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 وفوائد أخرى «امسـوال »إعراب 

  نن محدد الال ي الزيي سـنيخ حشـوتألوف ال

 (1721ادتوىف سنة )

 حتقوق الدكتور صاوح التدودي

 

  ()د. إنراهوم عطوةعرض: 
 

 :(3)تعريف نلدؤلف

ِّ الَغـًزّي ىولـًداِّ ا ؾنـّي سـنيخ حشـقهو ال ًَ  نـن دؿـد نـن ى ـلػى النـةً كـقـ

يف ىديـَ غزةِّ ودرس فقفة العؾـوَم إو،ِّ مـم شـةفر إ،  (3212ىوضـًة. ُولد شـَ )

عقَ والعرنقَِّ ودّة أدرك غةيَته يف شـروالتحق نةجلةىع إزهرِّ فدرس العؾوم ال  ـرى

 «.غزة»كقل الِعؾم عةد إ، ىديـته 

                                                           

(نةحث يف عؾم الؾغَ ىن  العراق ). 

 ( ُيـظر يف ى ةدر ترمجته: أعالم الـنالء يف تةريخ حؾب الشفنةء دحؿد راغب الّلنةخ 3)

وعَ ـِّ وادوش28: 4ةلَ ـم ادملػني لؽحّ ـِّ وىعج227: 2زركيل ـِّ وإعالم لؾ283: 7

ِّ وىؼدىَ التحؼقق ادـشورة يف 469: 3ِّ وهنر الذهب يف تةريخ حؾب 244: 2الػؾسلقـقَ 

 .312ص  16والساثِّ العدد  جمؾَ آفةق الثؼةفَ
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ــل إ،  ــزة رح ــه إ، غ ــد عودت ــرانؾس»ونع ـــَ )« ض ــل إ، (3261ش ــم اكتؼ ِّ م

 ر فقفة حتى وفةته.واشتؼ (3264شـَ )« حؾب»

ر تدريس العؾوم ال ِّ مـم «السؽةكقـي»عقَ والعرنقَ يف جةىع شـرويف حؾب ت دَّ

 ِّ التي نـةهة له أهل اخلر.«ةفقَسـقال»يف اددرشَ 

هنــر »ِّ صـةحب كتــةب (3123وهـو والــد ادـمًرخ الشــفر كةىـل الَغــًزي )ت 

َهب يف تةريخ حؾب  «.الذَّ

ــذ ال ــةً:شـــقوىــن أصــفر تالىق خ أمحــد شـــقخ أمحــد الؽــواكنيِّ والشـــقال خ الن

خ عنـد الـرؤوا اللّقـةر الؽّقـةًِّ شــقخ ضـةهر اللقـةر الؽقـةًِّ والشــقالزويتـيِّ وال

 خ دؿد اخلقةط. شـقوال

  النةً ىملَّػةت عدة ىـفة:سـنيخ حشـقترك ال

 ح ُشؾَّم ادـلق.صـرنعض كراريس يف  -3

 ديوان صعر. -2

 رشةلَ يف التوحقد. -1

 رشةلَ يف ادجةز. -4

 الؽشف الوايف عذ ىتن الؽةيف يف العروض والؼوايف. -2

 «.ىـحَ الرمحن يف فضةئل رىضةن»ىـظوىَ  -6

 «.ىـحَ الرمحن»ح دـظوىَ صـرعلةية ادَـّةنِّ وهو  -7

وهــي الرشــةلَ التــي أعــرض  وفوائــد أخــرى.« امســـوال »إعــراب  رسـللة ي -8

 تعريًػة هبة يف هذه ال ػحةت.
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 قِّق:وصف الرسللة ومنهج ادؤلِّف وادح

( ىن جمؾَ آفةق الثؼةفَ والساث لعـةم 16ت الرشةلَ نعد حتؼقؼفة يف العدد )شـركُ 

 (. 389 -311ِّ يف ال ػحةت )2112

ق يف ) ( 8( صػحَ ىن صػحةت ادجؾَِّ ُيضةا إ، ذلك )46ويؼع الـص ادحؼَّ

 ( صػحةت د ةدر التحؼقق وىراجعه.1صػحةت لؾعـوان وىؼدىَ التحؼققِّ و)

