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املتفق عليه واملختلف فيه من أحرف اجلواب يف العربية 

)دراسة وصفية
*

)  

 ***فراس عبد العزوز عبد القادر. د.م. أ و*نوفل علي جميد. د.م

 22/4/2008: تاروخ القبول 19/3/2008: تاروخ التقدوم

(( 1 ))

املتفق عليه من أحرف اجلواب 

ذكر النحويوف مف جممة حروؼ المعاني حروفًا سموىا حروؼ الجواب، 
ووظيفتيا أنيا تأتي ردًا لما قبميا مف الكالـ . (()1)أو حروؼ اإليجاب والتصديؽ

                                                 

 يالجوابات في التعبير القرآف)مما تجدر اإلشارة إليو أنو توجد أطروحة دكتوراه بعنواف   (*)
 مع بحثنا عكاصد الزيدي، وىذه األطروحة ال تتقاط.د.لمطالبة سعاد كريـ بإشراؼ أ (الكريـ

إذ البحث قائـ عمى دراسة أحرؼ المتفؽ عمييا والمختمؼ فييا في العربية، إذ ثمة أحرؼ 
لـ ترد في القرآف بؿ وردت في العربية، فضال عف أف البحث اعتمد عمى االستقراء المغوي 

.  والقرآف أحد مصادره متى اقتضت الحاجة التوثيؽ منو
()  جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية. 

()  جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية. 
() سميت ىذه الحروؼ حروؼ " ذكر األردبيمي في شرحو لألنموذج المصطمحيف بقولو

..." التصديؽ، ألّف المتكمـ بيا يصدؽ المخبر فيما أخبره وتسمى حروؼ اإليجاب أيضا 
محمد .معجـ عمـو العربية، د (...اإلثبات والموافقة)، وُيعرؼ اإليجاب بأنو 387/ 1

مف معاني ىمزة االستفياـ، "بيروت، وُيعرؼ التصديؽ بأنو - ، دار الجيؿ 101/التونجي
: وىؿ إذا أريد بيما النسبة، والسيما اليمزة، ويكثر التصديؽ في الجمؿ الفعمية كقولؾ

تستفيـ عف ثبوت النسبة ونفييا وفي ىذه الحاؿ يجاب - ىنا - أحضر المعمـ، فأنت 
 .143/ معجـ عمـو العربية (ال)أو  (نعـ)بمفظة 

 القاىرة، –، دار التراث العربي 318/التوطئة، لمشموبيف، تحقيؽ يوسؼ المطوع: ينظر مثالً  (1)
، دار الكتب 2/484صاحب أبو جناح، : شرح جمؿ الزجاجي، ابف عصفور، تحقيؽ

.  الموصؿ–لمطباعة والنشر 
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 والناظر ليذا النوع مف الحروؼ في العربية يجد أنَّو –رفضاً   قبواًل أو– المستفيـ
ثمة أحرؼ جاءت لمجواب، واتفؽ عمى معناىا، إذ لـ تخرج عف ذلؾ المعنى، 
وأحرؼ أخرى جاءت بمعاٍف أخر، لعؿ معنى الجواب أحدىا، وبعبارة أخرى اف 
معنى الجواب ليس مختصًا فييا؛لذلؾ لـ يتفؽ النحويوف عمييا، فوجدنا بعضيـ 
يذكر ليا معنى الجواب وبعضيـ لـ يذكره، وسنعرض في ىذا القسـ مف البحث 

األحرؼ التي أتفؽ عمييا بأنيا تأتي لمجواب، وال يممح فييا معنًى غيره، وقد عدوىا 
وواحدة لمنفي  (أَجْؿ، إْي، بجؿ، بمى، َنَعـْ )ستة أحرؼ، خمسة لإلثبات والقبوؿ 

: وفيما يأتي تفصيؿ القوؿ لكؿ منيا (ال)والرد وىي 
في معنى الجواب، " نعـ"بفتح اليمزة والجيـ وسكوف الالـ، حرؼ يشارؾ  (َأَجْل)

وقد عمؿ سيبويو ..." في التصديؽ (نعـ)وأما أَجْؿ فأمرىا كأمر "( 1):يقوؿ ابف يعيش
ف كاف الحرؼ الذي قبؿ اآلخر : "( 2)سبب تحريؾ الجيـ وسكوف الالـ منيا بقولو وا 

، وقالوا َجير فحُركوه لئال يسُكف : متحركًا أسكنوه، كما قالوا ـْ َىْؿ وَبْؿ، وأَجْؿ وَنَع
، وتأتي جواب لما كاف قبميا مف كالـ، وقد أطبؽ أىؿ العربية عمى انيا ..."حرفاف

. (3)()حرؼ لمجواب، وقد نعتيا ابف بابشاذ بأنيا فصيحة في كالـ الرسوؿ 
: فتجيب" قاـ زيد"والجواب بيا لو مقاصد ثالثة األوؿ أنيا تصديؽ لممخبر يقاؿ 

" ىؿ قاـ زيد؟: "يقاؿ (المستفيـ)إعالـ المستخبر :أجؿ مثبتًا لو القياـ، والثاني
" اضرب زيداً "وعد الطالب، أو تحقيؽ الطمب، يقاؿ :أَجْؿ، والثالث: فجوابو
: أَجْؿ، ومنو قوؿ الشاعر:فجوابو

ْيف تسأؿ سامحت         لؾ النفػَس واحموالؾ ُكّؿ خميػؿ  ِِ ولو ُكْنَت ُتعِطي َح
 ( 4)أَجؿ ال، ولكف أنت أشػأـ مف مشى         وأسػاؿ مف صماء ذات صميػؿ

                                                 

  8/124: شرح المفّصؿ (1)

 . مصر–، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، مكتبة الخانجي 3/286: الكتاب (2)

 . الكويت–، تحقيؽ خالد عبد الكريـ، المطبعة العصرية1/263:شرح المقدمة المحسبة =: (3)

 –، تحقيؽ طو محسف، دار الكتب لمطباعة والنشر 252/الجنى الداني، المرادي: ينظر (4)
صالح عبد العزيز السيد، دار السالـ .، تحقيؽ د1/28: الموصؿ، مغني المبيب، ابف ىشاـ

، تحقيؽ عبد 87-86/  القاىرة، موصؿ الطالب عف قواعد اإلعراب، خالد األزىري–
 . حمص–الكريـ حبيب، مطبعة اليمامة 
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بعد الخبر أحسف مف  (أجؿ)وقد اختمؼ في الجواب بيا، فذىب االخفش إلى أف 
(1)بعد االستفياـ أحسف منيا (َنَعـْ )، و (َنَعـْ )

 في حيف أشار المالقي إلى انيا ال ،
(2)تكوف جوابًا لمنفي وال لمنيي

 أي إنيا جواب لمخبر المثبت والطمب بغير صيغة ،
ومما تجدر اإلشارة إليو انو ثمة ربط داللي بيف األجؿ وىو المدة والوقت، . النيي

األجؿ غاية الوقت في محؿ الَديف وغيره، وقد : "إذ (أجؿ)وبيف الجواب بالحرؼ 
أجؿ ىذا الشئ وىو يأجؿ واالسـ اآلجؿ نقيض العاجؿ، : صرفو الخميؿ فقاؿ

في الجواب ىو مف ىذا " أَجؿْ "وقوليـ ... واألجيؿ المرجأ أي المؤخر إلى الوقت
.  (3)"الباب كأنو يريد انتيى وبمغ الغاية

باتفاؽ، إذ تأتي  (َنَعـْ ) بكسر اليمزة وسكوف الياء، حرؼ جواب يضارع :(ِإْي)
عالـ المستخبر، وتحقيؽ الطمب، عمى جية اإلثبات،  لتصديؽ الخبر، وا 

(4)والتوكيد
في المعنى، ال في الوقوع " حقاً " وأشار المالقي إلى أنَّيا تفيد كممة ،
ومما يفسد فصاحتيا في المغة زيادة العامة . (5)حرؼ" إيْ "اسـ، و" حقاً "موقعيا، إذ 
وقد أجمع المغويوف والنحويوف عمى انيا ال تقع جوابًا إال قبؿ . (6)"إيوه"ليا فيقولوف 

: التي ال يشترط فييا ىذا الشرط، فيقاؿ" نعـ"القسـ، وىي بيذا الشرط تفترؽ عف 

                                                 

، 2/490: ، ىمع اليوامع، السيوطي8/124: ، شرح المفصؿ319-318/ التوطئة: ينظر (1)
 .بيروت- تحقيؽ احمد شمس الديف، دار الكتب العممية 

، تحقيؽ احمد محمد الخّراط، 148-147/رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني: ينظر (2)
مصطفى النماس، : ، تحقيؽ3/260: بيروت، ارتشاؼ الضرب، أبو حياف- دار القمـ 

 .مصر- مطبعة المدني 

 .997/ مقاييس المغة، ابف فارس (3)

: ، مغني المبيب252/ ، الجنى الداني90/ الصاحبي في فقو المغة، ابف فارس: ينظر (4)
، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، 2/180: ، اإلتقاف في عمـو القرآف، السيوطي1/108

. مكتبة دار التراث
 .214/رصؼ المباني: ينظر (5)

 .264 /1:شرح المقدمة المحسبة: ينظر (6)
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َوَيْسَتنِبُئوَنَؾ وبيذا جاء في التنزيؿ قولو سبحانو . (1)إْي وااِ : فيجاب" أقاـ زيد؟"
53/ يونسَأَحؽٌّ ُىَو ُقْؿ ِإي َوَربِّي

() ولـ يكتِؼ ابف الحاجب بيذا بؿ اشترط فييا ،
إذا ولييا " إيْ "ويتعيف إثبات الياء مف . (2)شرطًا آخر ىو وقوع االستفياـ قبميا

ذا حذؼ حرؼ القسـ نحو ...". إْي واا" "الواو"حرؼ القسـ  فقد أجيز " إْي اا"وا 
وذلؾ اللتقاء الساكنيف سكوف الياء  (إَي اا)أف تفتح :األوؿ:في الياء ثالثة أوجو

، ولـ (ِمَف الرجؿِ )الجارة في قولنا  (ِمفْ )كما تفتح نوف - والالـ مف لفظ الجاللة 
أف تبقى :يكسروا الياء استثقااًل لتوالي كسرتيف كسرة اليمزة وكسرة الياء، الثاني

