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Abstract: 

The letter is the third section of the sections of speech, and the focus of our research 

was on letters and unilateral devices, and we studied their grammatical significance 

and explained the meaning of each letter through the context contained in the 

sentences, and through the linguistic and idiomatic definition that was mentioned in 

the preamble. Guidance, guidance, and the way to define something. These 

meanings are the ones that fit our study in this research. As for the sample of 

evidence and applications, the book “Funds Ample Menstruation” was the main 

reference for citing the meaning of each letter we mentioned, so we mentioned the 

letters and tools mentioned by Ibn Kamal Pasha through the interpretation of the 

verses of the Qur’an He explained the words of the hadiths, and he used to convey 

the interpretation of the verses and the explanations of the hadith, among the most 

important interpretations of the Qur’an and the explanations of the hadith. And we 

explained the meaning of each letter according to what was mentioned in the books 

of grammarians. A letter does not carry a meaning in itself unless it is within the 

context of a specific sentence, then the significance of each letter is according to 

what was set for it. . 

Key words:  Grammatical Significance, Letter Significance, Unilateral Tools, Ibn Kamal 

Pasha . 
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عة الحياض البن كمال باشا  ي الفوائد المتر
 
ي الحروف واألدوات األحادية ف

 
الداللة النحوية ف

 ـه(940)ت
 

 3   محمود فوزي عبد هللا الكبيسي 
 4هديل شهاب أحمد

 

 الملخص 

ودرسنا داللتها النحوية  فالحرف هو القسم الثالث من أقسام الكالم، وكان محور بحثنا عىل الحروف واألدوات األحادية  

ي التمهيد  
كر فى
ُ
ي الجمل، ومن خالل التعريف اللغوي واالصطالحي الذي ذ

ا معنى كل حرف من خالل السياق الوارد فى
ّ
وبين

ء، فهذه  ي
 المعنى السائد هو الهداية واإلرشاد والطريقة للتعريف عن الش 

ّ
ي الموضوعة للداللة إال أن

د المعانى
ّ
ى لنا تعد فقد تبي ّ

ي 
عة الحياض    المعانى ي هذه البحث، أّما بالنسبة لعينة الشواهد والتطبيقات فكان كتاب الفوائد المتر

ي تناسب دراستنا فى
هي النر

ي ذكرها ابن كمال باشا من خالل  
هو المرجع األساس لالستشهاد عن معنى كل حرف ذكرناه، فذكرنا الحروف واألدوات النر

ح كلمات األحاديث، فكا وح  تفست  آيات القرآن وش  وح الحديث من أهم التفاست  القرآن وش  ن ينقل تفست  اآليات وش 

ي نفسه إال إذا كان ضمن سياق  
ي كتب النحاة. فالحرف ال يحمل معنى فى

كر فى
ُ
ا معنى كل حرف حسب ما ذ

ّ
الحديث، وبين

 .   جملة معينة، فعندها تكون داللة كل حرف بحسب ما وضع له

   . ألحادية، ابن كمال باشا الداللة النحوية، داللة الحروف، األدوات ا : الكلمات المفتاحية
  
 

 المقدمة: 

الداللة النحوية، فكان عنوان بحثنا )الداللة النحوية للحروف واألدوات تناولنا قضية مهمة من قضايا اللغة، أال وهي  
عة الحياض البن كمال باشا ت  ي الفوائد المتر

ي  940األحادية فى
 موضوع الداللة النحوية من الموضوعات المهمة فى

ُّ
ـه(، ويعد

البحث هو من   القواعد، فهذا  ية من هذه 
ّ
المتأت ي 

المعانى ب عن 
ّ
تنق ي 

النر ي  العرن  ون من  نحونا  ي تناولها الكثت 
النر البحوث 

ي البحث والتحليل، أّما بالنسبة لنا فسوف نقوم بعرض هذا البحث  
ي البحث والدراسة، لكن لكل منهم طريقته فى

ى فى الباحثي 
حه، فدرسنا كل حرف نحوًيا ووضْحنا داللته   ي ش 

ي ذكرها ابن كمال باشا فى
من وجهة تطبيقية للحروف واألدوات األحادية النر

ي 
ي كتابه.  النر

ي ذكرها ابن كمال باشا فى
ا باآليات واألحاديث النر

ّ
 دّل عليها ضمن السياق الموضوع فيه، واستعن

 

 التمهيد: الداللة النحوية. 

  :
ً
ه عىل 711وعرفها ابن منظور )تالداللة لغة

ّ
ه دال وداللة فاندل اسيييييييدده اليه... وقد دل

ّ
ء يدل ي

ه عىل الشييييييي 
ّ
ـه( بقوله: "ودل

الل
َ
  . ـه(1414)االنصاري،  ة وِداللة ودلولة، والفتح اعىل، والدليل ما يستدل به، والدليل: الدال"الطريق يدله ود

ا:   ي )تأّما الداللة اصطططًاح 
ها: "ما  502فعّرفها الراغب االصيييفهانى

ّ
ء، كداللة األلفا  عىل ـه( بأن ي

ل به إع معرفة الشييي  يتوصيييّ
" ،   المعنى ي

ء 972، وعّرفها ابن النجار )تـه(1412)االصييييييييييييفهانى ي
ء آخر، فالشيييييييييييي  ي

ء يلهم من فهمه فهم ل  ي
ـه(: "كون الشيييييييييييي 

ي هو المدلول"
ء الثانى ي

،  األول: هو الدال، والش   . ـه(1418)الفتوحي

ى ومن أّما بالنسبة ، أو 1423هم الدكتور أحمد مختار عمر)تلعلم الداللة عند المحدثي  ـه( فهو: "العلم الذي يدرس المعنى
ي الرمه حنر 

وم الواجيييب توافرهيييا فى ، أو ذليييل الفرع اليييذي ييييدرس ش  ذليييل الفرع من علم اللغييية اليييذي يتنييياول نظريييية المعنى
"  .(1998)عمر،  يكون قادرا عىل حمل المعنى

: ترجمة ابن كمال باشا والتعريف بكتابه رياض   الصالحي  
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هو شييييييمن الدين أحمد ابن كمال باشييييييا ينسييييييب إع جده ابن كمال باشييييييا، واشييييييتهر بابن كمال باشييييييا، أو كمال باشييييييا  اده، ابن 
ي سييييييييينة )

ي مدينة  873الكمال الو ير، ولد )رحمه هللا( فى
 ، من نواحي سييييييييييواس وهي مدينة تقع اآلن وسييييييييي  تركيا وقاتـه(، فى

ي بيوت المليل والريياسيييييييييييييييية، فقيد كيان جيده من أمراء اليدولية العثميانيية، وكيان أبوه من  نشييييييييييييييييأ ابن كميال بياشييييييييييييييييا   ،) اده، د.ت.(
فى

، فاشييييييتغل ابن كمال باشييييييا بالعلم وهو شيييييياب، ثم ألحقوه بهمرة العسييييييكر ى ي اإلسييييييالم، وأحد القادة العسييييييكريي 
 المشييييييهورين فى
ا آلبائهم(1997 -ـه  1418)الغهي،  

ً
تر عن   ، تقليد

َ
ي المناصيييييييب وف

الذين كانوا من أصيييييييحاب الكّر والفّر والسيييييييياسييييييية، وتنقل فى
ه عالًما ربانًيا، بعد أن  ب القلوب أراد أن ُيصيييت م

ا
 ُمقل
َّ
 خاصييية جعلته يتفرل للعلم، وكأن

ٌ
 إلهية

ٌ
ت به عناية

َّ
طلب العلم، لكن حف

ة العلم،  ونشيييييأ متعلًما وف ت فيه الغت 
دبَّ
َ
ا عسيييييكرًيا، ف

ً
يفة، هكذا كانت بدايته.  كان قائد ا بالعلوم اإلسيييييالمية ال،ييييي 

ً
 ابن طن

ّ
يعد

ت شييييييييييهرته ومكانته العلمية 
ّ
ي سييييييييييماء ذا  العنيييييييييي فاحتل

كمال باشييييييييييا واحد من أبر  علماء القرن العاش  الذين بر  نجمهم فى
ي كثت  من فنون العلم والتفسيييييييت  والفقه

ي األوسيييييييام العلمية، فهو صييييييياحب م لفات نفاسييييييية فى
والحديث   مسييييييياحة واسيييييييعة فى

ا جعلييه مح  انظييار من قبييل تالميييذ العلم ومح   ي اتقييان كييل علم من هييذه العلوم ممييّ
ه تفّرد فى

ّ
والثقييافيية والييدين بحيييث إنيي

 إعجاب من قبل علماء عنه. 