قـد شـللـي »ف يف ىؼدىَ الرشةلَ دواعَي تللقػفة ودتواهـة فؼـةل: وقد ذكر ادملً 

ًَ للقػـَِّ وُأذّيؾفـة نػوائـد شــقَىن ٓ تسعـي خمةلػته أن أضع لـه يف إعـراب ٓ ام رشـةل

 جؾقؾَ. فلجنته إ، ذلك وجعؾتفة مالث فوائد:

 وىة يتعؾَّق هبة.« امشـقٓ»الػةئدة إو،: يف إعراب 

 «.ٓ أنة لزيد»راب الػةئدة الثةكقَ: يف إع

«الػةئدة الثةلثَ: يف ىسةئل ىتػّرقَ
(2)

. 

ع ِّ كام هو واضحِّ عذ مالمَ أقسةم:  فةدةدة العؾؿقَ لؾرشةلَ تتوزَّ

يف  ــروىـة يتعؾَّـق هبـة ىـن ت« امشــقٓ»يضّم الؼسم إول حديَث ادمًلف عن 

فقفـة تثـقـَ وإعراب وآراءِّ وقد أدرج ادمًلف حديثـه حتـع عـدد ىـن ادلةلـبِّ َذكـر 

« امشــقٓ»وزًكـة وىعـًـىِّ والػـرق نـني « ِىْثل»يػهِّ وأكه واوي العني كـ  ـروت« شـي»

ــزاء  ــتثـةءِّ وأج ـــقٓ»وأدوات آش ــذهب « امش ــدهةِّ وى ــة نع ــة وإعــراب ى وإعراهب

د عــفم كـةٕخػش وأع عـيل الػةر ِّ واشـتعاماة شــياجلؿفور فقفةِّ وىذهب ىن تػرَّ

ن ختػقف وحذا نعـض أجزائفـةِّ إضـةفَ إ، أوجـه نؿعـى خ وًصةِّ وىة يعسهية ى

َنه وآختالا نني الـداء وأشؾوب آخت ةص.  الشَّ

                                                           

 .343ص 16( جمؾَ آفةق الثؼةفَِّ العدد 2)
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ث ادمًلف عـن إعـراب  وىـة ُيشـنففةِّ فـذكر « ٓ أنـة لزيـدٍ »ويف الؼسم الثةين حتدَّ

ىذاهب الـحـويني وآراَءهـم فقفـةِّ ىـع ادـةقشـَ وآعـساض والسجـقحِّ إذ َعـرض 

 ظفر.شـقنويه واجلؿفورِّ كام شـقح ىذهب مالمَ ىذاهب فقفةِّ ورجَّ 

ويف الؼسـم الثةلــث عــرض ادمًلـف ىســةئل ىتػًرقــَِّ أراد التـنقـه عؾقفــةِّ وهــي: 

ََ ع شــرإعداد ادركنَ ىن أحـَد ع آشـتػفةىقَ « كـم»ِّ وِعّؾـَ نـةئفـةِّ وشــرإ، تسـع

ىـة يتعؾَّـق  واخلزيَِّ وىة نقـفام ىن اتػةق وافساقِّ وضوانط اشتعاماامِّ وإعراهبام ىـع

هبامِّ وحروا اإلجيةب )َكَعم وَنَذ وأَجْل ...( وأوجه اشـتعاماة وإعراهبـةِّ واإلصـةرة 

لؾؿثــىِّ إضـةفَ إ، عـرض نعـض إنقـةت الشـعريَ التـي تتضـؿن ألغـةًزا « ذلـك»نـ

 هة.سـركحويَِّ ىع تػ

َُ اإلحةضَ والشـؿولِّ التـي صـةعع عــد العؾـامء  وتغؾب عذ ىـفج ادمًلف شؿ

رينِّ وتؼـوم عــذ مجـع كـل ادعؾوىــةت وأراء وآجتفـةدات وإقـوال التــي ادتـلخ

تت ل نةدوضوع اددروسِّ مم عرضفة ىـسونَ إ، أصحةهبة ىع ادـةقشَ والت ـويب 

 وآعساض والسجقح وفق إدلَ والشواهد.