ساكنة مع إشباع مد الياء فيغتفر الجمع بيف ساكنيف؛ألفَّ الحرؼ األوؿ حرؼ َمدٍّ 
أف تحذؼ الياء :الثالث". شابَّة"و" دابَّة"وليف والثاني حرؼ مدغـ مثالو مثاؿ 

اللتقاء الساكنيف ثـ تحذؼ ىمزة الوصؿ، ويمـز نصب لفظة الجاللة " إا"فتصبح 
.  (3)والوجو األوؿ ىو األكثر والقميؿ الثالث. (إاَ )
بفتح الباء والجيـ وسكوف الالـ، لفظ مف األلفاظ المشتركة في االستعماؿ  :(َبَجْل)

المغوي، تارة يكوف حرفًا، وأخرى يكوف اسمًا، أما وجو استعمالو حرفًا فيو يأتي 
( 4)ويكوف في الخبر إيجابًا ونفياً " أجؿ"أو " نعـ"حرؼ جواب لتصديؽ الكالـ بمعنى 

: وفي الطمب نحو" بجؿ"تقوؿ " ما جاء زيد"، و "بجؿ"جاء زيد ؟تقوؿ : نحو
غير أننا لـ نجد سعة كالـ عمى ىذا الحرؼ في َمف " بجؿ"تقوؿ " اضرب زيداً "

نفسو، حدث فيو " اجؿ"ىو " بجؿ"صنؼ في حروؼ المعاني، ولعؿ مرد ذلؾ أفَّ 
( 5):إبداؿ اليمزة باًء؛ لذا نجد أف األزىري قد ذكره في كالمو عمى اجؿ إذا يقوؿ

                                                 

. 2/388:، شرح األنموذج8/124:شرح المفصؿ: ينظر (1)
()  في القرآف الكريـ إاّل في ىذا الموضع فقط، معجـ حروؼ المعاني في القرآف ( إيْ )لـ ترد

.  بيروت–، مؤسسة الرسالة 1/442: الكريـ، محمد حسف الشريؼ
 . بيروت–، دار الكتب العممية 2/283الكافية في النحو، ابف الحاجب : ينظر (2)

: ، ىمع اليوامع9/125: ، شرح المفصؿ2/331:، المقتضب501–3/500: الكتاب: ينظر (3)
2/490. 

 .3/260: ارتشاؼ الضرب : ينظر (4)

 .87-86/موصؿ الطالب إلى قواعد اإلعراب  (5)
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، ونحف النعدـ أف يكوف ىذا مف ((...بالموحدة (بجؿ)- أي اجؿ - ويقاؿ فييا 
اإلبداؿ المغوي الذي يشكؿ ظاىرة متسعة في العربية بميجاتيا المختمفة، إذ قد 

اسمًا فيأتي عمى " بجؿ"ووجو مجيء ". بجؿ"، وأخرى "اجؿ"تستعمؿ ليجة 
، وفي ىذا االستعماؿ تمحقو "يكفي"أف يكوف اسـ فعؿ بمعنى : استعماليف األوؿ

، فال "حسب"، والثاني أف يكوف بمعنى "بجمني:"نوف الوقاية قبؿ ياء المتكمـ نحو
:  (2)ومنو قوؿ طرفة"( 1)بجمي: نحو"تمحقو نوف الوقاية قبؿ الياء 

أال إنني َشِرْبُت أسوَد َحالكًا   أال َبَجمي ِمْف الّشراِب أال َبَجْؿ 
 بفتح الباء والالـ معًا، وبعدىا ألؼ، وىي باتفاؽ أىؿ العربية حرؼ جواب :(َبَلى) 

لكالـ يسبقيا، وقد حظي ىذا الحرؼ بعناية أىؿ التصنيؼ ممف صنؼ في حروؼ 
 عناية كبيرة تفوؽ كؿ ما كتب عف أحرؼ الجواب في ـالمعاني والنحو والمعج

. ()العربية لما في ىذا الحرؼ مف إشكالية الوضع والمعنى واالستعماؿ المغوي
. قبميا، إذ تفيد إيجاب النفي وىو إبطاؤه ونقضو (جحدٍ )وخصوىا بجواب نفي أو 

وىي في ىذا تكوف نقيضة " فتوجب بو بعد النفي (بمى)وأما : "(3)يقوؿ سيبويو
، إذ ال تقع جوابا لنفي قبميا، وتفيد في جواب االستفياـ اإليجاب والتصديؽ، "نعـ"

في الجواب، وذلؾ ألنو إذا قاؿ رجؿ " بمى"و" نعـ"وقد لمح الفراء الفرؽ بيف 
ف أجابو بػ : كاف صدقو أي (نعـ)ماَلَؾ عمي شئ، فإف أجابو بػ :آلخر مالَي ماٌؿ، وا 

                                                 

، ىمع 1/152: ، مغني المبيب400/، الجنى الداني230-229/ رصؼ المباني: ينظر (1)
 .2/491: اليوامع

.  نينوى–ميدي محمد ناصر الديف، دار الكتب العممية : ، شرح وتعميؽ 62/ ديوانو  (2)
()  عمى جية االستقالؿ واالنفراد بشكؿ مسيب مفصؿ ىو ( بمى)لعؿ أفضؿ مف كتب عف

في " كاّل وبمى"الوقؼ عمى )في رسالة عنونيا بػ  (ىػ437ت)مكي بف أبي طالب القيسي 
 .حسيف نّصار. بتحقيؽ د1967نشرت في مجمة كمية الشريعة العدد الثالث سنة  (القرآف

. 4/234: الكتاب (3)
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وذكر مكي القيسي . (1)بمى لي عميؾ شيء: كاف رّدًا لكالـ الرجؿ أي (بمى)
في الجواب، األوؿ أف تكوف رّدًا لنفي يقع قبميا  (بمى)وآخروف موضعيف الستعماؿ 

بمى أي قد : ما أكمُت شيئًا، فيقاؿ لؾ: خبرًا كاف أو نييًا مثاؿ األوؿ أف تقوؿ
بمى أي ادخميا، والثاني : ال تدخؿ الدار فيقاؿ لؾ: أكمَت، ومثاؿ الثاني أف تقوؿ

اف تقع جوابًا الستفياـ مسبوؽ بنفي، يفيد التصديؽ، مثالو ألـ أحسف اليؾ؟، 
مجرى وقد أجرى العرب النفي مع االستفياـ التقريري . (2)بمى أحسنَت إلي: فتقوؿ

، لذا وقؼ المفسروف والنحويوف كثيرًا عند قولو (3)(بمى)النفي المجرد في الجواب بػ 
ـْ َعَمى  : سبحانو وتعالى ـْ َوَأْشَيَدُى يََّتُي ـْ ُذرِّ ـَ ِمف ُظُيوِرِى ْذ َأَخَذ َربَُّؾ ِمف َبِني آَد َواِ 

ـْ َقاُلوْا َبَمى َشِيْدَنا ـْ َأَلْسُت ِبَربُِّك  مورديف قوؿ ابف عباس 172 / األعراؼَأنُفِسِي
() لكفروا؛ ألفَّ نعـ لتصديؽ المخبر في اإليجاب والنفي : بأنو لو قالوا ، ـْ َنَع

ـْ لست ربّنا: وكأنيـ قالوا َنَع
، وقد فّصؿ الزركشي القوؿ في أنواع االستفياـ (4)

األوؿ االستفياـ الحقيقي : فجعمو قسميف (بمى)الداخؿ عمى النفي المجاب عنو بػ 
نَساُف َألَّف َنْجَمَع ِعَظاَمُو َبَمى : واستشيد لو بشواىد منيا قولو تعالى َأَيْحَسُب اإْلِ

والتقدير بمى نحيييا قادريف، والثاني االستفياـ المجازي مستشيدًا 4-3/القيامة ،
 فجعؿ معنى االستفياـ 172/ األعراؼ" ألست بربكـ قالوا بمى: "بقولو تعالى

وأضاؼ ابف ىشاـ معنًى آخر لالستفياـ وىو االستفياـ التوبيخي، وجعؿ . (5)تقريراً 
نَساُف َألَّف َنْجَمَع ِعَظاَمُو َبَمى : منو قولو تعالى مخالفًا  - 3/  القيامةَأَيْحَسُب اإْلِ

                                                 

، تحقيؽ محمد عمي النجار واحمد يوسؼ نجاتي، دار 53–1/52: معاني القرآف: ينظر (1)
محمد باسؿ : ، تحقيؽ78/  القاىرة، الفروؽ المغوية، أبو ىالؿ العسكري–الكتب المصرية 

 . بيروت–عيوف السود، دار الكتب العممية 

، البرىاف في عمـو القرآف، 116/في القرآف( كال وبمى)الوقؼ عمى : ينظر (2)
، 187–2/186: ، تعميؽ مصطفى عبد القادر، اإلتقاف في عمـو القرآف4/837:الزركشي

 . بيروت–دار الكتب العممية 

 .124–123/ 9: ، شرح المفصؿ401/الجنى الداني: ينظر (3)

، تحقيؽ عمي محمد 3/370: الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف، ابف السميف: ينظر (4)
 . بيروت–معوض وآخريف، دار الكتب العممية 

 .2/491: ، ىمع اليوامع4/837: البرىاف في عمـو القرآف: ينظر (5)
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 َأَلْسُت ِبَربُِّكـْ : لمزركشي فيما ذىب إليو، في حيف وافقو في استشياده لقولو تعالى
.  (1)عمى معنى االستفياـ المجازي

ومما يعترض البحث المغوي أنو قد وردت نصوص وقع الجواب فييا بػ 
وىو مخالؼ لما أجمع عميو جيابذة المغة والنحو، وقد وصؼ  (بمى)موقع  (نعـ)

وقد . (2)موضع بمى في الجواب بأنو مما كثر الغمط فييما (نعـ)ابف يعيش وضع 
إذا وقعت بعد نفي قد  (نعـ)إف : "(3)سوغ لمف أجاز وقوعيما مف المتأخريف بقولو

بعد النفي أعني لإلثبات؛ ألفَّ النفي إذا  (بمى)دخؿ عميو االستفياـ كانت بمنزلة 
في  (نعـ)فعمى ذلؾ يقع ... دخؿ عميو االستفياـ ُردَّ إلى التقرير وصار إيجاباً 