ي تنياوليت 
اجم والمراجع النر فيات تكياد تجمع أغليب التر

ّ
بعيد هيذه الحيياة الحيافلية بيالنتياي العليي الغمير بيالم لفيات والمصييييييييييييييين

ة   ىلي عليه صيييييالة سيييييت 
ى وهسيييييعمائة للهجرة بعد أن كان مفتيا بمدينة القسيييييطنطينية وصيييييُ ي سييييينة أربعي 

ه توفى
ّ
ابن كمال باشيييييا أن

ي مدينة دمشق
ي جامع فى

 . م(1997 -ـه 1418)الغهي،  الغائب فى

عة الحياض، فالمتصيييفح والقارم للكتاب يفهم   ى المسيييي الفوائد المتر ح رياض الصيييالحي  من مقدمته أّما للنسيييبة لكتابه ش 
 ينتفع به العالم  

ْ
ى أليدي وعقول طلبة العلم ورواده، فأراد أن ي كتاب رياض الصييالحي 

 ابن كمال باشييا سيي  إع إيصييال ما فى
ّ
أن

ه كتاب متكّون من 
ّ
 نصيفه بأن

ْ
ي معرفة أمور ديننا كلها. فمن خالل قراءتنا للكتاب يمكننا أن

والطالب وذلل لفوائده القيّمة فى
ى دفتيها أغلب أحاديث الرسيييييييييييول )صيييييييييييىل هللا وعليه وسيييييييييييلم(، فاحتو  عىل مجلدات، جمع سيييييييييييبعة ت هذه المجلدات بي 

م الكتاب من أول  ه لم يقسيييييييّ
ّ
ا، إال أن

ً
ى حديث ى باًبا، وسيييييييبعة ع،ييييييي  كتاًبا، وألف وثمانمئة وسيييييييتة وهسيييييييعي  ى وسيييييييتي  ثالثمئة واثني 

ي المجلد الراب
ي كتاب مجلد عىل شييييييكل أبواب، فقد بدأ بذكر األبواب وهسييييييميتها فى

ح األحاديث المذكورة فى ا، ف،يييييي 
ً
ع فصيييييياعد

وح الحديث.  حها من كتب ش  ى ونقل ش   رياض الصالحي 

 

ي الحروف واألدوات األحادية: 
 
 الداللة النحوية ف

ذي 436ومييذهييب النحيياة ومنهم الصييييييييييييييييمري ) بييّ
ُ
ه"، وعّرفييه األ ي غت 

 الحرف هو: "لفظ يييدلُّ عىل معنى فى
ّ
ـه(، إع أن

ها"860شهاب الدين االندلشي )  ي غت 
ي نفِسها، لكن فى

 . (2001)األبذي،  ـه(: "كل كلمٍة ال تدلُّ عىل معنى فى

: الططهطمططزة: 
ً
 أوًل

 ، ى ّي هسيييييتعمل للتصيييييّور والتصيييييديق، فالتصيييييّور هو ما يجاب عنه بالتعيي  : ف
ل
وهي الهمهة أوسيييييع أدوات االسيييييتفهام اسيييييتعمال
ي  والتصيييديق هو ما يجاب عنه بيييييييييييييييييي )نعم(، أو )ال(

ها: "حرف مهمل، يكون للنداء، ـه(1420،  )السيييامران 
ّ
، وعّرفها المرادي بأن

" ي
:  (1992)المرادي،   واالسيييييييتفهام. وما عدا هذين، من أقسيييييييام الهمهة، فلان من حروف المعانى ى ي موضيييييييعي 

، وهسيييييييتعمل فى
 النداء، واالستفهام. 

م
ّ
ها هسيييييييتعمل للنداء القريب الذي قريب منل وفسيييييييمعل، فكل

ّ
 فإذا جاءت للنداء فإن

ً
ا
ّ
ا يبُعد المناد  إليه، نحتاي مد
هيا 
ّ
ي النيداء القرييب، عىل عكن "ييا" فيإن

هيا ال هسيييييييييييييييتعميل إال فى
ّ
ي النيداء من "ييا" ألن

 فى
ل
للصيييييييييييييييوت، ليذليل نجيدهيا أقيل اسيييييييييييييييتعميال

ي  
ا للصوت الذي يحتاجه المناد  فى

ّ
 حرف النداء الي )يا( أكتر الحروف مد

ّ
للمناد    ندائههستعمل لنداء القريب والبعيد، ألن

ي هي للنداء، وذلل لعدم وجود ما يدلُّ عىل حذفها 
،  إليه، فال يجو  حذف الهمهة النر ي

 ، ومنه قول الشاعر: (2002)المالقر

 بعض هذا التدلل        وإن كنت قد ا معِت رصمي 
ل
فأجمىلي أفاطم مهًل

 

هييا قريبيية منييه فييأمرؤ القان ينييادي    (12، صيييييييييييييييفحيية 2014)امرؤ القان، 
ّ
 يييا فيياطميية، فبمييا أن

ل
محبوبتييه ويقول لهييا كفييا  تييدلًل

ه اسيييييييتخدم حرف النداء الهمهة فداللتها النحوية هنا لنداء القريب
ّ
،   حسيييييييًيا ومعنوًيا، فإن ، فال يحتاي إع (1997)األندلشيييييييي

 بالصييوت،  
ّ
 البعيد يحتاي إع مد

ّ
 بالصييوت  ي هسييمعه، فال يناد  بها اال القريب ألن

ّ
،  ولان بالهمهة مد بالصييوتمد ي

)الرمانى
ها حرف انفجاري ينقطع النفن عند نطقهد. ت(

ّ
 . (2005)الحمد،  ، ألن

ّي حرف مشيييتر : يدخل عىل األسيييماء واألفعال،  أّما همهة االسيييتفهام: فقد عّرفها المرادي بقوله: "فأّما همهة االسيييتفهام ف
ي طلب التصيييييييديق الموجب، ال   لطلب تصيييييييديق، نحو: أ يد قائمو أو تصيييييييور، نحو: أ يد 

عند  أم عمروو وهسييييييياويييها )هل( فى
" ها  ، وهي أصيييييييل وأم أدوات االسيييييييتفهام، كما قال عنها سييييييييبويه: )وذلل  (1992)المرادي،   غت 

ّ
االسيييييييتفهام الذي ال حرُف  ألن

ه( ُ ي األصيييييييل غت 
ه، ولان لالسيييييييتفهام فى  الهمهة(1988)سييييييييبويه،  يهول عنه إع غت 

ّ
: أن أصيييييييلها لالسيييييييتفهام ومنها  ؛ أي بمعنى

 نستخري معاٍن اخر . 
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ي كعب األسييييليي خادم رسييييول هللا صييييىل هللا عليه وسييييلم،   ي فراس ربيعة ن  ي الفوائد، )عن أن 
يفة فى ومّما جاء من أحاديث ش 

ي هللا عنهم، قال: كنت أبات مع رسيييييول هللا صيييييىل هللا عليه وسيييييلم، ففتيه بوضيييييوئه وحاجته، فقال
ِة ر ى
َّ
ف : ومن اهل الصيييييُّ

ة  ي عىل نفسيييييييييييييييل بكتر
ّ ي الجنة، فقال: "أو غت  ذللو"، قلت: هو ذا ، قال: " فأعنى

"، فقلت: أسيييييييييييييييالل مرافقتل فى ي
"سيييييييييييييييلنى

ي (1955)مسييييييييييلم،   السييييييييييجود" رواه مسييييييييييلم( 
، والواو النر

ل
ي هذه الهمهة: والهمهة لالسييييييييييتفهام هسييييييييييتديي فعًل

ي فى ، وقال الطين 
يف ك  عاطفة،سيبقتها   ي الحديث ال،ي 

 رسيول هللا )صيىل هللا عليه وسيلم( كان يسيأل أبو فداللة الهمهة فى
ّ
انت لالسيتفهام؛ ألن

ي )صىل هللا عليه   النن 
ّ
ي وقال: أو غت  ذللو أي: َسْل غت  ذللو فأجابه: هو ذا ، ألن  عليه  النن 

ّ
ي هللا عنه(، فرد

فراس )ر ى
ء آخر غت  مرافقته، ألنه فهم منه أنه طلب منه المساواة م ي

ي درجته. وسلم(، كان يحثه عىل ل 
 عه فى

ي صييييييىل هللا عليه وسييييييلم، ومعاذ رديفه عىل الرحل، قال: "يا معاذ " قال: لبيل يا رسييييييول  ي هللا عنه: أن النن 
و)عن أنن ر ى

هللا وسيييعديل، قال: "يا معاذ  "، قال: لبيل يا رسيييول هللا وسيييعديل، قال: "يا معاذ " قال: لبيل يا رسيييول هللا وسيييعديل،  
ا، قال: "ما من عبٍد 

ً
ا من قلبه، أال حرمه هللا عىل النار"، قال: ثالث

ً
ا عبده ورسييييوله صييييدق

ً
 محمد

ّ
يشييييهد أن ال إله إال هللا، وأن

كلوا"، فأخت  بها معاذ عند موته تأثًما"، متفق عليه(
ّ
ا يت
ً
واو قال: "إذ )البخاري،  يا رسييول هللا  أفال أخت  بها الناس فاسييتا،يي 

1993) . 

ي عن هذه الهمهة: وقو 
ي الصدارة، والفاء عدمهاوقال الكرمانى

 الهمهة تقتضى
ّ
": فإن ،  له "أفال أخت  ي

، فداللة ـه(1356)الكرمانى
ت عن اسييييتفهام التصييييديق، ألن الجواب عنه بنعم أو ال، وبما أنها ام أدوات االسييييتفهام  الهمهة هنا للسيييي ال وهنا الهمهة عت 

ي حرف العطف )الفاء( بعدها، فأنن
ي هللا عنه( هنا يسييييأل رسييييول هللا )صييييىل هللا عليه   فلها الصييييدارة بالكالم، وان يأنر

)ر ى
 وسلم(، هل يخت  المسلمون بما قاله لهو 

ي جميع ذلل معنى االستفهام: 
خر، بحسب المقام، لكن األصل فى

ُ
 الهمهة لمعان أ

ّ
 وترد

 األنكييار كمييا عرفييه عالء الييدين بن االربىلي )
/ األنكييار: ومعنى

ل
ل مييا يييذكر بعييد الهمهة ـه(: "وهو الييذي يطلييب بييه إبطييا741اول

ا 
ً
ي كقولل: أأنا فعلتو؛ أي: ما فعلت، فصييييار ما يقع بعدها مث ت

وتكذيب مديي ما يدي به، وقيل فاألوع هسييييميتها بالمنافى
ا، كقولل: أما فعلتو؛ أي: ما فعلت

ً
،   منفًيا، ومنفًيا مث ت . ومنه قول )الرسييييييييول صييييييييىل هللا عليه وسييييييييلم(: ـه(1429)االربىلي

ي هللا عنهيا قياليت: قيدم نياس من األعراب عىل رسيييييييييييييييول هللا صيييييييييييييييىل هللا علييه وسيييييييييييييييلم، فقيالوا: أتقّبلون )وعن عياششيييييييييييييييية  
ر ى