واوي العـني ىسـتدٓب نلىثؾـَ « ســيال»ىثاًل ذكر أن « امشـقٓ»فػي حديثه عن نـةء 

« ِىْثـل»كـ« ِشْوٌي »صتؼةق كحو: اشتوية وتسةَوية وهو ُىستٍو وُىتسةٍو. فذكر أن أصؾه آ

ث عن تثـقتهِّ وىة دخؾه ىـن إعـاللِّ ىـع عـرض نعـض الؽؾـامت  وزًكة وىعـًىِّ مم حتدَّ

ّ شــق»التي فقفـة إعـالل ُىشـةنِه ىثـل  ًَ ويف أمــةء ذلـك عـرض آراء «. د وَىًقـع وَضـّي و

إشـسانةذي وادـرادي  ضــيواخلؾقلِّ ىروًرا نةنن ىةلـك والر نويهسـقالـحويني ندًءا ن

ىةىقـي )ت  ـــدَّ ـــةًء نةل ـــةمِّ واكتف ـــن هش ـــد إزهـــري )ت  ( 818وان  (912وخةل

 وغرهم. ( 933وضي )ت سـقوال
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وقد أتنع كلَّ رأي نةدـةقشَ والتوجقهِّ ىعتؿًدا عذ أقوال الـحـةة وآرائفـمِّ وىـة 

 حيتةجه ىن أدلَ وصواهد.

ـفج أصنح صةئًعة عـد ادـمًلػني ادتـلًخرين ىـن الـحـةة وغـرهمِّ كـام يف وهذا اد

 .(3191خزاكَ إدب لعند الؼةدر النغدادي )ت 

وهذا آشتلراد كوعـةن: ىــه ىـة ينؼـى  ِّسم ىـفج ادمًلف أيًضة نةٓشتلرادويتَّ 

ة د وىًقــع( وىــشـــقضــؿن الدراشــَ الؾغويــَ كة ــديث عــن آراء الـحــويني يف نـــةء )

وىـه ىة خيـرج عـن ادوضـوع ادـدروس كة ـديث عـن اىـرئ  ِّح ل فقه ىن إعالل

الؼقس وكسنه ولؼنـه وىـزلتـه الشـعريَ وىـة ح ـل نقــه ونـني العـذارى يف يـوم دارة 

 ُجؾُجل الذي أصةر إلقه يف ىعؾؼته نؼوله:

 لِ ــدارِة ُجلُج ـوٍم نـام يَ ـوـسأال ُربَّ َيوٍم َلَك ِمنُهنَّ صللٍِح     وال

قد أصـةر ادحًؼـق الػةضـل إ، أكـه اعتؿـد يف حتؼقـق الرشـةلَ عـذ مـالث كسـخ و

 صورة ال ػحَ إو، وإخرة ىـفة وهي: شـرخملوضَِّ وك

 كسخَ الظةهريَ التي اعتؿدهة أصاًل. -3

 كسخَ ىعفد الساث نحؾب. -2

وهذه إخرة توجد كسخَ ىلةنؼَ اـة اةًىـة  ِّكسخَ ادؽتنَ إمحديَ نحؾب -1

 .394ؾغَ العرنقَ ندىشق حتع الرقم يف جمؿع ال

ًنة يف ضنط الـص وتومقق ادعؾوىـةت وختـريج الشـواهد ـونذل ادحًؼق جفًدا ضقً 

 والتعريف نةٕعالم الواردة أشامُؤهم يف الرشةلَ.



 (3( اجلزء )88ادجؾد ) –جمؾَ جمؿع الؾغَ العرنقَ ندىشق 

 
 

328 

 القودة العلدوة للرسللة:

َُ نحًثة ىفامب يف جمـةل الدراشـةت الـحويـَ وتةرخيفـةِّ ٓحتوائفـة عـذ  اًثل الرشةل

ـته ىـن آراء الـحـويني الؼـدىةء وادتـلخرينِّ صـرعؾوىةت ى فقَ وإعرانقـَِّ وىـة تضـؿَّ

ُيضةا إ، ذلك ىة اقَّز نه أشؾوب ادملف ىن نراعَ وعؿق يف إيراد إدلـَ وىـةقشـَ 

 أراء وا ؽم عؾقفة.