، ومف ذىب "جواب ما كاف مف ذلؾ إال تصديقًا لفحواه كما يقع في جواب اإليجاب
: (4)بمنع ذلؾ تأوؿ ما ورد مف قوؿ جحدر

ّيانا فذاَؾ بػِػنا تداني  ـَ َعمرٍو          وا  أليَس الميُؿ يجمُع أ
، وَترى اليالَؿ كما أراُه         ويعموىا الّنياُر كما َعالِني  ـْ َنَع

" نعـ: "ألستـ تروف ذلؾ؟ قالوا: " حيف قاؿ()وقوؿ األنصار لمنبي 
، أما قوؿ جحدر فجاء جوابًا لمقّدر في "بمى"بدؿ " نعـ"تأويالت تسوغ الجواب بػ 

: جوابًا لقولو (نعـ)نفسو واعتقاده مف أف الميؿ يجمعو مع أـ عمرٍو، أو أف يكوف 
ف كاف تقريرًا ألمف المبس، إذ " أليَس الميؿ"، أو يكوف جوابًا لقولو "فذاؾ بنا تداني" وا 

عمـ أنو ال ينكر احٌد أف الميؿ يجمعيما، وقيؿ الجواب مقّدـ عمى ما بعده ِمْف قولو 
 فتؤّوؿ عمى أف ذلؾ جاء ألمِف ()أما جواب األنصار لمنبي ". وترى اليالؿ"

ىو الخالؼ في أصؿ  (بمى)ولعؿ آخر ما نقؼ عنده في كالمنا عف . (5)المبس
                                                 

" كاّل وبمى"، الوقؼ عمى 2/186: ، اإلتقاف في عمـو القرآف1/154: مغني المبيب: ينظر (1)
. 87/في القرآف، جزء الدراسة

. 8/123: شرح المفصؿ: ينظر (2)
 .124–9/123: المصدر نفسو (3)

، تحقيؽ محمد إبراىيـ البنا، مطبعة السعادة، خزانة األدب، عمر 47/أمالي السييمي: ينظر (4)
 .، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، مكتبة الخانجي11/201: البغدادي

. 485–1/484: ، شرح جمؿ الزجاجي427/، رصؼ المباني402/الجنى الداني: ينظر (5)
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حرؼ مرتجؿ غير مركب،  (بمى)وضعيا، فقد ذىب البصريوف إلى القوؿ بأف 
، ويعمؿ احد الباحثيف ما ذىب إليو (1)فيي حرؼ ثالثي الوضع. واأللؼ فييا أصؿ
أنيـ بنوا درسيـ الصرفي عمى أساس نظرية ثالثية األصوؿ "البصريوف مف 

مف  (بمى)في حيف ذىب آخروف ومنيـ الكوفيوف إلى القوؿ بتركيب ( 2)..."المغوية
تعطي مف  (بمى)واأللؼ، وذلؾ لممشاكمة التي يؤديانيا في المعنى، إذ  (بؿ)

كما ىو مقرر ليا بوصفيا حرفًا مف حروؼ العطؼ التي  (بؿ)االضراب ما تعطيو 
ذكر بعض : "(3)يقوؿ مكي القيسي. تفيد االضراب عف األوؿ وتثبتو لمثاني

؛ ولذلؾ كاف حقيا اف تأتي جوابًا في النفي، كما  (بؿ): (بمى)النحوييف أفَّ أصؿ 
أال تكرمني؟ فقاؿ : فإذا قاؿ القائؿ. ما رأيُت زيدًا بؿ عمراً : في قولو (بؿ)تأتي 

 (بؿ)وزاَد عمى  (بؿ)بؿ أكرمؾ، فحذؼ الفعؿ الذي بعد : بمى، فإنما يريد: المجيب
فالتقارب متأتٍّ مف ". ألفًا، ليحّسف السكوف عمييا وليعمـ اف الكالـ قد انقطع

اشتراكيما في البناء مف عنصريف صوتييف ىما الباء والالـ، ومف حيث معناىما 
وقد اختمؼ عمماء المغة في تعميؿ زيادة األلؼ . (4)الوظيفي في إبطاؿ ما قبميما

ووصمت بيا األلؼ داللة  (بؿ)، فنجد ابف فارس يفّسر أصؿ الجواب ىو (بؿ)بعد 
ـْ َقاُلوْا َبَمى : عمى كالـ محذوؼ، ويذكر قولو تعالى ، والمعنى بؿ َأَلْسُت ِبَربُِّك

وذىب الفراء والكوفيوف إلى أف األلؼ زّيدت لمتأنيث، قياسًا عمى . (5)أنت ربنا
َـّ )و  (ربُّ )تأنيث  وىي : "(7)، واستدؿ عمى ذلؾ بإمالتيا ياء يقوؿ الرماني(6)(ث

وذكر بعضيـ أف زيادة األلؼ َدؿَّ ". تكتب بالياء، ألف اإلمالة تحسف فييا (بمى)

                                                 

، ىمع 3/261: ، ارتشاؼ الضرب1/154: ، مغني المبيب401/الجنى الداني: ينظر (1)
 .2/491: اليوامع

 . بيروت–، مكتبة ناشروف 351/مصطفى حميدة.أساليب العطؼ في القرآف الكريـ، د (2)

. 118/في القرآف" كاّل وبمى" الوقؼ عمى  (3)
. 349/ أساليب العطؼ في القرآف الكريـ: ينظر (4)
. 103/ الصاحبي في فقو المغة: ينظر (5)
 .53–1/52: معاني القرآف: ينظر (6)

 . جدة–، تحقيؽ عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، دار الشروؽ 105/ معاني الحروؼ (7)
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ويعمؿ احد الباحثيف المحدثيف ىذا التشاكؿ بيف . (1)عمى إيجاب الكالـ المنفي قبميا
إلى أف أصميما واحد في العربية، ولكف افترقا وتمايزا عمى مّر  (بمى)و  (بؿ)

ويرّجح أف . عصور االستعماؿ المغوي، في حيف اكتفت العبرية بمعنى واحد ليما
ىي مف المواحؽ التي تمجأ العربية إلى إلحاقيا  (بؿ)األلؼ المزادة في آخر 

.  (2)بالمباني
 حرؼ مف حروؼ النفي، مرّكب مف الالـ واأللؼ، وقد منحيا حرؼ األلؼ :(ال) 

. (3)مثالً  (لـ)و  (لف): امتداد الصوت ليشعر بامتداد معناىا في النفي خالفًا لػ
وتسمؾ في العربية سموكيف األوؿ أف تكوف عاممة في األسماء واألفعاؿ، والثاني 

الجوابية التي تفيد نفي ما قبميا  (ال)غير عاممة فييما، ومف أقساـ غير العاممة 
أف تكوف : "(4)(ال)يقوؿ الزركشي عف . في اإليجاب (نعـ)فيي نقيضة . ورّده

ألـ أحسف :، فإذا قاؿ مقرراً (بمى)أو  (نعـ)جوابية، أي رد في الجواب، مناقض لػ 
ذا قاؿ مستفيماً : إليؾ؟ قمتَ  ". ال أو نعـ:ىؿ زيد عندؾ؟ قمت: ال أو بمى، وا 

أزيٌد في الدار؟ فإف أثبت وجوده أجبَت بػ : ويتضح الفرؽ في الجواب حيف نقوؿ
ف نفيت أجبت بػ (نعـ) الجوابية بحذؼ الجمؿ بعدىا بشكؿ  (ال)، واختصت (ال)، وا 

وقد سوغ ليذا . (5)ال لـ يجئ: واألصؿ (ال)جوابو  (أجاءَؾ زيد؟): مّطرد، ففي قولنا
:  (6)الحذؼ داللة الجممة المجاب عنيا مف السؤاؿ، ومف ذلؾ قوؿ ذي الّرمة

أذو َزوجة بالِمْصِر أـ ذو خصومٍة       أراَؾ ليا بالبصرِة العاـ ثاويا 
ال إّف أىمي لِجيػػػَرٌة        ألكثبِة إلدَّْىنػا جميعا وماليا : فقمُت ليا

                                                 

 .401/ ، الجنى الداني118 و89/ في القرآف" كاّل وبمى"الوقؼ عمى : ينظر (1)

. 351–350/ أساليب العطؼ في القرآف الكريـ: ينظر (2)
محمد إبراىيـ البنا، .، تحقيؽ د131/ نتائج الفكر في النحو، أبو القاسـ السييمي: ينظر (3)

. منشورات جامعة قاريونس
. 4/876: البرىاف في عمـو القرآف (4)
. 505–2/504: ، ىمع اليوامع1/330: مغني المبيب: ينظر (5)
.  بيروت–، تقديـ وشرح احمد حسف بسبج، دار الكتب العممية 289/ ديوانو (6)
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ال "وجممة الجواب محذوفة عمى معنى  (ال)جواب بالنفي " ال إف أىمي جيرة: "فقولو
ف مالي وأىمي كائناف بالبصرة، فيما الداعياف  ليس ثوائي لواحد مما سألت عنو، وا 

أف الكممة الواحدة وجودًا وتقديرًا تكوف "( 2)وقد ذكر ابف طمحة. (1)إلى إقامتي بيا
نما الكالـ ىو الجممة المقّدرة بػ  فإذا ". (ال)و  (نعـ)كالمًا إذا نابت مناب الكالـ وا 

فجوابو ال ما قدـ " ىؿ قدـ أبوؾ: "استفيمت بزمف الماضي، أجبت بنفيو، مثال تقوؿ
عمى الماضي مباشرة لئال ينصرؼ  (ال)أبي، وقد أشار الزجاجي بقبح دخوؿ 

نفي لممستقبؿ : ال: "(3)الكالـ مف الجواب إلى أسموب الدعاء بالسوء والشر يقوؿ
ال قاـ : والحاؿ وقبيح دخوليا عمى الماضي لئال تشبو الدعاء أال ترى أنؾ لو قمت

والفعؿ  (ال)، وىذا يشبو الفصؿ بحرؼ الواو بيف "زيد جرت كأنؾ دعوت عميو
فمو رفعت الواو أصبح المعنى دعاء بالشر " ال وبارؾ اا فيؾ"الماضي في قولنا 