صيييييي يانكمو فقال: "نعم"، قالوا: لكن وهللا ما نقبل  فقال رسييييييول هللا صييييييىل هللا عليه وسييييييلم: "أو أملل إن كان هللا نمع من 
،   قلوبكم الرحمة " متفق عليه( ي

ي ، وقال ـه(1420)السيامران 
ي قوله )صيىل هللا عليه وسيلم(: الهمهة االسيتفهامية فى

ي فى الطين 
ي قدرته عليه الصيييييييييالة والسيييييييييالم عن اإلتيان بما نمع هللا من قلبه من 

ي معنى الكالم: نقى  القرطن 
"أو أمللو" إنكارية، فيف،يييييييييّ

،    الرحمة ي ل عىل أـه(1417)القرطن 
ّ
 المسييييييييييتفهم عنه أمر منكر، قد ، فداللة الهمهة هنا لالسييييييييييتفهام االنكاري؛ أي: هذا يد

ّ
ن

ه )صييىل هللا عليه وسييلم( غت  قادر بوضييع الرحمة بقلوب من نهعها هللا منهم، 
ّ
ينكره العقل أو الدين وما إع ذلل، بمعنى أن

ي قليب 
ة لهم ورحمية بهم، وفييه دلييٌل عىل أن هللا تعياع قيد أنهل فى

ّ
ي هيذا دلييٌل عىل تقبييل الصييييييييييييييي ييان شيييييييييييييييفقية عليهم ورقي

وفى
،  ن الرحمةاإلنسا ى  . ـه(1426)العثيمي 

، سيييييييييواء كان بيييييييييييييييييييييييي)ما أو لم أو لان أو لما(، نحو: أما  ي
ثانًيا/ التقرير: "وهو أثبات المسيييييييييتفهم عنه، ويخت  بالوقوع بعد النقى

،  فعلييتو، و: ألم أقييل لييلو ـه(: فعىل هييذا كييان القييياس أن يجيياب عن 745، فقييال أبو حيييان االنييدلشيييييييييييييييي )ـه(1429)االربىلي
ي أن يجاب عن استفهام استفها

، وأجابوا بيييييييييييي)بىل(، فلان نًصا فى ي
م التقرير بيييييييييييي)نعم(، ولكن العرب اجرت التقرير مجر  النقى

،    التقرير بي )نعم( ي هللا عنه، أن (1998)االندلشي
ي هريرة ر ى  بها استفهام التقرير، )وعن أن 

ّ
ي ورد

، من األحاديث النبوية النر
، إنا إن شياء هللا بكم الحقون، وددت رسيول هللا صيىل هللا عليه وسيلم أ ى ة، فقال: "السيالم عليكم دار قوم الم مني   المقت 
نر

، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد"، قالوا: كيف  ي ا قد رأينا إخواننا"، قالوا: أولسييييييينا إخوانل يا رسيييييييول هللاو قال: "أنتم أصيييييييحان 
ّ
أن

متل يا رسيييييييييييييييول هللاو فقال: "أرأي
ُ
ي بعد من أ

ى ظهري خيل دهم بهم، تعرف من لم يأنر  له خيل غرُّ محجلة بي 
ل
ت لو أن رجًل

ى من الوضيييوء، وأنا أفرطهم عىل الحوض" رواه  ا محجلي  أال يعرف خيلهو"، قالوا: بىل يا رسيييول هللا، قال: " فأنهم يأتون غرم
ي سيييبقت؛ أي: للهمهة ، قال ابن كمال باشيييا: وقوله: "أال يعرف"  (1955)مسيييلم،  مسيييلم(

الهمهة هنا همهة التقرير م كدة للنر
ي افادت 

ه جاء بهمهة االسيتفهام النر
ّ
: أن ها جاءت للتقرير؛ بمعنى

ّ
، فداللة الهمهة هنا أن ي

نى ي سيبقت؛ ألن معنى )أرأيت( أخت 
النر

ى آالف الخيول وهو كذلل فأنه يوم المح،  يعرف اخ ي االسالم التقرير لكي يثبت لهم بأنه يعرف خيله من بي 
 وانه فى

ا/ التعجب
ً
،  ثالث ي

ب بالدين{ـه(1420)السامران 
ّ
م الرا ي 1، سورة الماعون، اآلية: : ومنه قوله تعاع: }أرأيت ألذي يكذ

ّ
( تكل

ي التعجيب، 
ي صيييييييييييييييورة االسيييييييييييييييتفهيام، لكن الغرض منهيا المبيالغية فى

ي هيذه اآليية الكريمية: وهيذه الهمهة وإن كيانيت فى
عن الهمهة فى

ي وهو االسيييييييييييييييتفهيييام إع معنى المجيييا ي وهو التعجيييب،   فيييداللييية الهمهة
هيييا: خرجيييت من معنييياهيييا الحقيقر

ّ
؛ أي أن ي هنيييا التع؛ 

ي قوله
ي الجهالة والجحود وللتعجيب  -سيييييبحانه -فاالسيييييتفهام فى

( للتعجب من حال هذا اإلنسيييييان الذي بله النهاية فى
َ
ْيت
َ
َرأ
َ
)أ
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، الذين كذبوا بالبعث، واعتدوا عىل اليتام ى كي  من فضيييله، وهجروا الصيييالة،  -تعاع -، وبخلوا بما آتاهم هللامن حال الم،ييي 
 ومنعوا الهكاة. 

 رسول هللا صىل  
ّ
ي هللا عنه: أن

وهنالل حديث خرجت فيه همهة االستفهام إع معنى التعجب، )وعن عقبة بن عامر ر ى
نهلت هذه الليلة لم ُيَر مثلهّن قّ و )قل أعوذ 

ُ
برب الفلق(، )قل أعوذ برب الناس(" رواه    هللا عليه وسلم قال: "ألم تَر آيات أ

" هي كلمة  (1955)مسلم،  مسلم(  
: وقوله )صىل هللا عليه وسلم(: "ألم تّر آيات أنهلت هذه الليلة": "ألم ترَّ ي ، قال الطين 

ي هذا الموضع داللتها النحوية هي أنها خرجت لمعنى التعجب؛ أي أنه: لم يرَّ آ
يات  تعجب وتعجيب بالهمهة، فالهمهة فى

ار  ى كلهن تعويذ للقارم من ش  االش  ى السورتي  ى معنى التعجب أكتر من الهمهة  م(1988)الهجاي،    سورة كهاتي  ، والذي بي ّ
 تكملة الحديث قوله: "لم يرَّ مثلهن". 

،    رابًعا/ التحذير ي
.. م(1988)الهجاي،    والتوبيخ  ـه(1420)السامران  ّ . أفال تعقلوِن{،  : ومنه قوله تعاع: }أتأمرون الناس بالت 

ّي عن المنكر 44)سورة البقرة، اآلية:   ي )أفال تعقلون( للتحذير مع التقريييييع، إذ المقصود من األمر بالمعروف والن
(، الهمهة فى

ي المفسدة
ي جاءت  (2014)ابن كمال باشا،  إرشاد الغت  إع تحصيل المصلحة، وتحذيره عّما يوقعه فى

، فالداللة النحوية النر
ي هذه اآلية هي التوبيخ، وهذا رأي الهجاي )  بها الهمهة
ي القرآن  311فى

ي كتابه معانى
ـه( إذ نراه يتكلم عن داللة هذه الهمهة فى

وأعرابه، وقال: " فاأللف ألف استفهام، ومعناه: التحذير والتوبيخ ههنا، كأنه قيل لهم: أنتم عىل هذه الطريقة. ومعنى هذا  
أعلم  -الكالم    

ه
يأ-واَّلل هم كانوا 

ّ
به أن التمّسل  هم  كون  ويتر بكتابهم  بالتمسل  أتباعهم  وينسون م(1988)الهجاي،    مرون   ،

 أنفسهم وهم ال يعقلون أمر ذلل  

 

ا: الفاء.  ـ   ثطططانططيط

ّي حسيييييييييييييييب ميا قبلهيا ي البيدء ف
،   وال تكون اال مسيييييييييييييييتقلية، فال تعميل فى هيا تخ  أحيد  ـه(1429)االربىلي

ّ
، وهي من العواميل؛ ألن

ى دون اآلخر  ، د. ت( ، ولها ثالثة مواضع: العطف، والميادة، والجوابالقبيلي  ي
 . )الرمانى

/ العًف: 
ً
ي اإلعراب والحكم  أوًل

ي ه،ييييييييييييييي   فى
ّي من الحروف النر ف

تايييب والتعقييييب، ومعنى  (1992)المرادي،     ، وتفييييد التر
تايب أن المعطوف بهيا يكون الحقيا لميا قبلهيا، وأميا التعقييب فمعنياه أن وقوع المعطوف بعيد ال معطوف علييه بغت  مهلية التر

،   أو بمدة قريبة ي
 ـه(1420)السييامران 

ّ
ى الفاء واالسييم المعطوف، و أل ي بعدها المعطوف عليه بدون فاصييل بي 

، بمعنى أن يأنر
ي المقتضيييييييييييييييب كالم عن الفياء العياطفية:  

 فى
ّ
ي بينهميا، وإن وجد فيجيب ان تكون الميدة الهمنيية قريبية، و ورد

يوجد فاصيييييييييييييييل  منى
 األمر بينهميييا قرييييب، نحو قوليييل: دخليييت مكييية فيييالميييدينييية"وهي توجيييب أن الثييي 

ّ
ي بعيييد األول وأن

د، د.ت.(  انى ي )المت 
، وجييياء فى

 . (1988)سيبويه،  )الكتاب( بأن الفاء العطف تكون بمعنى التفصيل

ا  ي هللا عنيه، قيال: كيان ومميّ
ي الفوائيد من أحيادييث نبويية فيهيا الفياء حرف عطف، )وعن عبيد هللا عمرو بن العياع ر ى

جياء فى
ي النار"، 

، فمات، فقال رسيييول هللا صيييىل هللا عليه وسيييلم: "هو فى
ُ
ي صيييىل هللا عليه وسيييلم رجٌل يقال له: ِكْرِكَرة عىل ثقل النن 

 
ّ
: "فذهبوا" الفاء فيه عاطفة (1993)البخاري،   ها" رواه البخاري(فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غل ي . وقال الطين 

ء االسيييييييييييييييم المعطوف   ي تاييب وذلييل لم؛ 
ي هييذا الحييديييث أنهييا حرف عطف أفييادت التر

عىل محييذوف، فييدالليية الفيياء النحوييية فى
، وإن وجد فهو بعدها بدون فاصييييييييل، وأنهم ذهبوا عقب ما قال لهم الرسييييييييول )صييييييييىل هللا عليه وسييييييييلم( بدون فاصييييييييل    ي
منى

 قليل، فذهبوا ينظرون عليه. 

