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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
يتناول هذا البحث( :كم) بنوعيهاا االساتاهاةيو والربرياو :ةا يياث ةاناهاا وأنواعهاا
عملها اسميتها ةقارنو بينهما اشتراكها ةا ر واتتالها ي ام تميي،هاا ةو اهاا
اإلعرابي ةواض الره والنصب هي باض آيات القرآن ال ريم.
ُ

الكلماتُالمفتاحية :كم استاهاةيو تبريو تميي ،القرآن.
ُ
مقدمةُ:
تسلّط هذه الور و البحثيو الضوء على (كم بنوعيهاا وت شال لناا أي اةهاا ةا ييا ث
إعرابها وو وعهاا هاي القارآن ال اريم رمباو ةناي هاي اما الماابي التاي تباي أهمياو
البحث ه ي ور ات ةادوبات وإظهارا وتوضيحا أليواله ا اللغويو وةا يتالق بإعرابها.
تاتماد هي ليااو البحااث علااى الماانهي التحليلاي الوعاااي هااي التارياال بهمااا وبمااا
يتا لق بممي،هما واعرابهما وكيل ااءت هي القارآن ةرهوعاو وةنصاوبو و سام
البحااث إلااى ةقدةا و وتاتمااو وأرباااو ة الااب :الم لااب األول :تارياهمااا وةاناهمااا.
الم لااب الثاااني :نااوعهم وآراء النحاااي هيهمااا الم لااب الثالااث :ةو اهمااا اإلعرابااي
وي م ةمي،ها الم لب الراب  :و وعهما هي القرآن ال ريم.
تعريفهماُ،ومعناهماُُ
ُ ُُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُُُ ُ ُ ُ:
المطلبُاألول ُُ
ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ
1
كاام االسااتاهاةيو  :وي لااب بهااا تايااي الااادب الموهااول وي ااون االساام بااادها تميياا،ا
ةنصوبا َّ
وأن املو كم االستاهاةيو انشائيو طلبيو وهي تحتاج الى اوا .
كم الربريو :يقال لها :الت ثيريو؛ ألن يقصد بها اإلت بار عا ال ثاري هاإاا لا (كام
بولو عديقو اشترك هي المارض) هإنك تاني :ةا أكثر عادب الادول التاي اشاترك
هي المارض وأن املو كم الربريو تبريو ال تحتاج الى اوا .
 1شرح شذور الذهب تحقيق :ةحمد ةحيي الدي
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ةاناها :هي كنايو ع عد ب ةبهم الونس والمقدار ولذلك اااءت بااد أباوا الاادب.2
ال سايبوي ( :3وإاا اال لاك راا كام ةالاكق هقاد سادلك عاد عادب؛ ألن كام إنماا هاي
ةسدلو ع عدب ههنا هالى المويب أن يقول :عشرون أوةا شاء ةما هو ة أسماء الادب).
نوعهماُ،وآراءُالنحاةُفيهماُُ
ُ ُُُُُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُ ُ ُ:
المطلبُالثاني ُُ
ُُ ُ ُُ ُُُُُُُ ُ
كم نوعان :استاهاةيو وتبريو.
ال المبرب :4هي المقتضب:اعلم أن كم اسم يق على الادب ول ةوضاان:
أياادهما :أن ت ااون تباارا والثاااني :أن ت ااون اسااتاهاةا وعلااى هااذا ههااي اساام هااي
االستا هام والربر وةما يدل على اسميتها أةورا ةنها:5
 -1بتول يرف الور عليها نحو ولك( :ب م ةررت وعلى كم ن،ل ).
 -2أنها تضاف ويضاف إليها نحو ولك( :عايب كم أن وكم را عندك).
 -5ت ون ةااوال نحو ولك( :كم راالً ضرب ق).
 -0يربر عنها نحو ولك( :كم مالةا ً عندكق).
 -5أن يبدل ةنها االسم نحو ولك(:كم بيناراً لك أثالثون أم أرباونق).