قبؿ الفعؿ الماضي لرفع  (ال)في جواب  (ما)فجيء بالواو، و " ال بارؾ اا فيؾ"
المبس الذي يقع في الكالـ، ونقؼ عند قوؿ أبي ىالؿ العسكري الذي فرؽ بيف 

ال، : أتقوؿ كذا ؟ فيكوف الجواب: جواب استفياـ، كقولؾ (ال): (4)بقولو (ما)و  (ال)
".  ما قمتُ : قمت كذا؟ فيكوف الجواب: جواب عف دعوى، تقوؿ (ما)و 

حرؼ مف أحرؼ الجواب باتفاؽ أىؿ المغة، تكوف ميممة، وتقع تصديقا  :(نعم)
وىي في الجواب "لما قبميا مف كالـ موجب أو منفي مف غير اف ترفعو أو تبطمو 

تنفي الموجب قبميا،  (بمى)أيضًا، إال أف  (بمى)النافية، ونقيضة  (ال)نقيضة 
وفي ( 5)..."توجب ال غير، وال يقع قبميا المنفي (نعـ)و ... وتوجب المنفي أيضا
بفتح  (َنِعـْ )بفتح النوف والعيف وىي األشير واألصح، و  (َنَعـْ )لفظيا أربع لغات 

النوف وكسر العيف في لغة كنانة، وبيا قرأ الكسائي أينما وردت في القرآف الكريـ 
                                                 

 .179/ رصؼ المباني: ينظر (1)

. 300/ الجنى الداني (2)
 . بيروت–عمي توفيؽ الحمد، مؤسسة الرسالة .، تحقيؽ د8/حروؼ المعاني (3)

. 78/ الفروؽ المغوية (4)
، شرح 104/ ، معاني الحروؼ2/332: المقتضب: ، وينظر426/ رصؼ المباني (5)

 .2/387: األنموذج
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كاف ينطقيا  ()، وقد وردت روايات تشير إلى أف الرسوؿ (1)وتابعو فييا األعمش
دفعت إلى رسوؿ اا )"بكسر العيف، مف ذلؾ ما رواه قتادة عف رجؿ مف خثعـ قاؿ 

ما  )وقاؿ بعض ولد الزبير " َنِعـْ : أنت تزعـ انؾ نبّي فقاؿ: وىو بمنى فقمُت لو
أمرنا عمر بف ): ، وعف عثماف النيدي(َنِعـْ )كنت اسمع أشياخ قريش يقولوف إال 

ـْ فقاؿ: فقمنا ()الخطاب  وقد جمع (. َنِعـْ )، ولكف قولوا (َنَعـْ )ال تقولوا : َنَع
: الشاعر بيف المغتيف بقولو

 ( 2)دعاني عبُد اِا نفِسي فداؤه           فيا لَؾ مف داٍع دعانا َنَعـ َنِعـْ 
، وذلؾ اف (َنَعـْ )وقد ألمح مكي الفرؽ بيف فتح العيف أو كسرىا مف حرؼ الجواب 
والمغة . (3)مفتوحة العيف اسـ لإلبؿ والبقر والغنـ، ومكسورة العيف حرؼ جواب

بكسر النوف والعيف اتباعًا ليا، تنزياًل ليا منزلة الفعؿ  (ِنِعـْ )ىي  (نعـ)الثالثة في 
ـَ وِشِيدَ ) ، (4)بقمب العيف حاًء وىي لغة حكاىا النضر بف شميؿ (َنَحـْ )، والرابعة (ِنِع

والتعميؿ الصوتي ليذا القمب أف العيف والحاء حرفاف حمقياف، غير اف الحاء تمي 
أما عف معانييا في . (5)العيف في المخرج، وىي أخؼ، وأقرب إلى حروؼ الفـ

، وقد تابعو غير ..."َفِعَدٌة وتصديؽٌ  (َنَعـْ )وأما : "(6)الجواب فقد قاؿ عنيا سيبويو
                                                 

 مصر، –، تحقيؽ شوقي ضيؼ، دار المعارؼ 281/ السبعة في القراءات، ابف مجاىد (1)
حاتـ الضامف، دار نينوى .، تحقيؽ د56/ قراءة الكسائي رواية أبي عمر والدوري، الكرماني

. 2/202:  دمشؽ، النشر في القراءات العشر، ابف الجزري–
، تحقيؽ حاتـ الضامف، 57–2/55: الزاىر في معاني كممات الناس، ابف األنباري: ينظر (2)

 .1/485:  بغداد، شرح جمؿ الزجاجي–دار الشؤوف الثقافية 

محيي الديف رمضاف، .، تحقيؽ د1/463: الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا: ينظر (3)
 . دمشؽ–مطبوعات مجمع المغة العربية 

، تصحيح وتعميؽ يوسؼ 4/428: شرح الرضي عمى الكافية، الرضي االسترباذي: ينظر (4)
، 2/505: ، ىمع اليوامع2/467: حسف عمر، مطبعة جامعة قاريونس، مغني المبيب

 أطروحة 293/ مرويات النضر بف شميؿ المغوية، جمع وتحقيؽ ودراسة محمد سعيد حميد
 . جامعة الموصؿ– كمية اآلداب –دكتوراه مقدمة إلى قسـ المغة العربية 

. 123/ 8: شرح المفصؿ: ينظر (5)
 .235/ 4: الكتاب (6)
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، فنجد مثال ابف فارس يكرر العبارة نفسيا (نعـ)واحد مف العمماء في وصفو ىذا لػ 
أي وعد طالب، وىي اف تقع  (ِعَدة)والمقصود بػ ( 2)والزجاجي كذلؾ. (1)دوف تغيير

جوابًا عف افَعْؿ أو ال تفعؿ أو ما يجري مجراىما يعني صيغة األمر والنيي،  (َنَعـْ )
أحِسف إلى زيد، وال تكـر بكًرا، وىاّل نزلت : في جواب مف قاؿ لؾ (َنَعـْ )نحو 

ومثاؿ - أثباتًا أو نفيًا - فيو تصديؽ لمخبر  (تصديؽ)عندنا؟ أما المقصود بػ 
، أو نفيًا مف "قاـ زيد"عمى جية اإلثبات مف مخبر يقوؿ لؾ  (َنَعـ)جوابؾ بػ : ذلؾ

وزاد آخروف عمى تقسيـ . (3)فتصدقو في الحالتيف" ما قاـ زيد: "مخبر يقوؿ لؾ
، بأف تقع "إعالـ المستخبر"بالعدة والتصديؽ، قسًما آخر وىو  (نعـ)سيبويو لػ 

ومنيـ " أتضرب بكًرا"و " ىؿ جاء زيد؟: "جواًبا عف سؤاؿ فيو استفياـ نحو (نعـ)
بعد االستفياـ لموعد  (نعـ)غير اف مجئ  (الِعدة)مف أدرج ىذا القسـ ضمف قسـ 

مقررة لما سبقيا أي مثبتة : َنَعـ: "(5)يقوؿ الرضي في شرحو لمكافية. (4)غير مّطرد
قاـ زيد، : نعـ في جواب مف قاؿ: لما سبقيا مف كالـ خبري سواء كاف موجبا نحو

، أي نعـ ما "ما قاـ زيد: "َنَعـ، في جواب مف قاؿ: أي نعـ قاـ زيد، أو منفيا نحو
: نعـ في جواب مف قاؿ: قاـ، وكذا تقرر ما بعد حرؼ االستفياـ مثبًتا كاف نحو

ألـ يقـ زيد، أي لـ : نعـ في جواب مف قاؿ: أقاـ زيد؟، أي نعـ قاـ، أو منفيا نحو
يقـ، فنعـ بعد االستفياـ ليست لمتصديؽ؛ ألفَّ التصديؽ إنما يكوف لمخبر، فاألولى 

... "  اف يقاؿ ىي بعد االستفياـ، إلثبات ما بعد أداة االستفياـ نفيا كاف أو إثباتا
، وذلؾ إذا وقعت صدرا "التوكيد"وىو  (نعـ)ونجد اف ابف ىشاـ قد ذكر معنى لػ 

وقد رد ىذا الرأي وجعميا حرؼ إعالـ، إذا ". َنَعـ ىذه أطالليـ: "لجممة، ومنو
(6)وقعت جوابا لسؤاؿ مقدر، ولـ يذكر سيبويو ىذا الرأي

 وقد أيد أبو حياف ابف ،
                                                 

 .128/ الصاحبي: ينظر (1)

. 6/ حروؼ المعاني: ينظر (2)
 .426/ ، رصؼ المباني469/ ، الجنى الداني318/ التوطئة: ينظر (3)

. 97/، موصؿ الطالب378/ 1 وما بعدىا، شرح األنموذج468/ 2:مغني المبيب: ينظر (4)
. 426/ 4: شرح الرضي عمى الكافية (5)
 . وما بعدىا468/ 2: مغني المبيب (6)
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في ىذا القوؿ إنما ىي حرؼ جواب لتصديؽ ما  (نعـ)ىشاـ في رأيو ىذا وذكر أف 
.  (1)بعدىا وقدمت، والتقديـ أولى مف ادعاء معنى لـ يثبت ليا

قوؿ ابف جني حينما يرجع جميع  (نعـ)ولعؿ أجمؿ ما نقؼ عنده في كالمنا عمى 
وأنا أرى اف : "(2)إذ يقوؿ (نعـ)إلى حرؼ الجواب  (ـ. ع. ف)ما تصّرؼ مف مادة 

َنَعـ، مف ذلؾ النِّعمة : إنما ىو مف قولنا في الجواب (ـ. ع. ف)جميع تصرؼ 
والنَّعمة، والنعيـ والتنعيـ، ونعمت بو بإال، وَتَنّعـ القوـ، والنعمى، والنعماء، وانعمت 

أشرؼ الجوابيف وأسرىما لمنفس، واجمبيما  (نعـ)بو ولو، وكذلؾ البقية، وذلؾ اف 
:  بضدىا، أال ترى إلى قولو (ال)لمحمد، و 

ُـّ  ذا قمت َنَعـ فاصبر ليا            بنجاح الوعد، إّف الُخمَؼ َذ وا 
: أنشدناه أبو عمي- وقاؿ اآلخر 

أَبى جوُدُه ال الُبخؿ واستعجْمُت ِبو        َنَعـ مف فتى ال يمنُع الجوُع قاتَمُو 
 (نعـ)إلى ىذا الربط الداللي بيف مادة - قباًل - وقد أشار ابف فارس 