ي هللا عنهما 
ا عند رسييول هللا صييىل هللا عليه وسييلم، ومعنا أبو بكر وعمر ر ى

ً
ا قعود

ّ
ي هللا عنه، قال: كن

ي هريرة ر ى )وعن أن 
ى أظهرنا، فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفهعنا فقمنا، فكنت أّول   ي نفٍر، فقام رسول هللا من بي 

من فمع، فخرجت  فى
ي النجار..."رواه مسييييييييلم(

ا لانصييييييييار لبنى
ً
ي رسييييييييول هللا صييييييييىل هللا عليه وسييييييييلم، حنر أتات حائط

ق (1955)مسييييييييلم،  أبت ى
ّ
، عل

ب علييه بفياء التعقييب المشيييييييييييييييعرة بيالسييييييييييييييي بيية
ّ
ي عىل قوليه )صيييييييييييييييىل هللا علييه وسيييييييييييييييلم(: "فهعنيا فقمنيا" رتي القرطن 

  ، ي )القرطن 
ي ـه(1417

تاب مع التعقيب؛ أي: أنهم قاموا ب،عة عندما رأوا   ، فالداللة النحوية النر ي هذا الحديث هو التر
اقتضتها الفاء فى

ي هذا الحديث: تركنا ما كنا فيه، وأقبلنا عىل طلبه، ولان 
ي كلمة )فمع( فى  القرطن 

رسيييييييييييول هللا يقتطع الطريق بينهم، وف،يييييييييييّ
 الفمع الذي هو بمعنى الذعر والخوف. 

ي العباس عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب وقد ترد الفاء العاطفة ومعنا يف، )وعن أن 
ي الحديث ال،يييي 

ها التفصيييييل، كما فى
 هللا كتيب 

َّ
، عن رسيييييييييييييييول هللا صيييييييييييييييىل هللا علييه وسيييييييييييييييلم فيميا يروي عن ربيه تبيار  وتعياع، قيال: "إن ى ي هللا عنهم أجمعي 

ر ى
ى ذلل: فمن هّم بحسيييييينٍة فلم يعملها كتبها هللا ت بار  وتعاع عنده حسيييييينة كاملة، وإن هّم بها الحسيييييينات والسيييييييئات، ثّم بي ّ

ٍة، وإن هّم بسيييييييييئة فلم يعملها، كتبها هللا عنده  فعملها، كتبها هللا ع،يييييييي  حسيييييييينات إع سييييييييبع مئة ضييييييييعف إع أضييييييييعاٍف كثت 
" متفق عليه(

ل
 واحدة

ل
 هّم بها فعملها، كتبها هللا سيييييييئة

ّ
: وقوله )صييييييىل هللا(1955)مسييييييلم،   حسيييييينة كاملة، وإن ي   ، قال الطين 

عليه وسييييلم(: "فمن هّم" الفاء فيه عاطفة تفصيييييلية، ألن قوله: "كتب الحسيييينات والسيييييئات" مجمل لم يفهم منه كيفية 
ي احتوتها الفاء العاطفة هي التفصييل؛ 

الكتابة، ففصيله بقوله: "فمن هّم بحسينة... إع آخر الحديث" فالداللة النحوية النر
 ضحته. بمعنى أن: الفاء هنا فصلت ما بعدها و و 
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ا/ زائدة:  ي وقال: "أن تكون  ائدة دخولها كخروجها، أو ال مة بحسيييب الكالم، وهي   ثاني 
ي كتابه رصيييف المبانى

ي فى
ذكرها المالقر

،   عند االخفش دخولها كخروجها" ي
،  ، وفائدة  يادتها التنبيه عىل لهوم ما بعدها لما قبلها (2002)المالقر ، ـه(1429)االربىلي

ي 
ي هريرة ر ى ي )وعن أن  ّر عليه  -صييييىل هللا عليه وسييييلم  -هللا عنه أن النن 

َ
، فخ

ً
قال : "بينا أيوب عليه السييييالم يغتسييييل عريانا

ه :ييا أيوب  ألم أكن أغنيتيل عميا تر  و  قيال: بىل وعّهتيل  ولكن ال  ي ثوبيه، فنياداه ربيّ
ي فى
 من ذهيب، فجعيل أيوب يحنر

ٌ
جراد

ي عن بركتل " راوه البخاري(    ن 
ي قوله )صيييييييييىل هللا عليه وسيييييييييلم(: "فخرَّ عليه" (1993)البخاري،    غنى

: الفاء فى ي . قال الطين 

ي قوليه تعياع: }
 { )سيييييييييييييييورة يونن،    ائيدة، كيالفياء االوع فى

َ
ا َيْجَمُعون ميَّ ٌ مم ْ ت 

َ
َو خ
ُ
َرُحوا ه

ْ
َيف
ْ
ل
َ
 ف
َ
ل ليِ ا
َ
ذ بيِ
َ
ِه ف ِ َوِبَرْحَمتيِ

ه
ِل اَّلل

ْ
ضيييييييييييييييي

َ
ْل ِبف

ُ
قي

ي سييييييييييورة  (، فداللة الفاء هنا الميادة، وذلل لو 58اآلية: 
ي فى
جوب اتصييييييييييال ما بعدها بما قبلها، وهي مشييييييييييابهة بالمعنى للفاء النر

ا الميادة كما قال االخفش
ً
 .(1990)األخفش،  يونن، ومعناها ايض

 

ا/ الطكططاف:  ـ   ثططالث

، وغت  عامل. فالعامل: كاف الجر. 
ل
ها حرف عامل وغت  عامل، فقال المرادي: "حرف، يكون عامال

ّ
وغت  اتفق النحاة عىل أن

، واالسيم 
ً
ه عىل حرف واحد، صيدرا

ّ
العامل: كاف الخطاب. أما كاف الجر: فحرف مال م لعمل الجر. والدليل عىل حرفيته أن

، واألسيييماء ال تهاد. وأنه يقع مع مجروره صيييلة، من غت  قبح، نحو: جاء الذي كميد. ولو كان 
ً
ال يكون كذلل. وأنه يكون  ائدا

 لقبح ذلل، السيييييييييتلهامه حذف
ً
، أنه   اسيييييييييما ى ، وكثت  من النحويي  صيييييييييدر الصيييييييييلة من غت  طول...  ومذهب األخفش والفارلي

ي االختيار. فإذا قلت:  يد كاألسد، احتمل اآلمرين. وشذ أبو جعفر بن مضاء، فقال: إن الكاف 
، فى
ً
 واسما

ً
يجو  أن تكون حرفا

ى فييي  ى أن لكيياف التشييييييييييييييي يييه تتعي  ، ألنهييا بمعنى مثييل. وذكر بعض النحويي 
ً
" و قييال اسيييييييييييييييم أبييدا

ً
ه الحرفييية، وذلييل إذا وقع  ائييدا

ِميعُ  َو السيييييييييييييييَّ
ُ
ٌء   َوه ْ ي

َ ِه ل  لييِ
ْ
ِمث
َ
ْاَن ك

َ
ل:  يييد كعمرو، وتكون مميييدة للتوكيييد، كقولييه تعيياع: }ل ْولييِ

َ
ق
َ
: "وتكون للتشييييييييييييييي يييه ك ي  الهجيياح 

{، )سيييييييييورة الشيييييييييور ، اآلية:   ُ ت  َبصيييييييييِ
ْ
ء، وتكون للخطاب"11ال ي

: لان مثله ل  ،  (، والمعنى ي . فالذي تناولته م(1984)الهجاح 

ي 
يفة النر ي تكون  ائدة، ومن األحاديث ال،يييييييييييي 

ي الكتاب المدروس هي )الكاف الجارة( النر
ت عليه تطبيقات فى

ّ
بالدراسيييييييييييية وورد

 ّ ه كانت عي ابنة عّم كانت أحّب الناس إعي
ّ
 ما –جاءت بها الكاف  ائدة: "...، قال اآلخر: اللهم إن

ّ
ي رواية: كنت أحّبها كأشييييد

وفى
..." متفق عليه  -النسيييييييييييييياء  يحب الرجال ى  ألّمت بها سيييييييييييييينة من السييييييييييييييني 

ي حنرّ
ّ )البخاري،  فأردتها عىل نفسييييييييييييييها، فامتنعت منى

"  ائدة جارة(1993
ّ
ي "كأشيييييييد

ي عىل هذه الكاف وقال: والكاف فى
ق الكرمانى

ّ
،  ، وعل ي

ي ـه(1356)الكرمانى
، فالداللة النحوية النر

ا اقتضيييتها الكاف هنا هي أن تكون  ائدة والغرض منه
ً
؛ أي: جاء بالكاف تأكيد ا للتوكيد، وأن حذفت فال تأثت  لها عىل المعنى
ى الرجل  لشيييييييييدة حبه لها وإنها جرت ما بعدها وجاء عىل صييييييييييغة )افعل(؛ أي: حبه لها من اشيييييييييد أنواع الحب الذي يكون بي 

 والمرأة. 