 فةلؼقؿَ العؾؿقَ لؾرشةلَ ُيؿؽن تؾخق فة فقام ييل:

ــد ادتـلخرين ىـن الـحـةة وغـرهم تعريف الؼةرئ نؿـفج التللقف السةئد ع -3

ىن عؾامء العرنقَِّ الذي يؼوم عذ آشتؼ ةء والشؿول واإلحةضَ نؽةفَ ادعؾوىـةت 

 التي تت ل نةدوضوع اددروس.

التعريف نلريؼَ نعض ادمًلػني التـي يػسضـون فقفـة وجـود اعـساض عـذ  -2

لـَ والشـواهدِّ ىسللَ أو ىعؾوىـَِّ مـم يـرد ون عـذ ذلـك آعـساض ادػـَسض نةٕد

 وغةيتفم ىن وراء ذلك اشتؽامل ادـةقشَ واإلحةضَ نجواكب ادسللَ اددروشَ.

الع ور ادتلخرة لقسع ع ور اكحلةط عؾؿّيِّ كام ُي ًورهة كثر  تلكقد أنَّ   -1

ى  ىن ادمًرخني وغرهمِّ نل هـي ع ـور ازدهـر فقفـة العؾـمِّ وُعـرا فقفـة ىـة ُيسـؿَّ

 التللقف ادوشوعي.

لور الؽنر يف كتةنـَ ادؼـًدىةتِّ إذ كةكـع ىؼـًدىةت الؽتـب يف ىالحظَ الت -4

الع ور السةنؼَ ٓ تدّل يف الغةلب عذ ىضؿون الؽتةبِّ نـل كةكـع أصـنه ننحـث 

افقديِّ يتضؿن ىعؾوىةت وآراء كؼديَ وغر ذلـكِّ نحقـث ُيؿؽـن اعتنـةره جـزًءا 

 ىن ادملَّف.

ــَ و -2 ــةت كحوي ــةرئ نؿعؾوى ــد الؼ ــن نلــون فقَ اشــتؾَّفة ادصـــرتزوي ــف ى مًل
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لؾؼـةرئ أن ي ـل  ســرالؽتبِّ ووضعفة يف رشـةلَ واحـدة. وهـذه ادعؾوىـةت ٓ يتق

 إلقفة يف ى ةدرهة نسفولَ.

رنـَ عـذ ادـةقشـَ والتعّؿـق الػؽـري يف  -6 تزويد الؼةرئ نة جج ادـلؼقَ والد 

 ادسةئل العؾؿقَ.

 علمة ادثقَّفني من معلوملت الرسللة: إلوه مل حيتلج

شةلَ ىعؾوىةت كحويَ ىفّؿَِّ حيتةج إلقفـة ادخت ـون يف الـحـو. أىـة تتضؿن الر

فم أراء واخلالفةت وادذاهب الـحويَِّ نل هيّؿفم أن حُيً ؾوا  ػني فال هتؿ  عةىَ ادثؼَّ

ل هـذه الػةئـدة  ــقِّ وحتصــرىة تتضؿـه الرشةلَ ىن قواعد اشتؼرَّ عؾقفة الـحـو ادعة

ػنيِّ لغؾنَ إشؾوب ادـلؼي عـذ الرشـةلَِّ  سـرة ٓ يتقصـرىن الرشةلَ ىنة لعةىَ ادثؼَّ

 وكثرة أراء وادذاهب التي عرضفة ادمًلف وكةقشفة.

الرشةلَ ىن ىعؾوىـةت كحويـَ  اذا وجدت ىن اةم الػةئدة أن أعرض ىة تضّؿه

ـص فـال نـدَّ لـه ىـن  إلقفة حيتةج ع أو التخ   ػني واللالبِّ وىن أراد التوش  عةىَ ادثؼَّ

 لعودة إ، الرشةلَ.ا

 نام ييل: أنرز ىة جةء يف الرشةلَيؿؽن تؾخقص  -أوًٓ 

أحـب  »ىعـةهـة: ٓ ِىْثـل. فؿعــى « امشــقٓ»اشـم نؿعــى ِىْثـلِّ و«: سـيال» -3

 أحب  العؾامء وٓىثَل زيٍد.«: ام زيدشـقالعؾامَء وٓ

ع ا ةٓت الرفع واجلّر والـ ب. ويف مجق« امشـقٓ»وجيوز يف آشم الواقع نعد 

 الـحو:هذا عذ « امشـقوٓ»ُتعرب 

: اشـؿفة ىـ ـوب. شــيالواو: حةلقـَ. وٓ: كةفقـَ لؾجــس تعؿـل عؿـل إّن. و

 دذوا تؼديره: ىوجود.« ٓ»وخز 
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 وآشم الواقع نعدهة فُقعرنةن عذ الـحو:« ىة»أىة 

