرت الكسرة للقرب وليس للخفة.

 وفبناء فعل األمر المعتل األج: المطلب الثاني

ي بنى فعل األمر المعتل األجوف نحو " قال" و " باع" على السكون، مع حذف حرف العلة 

، إذ إّن البناء على السكون دون الحذف ْع" ل"، و " ب  ، فيصبح " ق  (0)ومجيء الفعل على حرفين 

ً مديداً مغلقاً، فيصبح " قاْل"، وتلجأ العربية إلى تقصير صوت المد الطويل في  مثل يكّون مقطعا

ا على أصل البناء في فتصبح " ق ْل"، وجاء مبنيًّ  ،(9) هذه المقاطع لكراهيتها للمقطع الطويل المغلق

وفتح بداية الفعل "  العربية وهو السكون. لكن  ضم بداية الفعل" ق ل" وكسر بداية الفعل " ب ع"،

إلى أّن هناك تغيّراً آخراً حدث يجعلنا نتوقف قليالً أمامهما، فتغيّر حركة هذين الفعلين يقودنا  َخْف"

ق ل"؟ ولماذا ك سرت باء " ب ع"؟ ولماذا ف تحت الخاء في " َخْف"؟ يقودنا  ّمت قاف "ض   افيها، فلماذ

 نحو ذلك من أكثر األول منه يذهب وماإلى الحل عند حديثه عن التقاء الساكنين بقوله: "  سيبويه

أولهما، وهذا ينطبق على جميع األفعال التي  . فالفعالن " قل" ، و" خف" محذوف(3)" وخف قل

 والذي ذهب من بداية هذه األفعال هي األلف الموصولة التي ي ؤتى بها لعدم البدء بساكن تشبههما،

                                                           
 .880، ص 4، ج الكتابسيبويه،  - 1
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وفيما يأتي  واألصل في َخْف" أخاف، . فاألصل في " بْع" أبيع، واألصل في " قل" أقول"(0)

 توضيح التغيّرات التي طرأت عليها.

فيصبح الفعل "  ,(9) بالمضارع منهباع" : أصله " بَيََع" ، وعند إرادة األمر منه نأتي الفعل " 

ب   ََ ا الفعل يتكون من مقطعٍ مديٍد مغلٍق، تلجأ هذنحذف حرف المضارع فيصبح الفعل " بيْع"  ،يْع"أَ

العربية للتخلص منه بتقصير صوت المد، وعند تقصير صوت المد تنتقل حركة من جنسه إلى 

ً أول  في  فحذف حرف المد الياء ،الفعل لتدّل على الحرف المحذوف، فيصبح بداية الفعل متحركا

َْ  ؛ك الباء بالكسرةيحربيْع" وتالفعل "  " مبنيّاً ألنها من جنس الحرف المحذوف، يصبح الفعل " ب ع 

 على السكون وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية.

، (3) بالمضارع منه"، وعند المجيء باألمر منه نأتي أصله " قََولَ وكذلك الفعل " قال": 

هذا الفعل يتكون من نحذف حرف المضارع من أوله فيصبح "قوْل"، "، فيصبح الفعل " أقولْ 

مقطعٍ مديٍد مغلٍق، تلجأ العربية للتخلص منه بتقصير صوت المد، وعند تقصير صوت المد تنتقل 

ً  ف المحذوف، فيصبح أولعلى الحر حركة من جنسه إلى أول الفعل لتدلّ  حذف ف ،الفعل متحركا

ألنها من جنس الحرف المحذوف،  ؛القاف بالضمة تحريكحرف المد الواو، في الفعل " أقول"، و

 وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية. ،يصبح الفعل " ق ْل" مبنيّاً على السكون

، نحذف  "فيصبح الفعل" أخافْ  بالمضارع منه،والفعل " خاف" عند المجيء باألمر منه نأتي 

هذا الفعل يتكون من مقطعٍ مديٍد مغلٍق، تلجأ العربية حرف المضارع من أوله فيصبح " خاف"، 

للتخلص منه بتقصير صوت المد، وعند تقصير صوت المد تنتقل حركة من جنسه إلى أول الفعل 

ً  على الحرف المحذوف، فيصبح أول لتدلّ  د األلف، في الفعل" ف المحذف حرف ،الفعل متحركا

ألنها من جنس الحرف المحذوف، يصبح الفعل " َخْف" مبنيّاً على  ؛ك الخاء بالفتحةأخاف" وتحري

 وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية. ،السكون

 بناء فعل األمر المعتل اآلخر: المطلب الثالث

 : ادع ، في قوله تعالى: }ي بنى فعل األمر المعتل اآلخر على حذف حرف العلّة من آخره، نحو

[. وغيره من األفعال المعتلة اآلخر، فهي مبنيّة على حذف 091َربّ َك{ ] النحل:  َسب يل   إ لَى   اْدع  

العلة أنه لما استوى لفظ المجزوم، والمبني في حرف حرف العلة من آخره، وقيل في سبب حذف 

ً في المعتل،  الصحيح، نحو: "لم تدرْس" و "ادرْس" أرادوا أن يكون ذلك فحذفوا آخره في أيضا
                                                           

 .144، ص 4يُنظر: المرجع السابق،  ج  - 1
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البناء، ليوافق آخره في الجزم، نحو: "لم يدع " و " ادع " ، فأرادوا أن يأخذا الحكم ذاته، وهو حذف 

 .(0) حرف العلة

، فيصبح " يدعو"، عند حذف (9) بالمضارع نأتي َدَعَو، في األمر منه :األصل في الفعل دعا

التي هي في لعربية ال تبدأ بساكن، لذا نأتي بهمزة وصل حرف المضارع منه يصبح " ْدعو" وا

فعل األمر، فنأتي في مثالنا  الماألصل حركة، وليست همزة، وتأتي هذه الهمزة مطابقة لحركة 

نالحظ وجود ضمة متبوعة بحرف مد وهو الواو، هذا بهمزة وصل مضمومة، فتصبح: ادع و ، 

 (3) في العربية، فيتم اللجوء إلى تقصير صوت المد مستثقل  التتابع يشّكل مقطعاً مديداً مغلقاً، وهذا 

  وهو الواو، مع بقاء العين مضمومة، لتدل على أّن الحرف المحذوف هو الواو.

( 4)بالمضارع منه  وكذلك الفعل رمى، األصل فيه "َرَمَي"، عند مجيئنا بفعل األمر منه، نأتي

المضارعة، فيصبح " ْرمي"، والعربية ال تبدأ  فيصبح " يرمي" وعند إرادة األمر منه ت حذف ياء

بهمزة وصل التي هي باألصل حركة يؤتى بها لمنع البدء بساكن، هذه الحركة  بساكن؛ لذا يؤتى

ي"، تكون من جنس حركة الم فعل األمر، ففي مثالنا هذا نحتاج إلى كسرة،  فينتج فعل األمر " اْرم 

تتابع  ثالث حركات، وهي كسرة حرف الميم، نلحظ في هذا الفعل تكون مقطعٍ يحتوي على 

وحرف الياء باعتباره حركتين، هذا المقطع مستثقل  في العربية يتّم التخلّص منه بتقصير حرف 

المد، مع بقاء حركة الحرف األخير لتدّل على أن الحرف المحذوف من جنس هذه الحركة، فيصبح 

" فكسرة الميم هنا دالة على أّن الحر ذف من هذا الفعل حرف الياء ال غيره.الفعل " ارم   ف الذي ح 

 المتّصل بنون النسوة الصحيح بناء فعل األمر :المطلب الرابع

اَلةَ  َوأَق ْمنَ ي بنى فعل األمر المتّصل بنون النسوة على السكون، نحو قوله تعالى: }   َوآت ينَ  الص 

َكاةَ  ْعنَ  الز  َ  َوأَط  ً على  [.93{ ] األحزاب: َوَرس ولَه   ّللا  فجاء فعل األمر المتّصل بنون النسوة مبنيّا

مع العلم بأن الفعل  أن ي بنى على غيره.حاجة ال تستدع   أصل البناء في العربية وهو السكون، ولم

في هذه الحالة لم يبَن على السكون التصاله بنون النسوة، أي أّن نون النسوة لم تجلب السكون 

 .(1) ي كان عليها مفرداً للفعل، بل جاء على أصل صورته الت
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 بناء فعل األمر الصحيح المتّصل بألف االثنين : المطلب الخامس

 إ لَى   اْذَهبَاي بنى فعل األمر المتّصل بألف االثنين على حذف النون من آخره، نحو قوله تعالى: } 

نى بإذ األصل أن ي   [. وهو بذلك مخالف  ألصل البناء في العربية،43{ ] طه: َطغَى   إ ن ه   ف ْرَعْونَ 

 والذي حدث في هذه الصيغة كاآلتي:على السكون، فيصبح " اذهباْن "، 

، (0) نأتي بالمضارع من الفعل وهو " يذهباْن"، عند إرادة األمر منه نحذف ياء المضارعة

فيصبح "ْذهبان"، وكما هو معروف بأن العربية ال تبدأ بساكن؛ لذا يؤتى بهمزة وصل التي هي 

فيصبح الفعل " اذهبان" وهذا الفعل يحتوي على المقطع "  حركة لمنع البدء بساكن، عبارة عن

بان" الذي هو عبارة عن ) ص ح ح ص( وهو مقطع مرفوض في العربية، يتم التخلص منه 

بحذف الصامت األخير فيصبح الفعل " اذهبا" ولم تقّصر األلف لداللتها على المثنى ولو قّصرت 

 هذا ينطبق على سائر أفعال األمر صحيحة اآلخر المتصلة بألف االثنين. . و اللتبس بالمفرد.

 ء فعل األمر المتصل بواو الجماعةبنا :المطلب السادس

 ي بنى فعل األمر المتّصل بواو الجماعة نحو : " ادعوا" على حذف حرف النون من آخره،

وعند إرادة األمر منه من الفعل فيصبح" يدعون"،  (9)بالمضارع  ونتج ذلك من خالل المجيء

ون" الذي هو عهذا الفعل مكّون يحتوي على المقطع "  نحذف ياء المضارعة في صبح" ْدعون"

عبارة عن " ص ح ح ص" وهو مرفوض في العربية، يتّم التخلص منه بحذف الصامت األخير 

، كما و"منه فيصبح" ْدعو"؛ وألن العربية ال تبدأ بساكن يؤتى بهمزة وصل فيصبح الفعل " ادع

، وجيء بألف الفصل الذي هو عبارة عن رمز فقط، ال يؤتى بألف الفصل؛ ليصبح " اعدوا"

تلتبس بالواو التي هي من أصل  صوت له، وال ي عد من بنية الكلمة، يؤتى به بعد واو الجماعة لئاّل 

 .(3)الكلمة نحو " تدعو" 

 نثةبناء فعل األمر المتصل بياء المخاطبة المؤ :المطلب السابع

ي بنى فعل األمر المتّصل بياء المخاطبة المؤنثة نحو " اسجدي" على حذف حرف النون من 

ذفت النون لمنعآخره، إذ األصل أن ن التقاء الساكنين، ولكراهية العربية  قول " اسجدين"، فح 
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جيء بالمضارع من الفعل وهو " تَْسجدين"،  فالذي حدث، (0)للمقطع الصوتي الطويل المغلق 

فيصبح " ْسجدين" وهذا الفعل يحتوي على المقطع " ( 9)إرادة األمر ي حذف حرف المضارع  وعند

دين" الذي هو عبارة عن " ص ح ح ص" وهو مقطع مرفوض في العربية تّم التخلص منه بحذف 

الصامت األخير منه فأصبح الفعل " ْسجدي" وألن العربية ال تبدأ بساكن جيء بهمزة الوصل 

من آخره التصاله بياء  أمر مبني على حذف النون اسجدي" وأ عرب فعلفأصبح الفعل " 

 المخاطبة.

 بناء فعل األمر المضعّف :المطلب الثامن

ه على السكون يشّكل مقطعاً ف أن ي بنى على السكون، لكّن بناءاألصل في فعل األمر المضعّ 

ً من تتابع صامتين، وهذا المقطع يتم التخلص م ً ثقيالً مكّونا بتحريك أحدهما؛ لتيسير نه صوتيا

النطق به، وقد ذهب سيبويه في هذه الحالة إلى أن تحريك آخره يكون على حسب ما قبله، فإن كان 

، وإن كان  "، وإن كان مكسوراً كسروه نحو " ف ّر  ً فتحوه نحو " َغض  ما قبل اآلخر مفتوحا

دُّ"  ، وقد اخت لف في ذلك، فمنهم من  .(3)مضموماً ضّموه نحو " ر  أجاز الفتح مطلقاً نحو رد ، وعض 

، وف ّر  وهذه لغة كعب ونمير،  ، وعّض  ً نحو رّد  وفر  وهذه لغة أسد، ومنهم من أجاز الكسر مطلقا

ويجوز في هذه األفعال  ،(4)ر  ، وف  ض  ، وعَ دُّ نحو ر   ذهب مذهب االتباع لحركة الفاءومنهم َمن 

ألمر أو أن تفّك تضعيفها، فيمكننا القول " شد  أو تدغم في اوغيرها من التي على شاكلتها أن 

ن َواْغض ضْ اشد ْد" ومن أمثلة ذلك في فّك  التضعيف قوله تعالى: }  [. 02{ ] لقمان: َصْوت كَ  م 

 وباإلدغام قول الشاعر:

نْ  إن كَ  اْلط ْرفَ  فَغ ض   اَلبَا  ن َمْيرٍ  م   .(1)فاَل َكْعباً بَلَْغَت َواَل ك 

ختير بناؤه على الفتح لكونه أخف ن السكون، وامبنيٌّ على الفتح عوضاً ع ل غ ض  فنجد أن الفع

فعل أمر مبني على السكون وهو بذلك مبني على  واغض ضْ  والعربية تميل نحو الخفة. ,الحركات

  .(3) أ جيز أن يأتي في الحالتين الفك والتضعيف أصل البناء في العربية، ونرى أن الفعل نفسه
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 أو الثقيلة فعل األمر المتصل بنون التوكيد الخفيفةبناء  :الثامنالمطلب 

ي بنى فعل األمر الصحيح اآلخر المتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة على الفتح نحو 

نَ  َولَيَك ونًا لَي ْسَجنَن  هللا تعالى:}قول  ينَ  ّم  ر  اغ   [.39{ ] يوسف: الص 

 (0) عمراً" ن  و " يا زيد اضربَ  عمراً"، " يا زيد اضربَنْ ونحو قولك: 

واضربَْن" و " اضربَّن" على الفتح،  و " ليكونًا" "ليسجنن  " فكما نالحظ بني كل من الفعل

ذه األفعال على السكون، وسبب وهي بذلك مخالفة ألصل البناء في العربية، إذ األصل أن ت بنى ه

ى تكّون مقطعٍ يحتوي على تتابع صامتين، ها على السكون عائد  لتتابع الساكنين الذي يعمل علبنائ

وهذا المقطع مستثقل  في العربية، إذ يتم التخلص منه بتحريك أحدهما، فالفعل " استأنَسْن" األصل 

فيه أن يكون مبنيّاً على السكون " استأنْسْن" ، لكّن التقاء الساكنين مرفوض  في العربية لتكوينهما 

ً ثقيالً، فتّم التخ ً صوتيّا ختيرت الفتحة لثقيل بتحريك السين بالفتحة، والص من هذا المقطع امقطعا

، وال حاجة الختيار غيرها، كما أّن اختيار غيرها يؤدي إلى ألنها أخف الحركات كما هو معروف

حدوث لبٍس عند المتلقي، فعند اختيار الكسرة مثالً يحتار المتلقي هل قصد المذكر أم المؤنث؟ 

حتار المتلقي بين هل قصد ة، الختيرت الضمّ و البٍس مع المؤنث، ولفالكسرة تعمل على حدوث 

حة، ولم فالضمة توقعنا باللبس مع الجماعة، لذلك كان األفضل واألنسب الفت ؟المذكر أم الجماعة

" والفعل " اضربَْن"، تستدع  الضرورة النطقية  استبدالها. وهذا الكالم ينطبق على الفعل " استأنَسن 

 عال األمر الصحيحة اآلخر المتصلة بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة.وعلى جميع أف

ترى الدراسة أن بناء فعل األمر المتصل بنون التوكيد الثقيلة على الفتح من أجل إبراز 

التشديد، وهذا ما يؤكده الدكتور سمير استيتية في قوله: " ال يظهر تشديد الصامت تشديداً واضحاَ 

 ً إبراز  من أجلجل ذلك أتبعت نون التوكيد الثقيلة بالفتحة، أبحركة. ومن إذا لم يكن متبوعا

 .(9)التشديد" 

المعتّل األجوف المسند إلى ضمير مستتر على الفتح عند اتّصاله بنون ي بنى فعل األمر  

وعند  ، والفعل " قال" واألمر منه " ق ْل"،التوكيد، مثال ذلك الفعل " باع"، األمر منه " ب ع" 

" بيعَْن" وباتصاله بنون التوكيد الثقيلة يصبح  الفعل " باع"، بنون التوكيد الخفيفة يصبح ماالهاتّص

،" " " بيعَن  فعل األمر األجوف المتصل بنون التوكيد  فنرى أنّ  والفعل " قال" قولَْن" و " قولّن 

                                                           
 .312لرسالة، ص (، تحقيق: علي توفيق الحمد، بيروت: مؤسسة ا1، )طالجمل في النحويُنظر: الزجاجي، عبد الرحمن بن اسحاق،  - 1
 .498، ص علم األصوات النحوياستيتية،  - 8
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عد أن كان مبنيّاً على الثقيلة أو الخفيفة ي بنى على الفتح مع إعادة حرف العلة المحذوف إلى أصله ب

 السكون. وفيما يأتي توضيح ذلك:

ذف حرف العلة  ،الفعل " باع" األصل منه " بَيََع"، فأصل األلف ياًء، األمر منه " ب ْع"، فَح 

وب ني على أصل البناء في العربية وهو السكون، وعند اتصاله بنون التوكيد، ن عيد حرف العلة 

التقاء الساكنين اللذين يكونان  الفتحة لمنعلمطروح، مع بنائه على وهو الياء في مثالنا ا ،المحذوف

ً صوت ك الفعل بالفتح، وب ني على الفتحة لخفتها، ولم تستدع  يًّامقطعا ثقيالً بتتابع صوامتهما، فحّر 

"الضرورة النطقية اختيار غيرها،    .فيصبح" بيعَْن" أو بيعَن 

، عند المجيء باألمر منه يصبح " األلف قافمنه " قََوَل"، فأصل  الفعل " قال" األصل

ذف حرف العلة وب ني على أصل البناء في العربية وهو السكون، وعند اتصاله بنون  ق ْل" فَح 

التقاء  نا هذا، مع بنائه على الفتحة لمنعالتوكيد، ن عيد حرف العلة المحذوف وهو الواو في مثال

ً ثقيالً  ً صوتيا ك الفعل بالفتح، وب ني على  الساكنين اللذين يكونان مقطعا بتتابع صوامتهما، فحّر 

."  الفتحة لخفتها، ولم تستدع الضرورة النطقية اختيار غيرها، فيصبح " بيعَْن" و " بيعَن 

المسند إلى الضمير المستتر على الفتح عند اتّصاله بنون التوكيد ي بنى فعل األمر المعتل اآلخر 

" وعند اتصاله بنون التوكيد نحو: َهَدىالثقيلة، أو الخفيفة،  " وأصله " َهَدَي"، واألمر منه " اهد 

"، إذ ب نَي على الفتح مع إعادة حرف العلة المحذوف،  الخفيفة أو الثقيلة يصبح " اهديَْن" و " اهديَن 

ها عند اتصالها بنون بيان بنائوفيما يأتي  وغيرها من األفعال المعتلة اآلخر،وكذلك الفعل " تال" 

 كيد.التو

" فب نَي على حذف حرف الفعل " َهَدى" األصل منه " َهَدَي"، عند إرادة األمر منه يصبح "  اهد 

وعند اتصاله بنون الحرف المحذوف هو الياء، العلّة وتحريك آخره بالكسر، للداللة على أن 

"، ،التوكيد الثقيلة دْيْن" فاجتماع واألصل في بنائه " اه أو الخفيفة ي صبح " اهديَْن" و " اهديَن 

كات، ولم فب نَي على الفتحة لكونها أخف الحر الساكنين أدى إلى تحريك أحدهما لمنع التقائهما،

استبدالها. كما تّم إبقاء همزة الوصل في بداية الفعل الجتناب البدء تستوجب الحاجة النطقية 

 بساكن.

"، مبني عل ك آخره الفعل" تال" األصل منه " تَلََو" واألمر منه " اتل  ّر  ى حذف حرف العلة، وح 

وعند اتّصاله بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يصبح "  بالضم للداللة على أّن الحرف هو الواو،

"، فبني على الفتح مع على السكون " اتلْوْن"،  أن األصل في بنائه أن يكون مبنيًّا اتلَوْن"، و " اتلَون 

"، وللتخلص من التقاء الساكن ك بالفتحة، واتلْون  ين استدعت الضرورة النطقية تحريك أحدهما، فحّر 
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وأصبحت عالمة بنائه، ألنها أخف الحركات، والعربية تميل نحو الخفة، وتّم إبقاء همزة الوصل 

 في بداية الفعل الجتناب البدء بساكن.

على حذف د إلى ألف االثنين عند اتّصاله بنون التوكيد، سنَي بنى فعل األمر صحيح اآلخر الم  

ر نون التوكيد بعد ألف نحو: اجلساّن  ، حرف النون،  ويجري تغيير على ب نية الكلمة، إذ نكس 

فإنها ت كَسر بعد األلف  ،االثنين، واختيار الكسرة ال غيرها تشبيهاً بنون اإلعراب التي في المضارع

نحو: تضربان  
(0). 

الثقيلة فيؤّكد بالنون نون التوكيد الخفيفة، ب ر المسند إلى ألف االثنينح اتّصال فعل األمص  ال يَ 

نا عندما نتواجه مع مقطعٍ صوتّيٍ كهذا ن جري تغييراً على فقط، إذ ال يصح أن نقول اجلساْن، ألنّ 

الستكراه العربية المقطع الطويل المغلق كما ذكرنا في  ؛ب نية الكلمة، فإما أن يتم تقصير حرف المد

ذا كان إيصبح الفعل" اجلَسْن" وهنا يحدث التباس بين ما المد حاالٍت سابقة، وعند تقصير حرف 

كما أنه ال يتم وقوع نون التوكيد الخفيفة بعد ألف لئال  هذا الفعل توكيداً للمفرد، أم أنه توكيد للمثنى،

فيتم االستغناء عن هذا التغيير. والتغيير اآلخر هو أن نحذف النون، وعند حذف  (9)يلتقي ساكنان 

ألنها لم تؤّد   ؛بح الفعل " اجلسا"، وهذه الصيغة ت لغي معنى التوكيد فال حاجة لنا بهاالنون يص

 المعنى، فيتّم االستغناء عن التوكيد بها، والبقاء على التوكيد بالنون الثقيلة في هذه الحالة فقط.