 

 رابططًعطططا/ الططام: 

ي 
ي واألقسام، وإن جميع أقسام الالم هي حرف من حروف المعانى

 الالم المفردة  (1992)المرادي،    حرف كثت  المعانى
ّ
. وأعلم أن

ي كتاًبا سّماه   ف الهجاح 
ّ
ى الًما، وعددها بعضهم ثمانية، وال ها بعضهم ثالثي 

ّ
ي كالم العرب لمعان تتشعب وتكتر فعدد

جاءت فى
ي 
ى
ف انفرد  أنه  اذ  الالمات،  واحدة    كتاب  وذكر كل  العربية  اللغة  ي 

ى
ف الموجودة  الالمات  أنواع  وتحدث عن كل  الكتاب  هذا 

 : ى ى معنى لها، وتقسم الالم عىل قسمي   وخصائصها، إذ إنه ذكر ما يقارب اربعي 

ي للتوكيد. وغت  العاملة وهي أقسام )تدخل عىل بعد، وبعد الم ال
: عاملة وتأنر ى جر  النوع االول/  ائدة، وتنقسم عىل قسمي 

ي بنية الكلمة من دون ساب، حو: عبد: عبدل( 
ى أسماء االشارة، وإضافتها فى  للتوكيد، وتخل عىل لوال، وبي 

ونداء   للتخصي ،  ي 
وتأنر ا 

ً
خفض )عاملة  أقسام:  ثالثة  عىل  وهي  عاملة  ا: 

ً
أيض ى  قسمي  وتنقسم  غت   ائدة،   / ي

الثانى النوع 
ي مع  االستغاثة، والتعجب، وبمعنى )عىل(، وبمعنى )إع(، وبمع

نى )مع(، وبمعنى )بعد(. وأما غت  الهائدة العاملة نصًبا فتأنر
(، والم الجحود، والم العاقبة. أما العاملة جهًما فتكون   ا الم ) ي

ً
ي تنصبه بي)أن( المضمرة وهسي ايض

الفعل المضارع والنر
ي لالبت 

ي هو غت  الهائدة غت  العاملة وتأنر
،   داء وجواب القسم)لامر، والدعاء، والوعيد(. والقسم الثانى ي

 . (2002)المالقر

ي الالم واقسامها وهشعباتها، لم أتطرق إع ذكر جميعها، ألن ذلل يحتاي إع كتابة رسالة خاصة بها، وهنالل  
ة معانى ولكتر

ي الكتاب الذي اتناول در 
ت فى
ّ
ي ورد

ي سأتناول أنواع الالم النر
ي فأنى
ي الدراسة، أما بالنسبة لما يخ  دراسنر

استه،  من تناولها فى
ي وذكرت بها الالم. 

 وأذكر األحاديث النر

 

/ الم االبتداء: 
ً
ي المبتدأ وما حّل موضعه من الفعل المضارع، نحو: لميد   أوًل

: "تدخل لالبتداء فى ي
قال صاحب رصف المبانى

،    قائم، وليقوم  يد" ي
ي نحو: لميد قائم. وفائدتها تو   . (2002)المالقر

كيد مضمون  وقال المرادي: "وهي الالم المفتوحة، فى
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المضارع"  الهروي: "واعلم إن الم االبتداء  (1992)المرادي،    الجملة، وال تدخل إال عىل االسم، والفعل  . وتحدث عنها 

، لتأكيد الكالم حقيقة. وهذه الالم ش يهة بالم القسم ولاست بها" ، فهذه م(1980)الهجاي ع.،  تدخل عىل المبتدأ والخت 
ي  الالم سميت بالم االبتداء 

ي محل رفع مبتدأ وعىل الفعل المضارع. ومثال ذلل ما جاء فى
ألنها تدخل عىل المبتدأ وما كان فى

{، )سورة الض؛، اآلية:   ا
ْ ىَ ترَ
َ
 ف
َ
ل  َربُّ

َ
َسْوَف ُيْعِطيل

َ
ي وقال:  يدت الم االبتداء عىل حرف  5اآلية الكريمة: }َول (، فّ،ها الطين 

ي ال
ى حرفى : وألنت سوف يعطيل ربل وإن تأخر العطاءاالستقبال، و لفظ )رّبل( وجمع بي  ، فيكون المعنى   تأكيد والتأخت 

ي تفست  هذه اآلية: "فإن قلت: ما هذه الالم الداخلة عىل سوفو قلت: هي (2014)ابن كمال باشا،  
ي فى ، وقال الهمخ، 

:  الم االبتداء الم كدة لمضمون الجملة، والمبتدأ محذوف. تقديره: وألنت سوف يعطيل، كما ذك : ال أقسم، أن المعنى ي
رنا فى

ي 
ألنا أقسم، وذلل أنها ال تخلو من أن تكون الم قسم أو ابتداء، فالم القسم ال تدخل عىل المضارع إال مع نون التأكيد، فبقر
، وأن يكون   ، فال بد من تقدير مبتدأ وخت  أصله:  أن تكون الم ابتداء، والم االبتداء ال تدخل إال عىل الجملة من المبتدأ والخت 

و قلت: معناه أن العطاء كائن ال محالة وإن   ي التوكيد والتأخت 
ى حرفى )وألنت سوف يعطيل(. فإن قلت: ما معنى الجمع بي 

ي التأخت  من المصلحة"
ي،    تأخر، لما فى ي هذه اآلية المباركة  ـه(1407)الهمخ، 

ت عليها الالم فى
ّ
ي دل
. فالداللة النحوية النر

ي هي االبتداء وفائدة االبتدا 
ا يعطينا عطاء حنر الر ى وان تأخر فهو يقدر االر اق وي تيها فى

ّ
ء هنا التوكيد؛ أي أن: هللا م كد

ي هللا عنهما، قال: "كان رسول هللا صىل هللا  
يف: )وعن ابن عباس ر ى ي الحديث ال، 

الوقت الذي فيه مصلحة لنا. وجاء فى
ى يل ي رمضان حي 

ي رمضان، فيدارسه  عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون فى
ي كل ليلة فى

يل يلقاه فى يل، وكان جت  قاه جت 
عليه( متفق  المرسلة"  الريييييح  من  بالخت   أجود  يل  يلقاه جت  ى  عليه وسلم حي  فلرسول هللا صىل هللا  )البخاري،      القرآن، 

ي مفً،ا: وقوله: "لرسول هللا" بفتح الالم، الم االبتداء،   (1955)مسلم،    (1993
للتأكيد . قال الكرمانى   يدت عىل المبتدأ 

  ، ي
يف هي االبتداء لدخولها عىل المبتدأ و الغرض من  يادتها    ـه(1356)الكرمانى

ي هذا الحديث ال، 
فداللة )الالم( النحوية فى
ا معنى المبتدأ. 

ً
 هو التوكيد؛ أي:  يدت توكيد

 

ا/ الم التوكيد:  ي خت  المبتدأ وهي عىل ق  ثاني 
، وقسييييييييييم ما سييييييييييمع عن وهي الم االبتداء نفسييييييييييها، تقع فى : قسييييييييييم قيالي

ى سييييييييييمي 
ي تكون للتوكيد 

ي خت  )إن( المكسورة النر
ّي تقع فى ،  العرب؛ فأما القيالي ف ي

، وهي الم مفتوحة دائًما، ويجو  (2002)المالقر
ا، واصييييييييييييييييل دخولهيا عىل المبتيدأ،  ا ال وجوبيً

ً
حيذفهيا وال يختيل معنى الجملية عنيد حيذفهيا، وهيذه الالم تيدخيل عىل الجملية جوا 

كن عندما دخلت )أن( عىل المبتدأ فال يجو  اجتماع حرفا توكيد سيييييييوًيا لثقلهما،  فتأخرت هذه الالم واتصيييييييلت بخت  )أن( ل
،   إل الة ذلل الثقل ي

ي (2002)المالقر
ي ذكرت فى

، والغرض النحوي من دخولها عىل خت  )أن( هو التوكيد، ومن الشييييييييواهد النر
عة والذي فيه الم التوكيد،    قوله تعاع: }  الفوائد المتر

َٰ
ٍت َرَج ا

َ
 َبْعٍضَٰ د

َ
ْوق
َ
ْم ف
ُ
ك
َ
َع َبْعضييييييييي

َ
ْرِض َوَرف

َ ْ
ِئَف ٱأل

 آَٰ
َ
ل
َ
ْم خ
ُ
ك
َ
ِذ  َجَعل

ه
َو ٱل
ُ
َوه

  
َ
ل  َربَّ

َّ
ْم ۗ ِإن

ُ
ك ىا
َ
 َءات
ٓ
ِ َما
ْم فى
ُ
َوك
ُ
َيْبل
ا
{، )سيييييييورة األنعام، اآلية: ل

َٰ
ِحيٌم وٌرٌۭ رَّ

ُ
ف
َ
غ
َ
ۥ ل
ُ
ه
َّ
اِب َوِإن

َ
ِعق
ْ
يييييُع ٱل ي 165َشِ

(، ذكر البيضييييييياوي هذه اآلية فى
ات معاقب بالعرض،  

ّ
ه وتحدث عنها وقال: وهذه الالم هي الم الم كدة، جاءت هنا تنبيًها عىل أنه تعاع غفور بالذ تفسيييييييييييييييت 

، فييالييدالليية النحوييية لالم هنييا انهييا  ائييدة (2014)ابن كمييال بيياشييييييييييييييييا،    سييييييييييييييييامح فيهييا كثت  الرحميية، مبيياله فيهييا، قليييل العقوبيية، م
للتوكييد، فياي ي كيد لنيا بيأنيه غفور رحيم، وصييييييييييييييييه مبيالغية المسيييييييييييييييتخيدمية بياآليية تيدل ييدل عىل إنيه جيل عاله شيييييع العقياب  