 ي حللة الرفع: -أ

ــد ــٌد: خــز دنت ــه. وزي ِّ ىضــةٌا إلق أ دــذوا. ىــة: اشــم ىوصــول يف دــل جــرل

 والتؼدير: أحب  العؾامَء وٓ ِىثَل الذي هو زيٌد.

ِّ ىضـةًفة إلقـه. « ىة»وجيوز إعراب  كؽرًة ىوصوفَ ىنـقَ عذ السؽون يف دل جرل

وزيٌد: خز دنتدأ دذوا أيًضة. والتؼدير: أحب  العؾامَء وٓ ىثـَل صـخٍص هـو زيـٌد. 

ٌَ لـ« هو زيد»ومجؾَ  ِّ صػ  «.ىة»يف دل جرل

 للة اجلّر:ي ح  -ب

 ىة: زائدة. وزيٍد: ىضةا إلقه جمرور. والتؼدير: أحب  العؾامَء وٓ ِىثَل زيٍد.

 ي حللة النصب:  -ت

ِّ ىضــةٌا إلقــه. وزيــًدا: اشــم  ىــة: كؽــرة تةىــَ ىنـقــَ عــذ الســؽون يف دــل جــرل

 . ىـ وب عذ آخت ةصِّ أي ىػعول نه لػعـل دـذوا تؼـديره: أعــي أو أخـص 

 ؾامَء وٓ ِىثَل صخٍص أعـي زيًدا.والتؼدير: أحب  الع

زائـدة كةفـَ عـن اإلضـةفَ. وزيـًدا: اققـز ىـ ـوب. وهـذا « ىـة»وجيوز إعـراب 

 كؽرة.« امشـقٓ»الوجه ضعقف عـد اجلؿفورِّ وٓ يلخذون نه إٓ إذا كةن ىة نعد 

 وقد اشتشفد ادمًلف ىراًرا ننقع ىشفور ٓىرئ الؼقس يف ىعؾؼته وهو قوله:

 لِ ـؾجُ ـدارِة ُج ـوٍم نِ ـام يَ ـقـشَلَك ِىـُفنَّ صةلٍِح     وٓ أٓ ُربَّ َيومٍ 

ــون يف  الرفـــع والـ ــب واجلــّرِّ وفـــق « يــوم»ويف هــذا النقــع أجـــةز الـحوي 

 التوجقفةت الوارد قنل قؾقل.
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نؿعــى: خ وًصـةِّ فُقحـَذا ىـة نعـدهةِّ وُيـمتى نحـةٍل « امشـقٓ»ُتستعؿل  -2

حقـئٍذ ىـ ونَ ادحل عذ أهنـة ىػعـول « امشـقٓ»ىػردة أو مجؾَ أو صنه مجؾَِّ وتؽون 

 ىلؾق. كحو:

ام وهو راكٌبِّ أو شـقام عذ الػرسِّ أو وٓشـقام راكًنةِّ أو وٓشـقأحب  زيًدا وٓ

 ام إْن َركِب. شـقوٓ

كّؾفة: يف دل ك ب ىػعول ىلؾق لػعل دذوا. والتؼدير: أخـص  « امشـقٓ»فـ

 زيًدا نؿحّنتي خ وًصة.