حذف  المسند إلى ألف االثنين عند اتصاله بنون التوكيد على المعتل اآلخر ب نَي فعل األمر

( النون مع إجراء تغييٍر على تركيبة الفعل، إذ يتّم في هذه الحالة إعادة حرف  ،نحو: ) ادعوان 

ذ ف قبل توكيده فكان الفعل ) ادع ( فيَرد حرف العلة المحذوف وهو الواو في مثالنا،  العلة الذي ح 

، وك سرت نون عوان  ، فنقول: ادمع إبقاء ألف االثنين وحذف نونه، وإثبات نون التوكيد مع كسرها

 بعد تكسر فإنها المضارع، في التي عراباإل بنون تشبيها اضربان: نحو  االثنين ألف بعدالتوكيد 

 .(3) الزيدان: نحو المثنى االسم في النون وكذا تضربان،: نحو األلف

على السكون، وهو بذلك  عند اتصاله بنون التوكيد نون النسوةالمسند إلى  ي بنى فعل األمر

بنية الكلمة، فالفعل " كتب" مثالً، ية، إال أن هناك تغيير  يحدث في ابق ألصل البناء في العربمط

" فالذي العند المجيء باألمر منه المسند إلى نون النسوة نقول اكتْبَن، وعند  توكيد نقول " اكتبنان 

بألف فارقة  حصل هو إبقاء الفعل على أصل البناء في العربية وهو السكون، وعند توكيده نأتي

                                                           
 .494، ص 4ص ج  ،شرح الرضي على الكافية، األستراباذييُنظر:  - 1
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" وك سرت نون التوكيد ألّن من مواضع  ق بين نون النسوة ونون التوكيد، فتصبح " اكتبنان  لتفّر 

 .(0)كسرها أن تأتي بعد ألف الفصل 
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  بناء الفعل المضارع: الثالثالمبحث 

ي بنى الفعل المضارع في حاالٍت استثنائية فقط، إذ األصل في الفعل المضارع أن يكون معرباً، 

فيرفع إذا كان في موقع رفع، وينصب إذا س بق بأداة نصب، وي جزم إذا سبَق بأداة جزم، فاألصل 

اتصاله  :وهما ،، وي ستثنى من أصله أي من اإلعراب في حالتين فقط(1) في المضارع اإلعراب

ه حركةَ  ألن  ؛ بنون التوكيد بنوعيها الثقيلة والخفيفة  الفاعل   كون   َوه وَ  ،معنى على دال ةً  صارتْ  آخر 

ًدا ً  أَو جَماَعة أَو َواح  ْعَراب لحركة   محالًّ  الحرف   يَْبقَ  فَلم ،مؤنثا  ،اْلبناء من أصل ه إ لَى فيعود   ،اإْل 

ه ألن   ؛تصاله بنون النسوةوالحالة الثانية عند ا  ف ي اأْلَخير الحرف   تسكينَ  أوجبت النُّون َهذ 

ي َضارع ف ي هتسكين فوجبَ  ،اْلَماض  د من اإلعراب فإنه يجر   ، فعند اتّصاله بهاتين النونين(9) اْلم 

 ً  ه :، وفيما يأتي توضيح حاالت بنائويصبح مبنيّا

 بناء الفعل المضارع المتّصل بنون النسوة: المطلب األول

ألّن هذه النون  ؛على السكون إذا اتصل بنون النسوة اآلخر الصحيح ي بنى الفعل المضارع

ي ف ي اأْلَخير الحرف   سكينَ أوجبت ت َضارع ف ي هتسكين فوجبَ  ،اْلَماض  نحو " ي رضْعَن" في ، (3) اْلم 

ْعنَ  َواْلَوال َدات  قوله تعالى:}  لَْين   َحْولَْين   أَْواَلَده ن   ي ْرض  فالفعل " يرضْعن"  [.933{ ] البقرة:  َكام 

ً لألصل وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية، كما أنه  ،مبنيٌّ على السكون جاء موافقا

 .(4)لكراهية العربية توالي الحركات، التي تشكل مقطعاً ثقيالً يتم التخلص منه بالتسكين

وي بنى الفعل المضارع المعتل عند اتصاله بنون النسوة على السكون أيضاً مع تغييٍر في بنية 

بذلك مبني على السكون اسناده لنون النسوة يصبح " يقْلَن" وهو الكلمة فمثالً الفعل "يقول" عند 

، فتّم (1)وفق األصل، مع العلم بأنه تّم تقصير حرف المد الستثقال العربية صوت المد المغلق 

 ه على أصل البناء في العربية وهو السكون.بقاء على بنائتقصيره مع اإل
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 بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفةبناء الفعل المضارع المتصل : المطلب الثاني

كيد وذلك لصيرورته معها كالكلمة الواحدة، وال لفعل المضارع عند اتصاله بنون التوي بنى ا

فب ني الفعل المضارع  ،يوجد إعراب في الوسط، ونون التوكيد حرف ال حظ له في اإلعراب

 ب منها كان بسبب شبهها باالسم،األصل في األفعال البناء، وما أ عر   كما أنّ . (0)المتصل بها 

فإنها تؤكد معنى الفعلية وتمّكنه، فيغلب جانب  ،نون التوكيد على الفعل المضارع هناوعندما تدخل 

 .(9)ويبعد عن االسم، فيعود إلى أصله وهو البناء  ،الفعل فيه

 ، ي بنى الفعل المضارع على الفتح عند اتّصاله بنوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحو: ليدرسن 

، وليدرسَن، وليكتبنَ  ، وغيرها من األفعال المضارعة. فنقول في إعرابها فعل مضارع وليكتبن 

ه على الفتح ال غيره عند اتّصاله ون التوكيد. وذكر سيبويه سبب بنائالتّصاله بنمبنّي على الفتح 

ً  الواحد فعل كان وإذابنون التوكيد قائالً: "   المرفوع الحرف رتصيَ  النون لحقته ثم مرفوعا

 ً . فعلّل (3)." زيد يا نْ جَ تخر   وهل ذاك، نْ تفعلَ  هل: قولك وذلك بالجميع، احدالو يلتبس لئال مفتوحا

سبب فتح حرف المضارع لفّك االلتباس بين المفرد والجمع، وأاّل يقع المتلقي بحيرة إن كان 

ه قبلَ  َما ف تح إن ما كما علّل العكبري ذلك بسبيين قائالً: " المقصود المفرد أم الجمع.  يف   النُّون َهذ 

 جمع على والسكونَ  الت أْن يث علىتدّل  والكسرةَ  اْلجمع على تدلُّ  الضمة أن   أَحدهَما: ألمرين الواحد  

َؤن ث د الفتحة   فَبَقيت اْلم  ق وع أن   َوالث ان ي. لْلَواح  ه و  د ف ي النُّون َهذ  " تَْخف يفًا اْلفَتْح لَه   فاختيرَ  أَكثر اْلَواح 

ً بين الجمع والمفرد، ولكثرة استخدام ئ. فكان السبب في بنا(4) ه على الفتح هنا فّك االلتباس أيضا

طق، وبما أّن الفتح نون التوكيد في المفرد، وما كث ر استخدامه ي ختار له الخفة لتيسير وسهولة الن

تّم بناء الفعل المضارع المتصل ف ،لم تستدع  الضرورة النطقية بناءه على غيرهأخف الحركات ف

 توكيد على الفتح.بنون ال

أن بناء الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة على نحو الرأي الذي يرى الدراسة  تتجه

ال يظهر تشديد الصامت تشديداً واضحاَ إذ من أجل إبراز التشديد، جاء  حركة وليس على السكون
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ون التوكيد الثقيلة بالفتحة، جل ذلك أتبعت نأ. ومن ومنها الفتح في مثالنا إذا لم يكن متبوعاً بحركة

 .(0)جَل إبراز التشديد أل
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 بناء األسماء

سيتم الحديث في هذا الفصل الموسوم بـ " بناء األسماء" عن بناء الضمائر، وأسماء 

 الشرط، وأسماء االستفهام، واألسماء الموصولة، والظروف.

  :الضمائرالمبحث األول 

 مفهوم الضمير في العربية:ل: المطلب األو 

: أو مخاطب أو غائٍب تقّدم ذكره لفظاً، نحو ع ل متكلّمض  ما و  يعّرف الجرجاني الضمير بأنه: " 

ل واضربت  غالمَ  { ] المائدة:  أَْقَرب   ه وَ  ه، أو معنى بأن ذكر مشتقّه كقوله تعالى: }اْعد  [. 8ل لت ْقَوى 

ً أي ثابتاً في الذهن كما في ضمير الشأن، نحو: هو أي العدل أقرب لداللة اعدلوا عليه، أ و حكما

أو غيرهما بعدما  ،أو المخاطب ،والم ضَمر  عبارة عن اسم يتضمن اإلشارة إلى المتكلمزيد  قائم . 

ً  سبق ذكره  .(0)" أو تقديراً  ،إما تحقيقا

ع : " ماجاء في شرح الكافية تعريف الضمير بأنّه ض   ذكره تقّدم ائبٍ غ أو مخاطب أو ل متكلّم و 

 .(9)لفظاً أو معنًى أو حكماً" 

َف في كتاب المنهل الصافي في شرح الوافي بأنه: " ع   ع ماّر  ض   غائبٍ  أو مخاطب أو ل متكلّم و 

 .(3) تحقيقاً أو تقديراً  ذكره تقّدم

نرى أّن الضمير وإن اختلفت مصطلحات التعبير عنه عند النحاة إال أنها تدل على معنى واحد 

ضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقّدم ذكره لفظاً، أو معنًى، أو حكماً.  وهو  ما و 

الضمير وي عَرف ل، والمستتر. نفص  ل، والم  ص  تعّددت أقسام الضمائر في العربية، فمنها المتّ 

وال ينفّك عن اتصاله بكلمة نحو: أخوك،  ،(4)"ما ال يستقل بنفسه في التلفظ"  بأنّهصل المتّ 

. ويأتي على شكلين: إما ظاهراً وهو ما نلفظه، كالكاف في "أخوك"، وإما (1)ك وضربك، ومر ب
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ما يستقل بنفسه  بأنهل نفص  الضمير الم  ي عَرف و. (0) مستتراً وهو ما نوي كالذي في " زيد ضرب"

 .(3) : أنت، هينحو ر في استبدادهوما جرى مجرى المظهَ ، (9)في التلفظ 

، فإّن " أنا"، و" أنت" ال يصلحان إال لمعينين، فع االلتباسالقصد من وضع هذه الضمائر هو ر

المعين، و" أنت" ضمير ال يصلح إال  المتكلموهو  ،فالضمير " أنا ال يصلح إال لمعين واحد فقط

 في بعينه المذكور هو المراد أنّ  في نص الغائب، ضمير وكذاوهو المخاطب المعيّن،  ،لمعيّن واحد

 وليس كذا االختصار، االلتباس رفع مع يحصل المتصل وفي ربت،ض وإياه ،زيد جاءني :نحو

أي باالسمين الموضوعين علَمين لها،  ميهمابعلَ  والمخاطب المتكلم سمي لو فإنه ،الظاهرة األسماء

فربما توهم أنه غير  ،مكان ضمير الغائبأي مفّسر الضمير  المذكور لفظ كرر ولو التبس، فربما

 .(4)األول
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 بناء الضمائرالثاني:  بالمطل 

 تستب دّ  ال أنها الضمائر في العربية كلها مبنيّة دون استثناء، وذلك لشبهها بالحروف من ناحية

ع ظاهرٍ  تقدُّم   إلى وتفتق ر بنفسها،  معنى ت فيد وال, بنفسها تستب دّ  ال التي كالحروف فصارت إليه، ترج 

للحروف بالوضع، كضمير التاء في " ضربت"  ومشابهتها .)0) كب نائها فب نيت غيرها، في إالّ 

فشابهت الحروف في الوضع،  ،والكاف في " ضربك" وسارت بقية الضمائر على منوالهما

 لحضورا :وهي احتياج الضمائر إلى مفّسر أي ،الحروف من ناحية أخرى وت شابه الضمائر

. (9) فرادياإل معناه به فهمي   لفظ إلى الحرف كاحتياج الغائب، في الذكر موتقدّ  والمخاطب، للمتكلم،

وهو توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة،  ،وافتقارها لمقتضى اإلعراب في األسماء

. (3)فالضمائر باختالف صيغها اختلفت معانيها مما جعلها مفتقرة لعامل اإلعراب في األسماء

 إذ المظهر، االسم من جزءكال المضمر نّ ويعتبر ابن يعيش أن الضمير جزء من االسم فيقول: " إ

 الهاء، ذكرتَ  أنّك إال عليه، داالًّ  اسمه من كالجزء لتكون بالهاء أتيتَ  إنّما" ضربته زيد: "قول ك كان

ره أنّ  تريد ما كّل   في لتكون اسمه من الجزء تذكر ولم ه، تقّدم مّما ت ضم   من كجزء لذلك فكان ذكر 

 .(4)" اإلعرابَ  يستحقّ  ال االسم وجزء االسم،

الضمائر مبنيّة لعّدة أسباب: أهمها مشابهة الضمائر للحروف من ناحية ما سبق أن ميتبيّن 

السم والجزء ال امن  االوضع، وال تفيد معنى إال في غيرها، واحتياجها إلى مفّسر، وألنها تعّد جزءً 

ص فكل ضمير له معناه الخا ،يستحق اإلعراب، كما أنها تفتقر لعامل اإلعراب في األسماء

 لذلك جاءت الضمائر مبنيّة. ؛المستقل عن معنى غيره

 

                                                           
 .883، 8ج  ،شرح المفصلابن يعيش، يُنظر:  - 1
 .408-401، ص 8، جشرح الرضي على الكافية، األستراباذييُنظر:  - 8
 .408المرجع السابق، ص  - 3
 .883، 8ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش،  - 4



92 

 

 .(1)تُقسم الضمائر في العربية إلى ثالثة أقسام 

 : وت قسم إلى ثالثة أقسام:الضمائر المنفصلة -

 انا(.اي، وإيّ : ) أنا، نحن، إيّ ضمائر المتكلم -أ

، إيّ ضمائر المخاطب -ب ، أنتما، أنتم، أنتن  ، إيّ اَك، إيّ : ) أنَت، أنت   اكن(.اكم، إيّ ما، إيّ اكاك 

، إيّ ضمائر الغائب  -ت (.اهم، إيّ اهما، إيّ اها، إيّ اه، إيّ : ) هو، هي، هما، هم، هن   اهن 

: ) تاء الفاعل، ألف االثنين، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطب، الضمائر المتّصلة -

 ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، نا الفاعلين(.

 وتكون حسب تقديرها وفق سياق الجملة. :الضمائر المستترة -

 

 بناء الضمائر المنفصلة: الثاني المبحث 

تقسم الضمائر المنفصلة إلى ثالثة أقسام: ضمائر المتكلم، وضمائر المخاطب، وضمائر 

 الغائب، وسيتم الحديث عن بناء كل قسم منها.

 ضمائر المتكلم: المطلب األول 

 ها:ئالم، وفيما يأتي بيان بناوهي الضمائر التي ت شير إلى صاحب الك

 :أنا 

: مثال ذلك قوله تعالى ،(9) عندما يتحدث عن نفسه ضمير ي ستخدم للمتكلّم المذكر والمؤنث 

اب   َوأَنَا} يم   الت و  ح  وقد اختلف العلماء في تركيبته، فالبصريون يقّرون بتركيبة [. 031{ ] البقرة:الر 

ف التي يؤتى بها لبيان الفتحة وتقويتها، فلوال األلف لسقطت الهمزة والنون المفتوحة، وزيادة األل

ً بأن الحرفية لسكون النون، لذا جيء باأللف إلظهار هذه الفتحة للوقف،  وألحدث ذلك التباسا

وليست  ،الفتحة. في حين يرى الكوفيون أن األلف أصلية في الكلمة، وهي جزء من هذا الضمير

                                                           
 .848، ص 8، ج  شرح المفصليُنظر: ابن يعيش،   - 1
 .320، 8، ج الكتابسيبويه،  - 8
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منها، بدليل سقوط األلف  اوليست جزءً  ،زيادة األلف على الكلمة زيادة عليه. لكّن الغالبية ترّجح

في الوصل على األغلب، مع فتح النون أو سكونه، ومعاقبة هاء السكت له في حالة الوقف، دليل 

 .(0)على زيادة األلف وما يؤتى به إال لبيان الحركة في الوقف 

"، ويقّرون بأّن الضمير "أنا" أصله زيادة األلف في نهاية " أنا المحدثونأيّد علماء اللغة 

 ،ن أدى إلى ثقل في النطق، فتّم حذف الهمزة الثانية" أْن" + " أَ" ، وتتابع الهمزتي مرّكب من

لكلمة م: حذف الهمزة من المقطع الثاني لوعّوض عنها بحرف مد، وهذا ما تم  استنتاجه من قوله

د ت  .(9)الحركة للتعويض، وهذا ما حصل في " أنا"  التي يبدأ فيها مقطعان متتاليان بالهمز، وم 

وهو بذلك جاء مطابقاً ألصل البناء في  ،النحاةوفق رأي  ،(3)ي بنى الضمير "أنا" على السكون 

لكّن الدراسة ترى أن انتهاء الضمير " أنا" العربية، إذ األصل في البناء أن يكون على السكون. 

ألن الحركة ال تقبل  ؛ه على السكونؤة يستبعد بنابحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويل

 .(4)دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها 

  ُنَْحن 

أحد ضمائر الرفع المنفصلة، التي ت ستخدم للمتكلّم المتحدث عن نفسه وعن آخر، أو المتكلّم 

ونَ  ن  نَحْ  إ ن َما قَال وانحو قوله تعالى: } . (1)المتحّدث عن نفسه وعن آخرين  ْصل ح   [.00{ ] البقرة: م 

فأجيز أن تقول " نحن خارجان" و " نحن ويستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع، 

م ال يريد ضم متكلم إلى وذلك ألّن المتكلّ  ؛مع الضمير نحن خارجون" أي أجيزت التثنية والجمع

ية ضم اسم إلى اسم، وإنما نقصد هنا أن المتكلم يتكلم عن نفسه وعن نمتكلم، كما هو الحال في التث

 ليس مّما المتكلّم ألنّ  ؛والتذكير والتأنيث والجمع، التثنية بين غيره، ولم تستدع  الحاجة إلى الفصل

 .(3)بالحاّسة  إلدراكه بغيره ي ْلب س

ّركت النون فيه لئاّل يلتقي " على الضم، وح  ، إذ ال يجوز تتابع (1)ساكنان  ي بنى الضمير" نَْحن 

ه على الضم فعائد  إلى أّن هذه أما سبب بنائ ساكنين في العربية، ويتّم التخلّص منه بتحريك أحدهما.

                                                           
 .411-416، ص 8ص ج  ،شرح الرضي على الكافية، األستراباذييُنظر:  - 1
 .12، ترجمة : رمضان عبد التواب، جامعة عين شمس، ص فقه اللغات الساميةم(، 1811يُنظر: بروكلمان، كارل، ) - 8
 .44، ص 1(، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ج1، )طالتطبيق النحويم(، 1888يُنظر: الراجحي، عبده، ) - 3
 .49يُنظر: عبابنة، التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم، ص  - 4
 .320، ص 8، ج الكتابيُنظر:  سيبويه،  - 2
 .306، 8ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، يُنظر:  - 6
 .412، ص 1ج ، اللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر:  العكبري،  - 1



94 

ضعت للجمع، والواو إحدى عالمات الجمع فنقول" درسوا" و " الزيدون"، ولما كانت  الصيغة و 

 .(0)فكانت الضمة  ،معنى الجمع وجب تحريكها بأقرب الحركات إلى ،الضمة من جنس الواو

ه على الضم ال على غيره من الحركات، أن الصيغة كما ذكرنا والوجه اآلخر من سبب بنائ

وجب تحريكه بحركة  ،دالة على الجمع، والجمع أقوى من الواحد، وبما أّن الجمع أقوى من الواحد

خرى الضمير " من جهة أ .(9)دالة على هذه القوة، فاختيرت أقوى الحركات لذلك وهي الضمة 

ّرك بحركة المرفوع وهي الضمة  " ضمير مرفوع الموضع فح   الضم . وقيل إنها ب نيت على(3)نحن 

" و " بعد " ـتشبيهاً ب  .(4)ألنها متعلّقة بشيء وهو اإلخبار عن اثنين فأكثر  ؛" قبل 

قلت " ثّم ن  نْ ألّن األصل في هذا الضمير ضم الحاء " نح   ؛ذكر قطرب سبب بنائه على الضم

الضمة إلى النون، وذلك ألنه رأى العرب تقف عليه بنقل الضمة إلى الساكن قبله، فيقولون " 

ْن"، كما يقولون " هذا ب ً ، ولكره التقاء الساكنين نقلت الضمة إلى النون نح  ك ْر" ثم أ سكنت تخفيفا

 "  .(1)فأصبحت " نْحن 

وهو مخالف ألصل البناء في العربية،  ،لى الضم" مبنيٌّ عالضمير " نحن   نستنتج مما سبق أنّ 

ه على السكون يعمل على التقاء ساكنين، وتتابع صل أن ي بنى على السكون، لكن بناءإذ األ

نلجأ إلى تحريك أحد هذه ي العربية يؤدي إلى حدوث استثقاٍل عند النطق بهما, فالصوامت ف

 عند النطق به. الصوامت، فحّركت النون مما أدى ذلك إلى سهولٍة ويسرٍ 
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 ضمائر المخاطب: المطلب الثاني

كان ذكراً أم أنثى، مفرداً أم مثنى، أم أهي الضمائر التي تدل على الشخص المخاطب سواء 

 :جمعاً، وفيما يأتي بيانها

  َأنت 

نحو قوله  مخاطب الواحد المذّكر،الوهو خاص ب ،(0)أحد ضمائر الم خاطب إذا كان واحداً 

كَ  أَنتَ  اْسك نْ  آَدم   يَا نَاَوق لْ تعالى: }  واألصل في هذا الضمير هو " أن"  [.31{ ] البقرة: اْلَجن ةَ  َوَزْوج 

التي هي للمتكلّم وزيدت عليه التاء للخطاب، فالتاء حرف معنى مجّرد من معنى االسمية، إذ لو 

 . (9)كان اسماً لكان له موضع  من اإلعراب وهو ليس كذلك 

وهو السكون، لكن  " على الفتح، مع أن األصل أن ي بنى على أصل البناءي بنى الضمير " أنتَ 

ّرك آخره لمنع التقاء الساكنين، واختيرت الفتحة ال غيرها لكونها أخف الحركات، والعربية تميل  ح 

 .(3) نحو الخفة

  ِأْنت 

، وأصلها كأصل الضمير " أنَت"، إال (4)الخاصة بالمؤنث المفردأحد ضمائر المخاطب 

رت تاؤها لئاّل يحدث التباس ها ك  أن " س   .(1)بيَن الضميرين " أنَت" و " أنت 

" على الكسر الظاهر على آخره وهو بذلك مخالف  ألصل البناء في  ،ي بنى الضمير " أنت 

صل أن ي بنى على السكون، لكن حّرك آخره لمنع التقاء الساكنين الذي يشّكل العربية، إذ األ

في العربية يتم التخلص منه  مستثقالً  اً صوتيًّايعمل على تشكيل مقطع التقاؤهما تتابع صوامت

أن  :غيرها من الحركات لعّدة أسباٍب أولها ك أحد تلك الصوامت. واختيرت الكسرة اليبتحر

ّرك بها ضمير المخاطب " أنَت"  بكسرها األمر يعكسوا ولم ،أخف الحركات وهي الفتحة ح 

ً  أولى، به فالتخفيف ،أكثر المذكر خطاب ألن للمخاطبة، وفتحها للمخاطب  مقدم هو ،وأيضا
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لضرورة وحتى ال يحدث لبس بينهما استدعت ا ،(0) بالتخفيف للفرق فخص المؤنث، على

 ف ي الت أْن يث َعالَمة ه يَ  ال ت ي يَاءبال أشبهنت الكسرة؛ ألن الكسرة اكاللجوء إلى غير الفتحة، ف

" خاص(9) تفعلين بالمؤنث فاختير له حركة من جنس أصله. كما أّن الكسرة  ، والضمير " أنت 

 أخف من الضمة فتّم االعتماد عليها لقربها من الخفة والعربية تميل نحو الخفة.

 أْنتُما 

 َوَمن   أَنت َمانحو قوله تعالى: }  ،(3)أحد ضمائر المخاطب الخاص بالمثنى المذكر والمؤنث 

 ف ي يستويان َكَما أَْنت َما ف ي والمؤن ث المذك ر واستوى[. 31: { ] القصصاْلغَال ب ونَ  ات بَعَك َما

. (4)لمعنيين عالمتين تْحتَمل الَ  والكلمة مت حدة العد ة ألن   ؛والهندان الزيدان :نَْحو اْلمظهر

يم يؤتىوفي هذه الحالة وي ستخدم في حالة مجاوزة الواحد،   هذه على لتدلّ  الت اء بعد باْلم 

َجاوزَ ال  فتحته أشبعت إذا بالمخاطب المثنى يلتبسوتّم اللجوء إلى هذه الزيادة لئال  .(1) ةم 

 .(3) لإلطالق

 األلف قبل مستثقلة العلة حروف ألن ؛كان اختيار حرف الميم ال غيره من الحروف 

 :الواو مخرج من ولكونها لغنتها العلة حرف إلى الصحيحة الحروف أقرب الميمكون و والواو،

ف شفوية، وكان ذلك سبب  في ضّم التاء التي هي قبل الميم عائد لضّمنا الحرف الذي فهي حرو

 .(8) "قَاَما" في كذلك كانت كمافهي للداللة على التثنية، أما األلف في " أنتما"  .(1)يقع قبل الواو 

ً ألصل البناء في العروهو بذلك جاء  ،المقّدر ي بنى الضمير " أنتما" على السكون  بية.مطابقا

، لكّن الدراسة ترى أن انتهاء الضمير " أنتما" بحرف المد الذي هو عبارة النحاةوذلك وفق رأي 

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية  ؛ه على السكونؤعن حركة طويلة يستبعد بنا

 .(2)للسكون بطبعها 

                                                           
 .418، ص 8ج  ،شرح الرضي على الكافية، األستراباذي - 1
 416، ص 1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر: العكبري،   - 8
 .320، ص 8، ج الكتاب: سيبويه، يُنظر - 3
 .411، ص 1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري،  - 4
 .416، ص 1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر:  العكبري،  - 2
 .418، ص 8ج  ،شرح الرضي على الكافية، األستراباذييُنظر:  - 6
 .418، ص 8ج  المرجع السابق،يُنظر:  - 1
 .301، ص 8ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، : يُنظر - 9
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 8
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  ْأْنتُم 

 ك نت م إ ن اأْلَْعلَْونَ  َوأَنت م  }  وله تعالى:نحو ق (0)أحد ضمائر المخاطب الخاصة بالجمع المذكر

ن ينَ  ْؤم   تكون الواو ألنّ [. واألصل في هذا الضمير أن يكون بالواو" أنتمو" 032{ ]آل عمران:مُّ

وه  ". بدليل إظهار الواو بعد الميم في (9) "قاموا: "نحو الفعل، في الجمع ضمير   عالمةَ   ،"أَْعَطْيت ك م 

، لكنهم حذفوا الواو للتخفيف، مائر ترد األشياء إلى أصولها في أكثر األمرفالض ،وكما هو معروف

 .(4). وعند حذف الواو يتّم تسكين الميم (3)عندما َكث ر تداول هذا الضمير 

ا نالحظ لكنن ي بنى الضمير " أنتْم" على السكون وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية.

[. 032{ ] آل عمران: اأْلَْعلَْونَ  َوأَنت م  بساكن نحو قوله تعالى: } تباعه تحريك الميم بالضمة عند إ

واختيرت الضمة لمطابقتها مع حركة الحرف الذي سبقها. ولصعوبة االنتقال من حركة الضم إلى 

 الفتح أو الكسر، فكانت أخف الحركات انتقاالً إليها بعد حرف مضموم هي الضمة. 