 .)البغوي، د. ت( ألعدائه، كثت  الرحمة والمغفرة ألوليائه

ا/ الم العاقبة:  
 
ورة، هي الم ناصييييييييبة لما تدخل عليه من األفعال  ثالث وهي هسييييييييمية بنييييييييية، وفسييييييييميها الكوفيون الم الصييييييييت 

 

ي موضييييييييع مصييييييييدر مخفوض؛ إذ هي حرف جار مثلها م(1980)الهجاي ع.، 
، وتنصييييييييب ما بعدها بنضييييييييمار )أن(، وما بعدها فى

ي المعنى خيياصييييييييييييييييية
ي الظيياهرة، وتفييارقهييا فى

،   العليية فى ي
ا{  ، ومنييه قولييه(2002)المييالقر

ً
ا َوَحَهنيي وم

ُ
د ُهْم عييَ

َ
 ل
َ
ون
ُ
سيييييييييييييييورة  0تعيياع: }ِلَيك

ي هذه (2014)ابن كمال باشيييييييا،   (، يقول ابن كمال باشيييييييا هذه الالم الم العاقبة8القصييييييي ، اآلية: 
، فداللة )الالم( النحوية فى

ـه( هذه اآلية: )ليكون 510اآلية الكريمة أنها بمعنى العاقبة؛ أي: التقطوه فرًحا ولم يعرفوا عاقبة امرهم، وف،يييييييييييييييّ البغوي )
ا ولكن صيييييييييييار  

ً
ورة، ألنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدًوا وحهن لهم عدًوا وحهنا( وهذه الالم هسيييييييييييي الم العاقبة، او الم الصيييييييييييت 

لَّ  ... . ومنه قوله تعاع: })البغوي، د. ت( عاقبة أمرهم ُيضييييييييييييييِ
ا
ِذًبا ل

َ
ِ ك
ه
 اَّلل

َ
َ ا َعىل

َ تر
ْ
ِن اف ُم ِممَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
َمْن أ

َ
َ ف

ه
 اَّلل
َّ
ٍم ۗ ِإن

ْ
ِ ِعل
ْ
ت 
َ
اَس ِبغ

َّ
الن

{، )سيييييييييييورة األنعام، جهء من آية:  ىَ اِلِمي 
ه
ْوَم الظ

َ
ق
ْ
 َيْهِدي ال

َ
ي )ليضيييييييييييل( لاسيييييييييييت الم 144ل

( قال االمام النووي: أن هذه الالم فى
ه إع اإلضيييالل به ورة والعاقبة، ومعناه أن عاقبة كذبه ومصيييت  ، فالداللة (2014ا، )ابن كمال باشييي  التعليل، بل هي الم الصيييت 

ورة؛ أي: قد يصت  امر كذبه إضالال.  ي هذه اآلية هي العاقبة والصت 
ي دلت عليها )الالم( فى

 النحوية النر

 

ا/ الم االختصطططططا :  ي الالم لالختصييييياع، كقولل  رابع 
ي صييييينعة اإلعراب،   : المال لميد واصيييييل معانى

ل فى ي، المفصيييييّ )الهمخ،ييييي 
ي نسيييييييييييييييبيية بيياعتبييار مييا دّل عليييه متعلقيية نحو: الجنيية ، والم االختصييييييييييييييييياع معنيياهييا أنهييا تييد(1993

ى االول والثييانى ل عىل أن بي 
ي الالم الجارة االختصيييياع وهو أصييييل معانيها

، ويقول ابن هشييييام: من معانى ى ، ومن (1985)ابن هشييييام األنصيييياري،  للم مني 
وًعا{، )سيييورة اإلشاء، اآلية: الشيييواهد  

ُ
شييي
ُ
ْم خ
ُ
ه
ُ
 َوَيِميد

َ
ون
ُ
اِن َيْبك

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
 ِلا
َ
ون ي ذكرها ابن كمال باشيييا قوله تعاع: }َوَيِخرُّ

(، 109النر
 األول للشييييييييكر 

ّ
ي )لاذقان( الختصيييييييياع الخرور به، فكرر )يخرون( الختالف الحال والسيييييييياب، فإن

قال البيضيييييييياوي: والالم فى
ى من خشييييييييييييييييية هللاعنيد إنجيا  الوعييد، والثيا ي لميا أثر فيهم من مواعظ القرآن حيال كونهم بياكي 
،  ( 2014)ابن كميال بياشييييييييييييييييا،   نى
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ها بعضييهم، "فإن قلت:  ي هذه اآلية ووضييح معنى كون الالم هنا معناها االختصيياع ال بمعنى عىل كما ف،ييّ وف،ييّ الهمخ،يي 
 السيييييييييييياجد أول ما يلقر به  ما معنى الخرور للذقنو قلت: السييييييييييييقوم عىل الوجه، وإنما ذكر الذقن وهو 

ّ
، ألن ى مجتمع اللحيي 

ي 
األرض من وجهه الذقن. فإن قلت: حرف االسيييييييييييييتعالء ظاهر المعنى إذا قلت خّر عىل وجهه وعىل ذقنه، فما معنى الالم فى
 معنى الالم هنا لالختصيييييييياع. فإن قلت: لم 

ّ
خّر لذقنه ولوجههو قلت: معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصييييييييه به، فإن

"كرّ  ى ي حيال كونهم بياكي 
ي حيال كونهم سيييييييييييييييياجيدين، وخرورهم فى

ى وهميا خرورهم فى  ر يخرون لاذقيانو قليت: الختالف الحيالي 

اف، 
ّ
ي، الكشيييي ، فداللة الالم هنا االختصيييياع وإن دل ظاهر معناها عىل معنى )عىل( لالسييييتعالء، أال أن ـه(1407)الهمخ،يييي 

ى بأن  ها لالختصاع، خّ  الخرور لالقان حًنا، وإن ما بعدها مجرور بها. من خالل قراءة تفاست  النحاة لهذه اآلية يتبي 

ي 
الحقيقر ي االستعالء 

إذا وفقتها فى بمعنى )عىل(  )الالم(  ي 
ابن هشام: وتأنر بمعنى )عىل(: ويقول  الالم  )ابن هشام   خامًسا/ 

، وقال م(1980جاي ع.،  )اله   ، وترد بمعنى )عىل( وذلل قولل: )سق  الرجل لوجهه(؛ أي: عىل وجهه (1985األنصاري،  
  
ّ
: "أن تكون الالم بمعنى )عىل(، وذلل موقوف عىل السماع، ألن الحروف ال يوضع بعضها موضع بعض قياًسا، إل ي

المالقر
ا أو راجًعا إليه، ولو عىل ُبْعٍد"

ً
ا، ومن  الكالم الذي يدخالن فيه واحد

ً
،    إذا كان معنيهما واحد ي

، فمعنى الكالم  (2002)المالقر
ي جملة معينة وحذفنها ووضعنا )عىل( مكانها لم يختل معنى الجملة، ومن  بأ

ت )الالم( فى
ّ
ن الالم تكون بمعنى )عىل( إذا ورد

 هللا تعاع إذا أحّب قوًما ابتالهم، فمن  
َّ
ِم البالء، وإن

َ
َم الجهاء مع ِعظ

َ
 ِعظ
ّ
ي محمد )صىل هللا عليه وسلم(: "إن ذلل قول النن 

ي فله الرضا، ومن سخ   
مذي، وقال حديث حسنر ى مذي،    فله السخ "، رواه التر ، قال ابن كمال باشا:  (1996)التر

ت عليها  (2014)ابن كمال باشا،    وقوله: "فله السخ ": استعمل )الالم( موضع )عىل(، وهو كثت  
ّ
ي دل
، فالداللة النحوية النر

يف هي أنها جاءت بمعنى )عىل(؛ أي: انها 
ي هذا الحديث ال، 

 معناها االستعالء. )الالم( فى

 

  خطامًسططططا/ الطططططواو: 

ها من الحروف، فالواو   ي الكالم مفردة ومركبة مع غت 
 الواو تكون فى

ّ
: "وأعلم أن ي

ها، قال المالقر ي مفردة ومركبة مع غت 
وتأنر

ي أول اللفظ  
: قسم فى ى : قسم أصل وقسم بدل من أصل، فاألول تكون فيه أصال تنقسم قسمي  ى  ائدة،  المفردة تنقسم قسمي 

 لها ستة مواضع: )العطف، والحال، والقسم،  
ل
ي تميد عىل اللفظ أول

ي نفن الكلمة، فالقسم األول النر
وقسم موضوعة فى

،      واالبتداء، وبمعنى مع، والناصبة للفعل المضارع بي)ان( المضمرة( ي
ي سأدرس  (2002)المالقر

ي فأنى
، وبالنسبة لموضوع دراسنر

ي كتا
ي الواو فى

 من معانى
ّ
عة وهما )واو العطف، و واو الحال(. ما ورد  ب الفوائد المتر

 

/ واو العًف
ً
ي فيما دخل فيه األول ولان فيها دليل عىل ايهما  أوًل

ا  الثانى ي كتابه المقتضب: "ومعناها إش 
د فى : ذكرها المت 

ي قوله تعاع: }يَ 
، كما فى

ل
، نحو قولل: مررت بالكوفة والبنة، فجائه أن تكون البنة أول

ل
ِل َواْسُجِدي  كان أول ي ِلَربم ِ

نر
ُ
ن
ْ
ا َمْرَيُم اق

{، )سورة ال عمران، اآلية:   ىَ اِكِعي  ِ ي َمَع الرَّ
َ
د، د.ت.(  (، والمعروف أن السجود بعد الركوع"43َواْرك ، وهي أصل أقسامها )المت 