حةل ىـن ىػعـول ذلـك «: إْن َركِب»و« وهو راكب»و« عذ الػرس»و« راكًنة»و

ر.  الػعل ادؼدَّ

 عذ الـحو:« امشـقوٓ»وُتعَرب أجزاء 

. و«: ٓ»َ. وضـــقالـواو: اعسا «. ٓ»: اشــم شـــيكةفقــَ لؾجـــس تعؿــل عؿــل إنَّ

ِّ ىضةا إلقه.«: ىة»دذوا. و« ٓ»وخز   كةفَ ٓ عؿل اةِّ أو كؽرة تةىَ يف دّل جرل

نـه ادؼ ـود ىـن  ســرأشؾوب آخت ةص هو: أن ُيمَتى نةشم ىـ ـوب ُيػَ  -1

  صــرىعة –إّكـة »يف: شــرضؿر ادتؽًؾم الذي يسنؼهِّ كـام يف ا ـديث ال
ِ
ٓ  –إكنقـةء

 وُيعرب عذ الـحو:« ُكوَرُث 

ــة: حــرا ىشــنه نةلػعــل. وكــة: ضــؿر ىّت ــل يف دــّل ك ــب اشــؿه. ومجؾــَ   إّك

 فٍعِّ خُز إّن.يف دّل ر«: ُكوَرُث  ٓ»

: اشم ىـ وب عذ آخت ةصِّ أو ىػعول نـه لػعـل دـذوا تؼـديره صـرىعة

: ىضةا إلقـه جمـرور. ومجؾـَ آخت ـةص: اعسا
ِ
َ ٓ ضــقأخص  أو أعـي. وإكنقةء

 دلَّ اة ىن اإلعراب.
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 ضـؿر ادخةَضـب كـام يف: ســروقد جييء آشم ادـ وب عذ آخت ةص لتػ

 «.جو الػضَل كر –اهللَ  –نَِك »

. ـقوُيؿؽن أن جييَء آخت ةص ن َُ  غَ الـداء كام يف: الؾُفمَّ اغِػْر لـة أّيتُفة الِع ةن

َُ »فـ ُتفة الع ةن دؾفة الـ ب عـذ آخت ـةص. أىـة أجزاُؤهـة فُتعـَرب كـام «: أيَّ

 ُتعرب يف أشؾوب الـداء عذ الـحو:

نقه أغــع عـن اإلضـةفَ. أّيُتفة: ىـةدى ىنـّي عذ الضم يف دل ك ب. وهة: لؾتـ

: ندل ىن  َُ َُ »والع ةن  ىرفوع.« أّي

ََ ع»إ، « شـرأحَد ع»إعداد ادرّكنَ هي ىن  -4 كـام يف قولـه تعـة،: « شــرتسـع

 [. وُتعَرب عذ الـحو:4]يوشف:  ﴾َكوَكبًاْرَْشـَْرأيُتْأَحَدْعَْْإِّنْي﴿

 ن ىنـقةن عذ الػتح يف دل ك ٍبِّ ىػعوٌل نه.ءا: جزشـرأحَد ع

 ة: اققز ىـ وب.كوكنً 

ِْلييْعَْ﴿وقةل تعة،:  ـهـاْ  ََ ع»[. فــ11دـدمر: ]ا ﴾رشــََْةْعَْعَْسي ن ءاجـز«: شــرتسـع

ر.  ىنـقةن عذ الػتح يف دّل رفعِّ ىنتدٌأ ىمخَّ

فُقعرب اجلـزء إول « ةَ شـرامـتة ع»و« شـرامـة ع»وُيستثـى ىن اإلعراب السةنق 

ٓ دّل له ىن اإلعرابِّ كـام يف قولـه إعراب ادثـىِّ وُيعرب الثةين عذ أكه جزء ىتًؿم 

ْفَْ﴿تعة،:  ـاْعَْجَِْننُهْاثنَْْانَفَجَرتي فةعـل ىرفـوع «: امـتـة»[. فــ61]النؼـرة:  ﴾نًـاييَْةْعَْـرَْشي

َة: جزء ىتًؿم ىنـّي عذ الػتح ٓ دّل شـروعالىَ رفعه إلف ٕكه ىؾحق نةدثـى. وع

 له ىن اإلعراب.