  َّأنتن 

بالجمع المؤنث، فعند مخاطبة الجمع المؤنث يؤتى بأصل  أحد ضمائر المخاطب الخاصة

" ة عليهدالضمير مع زيادة نون مشدّ   بإزاء وجيء بالنون المشّددة لتكون .(1)، نحو "ضربتن 

 مع معا، والواو للميم الغنة بسبب لمشابهته،ال غيرها  النون واختاروا المذكر، في والواو الميم

 (.3) الزيادة حروف من الثالثة كون

" على الفتح الظاهر على آخره، وهو بذلك مخالف  ألصل البناء في  ي بنى الضمير" أنتن 

التقاء الساكنين ولالبتعاد عن تتابع  صل أن ي بنى على السكون، لكن لمنعالعربية، إذ األ

صامتين في المقطع الواحد تّم تحريك آخره، وب ني على الفتح لكون الفتحة أخف الحركات، 

 من سهولٍة ويسٍر عند النطق. افيه تميل نحو الخفة، لماوالعربية 

                                                           
 .320، ص 8، ج الكتابيُنظر: سيبويه،  - 1
 .301، 8ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، يُنظر:  - 8
 309، 8ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، يُنظر:  - 3
 .320، ص 8، ج الكتابر: سيبويه، يُنظ - 4
 .184، ص 1، ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامعيُنظر: السيوطي،  - 2
 .413، ص 8ج  ،شرح الرضي على الكافية، األستراباذييُنظر:  - 6
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 ضمائر الغائب: المطلب الثالث 

كلمات تستخدم للحديث عن الشخص الغائب، ذكراً كان أم أنثى، مفرداً، أم مثنى، أم جمعاً، 

 ولكل شخص منهم ضمير خاص به، وفيما يأتي بيانها:

  ُوَ ه 

ي ه وَ نحو قوله تعالى:} ، (0) ب المذكر المفردلغائللحديث عن اأحد ضمائر الرفع، ي ستخدم   ال ذ 

ا لَك م َخلَقَ  يعًا اأْلَْرض   ف ي م  وقد اخت لف في تركيبته، فيرى البصريون أنه اسم [. 92{ ] البقرة: َجم 

 (9) ن الذين يرون أن األصل في هذا الضمير الهاء، والواو زائدةيكامل كما هو، بخالف الكوفي

 قول الشاعر:مستدلين على ذلك ب

ي فبَْيناه   ْخو   َجَمل   ل َمنْ  قائل   قال َرْحلَه يَْشر  الط   ر  يب   (3) الم   .(4)نَج 

 مستقلٌّ  منفصل   ضمير   لكننا نرى أّن الضمير " هو". زيادتها علىالشاعر للواو يدل  حذفف

 : قالوهذا ما ذهب إليه ابن يعيش حين  واحد؛ حرف على يكون فال الظاهر، مجرى يجري بنفسه

يّما وال الزيادة   به يَل يق فال واالختصار، لإليجاز به أ تي إنّما المضمر نّ إ  دليلَ  وال. وثقلها الواو   س 

ذف في هذا الشاهد ل قلّته، البيت؛ في  .(1) الضرورة قبيل من وإنما ح 

شباع، حتى ال ي ظّن أن الواو لإلو ،(3)لتقويته  ي بنى الضمير "ه َو" على الفتح، وحّرك بالفتح

، وحتى يصّح بنفسها فحّرك حرف الواو في " هو" لتصبح الكلمة مع فتحة الواو كلمةً مستقلةً 

على وب نيت على الفتحة ال  .(1)ا لإلشباع، إذ لوال الحركة لكانت الواو كأنهكونها ضميراً منفصالً 

ً لحركة ال هاء حتى ال غيرها من الحركات لكونها أخف الحركات، إذ لم تبَن على الضم إتباعا

ً في العربية، ولم ت  تجتمع الضمتان والواو مما يسبب ثقالً م   بَن على الكسر لثقلها أيضاً ستكرها

                                                           
 .309، ص 8ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، يُنظر:  - 1
 .309 ، ص8ج  ،شرح المفصل للزمخشرييُنظر: ابن يعيش،  - 8
 .848، ص 13. األزهري، تهذيب اللغة، ج"المالط: هو الطين الذي يُجعل بين سافي البناء"  - 3
(، تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة: 8، )طخزانة األدب ولب لباب لسان العربم(،  1894يُنظر: البغدادي، عبد القادر بن عمر، ) - 4

 .821، ص 2مكتبة الخانجي، ج 
 .309 ص ،8 ج ،للزمخشري المفصل شرح يعيش، ابن: يُنظر - 2
 .419، ص 1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، : يُنظر - 6
 .130، ص 8ج  تحقيق: يحيى بشير مصري، (،1)ط ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب م(،1886) ،األستراباذييُنظر:  - 1
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رة االعتماد على أخف الحركات ولم تستدع  الضرو ولصعوبة االنتقال من الضم نحو الكسر، فتمّ 

 .(0)ختيار غيرها ا

  ِيَ ه 

نحو قوله تعالى:  .(9) غائب المؤنث المفردأحد ضمائر الرفع المنفصلة، ي ستخدم للحديث عن ال

ً  واخت لف [.11ه َي{ ] البقرة:  َما ل نَا ي بَيّ ن َرب كَ  لَنَا اْدع   } قَال وا فهو عند الكوفيين  ،في تركيبته أيضا

والياء أصل في الكلمة  ،والياء زائدة لإلشباع، وعند البصريين اسم كامل كما هو ،حرف الهاء فقط

(3). 

لكونها أخف الحركات، والعربية تميل نحو الخفة والسهولة  ؛ضمير " ه َي" على الفتحةي بنى ال

 على حركة أخرى. بناءهفي النطق، ولم تستدع  الضرورة 

 ُهَما 

 نحو قوله تعالى: } (.4)نالغائبتيْ  أو نلغائبيْ أحد ضمائر الرفع المنفصلة، يستخدم للحديث عن ا

يثَان   َوه َما َ  يَْستَغ  واخت لف في تركيبة هذا الضمير، فقيل إن أصل هذا الضمير  [.01األحقاف: { ]ّللا 

ذفت الواو للتخفيف  ذفت لتجنب ضّمها، إذ إّن وجود الميم يستوجب (1)"هوما" وح  . وقيل إنها ح 

ذفت الضمة للثق ، وس ّكن حرف لضم ما قبله، والضمة ت ستثقل على الواو المضموم ما قبلها فح 

ى ضعفه فاستوجب حذفه، وكي ال يتوهم أنهما كلمتان منفصلتان أي "هو" " ما" الواو، مما أدى إل

(3) . 

ً ألصل البناء في العربيةالمقّدر ي بنى الضمير " هما" على السكون  ،، وهو بذلك جاء مطابقا

، لكّن الدراسة ترى أن انتهاء الضمير " هما" بحرف المد الذي هو عبارة النحاةوذلك وفق رأي 

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية  ؛ه على السكونؤويلة يستبعد بناعن حركة ط

 .(1)للسكون بطبعها 

 

                                                           
 .419، ص 1ج  ،اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، : يُنظر - 1
 .321، ص 8، جالكتابيُنظر: سيبويه،  - 8
 .130ص ،8ج ،الحاجب ابن لكافية الرضي شرح األستراباذي،: يُنظر - 3
 .89، ص 1، جشرح ابن عقيل أللفية ابن مالكيُنظر: ابن عقيل،  - 4
 130 ص ،8ج ،الحاجب ابن لكافية الرضي شرح األستراباذي،: يُنظر - 2
 .308 ص ،8 ج ،للزمخشري المفصل شرح ش،يعي ابن: يُنظر - 6
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 1
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  ُْهم 

. نحو قوله تعالى: } (0)جمع المذكر الغائبين عن أحد ضمائر الرفع المنفصلة، ي ستخدم للحديث

َرة   َوه م ونَ  ه مْ  ب اآْلخ  أي بإثبات  الضمير هو " همو" [. وقيل إن األصل في هذا02{ ] هود:َكاف ر 

ذفت استدعت الضرورة تسكين الميم ذفت فراراً من ثقلها، ولّما ح   إبقاء في نّ أل ؛الواو، لكنها ح 

، الواو بإرادة إيذانًا الضّمة  .(9) أعراضها من كانت إذ المحذوفة 

بناء في ي بنى الضمير " هْم" على السكون الظاهر على آخره وهو بذلك جاء مطابقاً ألصل ال

 العربية.

  َّهن 

 ل بَاس ه ن  . نحو قوله تعالى: } (3)أحد ضمائر الرفع المنفصلة، ي ستخدم للحديث عن الغائبات

ليقابل الميم والواو في  ؛بتشديد النون :التركيبة أي [. وقد جاء هذا الضمير بهذه018{ ] البقرة:ل ك م

 .(4) " همو" التي هي أصل " هم"

" على الفتح الظاهر على آخره، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية ي بنى الضمير " هن  

ّرك بأخف إذ األصل أن ي بنى على السكون ولمنع التقاء الساكنين استوجب تحريك آخره،  فح 

 الحركات وهي الفتحة.

                                                           
 .321، ص 8، جالكتابيُنظر: سيبويه،  - 1
 .308 ص ،8 ج ،للزمخشري المفصل شرح يعيش، ابن: يُنظر - 8
 .89، ص 1، جشرح ابن عقيل أللفية ابن مالكيُنظر: ابن عقيل،  - 3
 .310 ص ،8 ج ،للزمخشري المفصل شرح يعيش، ابننظر: يُ  - 4
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 الضمائر المتصلة: المطلب الرابع 

معنًى مفيدا  ا، إذ ال تؤدي، وال يمكن أن تأتي لوحدهقبلهاهي الضمائر التي تتصل بما 

 . قبلهالوحدها، بل باتصالها بما 

  : ضمائر الرفعأوال 

 ها:ئهي الضمائر التي تتصل بالفعل فقط، وفيما يأتي بيان بنا

 تاء الفاعل 

أحد ضمائر الرفع المتصلة، وتأتي على ثالثة أوجه، أوالهما : أن تكون مضمومة، وهي بذلك 

ن وا } نحو قوله تعالى: خاصة للمتكلم، قًا أَنَزْلت   ب َما َوآم  َصّد  وثانيهما:  [.40{ ] البقرة:  َمعَك مْ  لّ َما م 

، وهي بذلك خاصة للمخاطب، وثالهما: مكسورة، وتكون بهذه الصورة خاصة للمخاطبة مفتوحة

(0). 

اختَصت التاء المضمومة بتعبيرها عن المتكلم ذكراً أو أنثى، ولم نحتج لحركة أخرى تفصل 

كان ذكراً أألّن المتكلم ال يشاركه غيره في لفظه، فهو يعبّر عن نفسه سواء  ؛مذكر والمؤنثبين ال

ألنها بمقام الفاعل، فوجب  ؛المتكلم بحركةتاء اخت ّصت . كما (9)فال يحدث لبس  بينهما  ،أثنى مأ

بَن على السكونتحريكها داللة على قوتها من حيث أنها فاعل ال بّد من إبرازه،   َ الذي هو  فلم ت 

وبين التاء الساكنة التي ال محل لها من  ،سّكنت لحدث التباس بينهافلو  ،األصل في البناء

اإلعراب، لذا سّكن آخر الفعل الذي ترتبط به، وحّركت هي. أما سبب اختيار الضمة ال غيرها لتاء 

 لتكونو ،(3)فاختّص  بأقوى الحركات وهي الضمة  ،لكون المتكلم أقوى من المخاطبو المتكلم

جان سة حركت ها . فنقول في إعرابه ضمير متصل مبني على (4)التي تقوم مقامه  الفاعل لحركة م 

 الضم في محل رفع فاعل. 

 َوأَنتَ  فَعَْلتَ  ال ت ي فَْعلَتَكَ  َوفَعَْلتَ فهي خاَصة بالمخاطب، نحو قوله تعالى: }  ،وحةأما التاء المفت

نَ  ينَ  م  [. واخت صت هذه التاء ببنائها على الفتح ال غيره من الحركات، وهي 02{ ] الشعراء: اْلَكاف ر 

                                                           
 .180، ص 1، ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامعيُنظر: السيوطي،  - 1
 .884 ص ،8 ج ،للزمخشري المفصل شرح يعيش، ابنيُنظر:  - 8
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 .884 ص ،8 ج ،للزمخشري مفصلال شرح يعيش، ابنيُنظر:  - 4
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ها على السكون ءبذلك مخالفة ألصل البناء في العربية، إذ األصل أن ت بنى على السكون، لكّن بنا

ها على ءسيؤدي إلى التقاء الساكنين التي تلجأ العربية للتخلص منه بتحريك أحدهما، كما أن بنا

ً سالسكون سيحدث لب بينها وبين التاء الساكنة التي ال محل لها من اإلعراب، فحّركت بأخف  ا

الحركات وهي الفتحة، كي نقّرق بينها وبين تاء المخاطب أيضاً، فلما كان ال بّد من التفريق بينهما 

، وما كث ر استخدامه وجبت خفته لسهولته ويسره (0)اخت صت تاء المخاطب بالفتح لكثرة استخدامها 

 نطق به.عند ال

. وألن (9)بالمخاطبة، واختصت المخاطبة بالكسر لمناسبتها الياء والتاء المكسورة خاصة 

ولم يبَق سوى الكسرة  ،خطاب المؤنث أقل من خطاب المذكر، فاختص المخاطب المذكر بالفتحة

ت بَن  فجاءت تاء المخاطبة مخالفة ألصل البناء في العربية، فلم .(3)ها بالكسرللمخاطبة فحكرت تاؤ

على السكون، كي ال تلتبس بتاء التأنيث الساكنة، وحّركت بالكسرة ال غيرها من الحركات للتمييز 

 بينها وبين تاء المخاطب.

 ألف االثنين 

 ً ً أحد ضمائر الرفع المتصلة الخاصة بالمثنى مذكراً كان أو مؤنثا ً أو مخاطبا نحو  .(4)، غائبا

ْنَها َوك اَل قوله تعالى: }  ئْت َما َحْيث   َرَغًدا م  ه   تَْقَربَا َوالَ  ش  ذ  نَ  فَتَك ونَا الش َجَرةَ  َه  ينَ  م  { ] الظ ال م 

َما فََوْسَوسَ  ومثال الغائب قوله تعالى: } [.31البقرة: يَ  الش ْيطان   لَه  يَ  ما لَه ما ل ي ْبد  ور  نْ  َعْنه ما و   م 

ما ه   َعنْ  َربُّك ما نَهاك ما ما َوقالَ  َسْوآت ه  نَ  تَك ونا أَوْ  َملََكْين   تَك ونا أَنْ  إ ال   َجَرة  الش   هذ  ينَ  م  {  اْلخال د 

فالتثنية  .(1)[. فاأللف كما هو واضح من األمثلة السابقة وغيرها أنه عالمة للمثنى91]األعراف:

 .(3)ي لزم فيها األلف 

ل في إعرابه ي بنى ألف االثنين على السكون، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية، فنقو

، لكّن الدراسة النحاةفي محل رفع فاعل، وذلك وفق رأي  المقّدر مبني على السكونضمير متصل 

ترى أن انتهاء الضمير " أنا" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد بناءه على 

 (.1)فهي منافية للسكون بطبعها  ،السكون، ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها
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 واو الجماعة 

 أَنَداًدا ّلل     تَْجعَل وا فاََل . نحو قوله تعالى: } (0)أحد ضمائر الرفع المتصلة الخاصة بجمع المذكر

ونَ  َوأَنت مْ  واختصت الواو بالجمع لقوتها، وخروجها من عضوين، كما أنها  [.99{ ] البقرة: تَْعلَم 

 ؤشراتها مؤشرات جمع ومشاركة.، فم(9)ضمار وفي حالة العطف تعني الجمع في حالة اإل

ألنها تسد مسد الفاعل، والفاعل مرفوع فكانت مرفوعة،  ؛واو الجماعة هي أحد ضمائر الرفع

 .(3) كما أن واو الجماعة من جنس الضمة، والضمة عالمة رفع فكانت مثلها

ل في ت بنى واو الجماعة على السكون، وهي بذلك جاءت مطابقة ألصل البناء في العربية. فنقو

لكن من  .وذلك وفق راي النحاة ،إعرابها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

ألنها حركة طويلة ال تقبل  ؛ناحية صوتية ال وجود للسكون على حروف المد، فالواو ليست ساكنة

 .(4)دخول السكون عليها 

 نون النسوة 

. نحو قوله (1)كّن أو غائباتأحد ضمائر الرفع المتصلة، الخاصة بجمع اإلناث مخاطبات 

ل كَ تعالى: }  وجاء ضمير جمع اإلناث على حرٍف  [.12{ ] األحزاب:ي ْؤَذْينَ  فاََل  ي ْعَرْفنَ  أَن أَْدنَى   َذ 

فالنون  ،وهو حرف واحد ،واحٍد حمالً على نظيره من جمع الذكور، فكما أن الواو لجمع الذكور

 .(3)وهي حرف  واحد  أيضاً  ،لجمع اإلناث

إذ ألصل البناء في العربية، بنى نون النسوة على الفتح الظاهر، وهي بذلك جاءت مخالفة  ت  

ها على السكون يؤدي إلى التقاء الساكنين إذ ما قبل نون ءاألصل أن ت بنى على السكون، لكّن بنا

 هما فنحّرك النون، وحّركت بالفتح لكون الفتح أخفئمنع التقا النسوة يكون ساكناً، لذا يجب

 .الحركات والعربية تميل نحو الخفة لما في ذلك من سهولة ويسر عند النطق به
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 ةياء المخاطب 

 ل َربّ ك   اْقن ت ي َمْريَم   يَا ، نحو قوله تعالى: }(0)الرفع المتصلة الخاصة بالمخاطبة أحد ضمائر 

ي د  ي َواْسج  ينَ  َمعَ  َواْرَكع  ع  اك   [.43{ ] آل عمران: الر 

وهي بذلك مطابقة ألصل البناء في العربية، فنقول في  ،اطبة على السكونت بنى ياء المخ

 إعرابها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

 "المتكلمين "نا 

فهو للمثنى والجمع للمتكلم من  المتكلّم، جمعتَ  أو ثنيَت، إذاي ستخدم أحد الضمائر المتصلة، 

 إ ذْ نحو قوله تعالى: }  .(3) وَمن معه، أو المعّظم نفسه وهو خاص للمتكلم ، ( 9)الذكور واإلناث

م   أَْرَسْلنَا  [.04] يس: {فََكذ ب وه َما اثْنَْين   إ لَْيه 

وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية. فنقول  ،ي بنى الضمير " نا" المتكلمين على السكون

، لكّن النحاةذلك وفق رأي مبني على السكون في محل رفع فاعل، وضمير متصل  ه:في إعراب

الدراسة ترى أن انتهاء الضمير " نا" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد بناءه 

 .(4)ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها  ؛على السكون
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  : ضمائر النصبثانيا 

 تكون مبنية في محل نصب.واالسم والحرف، وهي الضمائر التي تتصل بالفعل 

 ضمائر النصب المنفصلة 

ضمائر النصب المنفصلة اثنا عشر لفظاً، اختلف النحاة في تركيبتها، وقد جمع الرضي أقوال 

خفش، والمازني، وأبو علي على أن الضمير فيها هو " ألالنحاة فيها فقال: اتّفق كل من سيبويه، وا

 إليه، المرجوع أحوال على يدل حرف بعده به يتصلما ن إيا"، واختلفوا فيما بعده، فيرى سيبويه أ

 يتصل ما: والمازني واألخفش الخليل ، وقال(0)و" إيا" مشتركة بينهم  والغيبة والخطاب المتكلم من

. وهذا ضعيف ألن الضمائر ال تضاف (الشواب وإيا فإياه) :لقولهم إليها،( إيا) أضيف أسماء، به

 ،"إيا" و ،"إياـ "ب الالحقة هي الضمائر إن: البصريين من كيسان ابنو الكوفيين، من قوم وقال .(9)

 .(3) الصواب من ببعيد القول هذا وليس منفصلة، بسببها لتصير لها، عماد

عشر لفظاً وهي ضمائر النصب المتصلة جميعاً بلفظ " إيا"  يترى الدراسة أّن اشتراك االثن

صود، دليل  على أّن الـ " إيا" هي العماد، وما بعدها أو الغائب المق ،وزيادة ضمير للمخاطب المراد

عشر لفظاً بالفعل يدل على أن ما يتّصل  االثنيهو الضمير، كما أن حذف الـ " إيا" عند اتصال 

، في اآلن ذاته ال مشكلة من اعتماد أن الكلمة كاملة هي الضمير دون تجزئتها، بها هو الضمير 

وما الحاجة إلى ذلك إن كان الحديث مير الواحد إلى ضميرين، ألنها عند التجزئة كأنك تفصل الض

 .عنها كاملة يسد مسد الجزأين

  َإياي 

 َوإ ي ايَ . نحو قوله تعالى: } (4)أحد ضمائر النصب المنفصلة التي ت ستخدم إذا أخبرت عن نفسك 

 [.41{ ] البقرة: فَاْرَهب ون  

قول في إعرابه: ضمير منفصل مبني على ي بنى الضمير إياي على الفتح الظاهر على آخره، فن

الفتح الظاهر على آخره في محل نصب مفعول به مقدم. فهو بذلك مخالف  ألصل البناء في 
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، (0)العربية، إذ األصل أن يبنى على السكون لكّن العربية كرهت الصوت المديد المغلق واستثقلته 

 .ب ني على أخف الحركات وهي الفتحةف

 إيّانا 

ً ، ي ستخدم لنصب المنفصلةائر احد ضمأ إذ ، لإلخبار عن المثنى والجمع مذكراً كان أو مؤنثا

ألن حال المتكلم واضحة، فلم تستدع  الضرورة  ؛يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع

 [.33القصص:{ ] يَْعب د ونَ  إ ي انَا َكان وا َمامثاله قوله تعالى: }  .(9)للتفريق بينها بعالمة فاصلة 

ي بنى الضمير " إيانا" على السكون، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية. فنقول في 

، النحاةوذلك وفق رأي  إعرابه ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم.

لكّن الدراسة ترى أن انتهاء الضمير " أنا" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد 

 .(3)لى السكون، ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها بناءه ع

  َإيّاك 

. مثاله قوله تعالى: } إياك نعبد (4)ي ستخدم للمخاطب المذكر أحد ضمائر النصب المنفصلة، 

 ضمير الفعل مع تكون ال الكاف إن إذ ،مفتوحة فيه الكاف وتأتي [.1وإياك نستعين{. ] الفاتحة:

ففتحت في المخاطب لتكون الفتحة عالمة  الرفع، عالمة هو الذي الضم تستوجب لم لذلك فاعل،

 .(1)مناسبة من جنس الموقع الذي يأتي به الضمير

ي بنى الضمير " إياَك" على الفتح، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، إذ األصل أن 

ل العربية المقطع المديد المغلق، لذلك وجب تحريك ي بنى على السكون، لكن كما ذكرنا سابقاً تستثق

" لذلك  آخره، فاختيرت الفتحة لكونها أخف الحركات وللتفريق بينها وبين ضمير المخاطبة" إياك 

جاءت الفتحة لتميّز المخاطب عنها. ونقول في إعرابه: ضمير منفصل مبني على الفتح الظاهر في 

 محل نصب مفعول به مقدم.
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  ِإياك 

 هللا صلى النبي قول نحو.(0)مائر النصب المنفصلة، ي ستخدم للمؤنث المخاطب المفرد أحد ض

 .(9)" طالبًا هللا من لها فإن األعمال؛ ومحقرات   إياك   عائشة، يا": عنها هللا رضي لعائشة وسلم عليه

وتأتي الكاف فيه مكسورة، إذ إن الكاف ال تكون مع الفعل ضمير فاعل، لذلك لم تستوجب 

م الذي هو عالمة الرفع، ولما استحقت كاف المخاطب الفتحة، ك سرت كاف المخاطبة للتمييز الض

 .(3)بينهما، وألن الكسرة من جنس الياء التي هي عالمة المؤنث 

" على الكسر، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، إذ األصل أن  ي بنى الضمير " إياك 

ً  ه علىءيبنى على السكون، لكّن بنا ً مستثقالً في العربية السكون سيشّكل مقطعا لذا  ؛مديداً مغلقا

للتفريق بينها وبين ضمير المخاطب  ؛هايستوجب تحريكه، وحّرك بالكسرة مع أن الفتحة أخف من

ألنها من جنس المخاطب الذي تدّل عليه. فنقول في إعرابه:  ؛الخاص بالمذكر، فاختيرت الكسرة

 في محل نصب مفعول به مقّدم.ضمير منفصل مبني على الكسر 

 إياُكما 

 قول: نحو.(4)يستخدم للمثنى المخاطب المذكر والمؤنثأحد ضمائر النصب المنفصلة 

 .(1)"إياكما ال هللا، أحمد": ألبويها عنها هللا رضي عائشة

ي بنى الضمير" إياكما" على السكون، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية، إذ لم تستدع 

لكّن الدراسة ترى أن انتهاء الضمير " إياكما" بحرف المد الذي  ة اللغوية لمخالفة األصل.الضرور

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها  ؛هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد بناءه على السكون

 .(3)فهي منافية للسكون بطبعها 
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  ْإياكم 

األصل فيه بالواو" إياكموا"، وإن ي ستخدم للمذكر الجمع، وأحد ضمائر النصب المنفصلة 

 َضاَللٍ  ف ي أَوْ  ه ًدى لَعَلَى إ ي اك مْ  أَوْ  . نحو قوله تعالى: } َوإ ن ا(0)شئت حذفت الواو وسّكنت الميم 

ب يٍن{ ] سبأ:  [.94م 

 ي بنى الضمير" إياكم" على السكون، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية.

  َّإيّاكن 

-صلى هللا عليه وسلم -نحو قوله  .(9)المنفصلة الخاصة بجمع اإلناثأحد ضمائر النصب 

نعمين وكفرَ  إياكن  ":  .(3)" الم 

" على الفتح، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، إذ األصل  ي بنى الضمير " إياكن 

منع من بنائه على السكون بأخف  حّرك التقاء الساكنين، لذا أْجلَ  أن ي بنى على السكون، وم 

 الحركات وهي الفتحة.

  ُإياه 

 . نحو قوله تعالى: } َوَما(4)للمذكر المفرد الغائبأحد ضمائر النصب المنفصلة التي ت ستخدم 

يمَ  اْست ْغفَار   َكانَ  َب يه   إ ْبَراه  َدةٍ  َعنْ  إ ال   أل   [.004إ ي اه { ] التوبة:  َوَعَدَها َمْوع 

ي بنى ذلك مخالف ألصل البناء في العربية إذ األصل أن ي بنى الضمير " إياه" على الضم، وهو ب

، (1)ه على السكون يشكل مقطعاً مديداً مغلقاً، تتخلص منه العربية الستثقالهعلى السكون، لكّن بناء

 ولم ي بَن على الفتحة أو الكسرة لئاّل يلتبس مع المؤنث.
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 .388(، السعودية: مكتبة الدليل، ص 4، )طالمفرد لإلمام البخاري بصحيح األدم(، 1881األلباني، محمد ناصر الدين، ) - 3
 .181، ص 8، جاألصول في النحوابن السراج، يُنظر:  - 4
 .6عبابنة، التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم، ص  - 2
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 إياها 

 –نحو قول الرسول (.  0)ة الغائبة أحد ضمائر النصب المنفصلة التي تستخدم للمؤنث المفرد

 .9 "الجنة أدخلَكَ  إياها حبُّك: "-صلى هللا عليه وسلم

لكّن الدراسة  على السكون، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية. "إياها"ي بنى الضمير 

ترى أن انتهاء الضمير " إياها" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد بناءه على 

 .(3)ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها  ؛لسكونا

 إياهما 

.نحو قول (4)أحد ضمائر النصب المنفصلة التي ت ستخدم لمثنى الغائب المذكر والمؤنث

 الجنة هللا أدخلهما إال ثالثة ، لهما ي توف ى مسلمين   من ماصلى هللا عليه وسلم: "  –الرسول 

 .(1) "إياهما تهرحم بفضل

ي بنى الضمير " إياهما" على السكون، فنقول في إعرابه ضمير منفصل مبني على السكون 

لكّن الدراسة ترى أن انتهاء  المقدر في محل نصب، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية.

ألن  ؛نالضمير " إياهما" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد بناءه على السكو

 .(3)فهي منافية للسكون بطبعها  ،الحركة ال تقبل دخول السكون عليها

  ْإياهم 

 –. نحو قول الرسول (1) المنفصلة التي ت ستخدم لجمع المذكر الغائب النصب أحد ضمائر

 هللا أدخله إال الحنث، يبلغوا لم ثالث   له ي توف ى مسلم من الناس من صلى هللا عليه وسلم:" ما

 .(8) إياهم" رحمته ضلبف الجنة

                                                           
 .881ص  ،النحو الوافييُنظر: عباس،  - 1
 .122، ص 1، ج صحيح البخاريالبخاري،  - 8
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 3
 .881يُنظر: المرجع السابق، ص  - 4
، نوآخرو مرشد عادلو األرناؤوط شعيب(، تحقيق: 1، )طمسند اإلمام أحمد بن حنبلم(، 8001الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل، ) - 2

 .410، ص 36بيروت: مؤسسة الرسالة، ج
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على السكون الظاهر على آخره، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في  ي بنى الضمير إياهمْ 

 العربية.