كثيرة المعاني غير انيا ترجع إلى أصؿ واحد : َنِعـَ "إذ يقوؿ  (نعـ)وحرؼ الجواب 
جواب  (َنَعـ): ومف ىذا الباب قوليـ. يدؿ عمى ترّفٍو وطيب عيش وصالح منو

.  (3)"وىي أيضًا مف النِّعمة (ال)الواجب ضد 

 ((2 )) 

املختلف فيه من أحرف اجلواب 

يمثؿ الخالؼ النحوي دائرة مف االتساع المغوي، الذي يدلؿ عمى سعة 
العربية في عرض المذاىب النحوية، عمى جية الرفض أو القبوؿ، إذ ال نجد بابًا 
مف أبواب النحو أو مسائمو الدقيقة إال تتعدد فيو آراء النحوييف، وكؿ فريؽ منيـ لو 

                                                 

. 505/ 2: ، ىمع اليوامع261/ 3: ارتشاؼ الضرب: ينظر (1)
 . مصر–، تحقيؽ عبد الكريـ بف محمد، المكتبة التوفيقية 24/ 2:الخصائص، ابف جني (2)

. 997/مقاييس المغة  (3)
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مستنده مف السماع أو القياس يقصد ما يذىب إليو ولعؿ مف جممة الخالؼ النحوي 
ما اضطربت فيو أقواؿ العمماء في أحرؼ وقع فييا خالؼ في مجيئيا أحرؼ 

جواب، فمنيـ مف أضاؼ ليا معنى الجواب ومنيـ مف رفضو والقائموف بإفادتيا 
معنى الجواب استندوا عمى شواىد لغوية فصيحة وردت في كالـ العرب ومرجع 
ىذا الخالؼ ىو ثنائية االستعماؿ لألدوات وىو ضرب واسع في العربية ال يخفى 

إّف وجمؿ وجير : "عمى ذي بصيرة، وعدد أحرؼ الجواب المختمؼ فييا أربعة ىي
.  وسنبيف فيما يأتي تفصيؿ كؿ حرؼ عمى حدة" وكالّ 

مكسورة اليمزة مضعفة النوف، ذكر ليا عمماء النحو وحروؼ المعاني : (إنَّ  ) 
انيا حرؼ ناسخ مشبو بالفعؿ يدخؿ عمى الجممة االسمية فيكوف : موضعيف، األوؿ

عامال فييا فينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وىذا موضع متفؽ عميو عند عمماء 
وىذا  (أجؿ)أو  (نعـ)أنيا تأتي حرؼ جواب لمتصديؽ بمعنى : العربية، والثاني

وىي بيذا المعنى حرؼ غير عامؿ، وقد ذكره األكثروف . (1)موضع خالؼ بينيـ
: (2)واستدلوا عميو بشواىد منيا قوؿ عبيد اا بف قيس الرقيات

بكَر العواذُؿ في الّصبوِح          َيُممَنني وألوُمُينَّػػُو 
وَيُقْمَف شيٌب قػػد عالؾ         وقد َكِبْرَت فقمت إنَّو 

 (نعـ)وىو مف شواىد سيبويو في الكتاب إذ ذكره في مجئ إف بمعنى 
(3)"إّف، ومعناىا أجؿ: انو وىـ يريدوف: "ومثؿ ما ذكرت لؾ قوؿ العرب

 ومف ،
:  الشواىد أيضا قوؿ الشاعر

جيٍر        أسّي إّنني مف ذاؾ إّنْو : وقائمٍة أسيَت فقمتُ 
" إّنو"عمى قوليف احدىما اف " إّنو"واختمؼ العمماء في توجيييـ لقوؿ الشاعريف 

" إّنو"بمعنى نعـ، والياء جئ بيا لمسكت وىو مذىب االخفش وغيره، وثانييما اف 
                                                 

، 154/ ، توجيو الممع، ابف الخباز204/ ، رصؼ المباني111/ حروؼ المعاني: ينظر (1)
. 822/ 4:  القاىرة، البرىاف في عمـو القرآف–تحقيؽ فايز زكي دياب، دار السالـ 

. محمد يوسؼ نجـ، دار بيروت لمطباعة.، تحقيؽ د66/ ديوانو (2)
، تحقيؽ كاظـ 492/ 1: المقتصد في شرح اإليضاح، الجرجاني: ، وينظر162/ 4: الكتاب (3)

 . األردف–بحر المرجاف، المطبعة الوطنية 
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ىي المؤكدة، والياء اسميا والخبر محذوؼ يفسره سياؽ القوؿ فييما، وىو مذىب 
ومف جيد . (2)واغتفر حذؼ الخبر اختصارًا واكتفاًء بذكر الضمير. (1)أبي عبيدة

كما قاؿ ذلؾ ابف ىشاـ قوؿ ابف الزبير " - نعـ"االستدالؿ عمى مجيء إف بمعنى 
() أي َنَعـ وَلَعف " إّف وراكبيا" "َلَعَف اُا ناقًة حممتني إليؾ: "لمف قاؿ لو

، وليست المؤكدة العاممة وذلؾ لعطؼ "نعـ"بمعنى " إفّ "وىذا يؤكد أف . (3)راكبيا
جممة إنشائية تفيد الدعاء عمى جممة خبرية وىو ممتنع عند النحاة، وأجازه 

(4)مع خبرىا معًا مع جواز حذؼ الخبر" إفّ "بعضيـ، وكذلؾ لـ يرد حذؼ اسـ 
، 

ما ذىب إليو المبرد " نعـ" بمعنى " إفّ " وذلؾ لقرينة تدؿ عميو، والذي يؤيد مجئ 
 ، في قراءة مف قرأ63/ طوَقاُلوا ِإْف َىَذاِف َلَساِحَرافِ  :مف تأويؿ قولو عّز وجؿ

، غير اننا "نعـ ىذاف ساحراف: "بتضعيؼ النوف، وتأويؿ اآلية" إّف ىذاف لساحراف"
وجدنا غير واحٍد مف معربي القرآف والنحاة َمف يضّعؼ ىذا التوجيو ويصفو بالبعيد، 
وعّمة ذلؾ وقوع الالـ في الخبر، وىذا ال يقع إال في شعر شاعر مضطر إلى ذلؾ 

:  (5)ومنو قوؿ الشاعر
ـّ الحميِس َلَعجوٌز َشيَرَبْو          َتْرَضى ِمَف المحـِ بعْظـِ الّرَقَبْو  ُأ

                                                 

–383/ ، الجنى الداني78/ 8: ، شرح المفصؿ266/ 2: شرح المقدمة المحسبة: ينظر (1)
 .1/53: ، مغني المبيب384

 .319–318/ التوطئة: ينظر (2)

. 53/ 1: ، مغني المبيب383/ 2: شرح الكافية: ينظر (3)
 .384 – 383/ الجنى الداني: ينظر (4)

()  وىي قراءة نافع وابف عامر وحمزة وعاصـ والكسائي وشعبة وأبي جعفر ويعقوب وخمؼ
، النشر في 419/السبعة في القراءات، ابف مجاىد: والحسف واألعمش وغيرىـ، ينظر

 بيروت، إتحاؼ فضالء –، دار الكتب العممية 2/240: القراءات العشر، ابف الجزري
.  بيروت–، تخريج أنس ميرة، دار الكتب العممية 384/البشر، الدمياطي

 بيروت، –، تحقيؽ وليـ بف الورد، دار اآلفاؽ الجديدة 170/قائمو رؤية في ممحؽ ديوانو (5)
. 1/438:وقيؿ ىو لفترة بف عروس، شرح شواىد العيني
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نعـ " "نعـ"عمى " إفّ " ألـ الحميس عجوز، والتأويؿ في اآلية في حمؿ : واألصؿ
شاذٌّ في االستعماؿ  (نعـ)بمعنى  (إفّ )، ووجو اإلشكاؿ أف مجيء "ليذاف ساحراف

ومنيـ مف حمؿ الالـ عمى انيا زائدة وليست الـ ابتداء أو انيا داخمة . (1)المغوي
ليما ساحراف، أو اف الالـ وقعت في الخبر لمشابية : عمى مبتدأ محذوؼ، والتقدير

وىذه اآلية مف اآليات المشكمة في . (2)المؤكدة العاممة (إفّ )لػ  (نعـ)إّف التي بعنى 
اإلعراب أطاؿ عمماء المغة الكالـ فييا، مما ال يتسع لو مجاؿ البحث ىنا في 

في  (نعـ)عمى معنى  (إفّ )التفصيؿ لو، بؿ أجممنا القوؿ فيما يخص َمْف حمؿ 
.  تصديؽ الخبر

 (نعـ)عمى انيا حرؼ جواب بمعنى  (إفّ )وأجمؿ مف ربط الداللة في حمؿ 
نما خرجت ): (3)المؤكدة ابف يعيش، إذ أشار إلى ذلؾ بقولو (إفّ )مف  إلى " إفّ "وا 

إّف زيدًا راكٌب : ، ألنيا تحقيؽ معنى الكالـ الذي تدخؿ عميو في قولؾ"أجؿ"معنى 
فمما كانت تحقؽ ىذا المعنى خرجت إلى تحقيؽ معنى الكالـ الذي يتكمـ بو 

المخاطب القائؿ، كما كانت تحقؽ معنى كالـ المتكمـ فصارت تارة تحقؽ كالـ 
حرؼ جواب ( إفّ )إذًا فال غرابة في مجئ  (...المتكمـ، وتارة تحقؽ معنى كالـ غير

لتصديؽ الخبر أو الطمب، انطالقًا مف مبدأ ثنائية االستعماؿ المغوي في العربية، 
وىو أمر ال يمكف إخفاؤه في أية حاؿ مف األحواؿ، وىو ضرب مف ضروب تنوع 

.  الميجات العربية الفصيحة

                                                 

، تحقيؽ 1/62: ، األمالي النحوية، ابف الحاجب467-2/466: مشكؿ إعراب القرآف: ينظر (1)
:  بيروت، البياف في غريب إعراب القرآف، ابف األنباري–ىادي حسف حمودي، عالـ الكتب 

. ، تحقيؽ طو عبد الحميد طو، الييئة المصرية العامة لمنشر2/145-146
، تيجاف البياف في مشكالت 4/822: ، البرىاف في عمـو القرآف1/53: مغني المبيب: ينظر (2)