ي اإلعراب والحكم، ومذهب جمهو 
كة فى ة مجالها فيه، وهي م، 

ها، وهي أم باب حروف العطف، لكتر
ى أنها  وأكتر ر النحويي 

ي الحكم قبل  (1992)المرادي،    للجمع المطلق
 فى
ل
ي: "الواو للجمع المطلق من غت  أن يكون المبدوء به داخال ، قال الهمخ، 

أمن"  وعمرو  اليوم  ي  يد 
جاءنى قولل  نحو  عكسهما؛  وجائه  جائهان،  األمران  بل  واحد،  وقت  ي 

ى
ف يجتمعا  أن  وال    اآلخر، 

ي صنع
ي، المفّصل فى ي الحكم، وال دليل فيها عىل أن    (1993ة اإلعراب،  )الهمخ، 

ا  فى فالواو أصل معناها الجمع واالش 
ي 
،    األول قبل الثانى ي ي هذا دليل عىل  م(1984)الهجاح 

، وبخصوع معناها الذي هو لمطلق الجمع، قال سيبويه: "ولان فى
ء،   ي

ء قبل ل  ي
ي المرور عمرو، ويجو   أنه بدأ بش 

ء، ألن يجو  أن تقول: مررت بميد وعمرو والمبدوء به فى ي
ء مع ل  ي

وال بش 
  
َ
، فإذا سمعت ي

جمع هذه األشياَء عىل هذه المعانى
َ
ي حالٍة واحدة. فالواُو ت

َع عليهما فى
َ
، ويجو  أن يكون المروُر َوق

ً
أن يكون  يدا

؛  
َ
ها شئت ه عىل أيَّ

َ
جبت
َ
م بهذا أ

ّ
َم َيتكل

ه
ل مررت  المتكل

ّ
 هذه األشياَء. وقد تقول: مررت بميد وعمرو، عىل أن

ْ
ألنها قد َجمعت

 بميد وما  
ُ
ُ هذا: ما مررت

ْ  بعمرو. فنقى
ً
ه يقول: ومررت أيضا

ّ
ي ذلل دليٌل عىل المرور المبدوء به، كأن

بهما ُمُروَرْين، ولان فى
 بعمرو"

ُ
عنى الواو العاطفة لمطلق الجمع، وال يهم أيهما  ، فالبنيون والكوفيون اتفقوا عىل أن م (1988)سيبويه،    مررت
 أوال. 

ي وردت فيها الواو العاطفة بمعنى الجمع، قوله )صييييييىل هللا عليه وسييييييلم(: "من جاء بالحسيييييينة فله ع،يييييي  
ومن األحاديث النر
 (1955)مسيييييييييييييييلم،  أمثيالهيا وأ ييد"

ُ
ي )وأ ييد(: فلمطلق الجمع إن أ

رييد بيالّمييادة  ، فيقول ابن كميال بياشييييييييييييييييا: معنى الواو العطف فى
 
ُ
   أ
ٌ
ة
ه
 ِذل
َ
ٌ َول

ترَ
َ
ُهْم ق

َ
ُق ُوُجوه

َ
 َيْره

َ
   َول
ٌ
ة
َ
ا َوِ َياد َ نى ُحسيييييييييْ

ْ
وا ال
ُ
ن ْحسيييييييييَ

َ
ِذيَن أ

ه
ؤية؛ كقوله تعاع: } ِلل ْم ِفيَها الرُّ

ُ
ِة   ه
َّ
َجن
ْ
َحاُب ال صيييييييييْ

َ
 أ
َ
ِئل  ا
َ
ول

{، )سورة اإلشاء، اآلية: 
َ
ون
ُ
اِلد
َ
، فالداللة النحوية لييييي)واو العطف( هي (2014شا،  )ابن كمال با (، وإن أريد بها األضعاف26خ

ي بحسنة يضاعفها هللا بع،  أمثالها و أكتر حسب ما عمل به. 
 مطلق الجمع؛ أي: من يأنر
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ا/ واو االسططططتططططاططنططاف:   وهي حرف ابتداء، ومعنى ذلل أن تكون البتداء الكالم، سواء كان جملة اسمية أو فعلية فال يرتب  ثاني 
ي الواو العياطفيةميا بعيدهيا من ا

ء كميا هو الحيال فى ي
ي ل 
،  لجميل بميا قبلهيا فى ي

، وقيال المرادي: وهي واو االبتيداء. (2002)الميالقر
ي اإلعراب. ويكون بييييييعدها جملتان: االسمية 

، وال الميييييييييشاركة ليييييييييها فى ي المعنى
ي يكون بعدها جملة غت  متعلقة بما قبلها، فى

والنر
{ والفعلية. فييمن أمثلة االسمية، قو 

َ
ون ُ
َ ْمتر
َ
ْم ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
مَّ أ
ُ
ُه   ث
َ
د
ْ
َجٌل ُمَسيى ِعن

َ
   َوأ
ل
َجًل
َ
ا أ
ضىَ
َ
مَّ ق
ُ
ٍ ث
ى ْم ِمْن ِطي 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ِذي خ

ه
َو ال
ُ
،  له تعاع: }ه

{، )سييييييورة ا2اآلية: 2)سييييييورة األنعام:   يى سييييييَ َجٍل مُّ
َ
ا أ
َ
اُء ِإع

َ
شيييييي
َ
ْرَحاِم َما ن

َ ْ
ي األ ِ
ِقرُّ فى
ُ
لحج، جهء  (، ومن أمثلة الفعلية قوله تعاع: }َون

ي تعطف الجمل، 5من آية: 
. وذكر بعضيييييييهم أن هذه الواو قسيييييييم آخر، غت  الواو العاطفة. والظاهر أنها الواو النر (، وهو كثت 

ي ال محل لها من اإلعراب، لمجرد الرب ، وإنما سيميت  
االسيتئناف، لئال يتوهم أن ما بعدها من المفردات، معطوف واو النر

ي بعدها، ومن (1992)المرادي،   عىل ما قبلها 
ي وسييييييييي  الكالم وبداية جملة جديدة ال عالقة لها بالجملة النر

، فهذه الواو تأنر
ي هللا عنه قال: قال رسييييول هللا صييييىل هللا عليه وسييييلم: "من 

ي هريرة ر ى كرت فيها واو االسييييتئناف، )عن أن 
ُ
ي ذ
األحاديث النر

ي نفن عن م من كربة من كرب الدنيا، نفن هللا عنه كربة من كرب ي
وم القيامة، ومن ي،يييييييّ عىل مع،ييييييي، ي،يييييييّ هللا عليه فى
ي عون أخيه، ومن سيييييييييييييلل 

ي عون العبد ما كان العبد فى
ي الدنيا واآلخرة، وهللا فى

ه هللا فى الدنيا واآلخرة، ومن سيييييييييييييتر م منا سيييييييييييييتر
ي بات من بيوت هللا يتلون كتاب

هللا ويتدارسونه  طريقا يلتمن فيه علما، سهل هللا له طريقا إع الجنة، وما اجتمع قوم فى
أ به عمله، لم 

ّ
بينهم، إال نهلت عليهم السيييييييييكينة، وغشييييييييييتهم الرحمة، وحفتهم المالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده، ومن بط

ي عون العبد"، وقوله:   (1955)مسيييلم،   ي،يييع به نسيييبه" رواه مسيييلم(
: قوله )صيييىل هللا عليه وسيييلم(: "وهللا فى ي ، قال الطين 

أ به عمله"، ا
ّ
، فداللة الواو هنا االسيتئناف، ألنها وقعت بداية جملة (2014)ابن كمال باشيا،   لواو فيهما اسيتئنافية"ومن بط

ي سيييييييييييييبقتها تتكلم عن الا،ييييييييييييي 
؛ أي: ابتدأ بها كالم جديد، ألن الجملة النر ي سيييييييييييييبقتها بالمعنى

جديدة ال عالقة لها بالجملة النر
ّي  ي بدأت بها واو االستئناف ف

، أما الجملة النر ى الناس. والستر   تتكلم عن التعاون و المساعدة بي 

 

ا/ واو الحطططططططططططططططططططططططططططططططططال: 
 
لة )إذ(، كقولل: مررت بميد وعمرو جالن"ثالث ى : "وتكون للحال بمتى ي قال الهجاح 

  ، ي ، م(1984)الهجاح 
ي المعنى ظرف للعامل فيها. وتدخل عىل الجملة االسيييمي

ة، وقال المرادي: وقدرها النحويون بيييييييييييييييييي )إذ(، من جهة أن الحال فى
انه بييييييييييييييييييييييي )قد(، نحو: )جاء  يد وقد طلعت  نحو: )جاء  يد ويده عىل رأسيييييييه(، وعىل الفعلية، إذا تصيييييييدرت بماٍض واألكتر اقتر
، وال تدخل عىل المثبت، نحو قولل: نجوت، فالصيحيح أنه عىل إضيمار مبتدأ بعد  ي

الشيمن(. وتدخل عىل المضيارع المنقى
ي (1992)المرادي،   الواو  ذلل أنها ت؛ 

ي موضيييع الحال من ذي الحال، ومن النحاة من . فعنى
ء بعد واو الحال جملة تعرب فى

ي التقديرين 
ي به، لكن هي فى

ي الحال(، وذلل حسب سياق الجملة الذي تأنر
ر بييييييييييييييي )فى

ّ
ر بييييييييييييييي )إذ(، ومن من قال تقد

ّ
قال أنها تقد
،  تكون للحييال ي

ي ب(2002)المييالقر
ي هيذين التقييديرين إنيه: إذ لم ييأنر

ي فى
ي الجمليية الواقعيية بعييدهيا ، ورأي المييالقر

عيدهيا ضيييييييييييييييمت  فى
ي الجملة الواقعة بعد واو 

م فى رت بيييييييييييييييي) ذي الحال(، وفشتر
ّ
د
ُ
ي الجملة ضمت  يعود عىل ذي الحال ق