  َّإياهن 

 –. نحو قول الرسول (0)المؤنث الغائبات  أحد ضمائر النصب المنفصلة التي ت ستخدم لجمع

 الجنة هللا أدخله وضرائهن، ئهنألوا على فصبَر بناٍت، ثالث   له كان صلى هللا عليه وسلم:" َمن

 .0 إياهن" رحمته بفضل

" على الفتح األصل  وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، إذ ي بنى الضمير " إياهن 

التقاء الساكنين، لذا حّرك بأخف أْجَل نع من بنائه على السكون أن ي بنى على السكون، وم  

 الحركات وهي الفتحة.

 

، وهي اً عشر ضمير يأن هناك من اعتمد إعراباً واحداً في إعراب االثنتنّوه الدراسة إلى 

ضمائر النصب المنفصلة، وهؤالء هم الذين اعتمدوا أن أصل هذه الضمائر " إيا" فاعتمدوا 

، وفصلوا ما بعده على أنه حرف مبني على حركته ال محل (3)بنائها جميعاً على السكون في 

نحو اعتماد الضمير بملحقاته على أنه وحدة واحدة ال حاجة له من اإلعراب. والدراسة تميل 

  لتجزئته إلى ضميرين، إذ لم تستدع  الضرورة لفعل ذلك.

                                                           
 .311 ص ،8 ج ،للزمخشري المفصل شرح يعيش، ابن: يُنظر - 1
 .149، ص 14، جمسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  - 8
 .44، ص 1، جالتطبيق النحوييُنظر: الراجحي،  - 3
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 ضمائر النصب والجر 

 هي الضمائر المشتركة بين محلي النصب والجر، وتتصل بالفعل واالسم والحرف.

 ياء المتكلّم 

، وتارة نصب جر، فتكون تارة ضميرالمشتركة بين محلي النصب والأحد الضمائر المتصلة 

نَ  آتَْيتَن ي قَدْ  َرّب  . نحو قوله تعالى: } ، وذلك حسب موقعها في الجملةأخرى ضمير جر ْلك   م   اْلم 

نْ  َوَعل ْمتَن ي يل   م  يث   تَأْو  رَ  اأْلََحاد  يّ ي أَْنتَ  َواأْلَْرض   الس َماَوات   فَاط  ْنيَا ف ي َول  َرة   الدُّ ْسل ًما ن يتََوف   َواآْلخ   م 

ْقن ي ينَ  َوأَْلح  ال ح   [.010{ ] يوسف:  ب الص 

بعضهم  على السكون، وهي بذلك مطابقة ألصل البناء في العربية، إال أنّ  المتكلّ مت بنى ياء 

ني ، وفي هذه الحالة يكون قد ب  (0) يميل إلى تحريكها بالفتح لتقويتها ألنها قائمة على حرف واحد

 الفتحة. على أخف الحركات وهي

 هاء الغائب 

أحد الضمائر المتصلة المشتركة بين محلي النصب والجر، وذلك حسب ما يحّدده سياق الجملة 

َْهل ه   فَقَالَ  نَاًرا َرأَى   إ ذْ : } نحو قوله تعالى .(9) ، وت ستخدم للمذكر الغائبالتي وجدت فيه  اْمك ث وا أل 

 . [01{ ] طه: نَاًرا آنَْست   إ نّ ي

أصل هذا الضمير هو الهاء والواو، إن اة في تركيبة هذا الضمير فمنهم من قال: اختلف النح

ير َهَذاوإذا وصلت بالميم تخفيفاً، ودليلهم على ذلك أن  ،لكّن الواو ت حذف في الوقف م   ه وَ  الض 

ير م  ل الض  ْنفَص   .(4). ومنهم كالزجاج من عّد الهاء وحدها هي االسم (3) ه وَ  قَْولك ف ي اْلم 

"،  الضم، نحو " ضربه "، و " عنَده "، األصل في الهاء لكنها ت كسر بعد الكسرة، نحو " مّر ب ه 

 ً " إتباعا  خفية؛ الياء أنّ  كما خفية الهاء ألن  وذلك  ما لم تتصل بضمير آخر، ،وبعد الياء نحو "عليه 

لكّن  ؛(1)ر ما قبلها فكسروها استخفافاً لكس الزيادة حروف من الياء أن كما الزيادة حروف من وهي

                                                           
 .303 ص ،8 ج ،للزمخشري المفصل شرح يعيش، ابن: يُنظر - 1
 .883، ص النحو الوافييُنظر: عباس،   - 8
 .491، 1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، : ريُنظ - 3
 .491، 1المرجع السابق، ج : يُنظر - 4
 .182، ص 4، ج الكتابسيبويه،  - 2
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لكّن الحجازيين يعتمدون في لغتهم األصل وهو الضم مطلقاً، فلم يكسروا الهاء إذا سبقها حرف 

ً أو ياء، بل ضمّ  مكسور، َ  َعلَْيه   َعاَهدَ  ب َما، وبها قرأ حفص نحو قوله تعالى: } وها أيضا { ] ّللا 

 .(0) [01الفتح:

مخالف  ألصل البناء في العربية، إذ األصل  ي بنى الضمير هاء الغائب على الضم، وهو بذلك

 ،هي تكّون مقطعٍ مديٍد مفتوحأن ي بنى على السكون، لكّن بناءه على السكون ي حدث علةً نطقية 

وذلك في حال اعتمادنا أن األصل في هذا الضمير الهاء والواو، فيتم تقصير هذا المقطع المديد 

فتصبح الهاء مبنية على الضم. وي بنى على الكسر  ،الواو والتعويض عنها بحركة من جنسها فبحذ

فتبنى  ،خالفاً ألصل البناء أيضاً للعلة ذاتها لكن الهاء هنا ت كسر لمناسبة الكسرة أو الياء التي تسبقها

حدوث استثقال عند النطق بها. فنقول في إعرابها ضمير  لمنععلى حركة من جنس ما قبلها 

 .حسب موقعه في الجملة محل نصب / جر  ، فيالكسر /متصل مبني على الضم 

 كاف الخطاب 

، وذلك حسب ما يحّدده سياق (9)لة المشتركة بين محلي النصب والجر أحد الضمائر المتص

وت ستخدم للمذكر وللمؤنث، مفردهما ومثناهما وجمعهما. فالكاف حيثما  الجملة التي وجدت فيه،

مثنى أو جمعاً هي ضمير متصل وما بعدها  وجدت مع كل من المذكر أو المؤنث مفرداً كان أو

 .(3)عالمة تأنيث أو تذكير أو تثنية أو جمع 

ّركت الكاف بالحركات الثالث، فجاءت مرة مضمومة، ومرة مفتوحة، ومرة مكسورة، وذلك  ح 

 َماحسب الضمير الذي ترتبط به، فت فتح الكاف عند مخاطبة المذّكر المفرد نحو قوله تعالى: } 

[. فالكاف هنا ضمير متصل مبني على الفتح الظاهر على 3{ ] الضحى: قَلَى َوَما َربُّكَ  َود َعكَ 

 آخره في محل نصب مفعول به.

ََهبَ  َربّ ك   َرس ول   أَنَا إ ن َما قَالَ وت كسر الكاف عند مخاطبة المؤنث المفرد. نحو قوله تعالى: }   أل 

يًّا غ اَلًما لَك   ه الخطاب للمفرد المؤنث ك سرت الكاف، [. فنالحظ ان02{ ] مريم: َزك  ه عندما وّج 

كت الكاف في محل جر بحرف الجر. وحرّ فنقول في إعرابها: ضمير متصل مبني على الكسر 

                                                           
 .186، ص 1، ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامعيُنظر: السيوطي،  - - 1
 .808،  ص 1، السعودية: مكتبة الرشد، ط(1، )طشرح ألفية ابن مالكهـ(، 1434العثيمين، محمد بن صالح،)يُنظر:   - 8
 .808يُنظر: المرجع السابق، ص  - 3
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، ولتمييزها عن كاف الخطاب المفتوحة (0)ألنها من جنس الياء الخاصة بالمؤنث  ؛بالكسر هنا

 الخاصة بالمذكر.

 َما قَالَ  نحو قوله تعالى: } ،ا بمثنى المذكر أو المؤنثكاف المخاطب في حال اتصالهوت ضم 

ْنَها[. وفي حال اتّصاله بجمع المذكر نحو قوله تعالى: } 93{ ] القصص: َخْطب ك َما  َوف يَها َخلَْقنَاك مْ  م 

يد ك مْ  ْنَها ن ع  ك مْ  َوم  ج  تعالى:  [. وفي حال اتصاله بجمع المؤنث، نحو قوله11{ ] طه:أ ْخَرى تَاَرةً  ن ْخر 

نْ  إ ن ه  }  ك ن   م  يم   َكْيَدك ن   إ ن   َكْيد  فكما هو واضح من األمثلة السابقة جاءت كاف  [.98{ ] يوسف:َعظ 

 المخاطب مبنية على الضم في محل نصب/ جر حسب موقعها من الجملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .498، ص1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، : يُنظر - 1
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  :أسماء اإلشارةالمبحث الثالث 

ع اإلش. واسم (0)سماء المبهمة" أطلق سيبويه على أسماء اإلشارة مصطلح " األ ض  ارة هو ما و 

. (4)المسَمى  إلى بها يشار التي وهي ذاتها األسماء   .(3). وهو صالح  لكل مشار إليه (9) لمشاٍر إليه

لفظة، لكل واحدة منها خصائصها التي تميّزها عن غيرها، وهذه  ةوهذه األسماء تقع في أربع عشر

ْه، ذان  األسماء هي:  ، أولى،ذا، ذي، ذ  ، تين  ، ذين  وسيتّم .(1) ه نا، هاهنا، ثَّم، هنالك، هنّا ، تان 

 تفصيلها عند توضيح المبنيات منها.

 :(3) وقد جمعها ابن مالك في قوله

ْفَردٍ  ب َذا َذك رٍ  ل م  رْ  م  ي أش  هْ  ب ذ  رْ  األ ْنثَى َعلَى تَا ت ي َوذ   اْقتَص 

ثَن ى تان   ذان   ْرتَف عْ  للم  عْ  اْذك رْ  تَين   ذَين   َواه  س   وفي اْلم   ت ط 

رْ  بأ ولَى ْطلَقَا لجْمعٍ  أَش  قَا الب ْعد   َولََدى أَْولَى والَمدُّ  م   اْنط 

ْمتَن عَةْ  ها قَد ْمتَ  إنْ  والالم   َمعَهْ  أوْ  المٍ  د ونَ  َحْرفًا لكاف    م 

نَا رْ  ه نَا َها أوْ  ب ه  اَل  الكافَ  وبه   المكان   َدان ي إلى أَش   ص 

نال كَ  أوْ  َهن ا أوْ  ف هْ  ب ثَم   أوْ  ْعد  الب   ْقنَ  ب ه  ن ا أوْ  اْنط   ه 

 

                                                           
 11، ص 8، ج الكتابيُنظر: سيبويه،  - 1
 .411، ص 8ج  ،شرح الرضي على الكافية، األستراباذييُنظر:  - 8
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  :بناء أسماء اإلشارةالمطلب األول 

لعلتين، أوالهما: أن هذه األسماء  باستثناء المثنى منها مذكراً كان أو مثنى ب نيت أسماء اإلشارة

 أن حقها فكان كاالستفهام، ،المعاني من معنى ،ألنها(0)تتضّمن معنى الحرف؛ أي حرف اإلشارة

ً يدّل على كل معنًى يدخل كالمها،  يدل حرف لها يوضع عليها، فعادة العرب أن تضع حرفا

 معنى، اإلشارة أسماء عمرو، وغيرها. وفي ضرب ما في، والنفي ضارب، أزيد: في كاالستفهام

عندما  أي أنه .(9)واالستفهام الشرط كأسماء تكون أن حقها فكان حرف، المعنى لهذا يوضع ولم

نه حرفًا لإلشارة أن ع لم اإلشارة، األسماء هذه من است فيد  فب ني به، ي ْنَطق لم وإن االسم، هذا تَضم 

هما" َكمْ "و  ،"َمنْ " ب ني كما نيت لشبهها بالحروف في أنها ال تقوم بنفسها في الداللة على فب   .ونحو 

ال تلزم وثاني هذه األسباب أن هذه األسماء رها أي أنها مفتقرة إلى غي. (3)المعاني في الظاهر

 فإذا حاضًرا، دام ما بَحْضرتك ما إلى به تشير ألنّك وذلكوهو بذلك مشابه  للضمير، (. 4)مسمياتها 

. وبما أن (1)، فلما وجب بناء الضمير وجب بناء اسم اإلشارة كذلك االسم   ذلك عنه زال غاب،

أسماء اإلشارة لم تلتزم بذلك فكما خالفتها في األصل ف، األصل في األسماء أن تلزم مسمياتها

جعلها ه أن سبب بنائها عائد  لكثرتها في كالم العرب األمر الذي وذكر سيبوي .(3)تخالفها في الحكم 

من المبهمات تقع على كل شيء فتركوا إعرابها. فقال في ذلك: أسماء اإلشارة "لما كانت مبهمة 

ي كالمهم، خالفوا بها ما سواها من األسماء في تحقيرها وغير تقع على كل شيء، وكث رت ف

، ومنهم  تحقيرها، وصارت عندهم بمنزلة ال وفي ونحوها، وبمنزلة األصوات نحو: غاق ، وحاء 

فيه ما ع مل بال؛ ألنك حّولته إلى تلك الحال كما   من يقول غاٍق وأشباهها، فإذا صارت اسماً ع مل 

كالم سيبويه أن أسماء اإلشارة لم ت عرب لكثرة استخدامها، ولوقوعها  . فنلحظ من(1)حّولت ال" 

 على كل شيء.

وهو أن أسماء اإلشارة مثل " ذا" " تا" و "  ،وعلم األصوات الحديث له وجهة نظر أخرى

هنا" وغيرها قد ب نيت النتهائها باأللف التي ال تقبل دخول الحركات اإلعرابية عليها. وقد تّم 

 ند حديثنا عن مشابهة الحروف.تفصيل ذلك ع
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  :أسماء اإلشارة المبنيةالمطلب الثاني 

" فهما اسمان معربان. هاتان" و " هذانأسماء اإلشارة كلها مبنية باستثناء المثنى منها" 

 وما عداهما مبني، وفيما يأتي بيانها:

 ذاه 

له " ذا" فقد دخله لما أشرَت إليه بحضرتك، وكل ما قلَت ، و(0)للقريب  ي ستخدمإشارة اسم 

َذانحو قوله تعالى: } .(9)معنى اإلشارة  تَاب   َوَه  بَاَرك   أَنَزْلنَاه   ك  ونَ  لَعَل ك مْ  َوات ق وا فَات ب ع وه   م  { ت ْرَحم 

 .(3)وغيرهم العلم ذوي من المذكر الواحد إلى[.  ويشار بهذه الصيغة 011]األنعام:

ذا" فذهب البصريون إلى أّن األلف فيها من نفس اختلف النحاة في تركيبة اسم اإلشارة " 

. (4)لبيان حركة الذال، وخالفهم الكوفيون بقولهم إن األلف زائدة فيها هانها أصل فيأالكلمة، أي 

 والمبالغةَ  األمر تعظيمَ  أرادوا فإذاوتدخل على  بداية اسم اإلشارة " ذا" الـ " ها"  التي هي للتنبيه 

 .(1)بين التنبيه واإلشارة  جمعوا المقصود إيضاح   في

، وهو بذلك جاء مطابق ألصل البناء في العربية. (3) ي بنى اسم اإلشارة " ذا" على السكون

لكّن  . -حسب موقعه من الجلمة –فنقول في إعرابه اسم إشارة مبني على السكون في محل 

طويلة يستبعد بناءه الدراسة ترى أن انتهاء الضمير " ذا" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة 

 .(1)على السكون، ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها 

 ذهه 

. ونأتي بالهاء للتنبيه فتصبح " هذه "، نحو قوله (8)اسم إشارة يشار به إلى المفرد المؤنث 

ه  تعالى: }  ذ  ا " هذي" لكّن الهاء فيها بدل  من الياء، [. واألصل فيه34{ ] هود:آيَةً  لَك مْ  ّللا    نَاقَة   َه 

                                                           
 .844، ص 1، ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامعيُنظر: السيوطي،  - 1
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تثبت الياء فتقول " هذهي أمة هللا"، وفي الوقف تحذف الياء، فتقول: "هذْه " و وفي حالة الوصل 

 .(0)"ذْه"  

ً ألصل البناء في (9) األصل في بناء اسم اإلشارة " ذه" البناء على السكون ، وذلك طبقا

قف. في اآلن ذاته نرى أن اسم اإلشارة " ذه" مبني  على العربية، ولتسكين الهاء في حالة الو

الكسرة، فخالف األصل في البناء، وب ني على الكسرة ال غيرها من الحركات، مع كون الفتحة 

وألن الكسرة من جنس الياء التي هي عالمة المؤنث أخف منها؛ ألّن هذا االسم خاص بالمؤنث  

 خره وهو الذال، لذا ب ني على الكسر.وبتأثيٍر من حركة الحرف الذي قبل آ.(3)

  َذاك 

ويتركب هذا االسم من اسم اإلشارة "ذا" ومن كاف الخطاب،  .(4)اسم إشارة ي شار به للبعيد 

 التي جيء بها للداللة على أن المتكلم ي شير إلى البعيد.

وترى أن  . وهو بذلك مطابق  ألصل البناء العربية.(1)ي بنى اسم اإلشارة" ذاَك" على السكون 

انتهاء الضمير " ذا" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد بناءه على السكون، ألن 

 .(3)الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها 

على الفتح في حال عدم تجزئته إلى اسم إشارة وكاف الخطاب، الضمير "ذاك" وي بنى  

  اسماً كامالً.اعتباره و

  َذِلك 

ل كَ نحو قوله تعالى: }  ،(1)اسم إشارة ي شار به للبعيد  تَاب   َذ   ه ًدىَ   ف يه  َ   َرْيبَ  الَ  اْلك 

ت ق ينَ  [.  ويتكون هذا االسم من: " ذا" الذي هو اسم اإلشارة، ومن الالم التي 9{ ] البقرة:لّ ْلم 

لكية، جيء بها لتدل على زيادة بعد المشار إليه، وهي مكسورة للتمييز  بينها وبين الم الم 

ةَ  ألن, التباعد في زيادة باجتماعهما است فيدوالكاف للخطاب، و رة اللفظ قو  ْشع   .(8) المعنى بقوة م 

                                                           
 .98، ص ما ينصرف وما ال ينصرفيُنظر: الزجاج،  - 1
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باعتبار أن "ذا" هو أصلها، وما بعدها زوائد،  ( 0)على السكون" ذلك"  شارةاسم االي بنى 

مبني على السكون في محل  إشارةاسم  وأصلها مبني على السكون فبنيت على ما ب ني عليه، فيقال

وترى أن انتهاء الضمير " ذا" بحرف المد الذي هو عبارة عن  . -حسب موقعه من الجملة –

حركة طويلة يستبعد بناءه على السكون، ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية 

 .(9)للسكون بطبعها 

اسم كامل دون تجزئته، وهو بذلك مخالف  ار أنهباعتب (3)على الفتح َمن أجاز بناءهوهناك 

 .ني على أخف الحركات وهو الفتحب  إذ ألصل البناء في العربية، 

  َتِْلك 

ة   ت ْلكَ . نحو قوله تعالى: } (4)إلى المؤنث البعيداسم إشارة ي شار به  { َخلَتْ  قَدْ  أ م 

ذفت الياء[. ويترّكب هذا االسم من " تي" الذي هو أحد لغات " 034]البقرة:  لسكونها ذه"، وح 

 ولم ت كسر كالم "ذلك" ،  والالم التي جيء بها للداللة على البعد،(1) بعدها الالم وسكون  

 .والكاف للخطاب. (3) "ت يل كَ : "قالوا لو كسرتَْين بين الياء وقوعَ استثقاالً ل

دنا أصل هذا على السكون المقّدر على الياء المحذوفة ، في حال اعتم اإلشارةي بنى اسم 

 االسم في بناءه وهو " تي" ، وجاء بذلك مطابقاً ألصل البناء في العربية.

هذا االسم لفظة واحدة دون تجزئة، وهو بذلك مخالف  وي بنى على الفتح في حال اعتماد أنّ 

ال تجيزه العربية لما ألصل البناء في العربية، إذ بناؤه على السكون يؤدي إلى التقاء ساكنين 

من ثقٍل عند النطق به، لذلك ب ني على أخف الحركات وهي الفتحة لما في ذلك من يسٍر يشكل 

 وسهولٍة عند النطق.

                                                           
 .23(، االسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ، ص 8، )طالتطبيق النحويم(، 1889الراجحي، عبده، ) - 1
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 .140(، عمان: دار المسيرة، عمان، ص 1، )طالنحو الشافي الشاملم(، 8001مغالسة، محمود، ) - 3
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 هؤالء 

. (9)، وهو عند سيبويه بمنزلة " هذا" (0 )لجمع المذكر والمؤنث القريبينشار به اسم إشارة ي  

اَلء  ومثال ذلك قوله تعالى: }  ؤ  نَ  أَْهَدى   َه  ينَ  م   [.10{ ] النساء: َسب ياًل  واآَمن   ال ذ 

ي بنى اسم اإلشارة " هؤالء" على الكسر، وهو بذلك مخالف  ألصل البناء في العربية، إذ بناؤه 

ً مستثقالً   - أي على السكون -على األصل  ً مديداً مغلقا في العربية، وعلة بناء هذا  يشّكل مقطعا

 تسبق آخره. الضمير على الكسر من أجل مخالفة الفتحة الطويلة التي

 أولئك 

 ً . وهو عند سيبويه بمنزلة " (3)اسم إشارة ي شار به إلى جمع المذكر والمؤنث البعيدين معا

ئ كَ . نحو قوله تعالى: } (4) ذاك" ن ونَ  ه م   أ ولَ  ْؤم   العقالء إلى بها يشارو [.4{ ] األنفال: َحقًّا اْلم 

 .(1)العاقل في استعمالهأكثر  ولكنّ  وغيرهم

" و " أوالء" بالقصر والمد، وهو بالقصر مبني على السكون وفق والأولئك "أ األصل في

هما على السكون، في كسر اللتقائهما، وفي حالة ءاألصل في البناء، حيث لم يلتق  ساكنان يمنع بنا

 لالم،ا من المبدلة األلف  : ألفان فاجتمع المّد، على الكلمة بناء أراد حيث الالم قبل ألفًا زاد فإنه ،المد

 المّد، يزول لئال الحذف   يجز فلم الساكنين، اللتقاء تحريكه أو أحدهما، حذف   فوجب المّد، وألف  

، فوجب المّد، على الكلمة بنيت وقد  قَلبها إلى ي ؤّد ي تحريكها ألن األ ولى؛ تحريك   يجز فلم التحريك 

 الحروف أقرب   ألنها همزةً؛ انقلبتف الثانية، تحريك   فوجب المد ، لفارقت   همزةً، ق لبت ولو. همزةً 

رت وإنما البناء، أصل   على ساكنةً  تكون أن القياس   وكان إليها،  .(3) الساكنين لمنع التقاء ك س 
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 هنا 

راسم إشارة يشار به إلى المكان القريب  نَ  لَنَا َكانَ  لَوْ  يَق ول ونَ قوله تعالى: }نحو  اْلَحاض   اأْلَْمر   م 

َمان ف ي ت ستعمل َوقد. [014{ ] آل عمران:ه نَا َها ق ت ْلنَا َما َشْيء     .(0) مَجاًزا الز 

، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية، ولم (9) ي بنى اسم اإلشارة " ه نا" على السكون 

تستدع  الضرورة النطقية مخالفة األصل. فنقول في إعرابه اسم إشارة مبني عل السكون في محل 

وترى أن انتهاء الضمير " أنا" بحرف المد الذي هو عبارة عن  .-الجملة حسب موقعه من –

فهي منافية  ،ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها ؛حركة طويلة يستبعد بناءه على السكون

 .(3)للسكون بطبعها 

 هاُهنا 

ء ، وهااسم إشارة ي شار به إلى المكان القريب، ويختلف عن هنا بأن أ دخلت عليه هاء التنبيه

نحو  فهو مرّكب  من " ها التنبيه" واسم اإلشارة " ه نا". .(4) هنا"على االسم " ةالتنبيه تدخل بكثر

د وَن{ ] المائدة: َهاه نَا إ ن اقوله تعالى: }  [.94قَاع 

، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية. (1) على السكون " هاهنا"ي بنى اسم اإلشارة

  .- حسب موقعه من الجملة –اسم إشارة مبني على السكون في محل  حاة:فيعرب وفق رأي الن

وترى الدراسة أن انتهاء الضمير " هاهنا" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة 

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها  ؛يستبعد بناءه على السكون

(3). 
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  َهناك 

به إلى المكان المتوسط البعد، فهو مرّكب من اسم اإلشارة " ه نا" ومن كاف  اسم إشارة ي شار

 الزالزل هناكقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: ". نحو (0)وهي للداللة على البعد  ،الخطاب

  .(9) "الشيطان قرن يطلع وبها والفتن،

لك مطابق  ألصل ، وهو بذالنحاةوفق رأي  ،(3)هناَك" على السكون"ي بنى اسم اإلشارة  

البناء في العربية.  إال أن انتهاء اسم اإلشارة " هناك" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة 

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون  ؛طويلة يستبعد بناءه على السكون

 .(4)بطبعها 

ة أي دون تجزئته إلى اسم ناك" معاملة اللفظة الواحدوهناك من يعامل اسم اإلشارة "ه    

 إشارة وحرف خطاب، فيبنيه على الفتح الظاهر على الكاف.

  َُهناِلك 

كثر بعداً، فهو مركب من اسم اإلشارة " هنا" ومن الم البعد، اسم إشارة ي شار به إلى المكان األ

 َدَعا ه نَال كَ  }: نحو قوله تعالى.(1)وكاف الخطاب، فيؤتى بالكاف للداللة على أن المكان متزايد البعد

ي ا  [.38َرب ه { ] آل عمران:  َزَكر 

اعتبار أنه اسم على  الفتحوهناك من يبنيه على  .(3) الكسري بنى اسم اإلشارة " هنالك" على 

 كامل دون تجزئة. 