 . مطبعة جامعة الموصؿ–، تحقيؽ حسف مظفر الرزو 261/ القرآف، محمد أميف العمري

 .8/78: شرح المفصؿ (3)
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بفتح الجيـ والالـ األولى معًا، وسكوف الالـ الثانية، وىو لفظ ُأشيع في : (َجَلْل)
(1)االسمية في االستعماؿ المغوي وُيعد مف ألفاظ األضداد

 إذ يأتي بمعنى الشئ ،
:  (2)العظيـ ومنو قوؿ الشاعر
ـُ قتموا  ـَ -  قومي ُى أخي          فإذا َرَميػُت ُيِصيُبني َسيمي - أمي

ولئْف َعفوُت ألعفَوف َجػػماًل          ولئْف َسَطوت ألوِىَنّف عظمي 
: (3)ويأتي بمعنى الشئ اليّيف الحقير ومنو قوؿ امرئ القيس

ِبَقْتِؿ بني أسٍد ربَُّيـ           أال كؿُّ شيء وسواه َجَمْؿ 
ومنو فعمت ذلؾ مف َجَممؾ، أي مف أجمؾ، ومنو  (أجؿ)بمعنى  (جمؿ)وقد يأتي 

:          (4)قوؿ جميؿ
رسـِ داٍر وقفُت في طممو       كدُت أقضي الحياَة ِمْف َجممو 

 ( 5)(أي مف أجمو) 
باستعمالو المغوي الثاني فحرؼ جواب لمتصديؽ، فمـ نجد مف  (َجَمؿْ ) أما 

العمماء مف أفاض الكالـ فيو، ولعؿ أوؿ مف أشار إلى ىذا المعنى ىو الزجاج في 
الذي لـ يصؿ إلينا، وأورد المالقي رأي الزجاج في رصؼ المباني،  (الشجرة)كتاب 

ليس ليا في كالـ العرب إال معنى الجواب  (جمؿ)اعمـ أف : "(6)(َجَمؿ)إذ يقوؿ عف 
حكى . َنَعـْ : َجَمْؿ ومعناىا: ىؿ قاـ زيد؟ فتقوؿ في الجواب: خاصة يقوؿ القائؿ

فعمى ىذا ال تعمؿ شيئًا إنما ىي نائبة مناب  (الشجرة)ذلؾ الزجاج في كتاب 
والمالقي في ىذا . " الجمؿ الواقعة جوابًا، وىي بعد في كالميـ قميمة االستعماؿ

                                                 

، اعتناء عبد العزيز 4-3/ ما اتفؽ لفظو واختمؼ معناه مف القرآف المجيد، المبرد: ينظر (1)
 . القاىرة–الميمني، المطبعة السمفية 

 برواية الجواليقي، تعميؽ احمد 36/ ديواف الحماسة، أبو تماـ: قائمو الحارث بف وعمة، ينظر (2)
 . بيروت–حسف بسبج، دار الكتب العممية 

.  بيروت–، ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العممية 140/ديوانو (3)
 .، تحقيؽ حسيف نصار، دار مصر لمطباعة87/ ديوانو (4)

 .166- 1/165: مغني المبيب: ينظر (5)

 .252/رصؼ المباني (6)
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يصّرح بأف جمؿ حرؼ جواب ال غير، ولـ ُيِشر إلى استعمالو االسمي المذكور 
 (جمؿ)آنفًا، ولـ يزد ابف ىشاـ عمى ما ذىب إليو المالقي شيئًا، فنجده يذكر حرفية 

ونقؿ السيوطي عبارتي المالقي . (1)أواًل، ثـ أسميتو بوصفو مف ألفاظ األضداد ثانياً 
لـ يحظ - جمؿ - ويبدو لنا أفَّ ىذا المفظ . (2)وابف ىشاـ، ولـ يضؼ شيئًا إلييما

بكثرة استعمالو حرؼ جواب، كما حظيت أحرؼ الجواب األخرى، فضاًل عف 
.  انشغاؿ المغوييف بظاىرة األضداد، ومنيا ىذا المفظ

بفتح الجيـ وسكوف الياء وكسر الراء، لفظ مشكؿ بيف االسمية والحرفية، : (َجْيِر)
- وقد فّصؿ العمماء القوؿ فيو، كؿ يعضد رأيو بشاىد لغوي، أما عف حركة آخره 

تخمصًا - وىو األشير - فقد ُذكر أفَّ أصمو التسكيف، وُحّرؾ بالكسر - أعني الراء 
 (َجْيرَ  )، ويجوز الفتح (أْمسِ )فيو كػ  -( 3)سكوف الياء والراء- مف التقاء الساكنيف 

، طمبًا لمخفة، وذلؾ لثقؿ الكسرة بعد الياء، غير أنيـ آثروا الفتح "أْيَف وَكْيؼَ " مثؿ 
، وقمتو (أيَف وكيؼ)وذلؾ لكثرة استعماليـ  (َجيرِ  )والكسر في  (كيَؼ وأيفَ  )في 
، يقوؿ ابف مالؾ. (4)(جير)في  ـْ وىو لفظ يذكره النحويوف في أسموب الَقَس

و : "(5)
، فػ  (جيرِ )أو  (جيرَ ) يغني  (جير )ينوب عف قسـ، وكذا ينوب عنو أيًضا ألجـر

ويقـو مقاـ الجممة القسمية أيضا بعض حروؼ  (جير): "(6)عف القسـ يقوؿ الرضي
والجامع أف التصديؽ توكيد وتوثيؽ كالَقَسـ  (َنَعـْ )بمعنى  (جير)التصديؽ وىو 

واا ألفعمّف، وىي مبنية عمى الكسر وقد تفتح كػ : جير، ألفعمّف كأّنؾ قمت: تقوؿ
أما عف إشكالية االستعماؿ المغوي، فقد انقسـ عمماء المغة عمى قسميف ". (كيؼ)

فيكوف  (َحقاً )فذىب فريؽ منيـ إلى انو اسـ يأتي بمعنى  (جير)في حقيقة لفظ 

                                                 

 .166-1/165: مغني المبيب (1)

 .492-2/491: ىمع اليوامع (2)

 .3/286الكتاب: ينظر (3)

. 9/124: ، شرح المفصؿ1/141: المقتصد في شرح اإليضاح: ينظر (4)
.  مكة–عبد المنعـ حريري، دار المأموف لمتراث .، تحقيؽ د2/881:شرح الكافية الشافية (5)
 .264-263/ 2:شرح المقدمة المحسبة: ، وينظر4/317: شرح الرضي عمى الكافية (6)



                  (   54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 63 

وقد رجح المالقي اسمية . (1)(َعْوض)فيكوف ظرفًا كػ  (أبداً )مصدرًا، وقيؿ بمعنى 
نما ىي اسـ بمعنى : "(2)إذ يقوؿ (جير) مضمنة " حقاً " وليست عندي جوابًا، وا 

جير ألفعمف كما : معنى القسـ، إذ ىي عوض منو وفييا معنى التوكيد، فتقوؿ
وىي مف أسماء " عوض ألضربّنؾ"في قوليـ  (َعْوُض )حقًا ألفعمّف فيي كػ : تقوؿ

في " جير" واستدؿ القائموف بيذا الرأي بتنويف ... " الدىر ُنّزلْت منزلة المقسـ بو
: قوؿ الشاعر

 ( 3)وقائمٍة أسْيَت فقمُت َجْيٍر           أِسٌي إنني مف ذاَؾ إّنوُ 
، (نَعـ وأَجؿْ  )وذىب فريؽ آخر إلى اف جير حرؼ جواب وتصديؽ بمعنى 

ومنو قوؿ امرئ " جير وىي حرؼ مقسـ بو، وقيؿ معناه نعـ: "(4)وعبارة الرّماني
: (5)القيس

لـ تفعموا فعؿ آؿ حنظمة       إّنيـ جير بئسما ائتمروا 
:  (6)لمتأكيد عمى حرفيتيما، ومنو قوؿ الشاعر" أجؿ"وقد ُجمع بيف جير، و

( 7)وُقْمَف عمى الفردوس أوؿ مشرٍب        أجؿ َجيِر إف كانت أبيحت دعاثُره
 

:  (8)، ومنو قوؿ بعض الطائييف(َنَعـْ )ومف أدلة حرفيتيا العطؼ عمييا بػ 
أبى كرمًا ال آلفًا جيِر أو نعـ       بأحسف إيفاٍء وأنجز موعد 

                                                 

. 1/165: ، مغني المبيب319/ ، التوطئة107/ الصاحبي: ينظر (1)
 .252/رصؼ المباني (2)

. 412/، الجنى الداني107/، الصاحبي4/162 و3/151: الكتاب: ينظر (3)
 .106/ معاني الحروؼ (4)

 .80/ديوانو (5)

شرح شواىد العيني، : نسب إلى مضرس بف ربعي االسدي، وقيؿ ىو لطفيؿ الغنوي، ينظر (6)
 . القاىرة–، مكتبة الصفا 3/118 (ضمف كتاب حاشية الصباف)لمعيني 

، تحقيؽ احمد عبد الغفور العطار، دار العمـ لممالييف 2/619: الصحاح، الجوىري: ينظر( 7)
. 3/1186:  بيروت، شرح الكافية الشافية–

أميؿ .، المعجـ المفصؿ في شواىد النحو الشعرية، د413/ بال نسبة في الجنى الداني( 8)
.  بيروت–، دار الكتب العممية 1/262: يعقوب
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: (1)، ومنو قوؿ الراجز(ال )وكذلؾ مقابمتيا لحرؼ النفي 
ال، ابنة العجير         تصدؽ ال إذا تقوؿ جيِر : إذا تقوؿ

:  ومثمو في التقدير قوؿ الكميت
يرجوف عفوي وال يخشوف بادرتي       ال جير وال جير والغرباف لـ تشب 

.  (2)سرعة غضبي:ال يثبت مرجّوىـ، نعـ تمحقيـ بادرتي، أي:أي
أيضًا، وحكميما في  (ال)لػ  (أجؿ)، مقاربة (ال)لػ  (جير)ويقرب مف مقابمة 

: (3)التصديؽ واحد، قاؿ ذو الرّمة
ْف كانْت طوااًل َمحامُمُو  َتَرى َسيَفو ال ينصُؼ الّساؽ نعمو        أجْؿ ال وا 