ر بيييييييييييييييي)إذ(، وإن وجد فى
ّ
تقد

ية تحتمل الصييييييييييييييدق والكذب لصييييييييييييييحة وقوعها، وال تكون جملة طلبية ألننا  ية؛ ألن الجملة الخت  الحال أن تكون جملة خت 
 
ّ
،   ر ما بعد )واو الحال( بيييييييي )إذ( تكون غت  حاصلةعندما نقد ي

 نبوي (2002)المالقر
ل
ي الفوائد حديث

، وشاهد قولنا مّما جاء فى
ي الدين، وإنما أنا قاسييييم وهللا 

هه فى
ّ
ا، يفق ً تكون فيه الواو حالية، )قال رسييييول هللا صييييىل هللا عليه وسييييلم: "من يرد هللا به خت 

، ولم تهل هذه االمة قائمة ع ي أمر هللا"، متفق عليه(يعطي
هم من خالفهم حنر يأنر ، (1993)البخاري،  ىل أمر هللا ال ينيييييييييى

ي قوليه: "وإنميا أنيا قياسيييييييييييييييم" للحيال
ى
: الواو ف ي قيال الطين 

مفعوليه، فيداللية الواو النحويية أنهيا جياءت من فياعيل )يفقهيه(، أو من   
ي محل نصيب حال؛ أي: انا اقسيم بينكم، فأعطي لكل شيخ  ما يليق به، لكنه سيبحانه هو الذي 

للحال وما بعدها يعرب فى
ي العقل والفهم، أنما فضييل هللا بعضيينا عىل 

ي الدين، فلاسييوا الكل سييواسييية فى
ر لكل شييخ  نصيييبه من الفهم والتفقه فى

ّ
يقد

ي 
 العقل والعلم. بعض فى

 

 الخاتمة

ي وصييييييلنا لها، 
ي تقديم هذا البحث، وها نحن نصييييييٌل لمشييييييارف االنتهاء من كتابته، والنتائج النر

الحمد ي تعاع الذي وفقنا فى
اح قبله وذكروا فيها الحروف واألدوات االحادية وتناولوها  ّ ي تناولها ال،ييييييييي 

 ابن كمال باشيييييييييا ذكر األحاديث النر
ّ
ومن جملتها أن

ا داللة كل حرف وأداة. بالدر 
ً
وحهم مبّين ي ش 

 اسة وهو نقل منهم ما ذكروه فى
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 المراجع

ي القرآن وإعرابهم(. 1988أبو اسحاق الهجاي. )
وت: عالم  و )اإلصدار األ معانى ، المحرر( بت  ي ل(. )عبد الجليل عبد شلن 

 الكتب. 

ي القرآن(. 1990أبو الحسن األخفش. )
.  معانى ي  )المجلد األوع(. )هد  قراعة، المحرر( القاهرة: مكتبة الخان؛ 

ى بن الحجاي الناسابوري مسلم. ) ، المحرر( القاهرة، من:   صحيح مسلم. (.  1955أبو الحسي  ي
)محمد ف اد عبد البافر

كاؤ.  ي وش  ي الحلن   مطبعة عاش البان 

 ( . ي ي الدين   لما اشكل من تلخي  كتاب مسلم .   المفهمـه(. 1417ابو العباس احمد بن عمر بن ابراهيم القرطن  )محن 

 .  ديب ماستو، و احمد محمد السيد، المحررون( دمشق: دار ابن كثت 

( . ح كتاب التسهيل(. 1997أبو حيان األندلشي ي ش 
)اإلصدار االول(. )حسن هنداوي، المحرر(  التذييل والتكميل فى

 دمشق: دار القلم. 

. )أبو حيان محمد بن يوسف بن عىلي االند  ب من كالم العرب (. 1998لشي )اإلصدار االول(. )رجب عثمان  ارهشاف النى

 . ي  محمد، المحرر( القاهرة، من: مكتبة الخان؛ 

)اإلصدار الخامن(. )مصطقى ديب البغا،   صحيح البخاري، البخاري(. 1993أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري. )

، دار اليمامة.   المحرر( دمشق: دار ابن كثت 

مذي. ) ((. 1996ابو عاش محمد بن عاش التر مذي )الجامع الكبت  ى التر )اإلصدار االول(. )بشار عواد معروف،   سيى

 . وت، لبنان: دار الغرب اإلسالمي  المحرر( بت 

ي علماء الدولة العثمانية. احمد بن مصطقى  اده. )د.ت.(. 
وت  الشقائق النعمانية فى .  – بت  ي  لبنان: دار الكتب العرن 

عة الحياض(. 2014ن سليمان ابن كمال باشا. )أحمد ب ى  -الفوائد المتر ح رياض الصالحي  )المجلد الطبعة األوع(.  ش 

 قطر: و ارة األوقاف والش ون اإلسالمية. 

( . ي
ي (. 2002احمد بن عبد النور؛ المالقر

ح حروف المعانى ي ش 
ي فى
)اإلصدار الثالث(. )احمد محمد الخرام،   رصف المبانى

 وريا: دار القلم. المحرر( دمشق، س

ي علم النحو. (. 2001احمد بن محمد األبذي. )
، المحرر( المدينة المنورة: الجامعة   الحدود فى )نجاة حسن عبدهللا نوعي

 االسالمية. 

 )اإلصدار الخامسة(. القاهرة: عالم الكتب.  علم الداللة(. 1998احمد مختار عمر. )

. )د. ت(.  ي
ي الحسن عىلي بن عاش الرمانى ي الحروف االمام ان 

، المحرر(   معانى ي
)اإلصدار د.م.(. )عرفان سليم الدمشقر

وت: المكتبة العنية.   صيدا ، بت 

( . ي معرفة كالم العربـه(. 1429االمام عالء الدين بن عىلي االربىلي
)اإلصدار االول(. القاهرة : مطبعة   جواهر االدب فى

 وادي النيل. 

ي (. 1992الحسن بن قاسم المرادي. )
ي فى
ي الجنى الدانى

)اإلصدار االول(. )فخر الدين قباوة ، و محمد نديم    حروف المعانى

وت، لبنان: دار الكتب العلمية.  جمون( بت 
 فاضل، المتر

ي تفست  القرآن. الحسن بن مسعود البغوي. )د. ت(. 
يل فى ى  )محمد عبد هللا نمر، المحرر( الرياض: دار طيبة.  معالم التتى

( . ي
ي غريب القران. المفرداـه(. 1412الراغب االصفهانى

وت: دار القلم   ت فى )صفوان عدنان الداودي، المحرر( دمشق بت 

 الدار الشامية. 

 )المجلد الخامسة(. )محمد أبو الفضل إبراهيم، المحرر( دار المعارف.  ديوان امرم القان(. 2014امرؤ القان. )
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( . ي الدين ابو البقاء محمد بن احمد بن عبد العميه بن عىلي الفتوحي
ح الكوكب المنت  ـه(. 1418تقر (. ش  ي

)اإلصدار الثانى

، و نميه حماد، المحررون( مكتبة العبيكان.   )محمد الهحيىلي

( . ي ي والصفاتم(. 1984عبد الرحمن بن اسحاق الهجاح 
، )اإلصدار االول(. )عىلي توفيق الحمد  حروف المعانى

وت، لبنان: م سسة الرسالة.  جمون( بت 
 المتر

ى محمد الهجاي. )  )يحن  علوان البلداوي، المحرر( الكويت: مكتبة الفالح.  الالمات. م(. 1980عليي 

.  الكتاب(. 1988عمرو عثمان سيبويه. ) ي  )اإلصدار الثالث(. )عبد السالم محمد هارون، المحرر( القاهرة: مكتبة الخان؛ 

.  المدخل إع علم أصوات العربية(. 2005) غانم قدوري الحمد.   )اإلصدار االول(. عمان: دار عمار للن، 

( . ي
ي النحوـه(. 1420فاضل صالح السامران 

 )اإلصدار االول(. االردن: دار الفكر.  • معانى

د. )د.ت.(.  وت، لبنان: عالم الكتب.  المقتضب. محمد بن يميد المت   )محمد عبد الخالق عظيمة، المحرر( بت 

. )مح ى ى ـه(. 1426مد بن صالح بن محمد العثيمي  ح رياض الصالحي  )اإلصدار االول(. الرياض، السعودية: دار الوطن   ش 

 .  للن، 

وت  لسان العربـه(. 1414محمد بن مكرم ابو الفضل جمال الدين ابن منظور االنصاري. )   –)اإلصدار الثالث(. بت 

 لبنان: دار الصادر. 

( . ي
ح صحيح البخاريـه(. 1356محمد بن يوسف بن عىلي الكرمانى ي ش 

وت: دار   الكواكب الدراري فى )اإلصدار االول(. بت 

 . ي اث العرن 
 احياء التر

ي. ) افـه(. 1407محمود جار هللا الهمخ، 
ّ
وت: إحياء   الكش اق المهدي، المحرر( بت 

ّ
)المجلد الطبعة الثالثة(. )عبد الر 

 . ي اث العرن 
 التر

ي. )محمود  ي صنعة اإلعراب. (. 1993جار هللا الهمخ، 
وت المفّصل فى  لبنان: مكتبة الهالل.  -)عىلي بو ملحم، المحرر( بت 

ةم(. 1997 -ـه 1418نجم الدين محمد بن محمد الغهي. ) )اإلصدار االول(. )خليل  الكواكب السائرة بأعيان المئة العاش 

وت    ة. لبنان: دار الكتب العلمي –منصور، المحرر( بت 

ي اللبيب عن كتب األعاريب. (. 1985يوسف بن أحمد ابن هشام األنصاري. )
)ما ن مبار ، المحرر( دمشق: دار   مغنى

 الفكر. 

 

 

 