  َمَّ ث 

اسم إشارة ي شار به إلى المكان البعيد، ولم يلحق به زوائد لتدل على مهمته، إذ جاء بلفظه 

 َوإ َذا. نحو قوله تعالى: } (0)االً على البعد دون الحاجة إلى قرينة بعٍد كالالم أو الكافوصيغته د

يًما َرأَْيتَ  ثَم   َرأَْيتَ  ْلًكا نَع   [.91{ ] اإلنسان:َكب يًرا َوم 
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ي بنى اسم اإلشارة" ثم " على الفتح الظاهر على آخره، وهو بذلك مخالف  ألصل البناء في 

ه على السكون سيؤدي إلى التقاء الساكنين ، لكّن بناء(9)أن ي بنى على السكون العربية، إذ األصل 

وب ني عليها لما في ذلك من سهولة ويسر  ،وهي الفتحة ،فوجب تحريكه، وحّرك بأخف الحركات

 .اعند النطق به

 

                                                                                                                                                                          
 .310، ص 8ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش، يُنظر:  - 1
 .100 ص ،1 ج ،سيبويه كتاب شرح السيرافي،:  نظريُ  - 8
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  :األسماء الموصولةالمبحث الرابع 

ً من جملة  الموصول بقوله: " ما ال بدّ  هـ(138)ت: يعّرف الزمخشري في تمامه اسما

 .(0)ومن ضمير فيها يرجع إليه. تسمى هذه الجملة صلة"  ،ترَدف ه من الجمل التي تقع صفات

هـ( سبب تسمية هذه األسماء بالموصوالت بقوله: " وسميت 303ويعلّل العكبري )ت:

 .(9)" ب ه   ت وصل ب َما تتمُّ  نواقص ألن هاموصالت 

 بعده، كالم إلى ويفتق ر بنفسه، يت م ال أن لموصولبقوله: " ا هـ(343ويعّرفه ابن يعيش )ت:

 .(3)" اسًما ليَت م به تصل ه

 .(4):" ما ال يتم جزءاً إال بصلة وعائد" هو هـ(343)ت: والموصول عند ابن الحاجب

هـ ( بأنه: " ما افتقر إلى الوصل، بجملٍة خبريٍة أو ظرف، أو 130يعّرفه ابن هشام )ت:و

 .(1) ، أو وصٍف صريح، وإلى عائٍد أو خلَفه"مجرور تامْين

 :  (3)وقد جمع ابن مالك األسماء الموصولة في قوله 

ي األسماء َمْوص ول    ت ثْب ت   ال َماث نّ يا إَذا َواْليَا ال تي األَْنثى ال ذ 

 َمالَمهْ  فاَل ت ْشَددْ  إنْ  والنُّون   اْلعاَلََمهْ  أَْول ه   تَل يه   َما بَلْ 

نْ  ن  َوالنُّو َدا َوتَْين   َذْين   م  ً  ش ّد  يض   أْيضا َدا ب َذاكَ  َوتَْعو   ق ص 

 اقَ طَ نًََ  عافْ رَ  او  بالوَ  مْ ه  ض  عْ بَ وَ  قالَ طْ م   ذينال   األلى ذىال   ع  مْ جَ 

 اعَ قَ وَ ًَ  ارَ زْ نَ ينَ ذ  ال  كَ  ء  الال  وَ  اعَ م  ج   دْ قَ  التي ء  ال  والْ  ت  الال  ب  

 رْ ه  ش   يّئطَ  دَ نْ ع   وذ   كذاهَ وَ  رك  ذ   امَ  يساو  ت   لْ أَ وَ  امَ وَ  نْ ومَ 

                                                           
ن: دار عمار للنشر والتوزيع، (، تحقيق: فخر صالح قدارة، عما1، )طالمفصل في علم اللغةم(، 8004الزمخشري، محمد بن عمر، ) - 1

 .139ص )مادة الموصول(، 
 .113، ص8ج )مادة الموصول(،  ،اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري،  - 8
 .311، ص 8ج  ) مادة الموصول(، ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش،  - 3
 99، ص 3ج) مادة الموصول(، علمية ، ، بيروت: دار الكتب الشرح كافية ابن الحاجباالستراباذي، رضي الدين،   - 4
(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1، )طشرح شذور الذهب في معرفة كالم العربم(، 8001ابن هشام، جمال الدين أبو محمد، ) - 2

 .90ص )مادة الموصول(، 
 .139 -131، ص 1، جشرح ابن عقيلابن عقيل،  - 6
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والالئي،  واأللى، فاألسماء الموصولة هي: الذي، والتي، واللذان، واللتان، والذين،

 .، وَمْن، وما، وأل.والالتي

 وسيتم توضيح كل اسم منها عند الحديث عن األسماء المبنية منها.

  :بناء األسماء الموصولةالمطلب األول 

. فبعض (0)ألنها كبعض الكلمة، أو كالحرف الذي يفتقر إلى جملة  ؛ء الموصولةب نيت األسما

كما أّن شبهه بالحرف من حيث أنه ال يفيد بنفسه، إذ يفتقر إلى غيره  الكلمة ال يستحق اإلعراب،

 .(9)ليؤدي معنى ما 

الذي  الياءبيّنت الدراسة في موضعٍ آخر أن األسماء الموصولة بنيت النتهائها بحرف المد 

أو افتقاره لغيره سبب في  ،ه بالحروفعليه، وال عالقة لشبهيتعذر ظهور الحركات اإلعرابية 

 بنائه، ولو كان كذلك النطبق على األسماء الموصولة المثناة.

 األسماء الموصولة المبنية 

األسماء الموصولة كلها مبنية باستثناء المثنى منهما: " اللذان" و " اللتان" وما عداهما 

 مبني، وفيما يأتي بيان بناء كل منها:

 الذي 

نحو قوله تعالى:  .(3)خاص بالمفرد المذكر العالم وغيره ال، المبنية أحد األسماء الموصولة

ي ه وَ }  مل المعارف وصف  ويؤتى به ل [.01{ ] الملك:َذل والً  اأْلَْرضَ  لَك م   َجعَلَ  ال ذ   َكانَت إذْ  باْلج 

مل   ي ،بالنكرات تفّسر   اْلج  ْملَة   اْلمعرفَة وصف إ لَى ي توص ل أَن َويَْنبَغ   َما للنكرة   يكون لئالّ  ب اْلج 

 .(4) للمعرفة لَْيسَ 

ي بنى االسم الموصول " الذي" على السكون، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية، 

مبني على اسم موصول  :ه النحاةفيعرب ه على غير األصل.بناءولم تستدع  الضرورة النطقية 

 .-حسب موقعه من الجملة -السكون في محل 
                                                           

 .113، ص 8، ج اء واإلعراباللباب في علل البنيُنظر: العكبري،  - 1
 .311، ص 8ج  ،شرح المفصل للزمخشريابن يعيش،  يُنظر: - 8
 .866، ص 1، ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامعيُنظر: السيوطي،  - 3
 .113، ص 8، ج اللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر: العكبري،  - 4
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ترى الدراسة أن انتهاء االسم الموصول " الذي" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة 

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها  ؛يستبعد بناءه على السكون

(0). 

 التي 

عَ  دْ ق. نحو قوله تعالى: } (9)بالمفردة المؤنثةالخاص ، المبنية أحد األسماء الموصولة  ّللا    َسم 

ل كَ  ال ت ي قَْولَ  َها ف ي ت َجاد  ي َزْوج   المعارف وصفويؤتى به ل [.0{ ] المجادلة:  ّللا    إ لَى َوتَْشتَك 

مل مل   َكانَت إذْ  ،باْلج  ي بالنكرات تفّسر   اْلج  ْملَة   عرفَةاْلم وصف إ لَى ي توص ل أَن َويَْنبَغ   لئالّ  ب اْلج 

 .(3) للمعرفة لَْيسَ  َما للنكرة   يكون

ي بنى االسم الموصول " التي" على السكون، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية، ولم 

اسم موصول مبني  فيعرب وفق رأي النحاة:على غير األصل.  بناءه تستدع  الضرورة النطقية

 .– ه من الجملةحسب موقع –على السكون في محل 

ترى الدراسة أن انتهاء االسم الموصول " التي" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة  

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون  ؛طويلة يستبعد بناءه على السكون

 .(4)بطبعها 

  َالذين 

: تعالى هللا قول نحو   .(1)بهه بجمع المذكر العالم أو ش أحد األسماء الموصولة المبنية، الخاص

ينَ  }أ ولَئ كَ  ا ال ذ  اَللَةَ  اْشتََرو   .[03: البقرة] { ب اْله َدى الض 

وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، إذ  ،االسم الموصول " الذين "على الفتحي بنى 

ً مديدا  مغ ً " الذيْن" وهذا األصل أن ي بنى على السكون، لكّن بناءه على السكون يشَكل مقطعا لقا

فب ني على أخف  ،المقطع مستثقل  في العربية، لذا استدعت الضرورة بناءه على غير األصل

 الحركات وهي الفتحة.

                                                           
 .49، ص وهمالتقاء الساكنين بين الحقيقة واليُنظر: عبابنة،  - 1
 .141، ص 1، جشرح ابن عقيليُنظر: ابن عقيل،  - 8
 .113، ص 8، ج اللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر: العكبري،  - 3
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 4
 .861، ص 1، ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامعيُنظر: السيوطي،  - 2
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 األلى 

. وي ستخدم للعاقل (0)أحد األسماء الموصولة المبنية، الخاص بجمع الذي، ويأتي بمعنى الذين

تستوجب الضرورة بناءه على  ة وهو السكون، ولم.  وي بنى على أصل البناء في العربي(9)وغيره

إال أن انتهاء االسم الموصول " األلى" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد  غيره.

 .(3)فهي منافية للسكون بطبعها  ،بناءه على السكون، ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها

  الالتي –الالئي 

ت ي }: تعالى هللا قول حون (.4)صان بجمع المؤنث اسمان موصوالن مبنيان خا  يَأْت ينَ  َوالال 

َشةَ  نْ  اْلفَاح  ئ ي} : وجل عز وقوله ،[01: النساء]{  ن َسائ ك مْ  م  نَ  يَئ ْسنَ  َوالال  يض   م  نْ  اْلَمح   { ن َسائ ك مْ  م 

 .[4: الطالق]

قان ألصل البناء في مطابي بنى كل من " الالئي" و " الالتي" على السكون، وهما بذلك 

إال أن انتهاء االسم الموصول" الالئي" و "الالتي"  هما على غيره.بناءالعربية، ولم تستدع  الحاجة 

ألن الحركة ال تقبل  ؛بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة يستبعد بناءه على السكون

 .(1)دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها 

                                                           
 - حزم ابن الجابي، دمشق: دار الوهاب عبد بسام: (،  تحقيق1، )طالكتاب عمدةم(، 8004النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، )يُنظر:  - 1

 .414والنشر، ص  للطباعة والجابي الجفان
 .148، ص 1، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل، يُنظر:  - 8
 .49، ص قيقة والوهمالتقاء الساكنين بين الحيُنظر: عبابنة،  - 3
 .91، ص شرح شذور الذهب في معرفة كالم العربابن هشام، يُنظر:  - 4
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 2
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 ما الموصولة 

 قع، ويشيء كل على قعفي اإلبهام، غاية في مبهمالمبنية، وهو اسم  أحد األسماء الموصولة

وصل بلم فتثقل، مثل قولهم: "لّما يذهْب زيد " بمعنى لْم ي وهو االسم الذي ،(0) بشيء ليس ما على

  بية.ويبنى على السكون وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العر .(9)يذهْب زيد، و الـ " ما" صلة 

ترى الدراسة أن انتهاء االسم الموصول " ما" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة 

فهي منافية للسكون بطبعها  ،يستبعد بناءه على السكون، ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها

(3). 

  َْمن 

ْلم   نَده  ع   َوَمنْ  } قوله تعالى: نحو ،يعلم بمن تختص ،أحد األسماء الموصولة المبنية تَاب   ع  { اْلك 

ه   لََمن يَْدع و : }قول هللا تعالى نحو منزلته، منزالً  إال لغيره يستعمل وال ،[43:الرعد] ن أَْقَرب   َضرُّ  م 

ه   ً  أو ،[03:الحج{ ] ن ْفع  د   َوّلل     } قوله عّز وجل: نحو معه مختلطا  َواأْلَْرض   الس َماَوات   ف ي َمن يَْسج 

 َخلَقَ  َوّللا    : }قوله تعالى نحو شملها عموم تفصيل في به مقترنا أو .[01:الرعد{ ] اَوَكْرهً  َطْوًعا

ن َداب ةٍ  ك ل   اءٍ  ّم  مَ   م  ْنه  ن فَم  ي م  ْنه م بَْطن ه   َعلَى   يَْمش  ن َوم  ي م  ْجلَْين   َعلَى   يَْمش  ْنه م ر  ن َوم  ي م   َعلَى   يَْمش 

ى هذا االسم على السكون، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية، . وي بن(4) [41:النور{ ] أَْربَعٍ 

 ولم تستوجْب الضرورة بناءه على غيره.

  ْأل 

 وتأتي بمعنى .(1)الضارب، والمضروب تقول: اسم موصول مبني، يدخل على الصفات، ف

صل لمجيئه على حرفين أوالهما متحرك، وهو بذلك مطابق  أل ؛، وي بنى على السكون(3)الذي 

 ولم تستدع  الضرورة غير ذلك. ،البناء في العربية

                                                           
 .138، ص  لميةالع الكتب (، بيروت: دار1، )طللسَُّهيلي النَّحو في الفكر نتائجم(، 1888يُنظر: السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن، ) - 1
 .310ص  مؤسسة الرسالة،بيروت:  تحقيق: فخر الدين قباوة، (،1ط) ،الجمل في النحو م(،1892) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، - 8
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 3
 محمد بن عوض بن محمد: (، تحقيق1، )طمالك ابن ألفية حل لىإ السالك إرشادم (، 1824ابن قيم الجوزية، برهان الدين إبراهيم، ) - 4

 .146، ص 1، ج السهلي، الرياض: أضواء السلف
 .808، ص 1، جالجنى الداني في حروف المعانييُنظر: المرادي،  - 2
 .181، ص 8، جاللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر: العكبري،  - 6
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  :أسماء االستفهامالمبحث الخامس 

ْبَهم   اسم   :هو االستفهام اسم ، وجميع األلفاظ التي  ت ستعمل في (0)شيءٍ  عن به ي ستعلَم   م 

 .(9)االستفهام هي أسماء باستثناء الهمزة وهل فهي حروف

  :امبناء أسماء االستفهالمطلب األول 

. أي لمشابهتها الحروف، فهي ال تؤدي معنى (3)ب نيت أسماء االستفهام لتضمنها معنى الهمزة 

 بذاتها، وتفتقر إلى غيرها إلتمام المعنى المراد.

 أسماء االستفهام المبنيّة 

تعددت أشكال بناء أسماء االستفهام، فمنها ما هو مبني على السكون، ومنها على الفتح، 

 بناء كل اسم منها: وفيما يأتي توضيح

  : الظاهر البناء على السكونأوال 

 ي بنى اسمان من أسماء االستفهام على السكون الظاهر، وفيما يلي بيانهما:

  َْمن 

مَ  َمنْ  ق لْ . نحو قول هللا عّز وجل: } (4)اسم استفهام ي ستفهم به عّمن يعقل  ينَةَ  َحر   ال ت ي ّللا    ز 

ه   أَْخَرجَ  بَاد   [.39عراف:{ ] األل ع 

َمْن" على السكون، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية، ولم تستدع  ي بنى اسم االستفهام "

 على غيره. بناءهالضرورة 

                                                           
 .138، ص 1، جربيةجامع الدروس العيُنظر: الغالييني،  - 1
 .62، ص 1، جالتطبيق النحوييُنظر: الراجحي،  - 8
 .134، ص 8، جاللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر: العكبري،   -3
 .881، ص اللمع في العربيةابن جني،  - 4
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  ْكم 

 مفتقر مبهم اسم، وهو (9)، ويدل على مبهٍم من المقادير (0)اسم استفهام ي ستفهم به عن العدد 

ن ينَ  َعَددَ  اأْلَْرض   ف ي لَب ثْت مْ  َكمْ  قَالَ  . ومثاله قوله عّز وجل: }(3)التمييز إلى  [.009{ ] المؤمنون: س 

، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية، ولم (4)ي بنى اسم االستفهام " كْم" على السكون

 تستدع  الضرورة بناءه على غير أصل البناء.

 

  : رالبناء على السكون المقدّ ثانيا 

 على السكون المقّدر، وفيما يلي بيانها: )ما، ومتى، وأنّى(فهام كل من أسماء االست ي بنى

 ما 

 وعن واألعمال، والجماد والنبات الحيوانات من "العاقل   غير" به عن اسم استفهام ي ستفَهم  

، أو الشيء   حقيقة    َما . نحو قوله تعالى: }(1)" عاقلٍ  غيرَ  أم عاقالً  الشيء   هذا أكان سواء   صفته 

 [.49{ ] المدثر:َسقَرَ  يف   َسلََكك مْ 

ي بنى اسم االستفهام" ما" على السكون المقدر على األلف، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في 

  العربية.

ترى الدراسة أن انتهاء اسم االستفهام " ما" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة 

عليها فهي منافية للسكون بطبعها يستبعد بناءه على السكون، ألن الحركة ال تقبل دخول السكون 

(3). 

                                                           
 .121، 8، جالكتابيُنظر: سيبويه،  - 1
 .180، ص ومبناها معناها العربية اللغةيُنظر: حّسان،  - 8
، والمثل واللغة والعروض والبالغة والصرف النحو األدب وآالت اللغة قواعد في اللبابم(، 1893يُنظر: السراج، محمد علي، ) - 3

 .102الفكر، ص دار (، دمشق:1)ط
 . 162، صالعربية أسرار، األنبارييُنظر:  - 4
 .140، ص 1، ججامع الدروس العربيةالغالييني،  - 2
 .49، ص قاء الساكنين بين الحقيقة والوهمالتيُنظر: عبابنة،  - 6
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 متى 

قوله . ومثاله ( 9)الزمان أسماء جميع عن مغنٍ وهو  .(0)اسم استفهام ي ستفهم به عن الزمان

َذا َمتَى   َويَق ول ونَ  تعالى: } ق يَن{ ] الملك: ك نت مْ  إ ن اْلَوْعد   َه   [.91َصاد 

وهو بذلك مطابق  ألصل  ،النحاةوفق رأي  ،رالمقدّ  ي بنى اسم االستفهام " متى" على السكون

 .البناء في العربية

ترى الدراسة أن انتهاء اسم االستفهام " متى" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة 

فهي منافية للسكون بطبعها  ،ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها ؛يستبعد بناءه على السكون

(3). 

 أنَّى 

ل ك م   . نحو قول هللا تعالى: }(4)، بمعنى من أين ؟ به عن المكاناسم استفهام ي ستفهم 
 فَأَن ى  َ   ّللا    َذ 

ه   ي ْحي ي أَن ى   قَالَ . نحو قول هللا تعالى: }(1)[. وتأتي بمعنى " كيف" 12{ ] األنعام:ت ْؤفَك ونَ  ذ   بَْعدَ  ّللا    َه 

 [.912{ ] البقرة: َمْوت َها

مطابق  ألصل  وهو بذلك، النحاةوفق رأي ، المقدر على السكون "ىأنّ "ي بنى اسم االستفهام 

 البناء في العربية.

ترى الدراسة أن انتهاء اسم االستفهام " أنّى" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة  

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها  ؛يستبعد بناءه على السكون

(3). 

                                                           
 .633، ص 3، جالمقتضبالمبرد، يُنظر:  - 1
 .163، ص 8، جاألصول في النحويُنظر: ابن السراج،  - 8
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 3
 . 28، صالعربية أسراريُنظر: األنباري،  - 4
بيضون ،  علي (، محمد1، )طكالمها في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبيم(، 1881د، )يُنظر: ابن فارس، أحم - 2

 .100، ص 1ج
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 6
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 البناء على الفتحلثا : ثا 

 ي بنى كل من أسماء االستفهام اآلتية على الفتح، وفيما يلي توضيح ذلك:

  َأيَّان 

 فحذفت، وقيل إن أصلها " أي أوان" " أوان أي  اسم استفهام بمعنى " متى" ، و " أّي حين"، 

 َعن   يَْسأَل ونَكَ تعالى: } . نحو قوله (9)ويدّل على المستقبل دائماً . (0) واحدة الكلمتان وجعلت الهمزة

ْرَساَها أَي انَ  الس اَعة    [.081{ ] األعراف:م 

ي بنى اسم االستفهام" أيّاَن" على الفتح الظاهر على آخره، وهو بذلك  مخالف ألصل البناء في 

ى . وب ني عل(3)قبله  َما العربية، إذ األصل أن ي بنى على السكون، لكنّه حّرك آخره لسكونه َوس ك ون

 .(1) نحصي غير حاجز   بَينهَما ال ت ي اْليَاء، َواأْللف بعد أخفّ  وألن الفتح.(4)الفتح لمجاورته األلف

  َأْين 

 [.93{ ] التكوير:تَْذَهب ونَ  فَأَْينَ  . مثاله قوله تعالى: }(3)اسم استفهام ي ستفهم به عن المكان

ألصل البناء في العربية، والسبب  ي بنى اسم االستفهام " أْيَن" على الفتح، وهو بذلك مخالف  

الذي استدعى مخالفة األصل هو منع التقاء الساكنين، فسكون الياء استدعى بناءه على حركة، 

بقوله: " والواقع أن ويرد الدكتور جعفر عبابنة على ذلك  .(1)فكانت الفتحة لكونها أخف الحركات

صل الوضع، بأن جعلت هذه الكلمات على هذا ليس من باب التقاء الساكنين، إذ منعته اللغة في أ

صورتها المعروفة لنا، ومعنى ذلك أننا ال نصل إلى التقاء الساكنين فيها، ثّم نتخلص منه بتحريك 

 .(8)الثاني، بل جاءت هكذا محركة اآلخر في أصل الوضع" 

                                                           
 .101، ص 1يُنظر: المرجع السابق، ج - 1
 .68، ص 1، جالتطبيق النحويالراجحي، يُنظر: - 8
 .831، ص اللمع في العربيةظر: ابن جني، يُن - 3
 عبد:  (، تحقيق1، )طمالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيحم(، 8009يُنظر:  المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن، ) - 4

 .309، ص1العربي، ج الفكر دار ، سليمان علي الرحمن
 .99 ص ،8ج ،واإلعراب البناء علل في اللباب العكبري،: يُنظر - 2
 .181الكتب، ص  (، الرياض: عالم2، )طومبناها معناها العربية اللغةم(، 8006يُنظر: حّسان، تمام، ) - 6
 . 28األرقم، ص أبي بن األرقم (، لبنان: دار1، )طالعربية أسرارم(، 1888يُنظر: األنباري، عبد الرحمن بن محمد، ) - 1
 .49، صيقة والوهمالتقاء الساكنين بين الحقعبابنة، جعفر،   - 9
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لفتح، ال إذ إن نطق العرب لـ " أين" على السليقة با ،ترى الدراسة أنّه ال تعارض بين الرأيين

هو منع يتعارض مع أن الذي منع من مجيئها هكذا وعدم بنائها على أصل البناء وهو السكون، 

 التقاء الساكنين، فالعرب منعت التقاء الساكنين دون النطق به، فجاء أصل وضعها على الفتح.

  َكيف 

جميع ل ينتظم ج: " كيف فسؤال عن حاا. قال فيه ابن السر(0)اسم استفهام ي ستفهم به عن الحال 

يَن{ ] األعراف: َعاق بَة   َكانَ  َكْيفَ  . نحو قول هللا تعالى: } انظ رْ (9)األحوال" م  ْجر   [.84اْلم 

ي بنى اسم االستفهام " كيف" على الفتح، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، إذ األصل 

ويرى الدكتور جعفر عبابنة  .(3)أن ي بنى على السكون، وإنما حّرك آخره لسكونه وسكون ما قبله 

أن هذا ليس من باب التقاء الساكنين، إذ منعته اللغة في أصل الوضع، بأن جعلت هذه الكلمات على 

صورتها المعروفة لنا، ومعنى ذلك أننا ال نصل إلى التقاء الساكنين فيها، ثّم نتخلص منه بتحريك 

 .(4)الثاني، بل جاءت هكذا محركة اآلخر في أصل الوضع 

وتتجه الدراسة نحو الرأي الذي اتخذته في الحديث عن " أين" أي أنّه ال تعارض بين الرأيين، 

إذ إن نطق العرب لـ " كيف" على السليقة بالفتح، ال يتعارض مع أن الذي منع من مجيئها هكذا 

لساكنين وعدم بنائها على أصل البناء وهو السكون، هو منع التقاء الساكنين، فالعرب منعت التقاء ا

 دون النطق به، فجاء أصل وضعها على الفتح.