عمى انو حرؼ لمجواب، ال اسـ بمعنى حقًا،  (جير)وقد نّص ابف مالؾ عمى حرفية 
، (نعـ)يصمح اف تقع فيو  (جير)ألف كؿ موضع تقع فيو : "(4)ويعمؿ ذلؾ بقولو

أولى، ألنيا  (نعـ)، فإلحاقيا بػ (حقاً )وليس كؿ موضع تقع فيو يصمح اف يقع فيو 
في االسمية ُأعربت  (حقا)أشبو بيا لفظًا أو استعمااًل، ولذلؾ ُبنيت، ولو وافقت 

وقد رّد بعض العمماء عمى دليؿ أسميتيا ... " ولجاز اف يصحبيا األلؼ والالـ
بمحوؽ التنويف فييا، بأنو تنويف شاعر مضطر لو وال دليؿ في ىذا التنويف عمى 

، وقيؿ التنويف لمترنـ وىو ما ال يختص باألسماء فقد يمحؽ األفعاؿ (جير)اسمية 
والحروؼ، وذلؾ اف يكوف الشاعر شّبو آخر النصؼ بآخر البيت، ووصؿ بنّية 

التي بمعنى  (إفّ )بػ  (جير)الوقؼ، وقيؿ أيضًا أنو يحتمؿ اف الشاعر أراد توكيد 
غير أننا نجد المالقي يدافع عف اسمية . (5)فحذؼ ىمزتيا وخفؼ نونيا (نعـ)
فيذا التنويف : "(6)، ويرد عمى كؿ مف حمؿ التنويف عمى ما ذكرناه، إذ يقوؿ(جير)

ف كاف تنويف ضرورة ال يكوف إال في األسماء التي أصميا التمكف كتنويف  وا 
                                                 

: ، ىمع اليوامع1/165: ، مغني المبيب412/الجنى الداني: البيت بال نسبة، ينظر( 1)
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وال يكوف تنويف الضرورة في فعٍؿ .. وكتنويف ما ال ينصرؼ منيا... المنادى العمـ
وال حرٍؼ وال في متوغٍؿ في البناء كالضمير، إال في القوافي لمترّنـ، وليس مف باب 

اسـ متمكف في األصؿ، إال انو قّؿ استعمالو إال  (جير)الضرورة، فصحَّ بيذا اف 
وثمة رأي ثالث تفرد بو عبد القاىر الجرجاني، ولـ ينص عميو غيره ... " في القسـ

(1)أعترُؼ وُأِقرُّ :اسـ فعؿ مضارع معناه (جير)مف العمماء، وىو انو جعؿ 
 ويبدو ،

لنا أف ىذا التنوع مف االستعماؿ المغوي مما شاع في العربية، إذ الثنائية والتعدد 
مصدر مف مصادر التسييؿ والتيسير فال غرابة مف استعماؿ لفظ بصيغة االسـ 

.  تارة والحرؼ تارًة أخرى
مكانة واسعة في  (كال)بفتح الكاؼ وتضعيؼ الالـ بالفتح شغؿ لفظ : (َكاّل) 

الدرس المغوي، إذ حظي بعناية عمماء العربية عمى اختالفيـ في التصنيؼ 
والتحميؿ، فال تكاد كتب المعاجـ والنحو والدراسات القرآنية تخمو مف الحديث فيو، 
بؿ وجدنا مف صّنؼ فيو عمى جية االستقالؿ واالنفراد منيـ ابف فارس ومكي بف 

ىو اختالفيـ في أصمو  (كال)ومرّد ىذا التوسع في ذكر لفظ . ()أبي طالب القيسي
واستعمالو، والوقوؼ عميو واالبتداء بو في اآليات القرآنية، أما القوؿ في أصمو فثمة 

لفظ مركب، وليس أصاًل في وضعو، ويعد ثعمب أوؿ مف  (كال)أفَّ : قوالف األوؿ
النافية، وزيد بعد  (ال)، و (كاؼ التشبيو)إذ جعميا مركبة مف  (كال)حكـ بتركب 

، في حيف ذكر (2)الكاؼ الـ فشددت لتخرج عف معناىا التشبييي وتقوية لممعنى
والكاؼ في كال كاؼ ) (كال)ابف فارس رأيًا لبعض المتأخريف في وجو تركب 

ىذا الشئ :فيقولوف" ال"تشبيو، وزعـ اف أصؿ كال التخفيؼ، إال إنيـ كانوا يكرروف 

                                                 

 .1/141: المقتصد في شرح اإليضاح: ينظر( 1)

( ) مطبوعة ضمف (وما جاء منيا في كتاب اا" كال"مقالة )صنؼ ابف فارس رسالة بعنواف ،
، اعتناء وتصحيح وتعميؽ عبد العزيز الميمني، المطبعة السمفية (ثالث رسائؿ)كتاب 

الوقؼ عمى كال وبمى في )ومكتبتيا، وصنؼ مكي بف أبي طالب القيسي رسالة بعنواف 
 ".بمى"، وقد سمفت اإلشارة إلييا في كالمنا عمى (القرآف
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ومف شواىده قوؿ ( 1)(كال وال، ثـ حذفوا إحداىما وشددوا الباقي طمبًا لمتخفيؼ
: (2)جرير

َيكوُف وقوُؼ اّلرْكِب فييا كاّل وال     غشاشًا واليدنوَف رجاًل إلى َرحِؿ 
:  ( 3)وقوؿ ذي الرّمة

      أصاَب خصاصػًة فبػََدا كميػاًل      كػاّل وانغػَؿ سائػُره انغػالالً 

أما القوؿ . (4)المدغمتيف (كؿ وال)لفظ مركب مف  (كال)وذىب ابف العريؼ إلى أفَّ 
و  (أمَّا)لفظ بسيط غير مركب قائـ عمى أربعة أحرؼ يشابو  (كال)الثاني فيو اف 

(5)وضعًا، وىو الذي عميو جميور العمماء (حتَّى)
 وقد أشار ابف يعيش إلى اف ،

وينبغي اف تكوف ألفو أصاًل، ألنا ال نعمـ أحدًا : "(6)األلؼ أصؿ في كال، إذ يقوؿ
وقد رّد أبو حياف عمى رأي . " يوثؽ بعربيتو يذىب إلى أف األلؼ في الحروؼ زائدة

أما ابف فارس فقد رّد عمى الرأي الذي . (7)ثعمب بأنو دعوى ال يقوـ عمييا دليؿ
بأنو غير محفوظ عف عمماء  (ال)المخففة و  (كال)مركبة مف  (كال)أورده باف 

(8)مف المشددة ال تأتي بدليؿ (كال)العربية المتقدميف، واف تخفيؼ 
 وخّطأ المالقي ،

لـ يأِت ليا معنى  (كؿ)ألف  "(كؿ وال)مركب مف  (كال)ابف العريؼ بقولو اف 
، إذ ال يصح ادعاء التركيب (ال)الحرفية، فال سبيؿ إلى ادعاء التركيب مف اجؿ 
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، والذي يبدو اف القوؿ بعدـ التركيب "(1)إال فيما يصح لو معنًى في حاؿ اإلفراد
.  أرجح، كي يؤدي المفظ معناه الموضوع لو أصالً 

إذ نجدىـ غير  (كال)وتتسع دائرة الخالؼ بيف عمماء العربية في لفظ 
متفقيف في معناىا الذي وضع مف اجمو في االستعماؿ المغوي، فمنيـ مف رأى اف 

ليا معنًى واحدًا، ومنيـ مف زاد عمييا معاني أخرى مستنديف في ذلؾ بشواىد قرآنية 
فذىب سيبويو وتابعو كثير مف البصرييف بأف كال معناىا الردع . أيدت تمؾ المعاني

، وعبارة "وأما كال فردٌع وزجر: "(2)والزجر وال معنى ليا عندىـ غيره بقوؿ سيبويو
الردع : "(4)، وقد فسر ابف الحاجب الردع بالزجر بقولو"ردٌع وتنبيوٌ : "(3)الزجاج

كاّل ردعًا لؾ أي ليس األمر كما :بمعنى الزجر تقوؿ لشخص فالٌف يبغضؾ، فيقوؿ
ويتحّصؿ . وىـ بيذا المعنى يجيزوف أبدًا الوقؼ عمييا واالبتداء بما بعدىا... "تقوؿ

مف ىذا اف الردع والزجر يكوناف لرد كالـ سابؽ، وذكر ابف فارس مع الردع معنى 
كال جاز لؾ الوقؼ عمييا؛ألفَّ المعنى قد تـ :إعمـ انؾ إذا أردت رّد الكالـ بػ"الرد 

في النفي  (ال)بمعنى  (كال)وفيـ أبو حاتـ السجستاني معنى الرد اف "( 5)عند الردّ 
(6)فيي ترد ما كاف قبميا مف كالـ، أو ترد ما بعدىا

 وقد ورد ىذا المعنى في قوؿ ،
: (7)الجعدي

بمى :كاّل فقمنا ليـ: َخّموا النساء ألىميا       فقالوا لنا: فقمنا ليـ
تنفي  (ال)في النفي بالرّد، إذ أشار إلى اف  (ال)و  (كال)ونجد الكسائي يفرؽ بيف 

ال، :أكمت شيئًا؟ فيقوؿ:تنفي شيئًا وتوجب شيئًا غيره، فإذا قمت لرجؿ (كال)و 

                                                 

 .287/ رصؼ المباني (1)

 .4/235: الكتاب (2)

عرابو (3) .  القاىرة–عبد الجميؿ عبده شمبي، دار الحديث .، تحقيؽ د5/19: معاني القرآف وا 
 .2/400: الكافية في النحو (4)

 .10/ وما جاء منيا في كتاب اا( كال)مقالة  (5)

. 11/590:لساف العرب، ابف منظور: ينظر (6)
. الجعدي النابغة شعر (7)



دراسـة وصفيـة : املتفـق عليه واملختلـف فيـه من أحـرف اجلـواب فـي العربيـة

 فراس عبد العزوز عبد القادر . د.م.نوفل علي جميد و أ. د.م

 68 

(1)، أكمت عساًل ال تمراً (كال ): أكمُت تمرًا، فجوابو:ويقوؿ اآلخر
 (كال):  فالنفي بػ،