ةجلزء إول ىنـي عـذ السـؽون. والثـةين ف« ةَ شـرع مامين»و« ةَ شـرإحدى ع»أىة 

 ىنـي عذ الػتح.
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ْ﴿كوعةن: اشتػفةىقَ ُيستػَفم هبـة عـن العـدد كـام يف قولـه تعـة،: « كمْ » -2 ََ قَـا
ََْلِثجُمِْفْي [ِّ وخزيَ ُيراد هبـة اإلخنـةر عـن 332]ادمىـون:  ﴾َعَدَدِْسنِيَْْاألرِضَْْكمي

 [.22]الدخةن:  ﴾ُعيُونٍْاٍتْوََْجنْ ْثََرُكواِْننْيَْكمْي﴿الؽثرة كام يف قوله تعة،: 

ل الـحويون وادمًلف يف إعراهبام تػ ًٓ ُيؿؽن تؾخق ـهِّ نعـد  ـقوقد ف َّ اًل ُىلوَّ

 اشتؼراء إىثؾَ والشواهدِّ يف قةعدة واحدة هي أن: 

آشتػفةىقَ جيـيء اققزهـة ىـ ـوًنةِّ وُتعـَرب نحسـب الؽؾؿـَ التـي حتـل  « َكمْ »

 ة.دؾَّفة يف اجلواب عؾقف

اخلزيــَ جيــيء اققزهــة جمــروًرا عــذ أكــه ىضــةا إلقــهِّ وُتعــَرب أىثؾتفــة « كــم»و

آشتػفةىقَ. ىـع التـذكر نجـواز حـذا اققـز « كم»نحسب ىة حُتَؿل عؾقه ىن أىثؾَ 

 ةق.سـقنـوعقفة إذا دلَّ عؾقه ال« كم»

. فـ ٌَ ٌَ »ُيؼةل ىثاًل: كم كتةًنة عـَدَك؟ فةجلواب: عـدي مخس لتـي هي الؽؾؿَ ا« مخس

هـــة: « كـم»يف اجلـوابِّ وإعراهبـة ىنتـدأِّ لـذلك ُيؼـةل يف إعـراب « كـم»حؾَّـع دـلَّ 

اخلزيـَ ادلةنؼـَ اـذا « كم»اشتػفةىقَ ىنـقَ عذ السؽون يف دّل رفع ىنتدأ. وصورة 

آشتعامل أن ُيؼةل: كم كتةٍب عـدَك! ويؽـون اـة اإلعـراب ذاتـهِّ أي: خزيـَ ىنـقـَ 

 ىنتدأ.عذ السؽون يف دّل رفع 

 واجلدول التةً يوضح صَوَر آشتعامل واجلواب واإلعراب لؽؾقفام:
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 كم 

 االستفهلموة

اجلواب 

 علوهل

اخلربية « كم»

 ادطلنقة هلل
 رابـــــاإلع

 كم

 وِا؟ضـقعدُد ال

عددهم 

 ٌَ  مخس

 )*(كم

 وا!ضـقال عدد 
 يف دل رفع خز

 كم

 كتةًنة قرأَت؟

 قرأُت 

 ًَ  شنع

 كم

 قرأَت! كتةٍب 
 ك ب ىػعول نه يف دل

 كم

ًَ َجَؾسَع؟  َجؾس

جؾسُع 

 ًَ  جؾس

 كم

ٍَ جَؾسَع!  جؾس
 يف دل ك ب ىػعول ىلؾق

 كم

ًَ كؿَع؟  شةع

كؿُع 

 شةعتنيِ 

 كم

 ٍَ  كِؿَع!  شةع

 يف دل ك ب

 عذ الظرفقَ الزىةكقَ

 كم 

 رجاًل جةء؟

 ٌَ  مخس

 (1)جةؤوا

 كم

 رجٍل جةء!
 يف دل رفع ىنتدأ

لرشةلَ ممة حيتةج إلقه عةىَ ادثؼػني. وقد آمـرت هذه مجؾَ الػوائد التي تضؿـتفة ا

ــذه ال ــػحةت ٕن حت ـــقأن أعرضــفة يف ه ــةلَ ٓ يتق  ــن الرش ـــرؾفة ى ــفولَ.  س  نس

ـص لؾتعريـف نرشـةلَ  خ شــقوفوائـد أخـرى لؾ« امشــقٓ»وهبة يـتفي ا ديث ادخ َّ

  النةً. سـنيح

      

             

                                                           

 ]ادجؾَ[)*( كذا وردت ! 

ِّ ٕن 1) ٌَ  ٓ جتيء فةعاًل. «كم»( ٓ ُيؼةل يف اجلواب ادػسض: جةء مخس