                                                           
 .63، ص 3، جالمقتضبالمبرد،  يُنظر:  - 1
 .136، ص 8، جاألصول في النحوابن السراج،   - 8
 .831، ص اللمع في العربيةيُنظر: ابن جني،  - 3
 .6، ص عبابنة، التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر:  - 4
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  :ةأسماء الشرط المبنيّ المبحث السادس 

ها، ئكل بنا، وقد تعدد شهي أحد أدوات الشرط التي تستخدم للربط بين فعل الشرط وجوابه

 :وفيما يأتي توضيح ذلك

  :المبنيات على السكونالمطلب األول 

وفيما يأتي بيان كل  ،السكون، ظاهراً كان أم مقدراً  ت بنى ستة أسماء من أسماء الشرط على

 منها:

  َْمن 

َ  يَت ق   َوَمنْ اسم شرط للعاقل، وال ي ستخدم لغير العاقل، نحو قول هللا تعالى: }  لَه   يَْجعَلْ  ّللا 

[. وال يجوز استخدامها مع غير العاقل، إال في حالة خلط غير العاقل مع 9{ ] الطالق:َمْخَرًجا

ن َداب ةٍ  ك ل   َخلَقَ  َوّللا   نحو قول هللا تعالى: } العاقل،  اءٍ  ّم  مَ   م  ْنه  ن فَم  ي م  ْنه م بَْطن ه   َعلَى   يَْمش   م ن َوم 

ي ْجلَْين   َعلَى   يَْمش  ْنه م ر  ن َوم  ي م  َ  إ ن  َ   يََشاء   َما ّللا    يَْخل ق  َ   أَْربَعٍ  َعلَى   يَْمش  ير  قَ  َشْيءٍ  ك ّل   َعلَى   ّللا  { د 

[. فنلحظ أنه جاز استخدام " َمن" مع غير العقالء، وذلك ألّن هللا جّل جالله خلط مع 41] النور: 

 َمْعنَاه   مثل ف ي َكانَ  إ ذا اآلخر على ه وَ  َما أَحدهَما على جرى اْلَمْذك وَران اْختَلَط َوإ ذاالعقالء غيرهم، 

َن تََكلّم أل  ً  لَفظه َكانَ  نَوإ   اآلخر ف ي َما ب ه   يبين اْلم  َخالفا  .  (0) م 

 ما 

ن " َمْن"  ، مثال ذلك قول هللا تعالى: } (9)اسم شرط لغير العاقل، وهو اسم مطلق أعم م 

نْ  يَْفعَل وا َوَما وه   فَلَن َخْيرٍ  م   [.001{ ] آل عمران:ي ْكفَر 

 مهما 

ك قول هللا تعالى: . مثال ذل(3)أحد أسماء الشرط المبنية الجازمة، وهو بمنزلة " ما" في الشرط

نْ  ب ه   تَأْت نَا َمْهَما َوقَال وا}   [.039{ ] األعراف: آيَةٍ  م 

                                                           
 .28-21، ص 8، جالمقتضبيُنظر: المبرد،  - 1
 .92، ص 4(، عمان: دار الفكر، ج1، )طمعاني النحوم(،  8000: السامرائي، فاضل صالح، )يُنظر - 8
 .80، ص كالمها في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبيابن فارس،   - 3
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 متى مع بمنزلتها لغواً، ما معها أدخلت ما هي: فقال مهما عن الخليل سألتوقال سيبويه فيها: "

 قال اكم أين مع وبمنزلتها آتك، تأتني ما إن قلت إذا إن مع وبمنزلتها آتك، تأتني ما متى قلت إذا

ً : " قلت إذا أيٍ  مع وبمنزلتها"  الموت يدرككم تكونوا أينما: " وتعالى سبحانه  فله تدعوا أياما

ً  يكرروا أن استقبحوا ولكنهم ،" الحسنى األسماء  األلف من الهاء فأبدلوا ماما،: فيقولوا واحداً  لفظا

 .(0)" ما إليها ضم كإذ مه يكون أن يجوز وقد. األولى في التي

األصل في " مهما" " ما" ولكنها تضاعفت لتؤدي معنى اإلبهام والتنكير، فالما  وقيل إن

 .(9)أصبحت " ماما" وحّولت إلى مهما عن طريق المخالفة الصوتية 

 كيفما 

ً وجواباً كاسم شرط مبهم، اختلف النحاة في عمله، فهي عند ال وفيين تقتضي شرطا

مثال ذلك قولك في األولى: " كيفما تلبس ألبس" مجزومين، سواء أ لحقت ب " ما" أو جّردت منها، 

وفي الثانية: " كيف تدرس أدرس". أما البصريون فـ " كيفما" عندهم بمنزلة " إذ" تقتضي شرطاً 

فهما بعدها مرفوعان. واتفقوا على أّن  " كيفما" تقتضي فعلين متفقي اللفظ  ،وجزاًء، وال تجزم

وز أن تقول: " كيفما تجلس أذهب". الختالف لفظهما والمعنى، سواء جزمت أم لم تجزم، فال يج

 .(3)ومعناهما 

 حيثما 

ً  إالّ  جزمي وال الشرط، معنى تَضمنَ  مبهم، مكانٍ  اسم   " وذلك ألن الـ " ماـ"ب إذا كان مقترنا

 ك نت مْ  َما َوَحْيث  . نحو قول هللا تعالى: } (4)ما" تكفه عن اإلضافة فتبهمه، وهنا يصح الشرط به 

وَهك مْ  وافََولُّ  ج   [.044{ ] البقرة: َشْطَره   و 

                                                           
 60-28 ، ص3ج الخانجي، هارون، القاهرة: مكتبة محمد السالم عبد: (، تحقيق3، )طالكتابم(، 1899سيبويه، )  - 1
 .194(،القاهرة: مكتبة الخانجي، ص 8، )طالتطور النحوي للغة العربيةم(، 1884يُنظر" برجشتراسر، ) - 8
 .198، ص 8، ججامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  - 3
 .93، ص 4، جمعاني النحو؛ السامرائي، 198، ص 8المرجع السابق، جيُنظر:  - 4
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 متى 

ً في األشياء المحتملة الوجود والعدم، وي ستعمل في كل  اسم شرط مبهم للزمان، يقع شرطا

 عليه هللا صلى للنبي عنها هللا رضي عائشة. نحو قول (0)زمان وليس لوقت محدد فوقتها مبهم 

ع   ال مقامك يَق مْ  متى: "أبيها في وسلم  .(9) "الناسَ  ي سم 

نالحظ أن كل من أسماء الشرط ) َمْن، وما، ومهما، وحيثما، وكيفما( مبنية على السكون سواء 

وهو  ،النتهاء االسم بحرف مد ؛النحاةوفق رأي  رالمقدّ  الظاهر، أو مبنية على السكون السكون

 لف الذي يتعذر ظهور الحركة عليه.األ

"ما، ومهما، وحيثما، وكيفما" بحرف المد الذي هو ترى الدراسة أن انتهاء أسماء الشرط و

ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي  ؛عبارة عن حركة طويلة يستبعد بناءه على السكون

 .(3)منافية للسكون بطبعها 

 

  :المبنيات على الفتحالمطلب الثاني 

" وفيما يأتي بيان كل ي بنى اسمان من أسماء الشرط على الفتح، وهما " أين" و " أيان

 منها:

  َأين 

 ّللا    ب ك م   يَأْت   تَك ون وا َما أَْينَ نحو قول هللا تعالى: }  (4)اسم شرط مبهم، خاص بالمكان 

يعًا  [.048{ ] البقرة: َجم 

                                                           
 .212-214، ص 8، تحقيق: غازي مختار طليمات، جاألشباه والنظائر في النحوهـ(، 811ن، )يُنظر: السيوطي، جالل الدي - 1
 .144، ص1، جصحيح البخاريالبخاري،  - 8
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 3
 .110، ص كالمها في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبيابن فارس،  - 4
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  َأيّان 

 .(0) اسم شرط مبهم للمكان، إذ إن لفظها يوحي بذلك، وذلك لمكان مدة األلف فيها

ن ) أيَن، وأيّاَن( بنيا على الفتح، وهما بذلك مخالفان ألصل البناء في ياالسم هذيننجد أّن 

في " أين" الذي يعمل على التقاء  ينالعربية، إذ األصل أن ي بنيا على السكون لكن تتابع صامت

ساكنين استوجب تحريك آخره ، وتركيبة " أيّان" التي تكّون مقطعاً مديداً مغلقاً في حال بنائها 

وانعدم موجب  ،استوجب تحريك آخره، فبنيا على الفتح الذي هو أخف الحركات على السكون،

 التحريك بغير الفتح فبقيت عليه.

                                                           
 .98، ص 4، جمعاني النحويُنظر: السامرائي،  - 1

 



137 

 

  :أسماء األفعالالمبحث السابع 

 يتقدم وال الفعل عالمة قبلت ال الكنه واستعماالً، معنى الفعل عن تناب ماأسماء األفعال هي 

ً  وغيره للمفرد واحدٍ  بلفظٍ وت ستعمل  .(0)ا عليهها معمول ل، يا مهْ : نحو ومذكراً  مؤنثا  يا وَمه   رج 

 .(9) نساْء

 مع معمولة غير ،عاملة أنها في العاملة الحروف أشبهتب نيت أسماء األفعال ألنها "

 من يحدث ما على الداللة فائدته ألن اإلعراب؛ عن فاستغنت .واحدة طريقة ولزوم الجمود،

ما يأتي وفي .(4)تأثرها بالعوامل عدمو ل .(3)"األفعال أسماء في ودموج غير وذلك، بالعوامل المعاني

 بيان بناء كل اسٍم منها:

  :أسماء فعل األمرالمطلب األول 

 كلمات دلّت على معنى فعل األمر، لكنها لم تقبل عالماته، وفيما يأتي بيان كل اسم منها:

  : البناء على السكونأوال 

ناء على السكون، وعلى الفتح، وعلى الكسر، وفيما يأتي بيان ، بين البالفعلتنّوع بناء أسماء 

 المبنيات منها على السكون:

  ْصه 

 واقعد لتقم، قم أصل أن كما اسكْت: لتسكْت، ه. وأصل(1)اسم فعل أمر بمعنى " اسكْت" 

 .(3)فبنيت الحرف شابهت األمر الم معنى األسماء هذه ضمنت فلما لتقعد؛

 ى السكون، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية.ي بنى اسم الفعل " صْه" عل

                                                           
 الفكر البقاعي، دمشق: دار محمد الشيخ ، تحقيق: يوسفمالك ابن ألفية إلى المسالك أوضحيُنظر: ابن هشام، عبد هللا بن يوسف،  - 1

 .18، ص 4والتوزيع، ج والنشر للطباعة
 .16ص ،والمثل واللغة والعروض والبالغة والصرف النحو األدب وآالت اللغة قواعد في اللباب السراج،: يُنظر -8
 البحث مركز القرى أم هريدي، السعودية: جامعة أحمد المنعم عبد: (، تحقيق1، )طالشافية الكافية شرحالجياني، محمد بن عبد هللا،  - 3

 .1381، ص 3اإلسالمي، ج التراث وإحياء العلمي
 .301، ص 8، جلفية ابن مالكشرح ابن عقيل على أابن عقيل، يُنظر:  - 4
الدعجاني، بيروت:  حمود بن محمد الدكتور: (، تحقيق1، )طاإليضاح شواهد إيضاحم(، 1891القيسي، أبو علي الحسن بن عبد هللا، ) - 2

 .199، ص 1ج اإلسالمي، الغرب دار
 .21، ص 3، جالخصائصابن جني،  - 6
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  ْمه 

. فعند قولك (0)يتعدى ال ومه متعد ألنه اكفف؛ بمعنى ال انكفف بمعنىأمر  فعل اسم

 .(9) لشخص ما " مه" فأنت بذلك تطلب منه أن يكف عما هو فيه

ولم  ،عربيةوهو بذلك مطابق  ألصل البناء في ال ،ي بنى اسم الفعل " مْه" على السكون

 .(3)فبقي مبنيّاً على أصله  ،على غيره بناءهتستوجب الحاجة 

  ْقط 

 . نحو: "قرأت الدرس مرة واحدة فقط"(4)اسم فعل أمر بمعنى حْسب 

ولم  ،(1) ي بنى اسم الفعل " قْط" على السكون، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية

 تستدع  الضرورة بناءه على غير أصله.

  ْحيهل 

، وفيه ثالث لغات: بالتسكين: " حيهْل"، (3)سم فعل أمر بمعنى أقبل، ويفيد الحث والعجلةا

" و " هل"(1)وبالفتح" حيهَل"، وبتنوين الفتح: " حيهالً"  . وهو اسم فعل مركب من " حي 
(8). 

ي بنى اسم الفعل " حيهْل" على السكون، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية، أما في 

 ، وذلك للخفة وتيسير النطق.(2)الفتح" حيهَل" فيبنى على الفتح لغة 

 

 ها 

. وقد نطقوا به بلغات منها: "ها" في كل األحوال. و " هاء" مع (0)اسم فعل أمر بمعنى " خْذ"

َؤن ث هاء  ف ي، ومفتوحةٍ  بهمزةٍ  هاءَ  إلحاق الضمائر بها فتقول للمذكر: تقول وَ  بهمزة مكسورة، اْلم 

ً  الهمزة   مكانَ  فَي ْجعَل   "هاكَ . أما اللغة الثالثة: "هاؤوا اْلجمع َوف ي، هاءا ن يَةالت ثْ  ف ي  .(9) كافا

                                                           
 .1161 ص ،3ج  ،مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح ،المرادييُنظر:  - 1
  .10، ص 1، ججامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  - 8
 .130، ص 8، جاألصول في النحوابن السراج، يُنظر:  - 3
 .94، ص 8، ج اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري،  - 4

 .313، ص8، جالكتابسيبويه،  - 2
 .880، ص 3ج ،مالك ابن ألفية على األشموني  شرح على الصبان ةحاشي علي، بن محمد الصبان،يُنظر:  - 6
 .68 ص ،1ج ،مالك ابن ألفية على األشموني  شرح على الصبان حاشية علي، بن محمد الصبان،: يُنظر - 1
 .141، ص المفصل في علم اللغة العربية الزمخشري،:  يُنظر - 9
 .184 ص ،اإلعراب صنعة في المفصل الزمخشري،يُنظر:   - 8
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وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في  ،النحاةوفق رأي  المقّدر ي بنى اسم الفعل" ها" على السكون

طويلة يستبعد العربية. إال أن انتهاء اسم فعل األمر "ها" بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة 

 .(3)بناءه على السكون، ألن الحركة ال تقبل دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها 

 هيّا 

، إذ لم تستوجب المقّدر . وهو مبنّي على السكون(4)اسم فعل أمر سماعي بمعنى أسرع

ر" هيّا" ، إال أن انتهاء اسم فعل األمالنحاةالضرورة بناءه على غير السكون، وذلك وفق رأي 

ألن الحركة ال تقبل  ؛بحرف المد الذي هو عبارة عن حركة طويلة، يستبعد بناءه على السكون

 .(1)دخول السكون عليها فهي منافية للسكون بطبعها 

                                                                                                                                                                          
الدين، السعودية: جامعة أم  علي أحمد فتحي (، تحقيق:1، )طالعربية علم في البديعهـ(، 1480ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات، ) - 1

 .80، ص 8القرى، ج
 .421، ص 1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، يُنظر:  - 8
 .49، ص قة والوهمالتقاء الساكنين بين الحقييُنظر: عبابنة،  - 3
 .68، ص 1، جالتطبيق النحوييُنظر: الراجحي،  - 4
 .49، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهميُنظر: عبابنة،  - 2



141 

 

  : البناء على الفتحثانيا 

 حظي عدد من أسماء فعل األمر ببنائه على الفتح، وفيما يلي بيانها:

  َّهلم 

مْ  َواْلقَائ ل ينَ  . نحو قول هللا تعالى: }(0)ضروا أو أقبلواحااسم فعل أمر بمعنى  ْخَوان ه   َهل م   إل  

فعل " هلم" على الفتح، وهو بذلك مخالف  ألصل البناء في لي بنى اسم ا [.08{ ] األحزاب:إ لَْينَا

في آخره استوجبا  اللذين الميمينالعربية، إذ إن األصل أن يبنى على السكون، لكّن سكون 

ولمنع التقاء الساكنين في  ،لمنع تكّون مقطع يحتوي على صامتين متتابعين ؛اءه على حركةبن

  .(9)الوقت ذاته، فحّرك بالفتحة ال بغيرها تخفيفاً لثقل التضعيف

  َرويد 

ْنه  (3)اسم فعل أمر معناه المهلة َوائ د ألن  اْلف ْعل م  ير إرواد على حذف الز  ، نحو : َوه ي تَْصغ 

ين َواَل ت َضاف ألجل اْلبناء (4)إْرَواداً  أَْرَودَ  ، اَل يدخلَها الت ْنو 
(1). 

ره؛ لمنع التقاء الساكنين فقبله  ؛(3)ي بنى رويد على الفتح َن ه  غير متصرف، َولم يسكن آخ  أل 

ن حرف أخف ، فكون الفتحة (1)، و)َكيَف(ال ت ي قبله؛ َكَما في )أَْين( ، وب نَي على اْلفَتْح للياءَساك 

 على غيرها من الحركات. بناءهالحركات حّرك بها طلباً للخفة، ولم تستدع  الضرورة 

  َتَْيد 

 . نحو :(2)أي تمّهل، وتأتي بمعنى اتئد أيًضا  (8)اسم فعل أمر بمعنى رويدَ 

ي بنى اسم الفعل " تَْيَد" على الفتح لعلة بناء رويد ذاتها، فلم تبَن على السكون لمنع التقاء 

ً للخفةساكن ن، فقبله حرفالساكني ولكون الفتحة  ،، وبمناسبة الياء التي قبله بني على الفتح طلبا

 أخف الحركات.
                                                           

 .80 ص ،8 ج ،واإلعراب البناء علل في اللباب العكبري، - 1
 .88، ص 3ج  ،شرح المفصليُنظر: ابن يعيش،  - 8
 .130، ص 8جمؤسسة الرسالة، لبنان: تحقيق: عبد الحسين الفتلي،  ،األصول في النحوالسري، ابن السراج، أبو بكر محمد بن   - 3
 .393، ص 8، جاللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري،  - 4
 .52ص ، دار الفكرعمان:  ،، تحقيق: إبراهيم السامرائيرسالة منازل الحروفالرماني، علي بن عيسى،  - 2
 .339تحقيق: فخر الدين قباوة، ص  (،2)ط ،الجمل في النحو م(،1882) ن أحمد،الفراهيدي، الخليل ب - 6
 .809، ص 3ج، عالم الكتببيروت: ، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، المقتضبالمبرد، محمد بن يزيد،  - 1
مكتبة  :بيروت ،ملحمتحقيق: علي بو (،1ط)، المفصل في صنعة اإلعرابم(،1993) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، - 9

 .188ص الهالل، 
، 3جدار الكتب العلمية، بيروت:  (،1)ط ،حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك م(،1997) ، محمد بن علي ،الّصبّان - 8

 .880ص
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  َبَْله 

خالد". وي بنى اسم الفعل " بَْلهَ" على الفتح . نحو قولك: " بَْلهَ (0)اسم فعل أمر بمعنى " دْع"

ألصل أن ي بنى على الظاهر على آخره، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية إذ ا

السكون، لكّن تسكين الالم التي قبل آخره استوجبت تحريكه لمنع التقاء الساكنين، ولمنع تكّون 

تباعاً إمقطع يحتوي على تتابع صامتين؛ لثقله، فحّرك بالفتح وهي أخف الحركات لخفتها، و

 .(9)لحركة الباء إذ إنهم لم يعتدوا بالالم حاجزاً منيعاً يفصل بينهما

 مينآ 

وفيه لغتان إحداهما بالقصر "  نحو قولك: "آمين يا رب" اسم فعل أمر بمعنى استجْب.

 " والثانية بالمد " آميَن".أمينَ 

وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، إذ األصل  ،ي بنى اسم الفعل " آميَن" على الفتح

اً مديداً مغلقاً، وهذ المقطع أن يبنى على السكون، ولكن بناءه على السكون يكّون مقطعاً صوتي

مستكره  في العربية، لذا ب ني على الفتح لواجٍب استدعى تحريك آخره، فحّرك بالفتح لكونه 

 على غير الفتح.  بناءهأخف الحركات، ولم تستدع  الضرورة 

  َهيت 

[. وفيه 93{ ] يوسف:لَكَ  َهْيتَ نحو قول هللا تعالى: }. (3)اسم فعل أمر بمعنى أقبل وأسرع

التقاء   - وهو السكون -ثالث لغات: " هيَت" ببنائه على الفتح، والذي استوجب مخالفة األصل 

ً للخفة لثقل الكسرة بعد الياء. وثاني هذه اللغات: "  ؛الساكنين، فحّرك آخره بالفتح هنا طلبا

" وهو هنا مبنيٌّ على الضم لشبهه بالغايات نحو : قبل  وبعد ، وهيت تأتي بمعنى اإل ضافة هيت 

 "  التقاء أصل على فَكَسرَ لذلك بنيت على الضم كبناء "قبل "و"بعد". أما اللغة الثالثة: " هيت 

 كـ األصل على بها فجاؤوا الكالم، في ون درت ها استعمالها لقلة   الثقَل، يبال   ولم الساكنين،

 .(4)"َجير  "

                                                           
 .428، ص 1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، يُنظر:  - 1
 .48، ص 3ج  ،شرح المفصليُنظر: ابن يعيش،  - 8
 .86، ص 3ج  ،شرح الرضي على الكافية، األستراباذييُنظر:  - 3
 .13، ص 3ج  ،شرح المفصليُنظر: ابن يعيش،  - 4
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  : البناء على الكسرثالثا 

 سر، وهذا بيانها:ب ني عدد من أسماء فعل األمر على الك

  ِإيه 

بالتسكين " إيْه" وهي هنا مقيّدة أي تعني زدني من هذا  وي قرأاسم فعل أمر بمعنى زدني، 

الحديث المحدد المعيّن الذي تتكلم فيه، وبالتنوين " إيٍه" فهي مطلقة، وتعني زدني من كالمك 

 ً  .(0)مطلقا

ألصل البناء في العربية، ولم ، وهو بذلك مخالف  (9)ي بنى اسم الفعل " إيه" على الكسر

 وذلك لتأثير الياء التي قبل آخره. ،يحّرك بأخف الحركات، بل حّرك بالكسر

 

 فعالِ  وزن 

 "نزال  "تعددت أسماء األفعال التي على وزن فعال  منها: اختصت هذه الصيغة بالمؤنث، وقد 

" بمعنى " احذر" (3)بمعنى: " انزْل"  و "حذار 
" بمعنى " و" تراك" بمعنى "  (4)  اترك" و" نظار 

 وغيرها من أسماء األفعال التي تشترك بهذا الوزن. (1)انظر" 

ره ف ي فَالتقى الّسك ون، على في أسماء األفعال هذه أن ت بنى َوجب  اآلخر، فَكسر ساكنان، اآخ 

وبني على الكسر ال على غيره من  .(3)التقيا إ ذا فيهَما يجب َما أصل على الساكنين اللتقاء

ألن الكسرة داللة على المؤنث، وهذه الصيغ دالة على المؤنث، فبنيت على ما هي  ؛الحركات

 .(1)أصل فيه 

 

 

                                                           
 .21ص  األسدي، (، مكة المكرمة: مكتبة1، )طاآلجرومية نظم شرح في البرية رب فتحم(، 8010يُنظر: الحازمي، أحمد بن عمر، ) - 1
 .312 ص ،8 ج ،ومعان أحكام العربي: والنح السامرائي،: ينظر  - 8
 .811، ص 3، جالكتابيُنظر:  سيبويه،  - 3
 .808ص  8، ج جامع الدروس العربيةيُنظر: الغالييني،  - 4
 .55-54، ص رسالة منازل الحروفالرماني، يُنظر:  - 2
ص  ، الرشد الدرويش، الرياض: مكتبة حمدم جاسم محمود: (، تحقيق1، )طالنحو عللم(، 1888ابن الوراق، محمد بن عبد هللا، ) - 6

418. 
 .41، ص 3ج  ،شرح المفصليُنظر: ابن يعيش،  - 1



143 

 

  :أسماء الفعل الماضيالمطلب الثاني 

كلمات تدل على معنى الفعل الماضي في معناها، ولكنها ال تقبل عالمات الفعل الماضي، 

 ا:وهي أسماء مبنية، وفيما يأتي بيان بناء كل منه

  : الفتحالبناء على أوال 

 ت بنى أسماء الفعل الماضي على الفتح، وهي كاآلتي:

 هيهات 

ت وَعد وَن{ ]  ل َما َهْيَهاتَ  َهْيَهاتَ  . نحو قول هللا تعالى: }(0)" دَ ع  اسم فعل ماٍض بمعنى " بَ 

" علىئرق  و [.33المؤمنون: لغة  ت بالفتح " هيهاَت" على لغة أهل الحجاز، وبالكسر " هيهات 

 ً ". وقد ق رأ بهّن جميعا  .(9) أسد وتميم، وهناك من العرب من يضمها " هيهات 

ي بنى اسم الفعل " هيهاَت" على الفتح الظاهر على آخره، وهو بذلك مخالف ألصل البناء 

مقطعٍ ذلك يؤدي اللتقاء ساكنين ولتشكل في العربية، إذ األصل أن ي بنى على السكون، لكّن 

ّرك آخره، وب ني على الفتح المديٍد مغلٍق مست غيره من الحركات على  كره في العربية، لذا ح 

ً للخفة والفتح أخف الحركات، وقالوا ب ني على الفتح   مفعوالً  كان حين أصله، إلى نظراً طلبا

 ً  وقراءتها السكون،: التاء أصل ألنّ  ؛لمنع التقاء الساكنين كسرتف ،، أما قراءتها بالكسرمطلقا

 .(3)أبعده ما: معناه إذ فيه، البعد معنى قوة على الحركة بقوة نبيهفللت الضمب

  َشتّان 

. وهو اسم فعل مبني على (4) ، نحو قولك شتّان زيد وخالداسم فعل ماٍض، بمعنى افترَق وتباين

، وهو بذلك مخالف  ألصل البناء في العربية، إذ األصل أن ي بنى على السكون، لكّن ذلك (1) الفتح

ً مديداً مغلقاً، وهذا المقطع تستثقله العربية، فحّرك آخره، وكانت الفتحة ال غيرها سيكًون مق طعا

 على غيرها. بناءهلخفتها، والعربية تميل نحو الخفة، ولم تستدع  الضرورة 

                                                           
 .421، ص 1، ج اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، يُنظر:  - 1
 .801 ص ،اإلعراب صنعة في المفصل الزمخشري،يُنظر:  - 8
 .081 ص ،3 ج ،الكافية على الرضي شرح األستراباذي،يُنظر:  - 3
 .146 ص ،العربية اللغة علم في المفصل الزمخشري، - 4
 .104، ص 3ج  ،شرح الرضي على الكافية، األستراباذييُنظر:  - 2
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 سرعان 

ع، نحو قول العرب: سرعان ذي إهالة، بمعنى سرعت  . وي بنى (0)اسم فعل ماٍض بمعنى سر 

 على ي بنى أن األصل إذ العربية، في البناء ألصل مخالف   بذلك ، وهو(9)الفتح اسم الفعل هذا على 

ً  سيكًون ذلك لكنّ  السكون،  وكانت آخره، فحّرك العربية، تستثقله المقطع وهذا مغلقاً، مديداً  مقطعا

 .غيرها على بناءه الضرورة تستدع   ولم الخفة، نحو تميل والعربية لخفتها، غيرها ال الفتحة

                                                           
 .41، ص 3، جالخصائصابن جني،  - 1
 .880، ص 8ج ،مالك ابن ألفية على األشموني شرح على الصبان حاشية ،علي بن محمد الصبان،يُنظر:  - 8
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 فعل المضارعالأسماء طلب الثالث: الم 

 كلمات تدل على معنى الفعل المضارع، لكنها ال تقبل عالماته، وفيما يأتي بيان كل منها:

  : البناء على السكونأوال 

 ي بنى كل من اسمي الفعل المضارع ) وْي، و أْف( على السكون، وفيما يأتي بيان ذلك:

  ْوي 

َ  َوْيَكأَن  ول هللا تعالى: } . نحو ق(0)اسم فعل مضارع بمعنى أعجب  ْزقَ  يَْبس ط   ّللا  { يََشاء   ل َمنْ  الّر 

[. وي بنى اسم الفعل " وْي" على السكون الظاهر على آخره، إذ لم تستوجب 89]القصص:

 الضرورة بناءه على غير أصله.