(2)لزيادة الكاؼ (ال)آكد مف 
إذا كانت نفيًا فإنما  (كال) ونّص النحويوف عمى اف ،

؛ لذا (3)كال ليس األمر كذلؾ: تأتي بعدىا جممة محذوفة تدؿ عمى النفي وتقديرىا
فإنيما يدالف عمى  (الردع والزجر)يتبيف لنا اف العمماء حينما استعمموا مصطمحي 

إذ قد يكوف النفي  (ال): نفي الكالـ عمى جية االنتياء مف القياـ بالفعؿ، خالفًا لػ
حرؼ جواب لمرفض عمى جية الردع  (كال)بيا ردعا وزجرًا وقد ال يكوف، و 

غير اف غير واحٍد مف . (4)والزجر، وقد أشار إلى ىذا غير واحٍد مف عمماء العربية
واعترضوا عمى ذلؾ بما ورد . العمماء رأوا أف معنى الردع والزجر غير مستمر فييا

في القرآف، فأضافوا إلييا معنى ثالثًا، غير أنيـ اختمفوا في  (كال)مف مواضع ورود 
(5)تحديد ىذا المعنى المزاد

أنيا تأتي مرادفة في المعنى لػ إلى  () فذىب الكسائي،
أحّؽ : ، ووفؽ ىذا المعنى ستكوف مصدرًا منصوبًا عاممو محذوؼ والتقدير(حقاً )

(6)وىي بيذا تكوف اسماً . ذلؾ حقاً 
َكالَّ  :بعضيـ لقولو تعالى( ) ويؤيد ذلؾ قراءة،

وُرّد باف اشتراؾ المفظ بيف االسمية والفعمية قميؿ . 82/مريـَسَيْكُفُروَف ِبِعَباَدِتِيـْ 
ومخالؼ لألصؿ، وخّرج التنويف عمى انو بدؿ مف حرؼ اإلطالؽ المزيد في 

                                                 

 –عيسى شحاتو، دار قباء لمطباعة .، جمع وتقديـ د192/ معاني القرآف، الكسائي: ينظر (1)
 .القاىرة

 –، تحقيؽ محمود محمد الظاحي4/199:النياية في غريب الحديث واألثر، ابف األثير:ينظر (2)
. المكتبة اإلسالمية

. 4/859: ، البرىاف في عمـو القرآف102/في القرآف( كال وبمى)الوقؼ عمى : ينظر (3)
إبراىيـ .ميدي المخزومي ود.تحقيؽ د (مادة كمؿ) 5/407: العيف، الخميؿ بف احمد: ينظر (4)

 .122/  بغداد، معاني الحروؼ، الرماني–السامرائي، دار الرشيد 

 .102/، ورأي مكي80( / مقدمة المحقؽ)الوقؼ عمى كال وبمى في القرآف : ينظر (5)

()  (العيف)أسنده إلى الكسائي، غير أننا حينما رجعنا إلى ( حقاً )بػ ( كال)كؿ مف ذكر معنى ،
، ...تكوف حقًا وتكوف نفيًا : يذكر بأنيا عمى وجييف (كال)وجدنا الخميؿ في معرض ذكره لػ 

 .5/407: العيف: والخميؿ أسبؽ مف الكسائي في ىذا الرأي، ينظر

 2/500: ، ىمع اليوامع4/859: البرىاف في عمـو القرآف: ينظر (6)
()  ًاعتناء 86/مختصر في شواذ القراءات، ابف خالويو:ينظر.قرأىا أبو نييؾ متفردا ،

. برجشتراسر، دار اليجرة
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(1)رؤوس اآلية، وىو وصؿ بنية الوقؼ
التي بمعنى  (كال) وقد ذكر العمماء اف ،

 (كال)وُأشكؿ مجئ . (2)ال يوقؼ عمييا في القراءة ألنيا مف تماـ ما بعدىا (حقاً )
نَساَف َلَيْطَغى: في قولو تعالى (حقاً )بمعنى   يجب فتح إذ، 6/ العمؽَكالَّ ِإفَّ اإْلِ
مما ال يتسع المجاؿ - بعدىا، لذا وقع خالؼ فييا أىي اسـ أـ حرؼ  (إف)ىمزة 
التي  (أالَ )تأتي بمعنى  (كال)وذىب أبو حاتـ السجستاني إلى أف .. (3)لذكره

يستفتح بيا الكالـ، وىو رأي لـ يسبقو إليو احد، وتابعو في ىذا الزجاج وىي بيذا 
(4)حرؼ ال اسـ

  واستدؿ عمى ذلؾ ،
 خمس آيات حفظيا  ()أوؿ ما أنزلو عمى الرسوؿ  ()بأف جبريؿ 
ـْ َيْعَمـْ : ، وتكمـ فييا فمما قاؿ()الرسوؿ  نَساَف َما َل ، طوى 5/العمؽ َعمَّـَ اإْلِ

نَساَف َلَيْطَغى: النمط وىو وقؼ صحيح، بعد ذلؾ نزؿ قولو سبحانو  َكالَّ ِإفَّ اإْلِ
. (5)(أالَ )مف طريؽ الوحي، فيي بمعنى  (كال)، فدؿ عمى أف االبتداء بػ 6/العمؽ

و  (نعـ)تأتي حرؼ جواب بمعنى  (كال)وذىب الفراء والنضر بف شميؿ إلى أف 
" كاّل وربُّ الكعبةِ "لمتصديؽ والرد وتكوف صمة لمقسـ أو اليميف بعدىا نحو  (إي)

َكالَّ َواْلَقَمرِ  :وحمموا عمييا قولو عز وجؿ" إي ورّب الكعبة"بمنزلة 
 32/المدثر( 6)

وقوؿ أبي حاتـ عندي "( 7):غير أف ابف ىشاـ قد فاضؿ بيف اآلراء الثالثة إذ يقوؿ
أولى مف قوليما، ألنو أكثر إطرادًا فإف قوؿ النضر ال يتأتى في آيتي المؤمنوف 

                                                 

 .2/500: ىمع اليوامع: ينظر (1)

. 2/221: ، اإلتقاف في عمـو القرآف261-1/260: مغني المبيب: ينظر (2)
 .105/ ، موصؿ الطالب إلى قواعد اإلعراب2/401: الكافية في النحو: ينظر (3)

، الجنى 9/17: ، شرح المفصؿ7/مقالة كال وما جاء منيا في كتاب اا: ينظر (4)
 .2/262: ، ارتشاؼ الضرب525/الداني

 .4/859: ، البرىاف في عمـو القرآف103/ الوقؼ عمى كال وبمى في القرآف: ينظر (5)

، ارتشاؼ 9/17: ، شرح المفصؿ14/ مقالة كال وما جاء منيا في كتاب اا: ينظر (6)
. 2/262: الضرب

 .1/261: مغني المبيب (7)
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 َكالَّ ِإفَّ ِكَتاَب اأْلَْبَراِر َلِفي ِعمِّيِّيفَ وقوؿ الكسائي ال يتأتى في نحو ... ()والشعراء
يٍف ، 18/ المطففيف اِر َلِفي ِسجِّ ـْ َعف ، 7/ المطففيفَكالَّ ِإفَّ ِكَتاَب الُفجَّ َكالَّ ِإنَُّي

ـْ َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبوَف  بِِّي ، الف أّف تكسر بعد أال االستفتاحية، وال 15/ المطففيفرَّ
تكسر بعد حقًا وال بعد ما كاف بمعناىا، وألف تفسير حرؼ بحرؼ أولى مف تفسير 

... "  حرؼ باسـ
ابف مالؾ إذ  (كالّ )ولعؿ أفضؿ مف جمع اآلراء والمذاىب في تحديد معنى 

معنًى  (إيْ )وتساوي  (حقاً )كاّل حرؼ ردع وزجر وقد تؤوؿ بػ : "(1)يقوؿ
وثمة رأي اتسـ بالغرابة والشذوذ وىو ما ذىب إليو الفراء وأبو عبد ... " واستعماالً 

غير انو لـ  ،(2)تكوف بمنزلة سوؼ (كالّ )الرحمف اليزيدي ومحمد بف سعداف مف أف 
وبعد كؿ ما عرضنا لو مف فرش الكالـ . ينؿ عناية أىؿ العربية بالعرض والتفصيؿ

أصاًل واستعمااًل وخالفًا يتبيف لنا اف ىذا المفظ يمكف أف ُيعد مف  (كالّ )عمى 
حروؼ الجواب إذ يسمؾ سموكيف في تأدية معنى الجواب، فيو تارة يكوف جوابًا 

، (إْي وَنَعـْ )عمى جية الردع والزجر، وتارة يكوف جوابًا بالتصديؽ كػ  (ال)بالنفي كػ 
- لكف في حدود ضيقة االستعماؿ في العربية - إذا كاف صمة لميميف والقسـ 

 . اأُلخر التي أشرنا إلييا (كال)فضاًل عف معاني 

                                                 

() األولى قولو تعالى: َِّلَعمِّي َأْعَمُؿ َصاِلحًا ِفيَما َتَرْكُت َكالَّ ِإنََّيا َكِمَمةٌ  رب الثانية 100/اآلية 
. 62/  اآلية َقاَؿ َكالَّ ِإفَّ َمِعَي َربِّي َسَيْيِديفِ : قولو تعالى

- العربيب، تحقيؽ محمد كامؿ بركات، دار الكتا245/تسييؿ الفوائد وتكميؿ المقاصد (1)
 .القاىرة

. 2/501: ، ىمع اليوامع2/262: ارتشاؼ الضرب: ينظر (2)
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Abstract 

The study of exclaims has acquired a great deal of 

linguists' care in the past and in present especially exclaims 

that have meanings for there great importance in 

understanding a large number of styles.  

We found that (response particles) alone is good and 

enough for a separate research. In addition to the fact that 

linguists and grammarians are in agreement that some of these 

exclaims are specific for response. They also disagree with the 

fact that some other particles fit response and other aims. So, 

our research was entitled (agreement and disagreement upon 

response exclaims in Arabic – descriptive study). On that 

basis, we divided our research in two topics: the first was 

entitled with (What is agreed upon response exclaims) and it 

contained the following letters: ( نعم/ ال / بلى / بجل / إي / أجل  ). The 

second was entitled with (What is disagreed upon response 

exclaims) and it included the letters: ( كال/ جير/ جلل / إن   ). 
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