  ْأف 

ْند تقال   كلمة   َوه ي باإلسكان أ فْ   ر ع   اْلفَاء ب َضم أ فٍّ  اتل غَ  تسع   وفيَها الش ْيءمن  التضجُّ

ها كت ،وتشديد  ّر  ً  بالضّم   وح   أصل على وت ْكَسر ،المضاعف اْلَحْرف ف ي الخفّة إ لَى َمْيالً  وتفتح   ،إتباعا

ر   التقدير   وكانَ  تنّون لم معرفَة َكانَت َوإ ذا ،الساكنين التقاء رَ  أتضج  رةً  َكانَت وإنْ  ،التضجُّ نت نك   نّو 

. وهو اسم مبنّي على السكون، وهو مطابق (9) اإلمالة على أ فّي وي قال ،المذكورة   اللغات   على

 ألصل البناء في العربية في أشهر لغاتها.

                                                           
 .296، ص الجنى الداني في حروف المعاني، يُنظر: المرادي - 1
 .429، ص 1، جاللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر:  - 8
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  : البناء على الفتحثانيا 

 حظي اسم الفعل " واهاً" ببنائه على الفتح، وهذا بيانه:

   واها 

 لشاعر:، نحو قول ا(0)اسم فعل مضارع، ي ستخدم في التعجب، أي بمعنى أتعجب

 ً  وفاها لنا َعيناَها لَْيت يَا واها واها ثم   لسلمى واها

. فهو بذلك مبنيٌّ على (9)وهو اسم منّون لزوماً، أي لزمه تنوين التنكير في كل حاالته

 الفتح.

 أّوه 

ْه، :أخر لغات وفيه أتوجع،" بمعنى مضارع، فعل اسم ه ، أو  ه ، آْوْه، أّو  تَاْه، أو  تَاه ، أو   آه ، ،آهْ  آو 

، ، أَّو   .(3)" أََوأَهْ  أووه، آّو 

ً لمناسبة األلف التي قبلها فيقبلها الواو لسكون ،"أَْوه  : "فك سرت الهاء في : ، وق لبت الواو ألفا

هْ : "وش ّددت الواو في. ،"آه  " للمبالغة، وك سرت لمنع التقاء الساكنين، وبني على السكون  ،"أَّو 

 لتحّرك ما قبل آخره.

ها، الواو كسر   مع الهاءَ  تكسرقد ف ،"أوه  "أما   هي التي الهاء   تسكن أن القياس   كان فقد وتشديد 

رك أنه إال   متحرك، قبلها ما ألن الم ؛ هْ : "فيو .الواو لكسر إتباًعا آخره ح   أن فيحتمل بالمد،" آو 

ينَ : "قالوا كما ألفًا، فصارت الهمزة، فتحة أشبعَ  يكون ينَ " في" آم   للفتحة إتباًعا الواوَ  اوفتحو ،"أم 

. وجاؤوا بمثل هذه اللغات في "أّوت" التي هي من نفس المعنى، مختلفة اللفظ  وإن تقاربت  قبلها

، الهمزة  " أوتٍ "و ،"فَْوزٍ "و ،"َحْوٍض " باب من فهو الالم، صحيح  " أْوه  "فـ  ، والالم والعين   فاء   واو 

ة" باب من فهو و   ة البناء فيها على حسب اللغة التي تأتي بها. فنالحظ اختالف حرك .(4) "اله 

                                                           
 .188ص ، المفصل في صنعة اإلعرابالزمخشري،  يُنظر:  - 1
 .104، ص 3، ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامعيُنظر: السيوطي،  - 8
 ..1161 ص ،3ج ،مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح المرادي، - 3
 .86-82، 3ج  ،شرح المفصليُنظر: ابن يعيش،  - 4
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  :بناء الظروفالمبحث الثامن 

  :مفهوم الظرف لغةالمطلب األول 

فجاء  المعنى، في متقاربة مفاهيم حملت متعددة، بمصطلحاتٍ  اللغوية المعاجم في الظْرف جاء

فَ : ظرففي " العين": "  ف   َظر  وف   وف تْية   الظَُّرفاء، وهم َظْرفاً، يَْظر   ون ْسوة   أحَسن   الشعر في ظ ر 

راف  .(0)"القلب وَذكاء   البَراعة   وهو والظ ْرف  . وَظرائف ظ 

َعاء   :الظ ْرف  "ظ ر ف:  :الصحاح مختار معجم في جاءو ْنه   اْلو  وف   َوم  َمان   ظ ر   َواْلَمَكان   الز 

ْندَ  يّ ينَ  ع  يَاَسة   أَْيًضا الظ ْرف   وَ . الن ْحو   .(9)" اْلك 

عاء  : الَظْرف  [ ظرف]هـ(: " 332عند الفارابي )ت:و  عند والمكان الزمان ظ روف   ومنه. الو 

فَ  وقد. الكياَسة  : والظرف. النحوبين ، فهو َظرافَةً، بالضم الرجل َظر   وظراف ظ َرفاء   وقوم   َظريف 

 (3)" الزوائد حذف بعد ظرفا جمعوا كأنهم ظروف،: قالوا وقد( . 0)

 أَْخبرن ي: ظرفوال .ظرف ظفر،: وجوهه من اْستْعمل" ف ر ظغة: "وجاء في تهذيب الل

 الّظْرف: قَالَ  الظ رف، نقي الط رف   لغضيض إ ن ك ي قَال: قَالَ  اأْلَعَراب ي اْبن َعن ثَْعلَب َعن المنذريّ 

 ي وصف إ ن َما ْيخالش   َوالَ  الس يّ د ب ه   ي وصف َوالَ  اْلقلب، وذكاء   البراعة   وه وَ  .بخائن لست: بقول دعاؤه

ْوالت   والفَتَيَات األَْزَوال   الف تْيان   ب ه    .(4)  الز 

ْسن الظ ْرفوفي المخصص: "  بَارة ح  ْسن َوقيل الع   . (1)"الَهيئة ح 

                                                           
 .129، ص 9ج ) مادة: ظ ر ف(،، العينالفراهيدي،  - 1
 .186ص  ،1ج) مادة: ظ ر ف(، ،الصحاح مختار الرازي،  - 8
 .1389 ص، 4ج) مادة: ظ ر ف(،  ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، الفارابي - 3
) مادة:  العربي، التراث إحياء مرعب، بيروت: دار عوض محمد: (، تحقيق1، )طاللغة تهذيبم(، 8001محمد بن أحمد، ) األزهري، - 4

 .869، ص 14جظ ر ف(، 
 العربي، التراث إحياء جفال، بيروت: دار إبراهم خليل: (، تحقيق1، )طالمخصصم(، 1886ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، ) - 2

 .868، ص 1جف(،  ) مادة: ظ ر
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 مجاًزا، أو الكوز، في الماء نحو حقيقة، غير في الشيء حلول هي: الظرفيةوفي التعريفات: "

 في حصل زيد: نحو مذكوًرا، فيه العامل كان ما هو: اللغوي فالظرو .الصدق في النجاة: نحو

 .(0) "الدار

 األَْزوال   الف تْيان   ب ه   ي وَصف اْلقَْلب ، َوذََكاء   البَراعة  : الظ رف: ظرفجاء في لسان العرب: و

ْوالت   والفَتَيات   بارة، حسن   الظ ْرف  : َوق يلَ  الس يّ د ، َوالَ  الش ْيخ   ب ه   ي وَصف   َوالَ  الز  ْسن  : َوق يلَ  الع   ح 

، ْذق  : َوق يلَ  اْلَهْيئَة  ، الح  فَ  َوقَدْ  ب الش ْيء  ً  َظر  وز   َظْرفا ْعر   ف ي َويَج  عاؤه،: الش ْيء   وَظْرف   .َظَرافَة الّش   و 

وف، َواْلَجْمع   ْنه   ظ ر  وف َوم  َعاء   الظ ْرفو .واألَمكنة األَزمنة ظ ر  ْبريق إ ن   َحت ى َشْيءٍ  ك ّل   و   َظْرف   اإل 

 (9).ف يه   ل َما

،: وفي القاموس المحيط: "الَظْرف   ،: ج الوعاء  ياسة، ظ روف  فَ  والك  مَ  َظر  ً  كَكر   وَظرافةً، َظْرفا

ٍف، ظ َرفاءَ  من َظريف   فهو قليلة ، رافٍ  كك ت ٍب، وظ ر   بعد َجَمعوه   كأنهم وظ روٍف، وَظريفينَ  وظ 

، َحْذف   ،كالَمذا هو أو الزائ د  ير  ْسن   هو أو اللسان، في هو إنما الظ ْرف   أو ك  ، الَوْجه   ح   أو والَهْيئَة 

، الَوْجه   في يكون   " أو القَْلب ، وَذكاء   البَزاَعة   أو واللسان  ْذق   .(3)الح 

َزان   الظ ْرف  "( : ف ر ظ)وفي المصباح المنير: فَ  اْلقَْلب   َوَذَكاء   اْلبََراَعة   فَْلٍس  و   ّم  ب الض   َوَظر 

يف   فَه وَ  َظَرافَةً  ي ة   اْبن   قَالَ  َظر  يَة   اْلغ اَلم   َظْرفَ  اْلق وط  َما َوْصف   َوه وَ  َواْلَجار  ه مْ  ل لشُّي وخ   الَ  لَه   َوبَْعض 

َراد   يَق ول   ْسن   اْلَوْصف   اْلم  ه مْ  َواأْلََدب   ب اْلح  َراد   يَق ول   َوبَْعض   َوَرَجل   َوالشُّي وخَ  الش بَابَ  فَيَع مُّ  اْلَكْيس   اْلم 

يف   َراف   ظ َرفَاء   َوقَْوم   َظر  يفَة   َوَشاب ة   َوظ  َراف   َون َساء   َظر   .(4)"  ظ 

 

 

 

                                                           
 .143ص )مادة: ظ ر ف(، ، التعريفاتالجرجاني،   - 1
 .888-889 ص، 8ج ) مادة: ظ ر ف(، ،العرب لسان منظور، ابنيُنظر:  - 8
 .934 ص)مادة: ظ ر ف(،  ،المحيط القاموس الفيروزآبادي، - 3
 .394 ص ،8ج ) مادة: ظ ر ف(،العلمية،  المكتبة، بيروت: الكبير الشرح غريب في المنير المصباحالفيومي، أحمد بن محمد،  - 4
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  :علة بناء الظروفالمطلب الثاني 

 اْلجمل من بْعدَها َما إ لَى الفتقارها ، فهي مبهمة، و(0)ت بنى الظروف في العربية إلبهامها

  :وفيما يأتي بيان بناء ظرف منها .فبنيت كبناء الحروف (9)فشابهت الحروف في افتقارها

  : الظاهر البناء على السكونأوال 

 حظي عدد من الظروف ببنائه على السكون الظاهر، وفيما يأتي بيانها:

  ْإذ 

ً  تكون   . ويستعمل مضافاً إلى الجمل االسمية والفعلية، وقد(3)ظرف للزمان الماضي   ظرفا

ونَ  تعالى: } فََسْوفَ  كقوله ،(4) للمستقبَل مْ  ف ي األْغالل   إ ذ   يَْعلَم  ل   أَْعنَاق ه  -11{ ] غافر: َوالس الس 

 ، وهو بذلك مطابق ألصل البناء في العربية.(1)ي بنى الظرف " إْذ" على السكون  [.10

  ُْمذ 

ي َمان، مد ة البتداء ظرف زمان يدخل على اْلَماض  ي بنى الظرف "  (.3) المد ة جملَة بَيَان أَو الز 

إذا لقيه ، وهو بذلك مطابق  ألصل البناء في العربية، لكنّنا نلحظ تحريك آخره (1) مْذ" على السكون

، وكانت الضمة على اإلتباع، الساكنين اللتقاء الذ ال ضمت" فما رأيته مذ  البارحة"، نحو : ساكن

 .(8)متأثرة بضمة الميم 

                                                           
 العلمي البحث الحارثي، عمادة جزاء بن نواف: العرب، تحقيق كالم معرفة في الذهب شذور الجوجري، شمس الدين محمد، شرح - 1

 .828، ص 1م، ج8004، 1السعودية، ط العربية المملكة المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة
 .808 ص ،8 ج الجوامع، جمع شرح في الهوامع همع السيوطي،  - 8
م، ص 1894بيروت، ط،  الرسالة،  الحمد، مؤسسة توفيق علي: والصفات، تحقيق المعاني الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق، حروف - 3

63. 
 .61 ص ،8 ج ،العربية الدروس جامع الغالييني،: يُنظر  - 4
 .281، ص 8، جالنحو الوافييُنظر: حسن،  - 2
 .311، ص 1، جاللباب في علل البناء واإلعرابيُنظر: العكبري،   - 6
 .94السالم، ص  (، القاهرة: دار1، )طاإلعراب ملحةم(، 8002يُنظر: الحريري، القاسم بن علي، ) - 1
 .16 ص ،العربية في اللمع جني، ابن: يُنظر - 9
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  ْلدن 

. نحو قول هللا (0) جملة أو مفرد إلى ويضاف دائما، مبني ،عندبمعنى  المكان أو للزمان ظرف

لَتْ  ث م   تعالى: } نْ  ف ّص  يمٍ  لَد نْ  م  ً للزمان أو 00{ ] هود:َخب يرٍ  َحك  [. والسياق يحدد ما إذا كان ظرفا

 ، على أصل البناء في العربية.(9)المكان، وهو مبني على السكون 

  ْمع 

ق الجملة الذي يورد فيه، أما ظرف المكان فتأتي بمعنى ظرف للزمان أو للمكان، حسب سيا

[. 31َمعَك ْم{ ] محمد:  موضع االجتماع، ولهذا يخبر بها عن الذوات. نحو قول هللا تعالى: } َوّللا   

وي بنى على السكون في حالة الوقف، وإذا تليه .(3)ويكون ظرفا للزمان نحو: "جئتك مع العصر" 

تح لكونه أخف الحركات ومن باب المماثلة مع حركة العين أي على إما بالف ،ساكن حرك آخره

 .الساكنين التقاء من التخلص في األصل هو ما علىاإلتباع، أو على الكسر 

  : البناء على السكون المقّدرثانيا 

تعذّر ظهور السكون على عدد من الظروف، فبنيت على السكون المقّدر، وفيما يأتي 

 بيانها:

 إذا 

ً ما يتضمن معنى الشرط، ظرف لما ي    على بالدخول ويختصّ ستقبل من الزمان، وغالبا

ستقبَلَ  الل فظ   ماضيَ  معه الفعل   ويكون  . الفعليّة الجمل    .(4)كثيراً  المعنى م 

                                                           
 .838، ص 1يُنظر: الراجحي، التطبيق النحوي، ج  - 1
، 1لبنان، ط – بيروت والتوزيع،، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد اإلعراب،  نظر: البياتي، ظاهر شوكت، أد واتيُ   - 8

 .800م، ص 8002
 .239، ص 1، جمغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشاميُنظر:  - 3
 .29 ص ،8 ج ،العربية الدروس جامع الغالييني،: يُنظر - 4
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 لّما 

. نحو: "سررت  (9). يقتضي جملتين فعالهما ماضيان (0)ظرف للزمان الماضي بمعنى: حين 

 جداً لما سمعت خبر نجاحه". 

 متى 

{ ] البقرة: ّللا    نَْصر   َمتَى  . نحو قول هللا تعالى: } (3)ظرف زمان يحمل خبراً عن األحداث

904 .] 

 هنا 

 .(4)ظرف مكان لإلشارة للقريب، وقد ي سبق بحرف جر نحو: لقد سارت الوفود إلى هنا

 أنّى 

 ظرفَ  ويكون   ."سْ أجل تَجلسْ  أنّى" نحو ،"أَينَ " بمعنى شرطٍ  اسمَ  يكون  . للمكان ظرف   أنّى

  ". جئَت؟ أنّى" نحو"  متى؟" بمعنى زمانٍ 

، إال النحاةت بنى هذه الظروف ) إذا، ولّما، ومتى، وهنا، وأنّى( على السكون المقّدر، وفق رأي 

أّن الدراسة تميل مع رأي المحدثين الذي يرى أّن انتهاء كل من هذه الظروف بحرف المد، الذي 

 بل دخول السكون عليها، فهي منافية للسكون بطبعها. يعتبر حركة طويلة، ال تق

                                                           
 .82 ص،1ج  ،النحو في األصول سراج،ال ابن: يُنظر  - 1
 .69 ص ،3 ج ،العربية الدروس جامع الغالييني،: يُنظر  - 8
 .833، ص اللمع في العربيةيُنظر: ابن جني،  - 3
 .316-312، ص النحو الشافي يُنظر: مغالسة،  - 4
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  : البناء على الفتحثالثا 

  َاآلن 

[. 10{ ] يوسف: اْلَحقُّ  َحْصَحصَ  مبني، نحو قول هللا تعالى: } اآْلنَ  للزمان الحاضرظرف 

 تادخل والالم األلف ألن مبنّي؛"" اآلن" أن إلى الكوفيون  وقد اختلف النحاة في علّة بنائه، فذهب

 أنه إلى البصريون وذهب .فتحته على الفعل وبقي حان، أي" يَئ ين   آن: "قولهم من ماٍض  فعل على

 .(0)اإلشارة"  اسم شابه ألنه مبنيّ 

  ذاَت 

. وهو (9)ظرف للزمان والمكان، للزمان نحو : " ذات ليلة" وللمكان نحو:" ذات اليمين" 

العربية، إذ األصل أن ي بنى على السكون،  مبني على الفتح، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في

ألنها أخف الحركات،  ؛لكّن العربية تستكره المقطع المديد المغلق ، فحرك آخره وكانت الفتحة

 والعربية تميل نحو الخفة.

  َريث 

 ً ً مثبتا ، نحو: (3)ظرف زمان يضاف إلى الجملة الفعلية بشرط أن يكون الفعل متصرفا

َصد ر فعلٍ  قبل( َريثَ ) ي ستعمل   ما وأكثر  . "انتظر ريثما يحضر خالد" . وي بنى (4) أنْ  أو بما م 

إذ األصل أن ي بنى على السكون، ، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية، (1) على الفتح

كّن سكون الياء التي قبل آخره منع بناءه على األصل، فتتابع الصوامت " َرْيْث" مستثقل  في ل

 وكانت الفتحة لكونها أخف الحركات. ،التقاء الساكنين حرك آخرهالعربية، ولمنع 

                                                           
 .484ص ، 8، ج والكوفيين البصريين: النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصافاألنباري،   - 1
 .881، ص 1يُنظر: سيبويه، الكتاب، ج - 8
 .344، ص 1، جالتطبيق النحوييُنظر: الراجحي،   - 3
 .62 ص ،3 ج ،العربية الدروس جامع الغالييني،: يُنظر  - 4
 .881، ص 8، جالنحو الوافييُنظر: عباس،  - 2
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  َدون 

َ  إ ن  مثال ذلك قوله عّز وجل: } ، (0) (قبل) بمعنى مكان ظرف  ب ه   ي ْشَركَ  أَنْ  يَْغف ر   ال ّللا 

قال . مبنّي على الفتح؛ الستث(9)[. وهو عكس فوق48{ ] النساء: يَشاء   ل َمنْ  ذل كَ  د ونَ  ما َويَْغف ر  

المقطع المديد المغلق في العربية، فاستوجب بناءه على حركة فكانت الفتحة لكونها أخف 

 الحركات.

  َّثم 

ظرف مكان لإلشارة للبعيد بمعنى " هناك"، وقد ي سبق بحرف جر نحو: ومن ثّم عقدت األمل 

 البناء صلأل مخالف   بذلك وهو آخره، على الظاهر الفتح على ي بنى. (3)في الغلبة على الغاصبين

 الساكنين التقاء إلى سيؤدي السكون على بناءه لكنّ  ،السكون على ي بنى أن األصل إذ العربية، في

 عند ويسر سهولة من ذلك في لما عليها وب ني الفتحة وهي الحركات بأخف وحّرك تحريكه، فوجب

 .به النطق

   أيّان 

الستفهام" أيّاَن" على الفتح الظاهر على ي بنى اسم ا .(4) والوقت الحين بمعنىزمان  ظرف   أي انَ 

آخره، وهو بذلك  مخالف ألصل البناء في العربية، إذ األصل أن ي بنى على السكون، لكنّه حّرك 

اْليَاء،  بعد أخفّ  وألن الفتح.(3). وب ني على الفتح لمجاورته األلف(1)قبله  َما آخره لسكونه َوس ك ون

 .(1) نحصي غير حاجز   بَينهَما ال ت ي َواأْللف

                                                           
م، 8002، 1لبنان، ط – بيروت والتوزيع،، والنشر للدراسات ةالجامعي المؤسسة مجد ، اإلعراب واتأديُنظر: البياتي، ظاهر شوكت،  - 1

 .84ص 
 .64 ص ،3 ج ،العربية الدروس جامع الغالييني،: يُنظر  - 8
 .163-123 ص ، الشافي النحو مغالسة،؛ 412 ص،1ج ،مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح المرادي،يُنظر:  - 3
 .143 ص ،1 ج ،العربية وسالدر جامع الغالييني،: يُنظر  - 4
 .831، ص اللمع في العربيةيُنظر: ابن جني،  - 2
 .309، ص1، جمالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيحيُنظر:  المرادي،  - 6
 .99 ص ،8ج ،واإلعراب البناء علل في اللباب العكبري،: يُنظر - 1
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  : البناء على الضمرابعا 

 ب ني عدد من الظروف على الضم، وفيما يأتي توضيحها:

  ُمْنذ 

ْنذ "  .(0) جميع المدةظرف زمان يعني أول المدة، أو  . وهو بذلك (9)على الضمي بنى الظرف " م 

 تحريكه وجبين، فمخالف  ألصل البناء في العربية، إذ إّن بناءه على السكون يستدعي التقاء ساكن

وجاء في همع  .(3) الضم الضم ي تْب ع وا أن كالم العرب من ألن بالضم؛ وحّرك الساكنين اللتقاء

َن َها ؛الحركات أثقل الهوامع أنه بني على  َرأَْيته َما قَْولك إ ذْ ( إ لَى) و( من) َشْيئَْين   معني ضمنت أل 

ْنذ   يت مقامهما فَقَاَمتْ  ْقتاْلوَ  َهذَا أول من َمْعنَاه   يَْوَمان   م   .(4) فَقَو 

يرى الدكتور جعفر عبابنة أنها جاءت هكذا مبنية على الفتح على أصل الوضع فيها، أي 

أنه لم يتم النطق بتوالي الساكنين ثم تّم التخلص منهما بتحريك آخره، بل إن العرب تحدثت به 

 .(1)هكذا، فهذا هو أصل وضعه 

إلى التقاء الساكنين في هذا الحرف، وجاءت على أصل  ترى الدراسة أن العرب لم تصل

الوضع هكذا، مبنية على الفتح، لكنها أيضاً تتجه نحو أن سبب مجيئها هكذا سكون ما قبلها، فالذي 

 منع بناءها على أصل البناء في العربية  هو تجنب التقاء الساكنين قبل حدوثه.

قاء الساكنين استوجب بناءه على حركة، فب ني ه أن ي بنى عل السكون، لكّن التاألصل في بنائ  

" اآلن" شابهت " أيَن" و " أياَن" في  على الفتح، على إتباع ما قبلها، ولكونه أخف الحركات، وألنّ 

 .(3) ظرفيتهما، فبنيت على ما بنيت عليه

                                                           
 .813-881 ص ،اإلعراب صنعة في المفصل الزمخشري،يُنظر:    - 1
 .10، ص اللمع في العربيةيُنظر: ابن جني،  - 8
 .383 ص ،1 ج ،والكوفيين البصريين: النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف األنباري،يُنظر:   -3
 .883 ص ،8 ج ،الجوامع جمع شرح في الهوامع همع السيوطي،: يُنظر  - 4
 .9 ، صالتقاء الساكنين بين الحقيقة والوهمعبابنة،  - 2
م، ج 8003، 1العصرية، ط ، المكتبةوالكوفيين البصريين: النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصافيُنظر: األنباري، كمال الدين،   - 6

 .482-484، ص 8
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  ُحْيث 

ً إلى الجمل سواء ظرف مكان مبهم،  . مثال (0)فعلية  مكانت اسمية أأوال ي ستعمل إال مضافا

نْ  فَك اَل ذلك قول هللا تعالى: }  ئْت َما َحْيث   م   [. 02{ ] األعراف:  ش 

" على الضم، مع أن األصل فيه بنائه السكون، لكّن بناءه على  ي بنى ظرف المكان " حيث 

" حْيْث"، وهذا التتابع مستثقل  في العربية، كما أّن بناءه على  السكون يؤدي إلى تتابع صامتين

ّرك بالضم ". التقائهمايؤدي إلى التقاء ساكنين، فوجب تحريك آخره، لمنع  السكون لمشابهته وح 

" و " بعد "  . (9)"  الغايات المحذوف ما أضيفت إليه مثل " قبل 

وفي إحدى لغاته ب ني على الفتح "حيَث " من باب أن الفتح أخف الحركات، والعربية تميل إلى 

" فهو بهذه القراءة  .(3) "َكْيفَ " و" أْينَ " كـ الياء بعد الكسرة لثقلالخفة  وق رأ بالكسر فقيل: " حيث 

 وإن فكسروا، ،"َجْير  : "قالوا كما الثقَل، وعدم مباالة الساكنين، التقاء أصل علىالكسر،  ىمبني عل

ر قبل كان  .(4) ياء   اآلخ 

يتم النطق  يرى الدكتور جعفر عبابنة أنها جاءت هكذا على أصل الوضع فيها، أي أنه لم

بتحريك آخره، بل إن العرب تحدثت به هكذا، فهذا هو أصل  بتوالي الساكنين ثم تّم التخلص منه

 .(1)وضعه 

ترى الدراسة أن العرب لم تصل إلى التقاء الساكنين في هذا الحرف، وجاءت على أصل 

ما قبلها، فالذي  الوضع هكذا، مبنية على الفتح، لكنها أيضاً تتجه نحو أن سبب مجيئها هكذا سكون

 منع بناءها على أصل البناء في العربية  هو تجنب التقاء الساكنين قبل حدوثه.

                                                           
 .810 ص ،8ج ،النحو معاني السامرائي،يُنظر:   - 1
 .190 ص ،3 ج ص ،الكافية على الرضي شرح األستراباذي،  - 8
 .114 ،3 ج ،للزمخشري المفصل شرح يعيش، نابيُنظر:   - 3
 .112 ،3 ج ،للزمخشري المفصل شرح يعيش، ابن يُنظر: - 4
 .9، ص التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهمعبابنة،  - 2

 



156 

 

  َضُ وْ ع 

ْستَْقبل الستغراق ظرف ب الن ْفي   ويختصُّ  "أبدا" مثل اْلم 
" أي ال وْ . فتقول: ال أفعله عَ (0) ض 

"،وْ " عَ  مشهورعلى الضم وهو ال ما لم يضف، وي بنى وهو ظرف  مبنيٌّ  أفعل ذلك أبداً.  ض 

، وي بنى على  كقبل  وبعد ، وقد يكون الستغراق الماضي مثل: قطُّ، تقو: ما رأيت  مثلَه  َعْوض 

َ  وْ وعلى الكسر " عَ  ؛ للخفة، مثل أيَن،َض"وْ الفتح " عَ  على أصل التقاء ، كأمس  (9) "ض 

 .(3)الساكنين 

  ُّقط 

 وهو ظرف. (4)عمري من وانقطع مضى فيماظرف للزمن الماضي، نحو: " ما فعلته قط" أي 

إذ األصل على الضم، وهو بذلك مخالف ألصل البناء في العربية،  . ي بنىمبني لتضمنه معنى "مذ"

التقاء الساكنين، الذي استوجب تحريك الحرف األخير،  هو أن ي بنى على السكون، والذي منع ذلك

   .(1)الساكنين اءالتق أصل على تكسر وقد بالغايات، تشبيًهاوب ني على الضم 

  ُقبُل، بعد  

زماٍن أو مكان، يحّدده سياق الجملة، فللزمان نحو : "جئت  قبل العصر"، وللمكان ظرفا 

 لكّن سكونوب نيا على الضم مع أن األصل أن ي بنيا على السكون،  .(3)نحو: "داري قبل دارك" 

مقطع يحتوي على تتابع قبل اآلخر فيهما منع ذلك، فلمنع التقاء ساكنين، ولمنع تكون ما 

 ما صامتين حرك آخر كل منهما، وبناؤهما على الضم  مع أن الفتح أخف منه، والكسر على

الساكنين، إال أنه تّم التجاوز عن هاتين الحركتين وبنيا على  التقاء من التخلص في األصل هو

ْعَراب َحال ألن كل من " قبل" و " بعد" يدخل ف ي ؛الضم  على بنيا فَلَو ،"والجر النصب اإْل 

لَ  إ ْعَراب، َحَرَكة حركتهما أَن يتََوه م أَن لَجاز َواْلَكْسر، اْلفَتْح  َهَذا ليزول بهما، الض م إ لَى فَع د 

                                                           
 – الفكر ، دارهللا حمد علي محمد/  المبارك مازن. د: األعاريب، تحقيق كتب عن اللبيب مغني عبد هللا بن يوسف،  ،ابن هشام: يُنظر - 1

 م.1892، 6دمشق، ط
 .21 ص ،3 ج العربية، الدروس جامع الغالييني،: يُنظر  - 8
 .812 ص ،8 ج الجوامع، جمع شرح في الهوامع همع السيوطي،: يُنظر  - 3
 .326م، ص 1824، 1، طالقديم التراث إحياء دارابن جني، أبو الفتح عثمان، المنصف البن جني،  - 4
 العزيز عبد. د السوداني، توفيق محمد أحمد. د. أ فاخر، محمد علي. د. أ: ني، بدر الدين محمد، شرح الشواهد الكبرى، تحقيقيُنظر: العي - 2

 .828، ص 8م، ج8010، 1، مصر، ط القاهرة والترجمة، والتوزيع والنشر للطباعة السالم فاخر، دار محمد
 .319، ص  النحو الشافييُنظر: مغالسة،  - 6
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ا الحركات، أقوى الض م كما أَن .اللّْبس ْنه َما حذف قد( َوبعد قبل) َكانَت فَلَم   حركا اْلم َضاف، م 

 .(0)اْلَمْحذ وف"  عن عوضا َذل ك ليَك ون الحركات، بأقوى

  : الكسرالبناء على خامسا 

 ، وهذا بيانه:الكسري بنى الظرف أمس على 

  أمِس 

". مبني على الكسر،  .(9) ظرف زمان يعني اليوم الذي قبل يومك نحو : "درست الدرس أمس 

ى مع أن األصل أن ي بنى على السكون، لكن سكون ما قبل اآلخر منع ذلك، فاستوجب بناءه عل

 هو ما علىوبني على الكسر حركة لمنع التقاء الساكنين، ولمنع تتابع صامتين في مقطع واحد، 

 .الساكنين التقاء من التخلص في األصل

 

 

                                                           
 .888، ص النحو عللالوراق،  ابن  - 1
 .418، ص 3، ج الكتابيُنظر: سيبويه،   - 8
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 الخاتمة

هذه دراسة موسومة بعنوان " التحليل الصوتي لظاهرة البناء في العربية" وقد جاءت من 

 اللغة علوم مية مقررات علم األصوات في فهمأه المقدمة مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، و شملت

 أسباب في والمحدثين القدماء رأي عن عامة بنظرة وتحدثت خاصة، النحو وعلم عامة، العربية

 .وأهدافها وأهميتها، الدراسة، مشكلة على احتوت كما البناء،

" التراثية والمعالجة المفهوم: البناء"  عنوان تحت األول الفصل جاء فقدأما فصول الدراسة، 

 على المحدثين ورد القدامى، عند البناء أسباب تناولت ثم واصطالحاً، لغة البناء مفهوم فيه تناولت

ً بـ  الثاني الفصل وجاء. قالوه ما  لغة الحرف مفهوم فيه تناولت ،"الحروف بناء"معنونا

 لجواب،ا وحروف القسم، وحروف الجر، حروف: الحروف من المبنيات تناولت ثم واصطالحاً،

 التحضيض، وحروف الشرط، وحروف التفسير، وحرفا التمني، وحروف العطف، وحروف

 التشبيه، وحروف االستقبال، وحروف المصدرية، والحروف التنبيه، وحروف العرض، وحروف

 قسمت ثم الحروف، هذه من نوع كل عن صغيرة نبذة معطية. النداء وحروف النفي، وحروف

 .عليه ب ني ما على منها حرف كل بناء بسب معللة بنائها، عالمة  حسب منها مجموعة كل حروف

ً  الثالث الفصل جاء  على الماضي الفعل بناء بدايةً  فيه تناولت الذي" االفعال بناء: "بـ معنونا

 تناولت ثم. منها بناء حالة كل في الفعل أشكال موضحةً  الضم، على وأخيراً  السكون، على ثم الفتح

 اآلخر، والمعتل األجوف، والمعتل اآلخر، صحيح: وهي أشكاله جميع في األمر فعل بناء

 بواو المتصل والصحيح االثنين، بألف المتصل والصحيح النسوة، بنون المتصل والصحيح

. الخفيفة أو الثقيلة التوكيد بنون والمتصل والمضعّف، المخاطبة، بياء المتصل والصحيح الجماعة،

 التوكيد بنون واتصاله النسوة، بنون اتصاله حال في المضارع الفعل ببناء الفصل هذا وأنهيت

 .والخفيفة الثقيلة

ً  الرابع الفصل جاء  موضحة الضمائر، ببناء وابتدأت"  والظروف األسماء بناء"  بـ معنونا

 كل بناء مبينة حدة على أقسامه بكل الضمائر هذه من نوع كل تناولت ثم بنائها، وعلة مفهومها،

 بناء تفصيل ثم بنائها علة عن الحديث ثم عنها، بنبذة مقدمة اإلشارة أسماء تناولت مث فيها، ضمير

ً  انطبق وهذا فيها، اسم كل  وأسماء االستفهام، وأسماء الموصولة األسماء عن حديثي في أيضا

 كل بناء ووضحت مفهومها، بينت إذ الظروف، ببناء الفصل واختتم األفعال، وأسماء الشرط،

 .امنه مبني ظرف
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 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، يمكن بيانها على النحو اآلتي:قد هذا، و

  ظاهرة صوتيّة محضة يفسرها علم األصوات الحديث. البناء -0

صوتي ة  ظاهرة في حقيقتها العلمية تغيرات  ال هتفسير ظاهرة البناء تفسيراً صوتيّا؛ ألن هذ -9

 اب التقديري وهو ال يفسر هذه الظاهرة.ليس لها صلة باإلعراب إال ما سموه اإلعر

تعدل العربية عن عالمة البناء األصلية ألسباٍب أهمها: احتواء الكلمة على ثقل ما، فتؤدي  -3

 هذا الثقل، مما تعدل إلى ما هو أخف منها. زيادةالعالمة األصلية إلى 

مقبولة في جل الحصول على مقاطع صوتية أتلجأ العربية للتخلص من التقاء الساكنين من  -4

 النظام اللغوي، خالية من تتابع الصوامت الذي يشكل ثقالً عند النطق به.

وليس  ،كشف علم األصوات أن الفعل المتصل بواو الجماعة محرك بحرف المد الواو -1

 بالضمة كما يعتقد علماء النحو.  

ها كشف علم األصوات أنه ال وجود للحركات المقدرة على حروف المد. إذ إن تعذّر نطق -3

أو استثقاله يثبت عدم وجود هذه الحركات فال داعي لتقديرها، وما كان تقديرها إال إرغاماً 

 من النحاة إللحاق البناء باإلعراب.

جميع العمليات النحوية والصوتية التي ت جرى على الكلمات ما هي إال لتحقيق أقصى  -1

 ي إلى سهولة النطق.واالنسجام الصوتي في الجملة العربية الذي يؤد ،درجات التطابق

 توصيات:

توصي الباحثة بمزيد من الدراسات الموازنة بين تعليالت البناء بين القدماء والمحدثين، 

، وانطالقاً من أن القدماء كانوا يعللون أسباب البناء بمشابهة وتفسير ظواهر البناء في هذه الجوانب

ماليًّا، وأخيراً افتقاريًّا. بينما اتّجه المحدثون كان شبهاً وضعيًّا، أم معنويًّا، أم استعأالحروف، سواء 

 إلى علم األصوات في تفسير ظواهر البناء في العربية.
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 المصادر والمراجع

 الكتب 

 فتحي: تحقيق ،العربية علم في البديع( هـ 0491) السعادات، أبو الدين مجد األثير، ابن -0

 .القرى أم جامعة ، السعودية:0ط الدين، علي أحمد

: القاهرة ،(0ط) ،العربية علم قواعد في الوفية المقاصد ،(م9101) طه، هري،األز -9

 والتوزيع للنشر المشارق مكتبة

 ،0ط مرعب، عوض محمد: تحقيق ،اللغة تهذيب (م9110) أحمد، بن محمد األزهري، -3

 .العربي التراث إحياء دار: بيروت

 دار :لبنان - بيروت ،0ط ،الحاجب ابن كافية شرح م(0223) الدين، رضي ستراباذي،األ -4

 .العلمية الكتب

 والتوزيع. للنشر وائل دار، عمان:0 ط :النحوي األصوات علمم( 9109) سمير، استيتية، -1

، 0 ط ،مالك ابن ألفية على األشموني شرحم( 0228) محمد، بن علي األشموني، -3

 .العلمية الكتب دار: بيروت

 ،(4ط) ،البخاري لإلمام المفرد األدب صحيح ،(م0221) الدين، ناصر محمد األلباني، -1

 الدليل مكتبة: السعودية

 أبي بن األرقم دار، 0ط ،العربية أسرارم( 0222) محمد، بن الرحمن عبد ،األنباري -8

 األرقم.

 ،والكوفيين البصريين بين الخالف مسائل في اإلنصافم( 9119) ،كمال الدين األنباري، -2

 .الخانجي مكتبة مصر، ،القاهرة، 0ط مبروك، جودة: تحقيق

 المصرية. االنجلو مكتبةمصر:  ،1ط ،اللغوية األصواتم( 0211)  إبراهيم، أنيس، -01

 محمد: تحقيق ،(0ط) ،البخاري صحيح ،(هـ0499)  إسماعيل، بن محمد البخاري،  -00

 النجاة، طوق دار: بيروت ناصر، بن زهير

 مكتبةرة: ، القاه9، طالعربية للغة النحوي التطورم(، 0224) ،جوتهلف برجشتراسر،  -09

 .الخانجي

 جامعة التواب، عبد رمضان:  ترجمة ،السامية اللغات فقهم( 0211) كارل، بروكلمان،  -03

 شمس. عين

 ،9ط ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة(  م0284) عمر، بن القادر عبد غدادي،بال  -04

 . الخانجي مكتبة ة:لقاهرا هارون، السالم عبد: تحقيق

 المؤسسة مجد :لبنان – بيروت ،0ط ،اإلعراب أدوات( م 9111) شوكت، ظاهر البياتي،  -01

 .والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية

 القادر عبد محمد: تحقيق ،(3ط) الكبرى، السنن ،(م9113) الحسين، بن أحمد البيهقي،  -03

 .العلمية الكتب دار: بيروت عطا،
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 بيروت،, 0ط ،التعريفات معجم( م 0283) الشريف، السيد محمد بن علي الجرجاني،  -01

 .العلمية الكتب دار: لبنان

 التراث إحياء دار ،0ط ،جني البن المنصف( م 0214) عثمان، الفتح أبو جني، ابن -08

 .القديم

 .للكتاب العامة المصرية الهيئةمصر:  ،0ط ،الخصائص عثمان، جني، ابن -02

  .قافيةالث الكتب دار :الكويت فارس، فائز: تحقيق ،العربية في اللمع عثمان، جني، ابن -91

 ،العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح( م9114) محمد، ،الدين شمس الجوجري، -90

 عمادة :السعودية العربية المملكة المنورة، المدينة الحارثي، جزاء بن نواف: تحقيق, 0ط

 اإلسالمية. بالجامعة العلمي البحث

 عبد أحمد: تحقيق ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح حماد، بن إسماعيل الجوهري، -99

  ،4 ط بيروت، للماليين، العلم دار عطار، الغفور

 مكة, 0ط ,اآلجرومية نظم شرح في البرية رب فتح( م 9101) عمر، بن أحمد الحازمي، -93

 .األسدي مكتبة: المكرمة 

 .السالم دار :مصر القاهرة،, 0ط ،اإلعراب ملحة (م9111) علي، بن القاسم الحريري، -94

 .الكتب عالم, 1ط ، ،ومبناها معناها العربية لغةال( م 9113 )تمام، حّسان، -91

 .المعارف دار القاهرة: ,01 ط الوافي، النحو عباس، حسن، -93

 دارمصر:  دياب، فايز: تحقيق9ط ،اللمع توجيه( م 9111) الحسين، بن أحمد الخباز، -91

 والنشر. للطباعة السالم

 .والنشر للطباعة بيروت دار: بيروت ،(ط.د) جرير، ديوان ،(م0283) جرير، الخطفي، -98

 دار: بيروت ،(ط.د) اإلعراب، في المفصل المعجم ،(ت.د) يوسف، ظاهر الخطيب، -92

 العلمية الكتب

 دار : لبنان -بيروت ،(الزينية األزهار)  بـ الملقب األلفية متن شرح ،زيني أحمد دحالن،  -31

 .العلمية الكتب

 فاخر: تحقيق ,0ط ،لوافيا شرح في الصافي المنهل ،هللا عبد أبي الدين بدر الدماميني، -30

 .العلمية الكتب دار: لبنان  -بيروت معطر، جبر

(، بيروت: دار الكتاب 0، )طديوان النابغة الذبيانيم(، 0220الذبياني، النابغة، )  -39

 .العربي

 .والتوزيع للنشر المعارف مكتبة, 0 ط ،النحوي التطبيق( م 0222) عبده، الراجحي، -33

 يوسف: تحقيق, 1ط ،الصحاح مختار( م0222) بكر، أبي بن محمد الدين زين الرازي، -34

 النموذجية. الدار -العصرية المكتبة:  صيدا -بيروت محمد، الشيخ

، مكة المكرمة، 9، طالحروف معاني كتابم ( 0283علي بن عيسى، )  الرماني، -31

 العزيزية : مكتبة الطالب الجامعي.

 دار: عمان  السامرائي، راهيمإب: تحقيق ،الحروف منازل رسالة عيسى، بن علي الرماني، -33

 .الفكر

 ،القاموس جواهر من العروس تاج الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمد الزبيدي، -31

 الهداية. دار
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 محمود هدى: تحقيق ،ينصرف ال وما ينصرف ما(  ـه0210) اسحاق، أبو الزجاج،  -38

 .اإلسالمي التراث إحياء لجنةالقاهرة:  قراعة،

: تحقيق ،0ط ،والصفات المعاني حروف( م0284) اسحاق، بن الرحمن عبد الزجاجي، -32

  الرسالة. مؤسسةبيروت:  الحمد، توفيق علي

 المبارك، مازن: تحقيق ،9ط ،الالمات( م 0281) اسحاق، بن الرحمن عبد الزجاجي، -41

 الفكر. داردمشق: 

 الحمد، توفيق علي: تحقيق ،0ط ،النحو في الجمل اسحاق، بن الرحمن عبد الزجاجي، -40

 .الرسالة مؤسسة: لبنان  -بيروت

، 0ط ،اإلعراب صنعة في المفصل( م 0223) عمرو، بن محمود القاسم أبو الزمخشري، -49

 . الهالل مكتبة: بيروت  ملحم، بو علي: تحقيق

 صالح فخر: تحقيق, 0ط ،اللغة علم في المفصل( م 9114) عمر، بن محمد الزمخشري، -43

 والتوزيع. للنشر عمار دار قدارة،

 .الفكر دار, 0ط ،النحو معاني( م 9111) صالح، فاضل رائي،السام -44

 ومعان. أحكام, 0ط ،العربي النحو( م 9104 ) صالح، فاضل السامرائي، -41

 ، الفتلي، الحسين عبد: تحقيق ،النحو في األصول السري، بن محمد بكر أبو السراج، ابن-43

 .الرسالة مؤسسة :بيروت – لبنان

 والصرف النحو األدب وآالت اللغة قواعد في لبابال( م 0283) علي، محمد السراج، -41

 .الفكر دار, دمشق: 0ط ،والمثل واللغة والعروض والبالغة

 منشأة: اإلسكندرية  ،الفقه ولطائف النحو دقائق بين المعاني حروف محمود، سعد -48

 .المعارف

، بيروت هنداوي، الحليم عبد: تحقيق, 0ط ،العلوم مفتاح محمد، بن يوسف السكاكي، -42

 .العلمية الكتب دار: نان لب

, 0ط ،للسَُّهيلي النَّحو في الفكر نتائج( م 0229) الرحمن، عبد القاسم أبو السهيلي، -11

 . العلمية الكتب دار: بيروت 

 هارون، السالم عبد: تحقيق,3ط ،الكتاب(  م0288) عثمان، بن عمرو البشر أبو سيبويه،  -10

 .الخانجي مكتبةالقاهرة: 

 خليل: تحقيق, 0ط ،المخصص( م0223 ) إسماعيل، بن علي الحسن أبو ،ابن سيده  -19

 العربي. التراث إحياء دار: بيروت  جفال، إبراهم

 علي، سيد وعلي مهدلي، حسن أحمد: تحقيق ،سيبويه كتاب شرح سعيد، أبي السيرافي، -13

 .العلمية الكتب دار: لبنان  – بيروت

 ،الجوامع جمع شرح في عالهوام همع( م 0222) الرحمن، عبد الدين جالل السيوطي، -14

 .علميةال الكتب دار:  لبنان – بيروت الدين، شمس أحمد: تحقيق, 0ط

 مختار غازي: تحقيق ،النحو في والنظائر األشباه هـ(200) الدين، جالل السيوطي، -11

 .طليمات

 مؤسسة: بيروت ،العربية للبنية الصوتي المنهج (م0281) الصبور، عبد شاهين،  -13

 .الرسالة
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 ،(0ط) حنبل، بن أحمد اإلمام مسند ،(م9110) حنبل، بن محمد بن أحمد الشيباني، -11

 الرسالة مؤسسة: بيروت وآخرون، مرشد وعادل األرناؤوط شعيب: تحقيق

ّّ  حاشية( م 0221) علي، بن محمد ان،بّ الصّ  -18  ألفية على األشموني  شرح على بانالّص

 .العلمية الكتب دار: لبنان -، بيروت 0ط ،مالك ابن

 .الخانجي مكتبة :القاهرة ،3ط ،اللغوي التطور (م0221) رمضان، اب،التو عبد -12

: الرياض – السعودية ،0ط ،مالك ابن ألفية شرح( هـ 0434) صالح، بن محمد العثيمين، -31

 .الرشد مكتبة

 ط مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح( م 0281) الرحمن، عبد بن هللا عبد عقيل، ابن -30

 .التراث دار: القاهرة الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق، 91

 والكتابة، النطق قواعد ،0، طالعربية اللغة تعليم مبادئ( م 9118) محمود، عكاشة، -39

 .للجامعات النشر دار: القاهرة

 ط ،واإلعراب البناء علل في اللباب، م0221 الحسين، بن هللا عبد البقاء أبو العكبري،  -33

  .الفكر دار: دمشق النبهان، اإلله عبد. د: تحقيق، 0

 علي. د. أ: تحقيق ،0ط ،الكبرى الشواهد شرحم ( 9101) محمد، الدين بدر العيني،  -34

 القاهرة، فاخر، محمد العزيز عبد. د السوداني، توفيق محمد أحمد. د. أ فاخر، محمد

 والترجمة. والتوزيع والنشر للطباعة السالم دار: مصر

 – صيدا ،98ط ،العربية الدروس جامع( م 0223) محمد، بن مصطفى الغالييني،  -31

  .العصرية المكتبة :بيروت

 العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح (م 0281) الجوهري، حماد بن إسماعيل الفارابي،  -33

 للماليين. العلم دار: بيروت عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق،4 ط

 العرب سننو ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي م( 0221) ابن فارس، أحمد،  -31

 بيضون. علي ،محمد0ط كالمها، في

 قباوة، الدين فخر: تحقيق ،0ط ،النحو في الجمل(  م0281) أحمد، بن الخليل الفراهيدي،  -38

 الرسالة. مؤسسة :بيروت

 دار السامرائي، إبراهيم و المخزومي مهدي: تحقيق ،العين أحمد، بن الخليل الفراهيدي،  -32

 .الهالل ومكتبة

 ط المحيط، القاموس (م 9111) يعقوب، بن محمد طاهر أبو الدين دمج الفيروزآبادي،  -11

 الرسالة مؤسسة: لبنان بيروت، الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق ،8

 والتوزيع. والنشر للطباعة

 بيروت: المكتبة ،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح محمد، بن أحمد الفيومي،  -10

   العلمية.

: تحقيق ،0ط ،اإليضاح شواهد إيضاح( م 0281) هللا، عبد بن الحسن علي وأب القيسي،  -19

 .اإلسالمي الغرب دار: لبنان – بيروت الدعجاني، حمود بن محمد الدكتور

 ابن ألفية حل إلى السالك إرشاد( م 0214) إبراهيم، الدين برهان الجوزية، قيم ابن  -13

 .،الرياض السلف ضواءأ السهلي، محمد بن عوض بن محمد: تحقيق ،0ط مالك،

 فؤاد محمد: تحقيق ،(ط.د) ماجه، ابن سنن ،(ت.د) يزيد، بن محمد هللا عبد بو ماجه، ابن  -14

 العربية الكتب إحياء دار:  القاهرة الباقي، عبد
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 ط المعاني، حروف شرح في المباني رصف( م 9119) النور، عبد بن أحمد المالقي،  -11

 .القلم ردا: مشقد الخراط، محمد احمد: تحقيق،3

 المنعم عبد: تحقيق, 0ط ،الشافية الكافية شرح( م0281) هللا، عبد بن محمد ،ابن مالك  -13

 التراث وإحياء العلمي البحث مركز القرى أم جامعة: المكرمة  مكة هريدي، أحمد

 .اإلسالمي

، 0ط ،العربية اللغة علم في اآلجرومية متممةم ( 9109) محمد، بن محمد المالكي،  -11

 .الصميعي دارالرياض:  -السعودية

بيروت:  عظيمة، الخالق عبد محمد: تحقيق ،المقتضب ،األزدي يزيد بن محمد المبّرد، -18

  .الكتب عالم

 الدعوة. دار ،الوسيط المعجم بالقاهرة، العربية اللغة مجمع  -12

 ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيحم ( 9118) حسن، الدين بدر محمد أبو المرادي،  -81

 .العربي الفكر دار ، سليمان علي الرحمن عبد:  تحقيق، 0ط ،مالك ابن

 ط ،المعاني حروف في الداني الجنىم ( 0229) قاسم، بن حسن الدين بدر المرادي، -80

 الكتب دار: لبنان -بيروت فاضل، نديم محمد األستاذ – قباوة الدين فخر: تحقيق،0

 العلمية.

 دار: بيروت فؤاد، محمد: قيقتح ،(ط.د) مسلم، صحيح ،(ت.د) الحجاج، ابن مسلم،  -89

 .العربي التراث إحياء

 للطباعة. مصر دار: القاهرة)د.ط(،  ،بثينة جميل ديوان )د.ت(، جميل، ،ابن معمر  -83

 المسيرة. دار: عمان ،0ط ،الشامل الشافي النحو( م 9111) محمود، مغالسة،  -84

 ر.صاد دار: بيروت ،3 ط ،العرب لسان(  هـ0404) الدين، جمال منظور، ابن -81

 ،0 ط ،مالك ابن ألفية على الناظم ابن شرح( م 9111) محمد، الدين بدر الناظم، ابن -83

 .العلمية الكتب داربيروت:  السود، عيون باسل محمد: تحقيق

 دار الجابي، الوهاب عبد بسام: ،تحقيق0ط ،الكتاب عمدةم ( 9114) ، جعفر أبو النحاس، -81

 والنشر. للطباعة والجابي الجفان - حزم ابن

 ،0ط ،الفوائد وتلخيص الشواهد تخليص (م0283) محمد، أبو الدين جمال هشام، بنا -88

 .العربي الكتاب دار ، الصالحي مصطفى عباس: تحقيق

 ،العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح( م 9110) محمد، أبو الدين جمال هشام، ابن -82

 .العربي التراث إحياء دار  :لبنان -بيروت ،0ط

. ح: تحقيق، 0ط ،األعاريب كتب عن اللبيب مغنيم( 0220) ، هللا عبد ،ابن هشام -21

 الجيل. دار :بيروت الفاخوري،

 الشيخ يوسف: تحقيق ،مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح يوسف، بن هللا عبد هشام، ابن -20

 .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار البقاعي، محمد

 محمد جاسم محمود: تحقيق، 0ط ،نحوال علل( م 0222) هللا، عبد بن محمد الوراق، ابن -29

 .الرشد مكتبة: السعودية – الرياض الدرويش،

 ،0 ط ،للزمخشري المفصل شرح( م 9110) يعيش، بن علي بن يعيش يعيش، ابن -23

  .العلمية الكتب دار: لبنان بيروت،
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 األبحاث 

عدد (، ال98المجلد )، التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهمم(، 9114عبابنة، جعفر، ) -0

 .عمان: مجمع اللغة العربية ،(33)