 -6أن ياوب إليها الضمير نحو ولك( :كم راالً ااءكق).
ويقول اب عقي هي األلاياو :إن (كام) اسام والادلي علاى اساميتها هاو بتاول يارف
ال ور عليها كقولك( :على كم ِاذع سقا بيتكق).6
و اد اكاار أبااو القاسام ال،اااااي هااي الوما  :هااي اساام يح ام علااى ةوضاااها بااالره
والنص ا ب والراااض وال تااالف هااي اسااميو كاام االستاهاة ا يو .أةااا الربريااو هااذكر
الباض أنها يرف والصحيح أنها اسم.7
و ال سيبوي هي ال تا  :اعلم أن كام هاي الربار ال تاما إال هيماا تاما هيا (ر )؛
ألن المانى وايد هي الك إال أن ( كم) اسم و(ر ) مير اسام بمن،لاو (ةا ) والادلي
على الك أن الار تقول :كم را أهض ةنك ق توال تبرا ل (كم).8
 2الونى الداني هي يروف المااني للمرابي تحقيق هررالدي
ال تب ط1015 1ه 1992م ص.261-260
 3كتا سيبوي ألبي بشر ب نبر تحقيق :عبد السالم هارون بار الوب بيروت ط 1ا  2ص.157
 4المقتضب ألبي الاباس المبرب تحقيق :ةحمد عضيمو لونو إيياء التراث القاهري ا  1ص.55
 5ةغني اللبيب ع كتب األعاريب امال الدي با هشاام تحقياق :ةاانن المباارك وةحماد علاي بار
الا ر بيروت.
 6شرح اب عقي على ألايو اب ةالك ج 2ص .585
 7الوم هي النحو ص .07 06
 8ال تا ج 2ص .156
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ونرلص هنا إلى أنها اسم على ك يال وهي ةبنياو هاي االساتاهام والربار وبنيا
استاهاةا لتضمنها ةانى يرف االستاهام وبني هي الربر لسببي .
 1أنها بلاظ االستاهاةيو.
 2أنها نقيضو (ر ) ههاي للت ثيار ور للتقليا والشايء يحما علاى نقيضا كماا
يحم على نظيره وهي تشب (ر ) ة اوانب.9
أ أنها ترتص بالن رات كما ترتص ر ب ها.
طرهي الادب.
 أنها لغايو الت ثير كما أن ر لغايو التقلي والواة بينهما هو الغايو هيْ
ا  -أن لها عدر ال الم كما أن (ر ) كذلك و د بني علاى السا ون؛ هنا األعا
ولم يواد ةان ة تروا على الك.
واهب ال سائي والاراء :10هي الونى الاداني :إلاى أن كام ةركباو ةا كااف التشابي
و(ةا) االستاهاةيو التاي ياذف ألاهاا ثام سا ن المايم ل ثاري االساتامال كماا االوا:
(هي ْم ل ْم هي ولهم( :هي َم لم) 11والصحيح أنها ليس ةركبو.12
والدلي على الك أن يرف الور يادت عليهاا يارف الوار ال يادت إال علاى ةثلا
كما أن لها عدر ال الم هي االستاهام والربر.
ال الرضي هي ال اهي ..( :13ولهما عدر ال الم أةا االستاهاةيو هلالستاهام وأة ا ا
الربري و هلما تضمنت ة الماناى اإلنشاائي هاي الت ثيار كماا أن (ر ) لماا تضامن
للمانى اإلنشائي هي التقلي وتشتركان هي تمسو أةور:14
 -1أن ال الم ة الربريو يحتم الصدق وال ذ برالف االستاهاةيو.
 -2أن ال الم ة االستاهاةيو يستدعي اوابا براله ة الربريو.
 -5أن المبدل ة االستاهاةيو يقترن بالهم،ي برالف المبدل ة الربريو.
هتقول هي االستاهاةيو( :كم ةالكق أتمسون أم ستونق وهي الربريو( :كام عبياد لاي
15
تمسون ب ستون).
 0أن تميي ،الربريو ةورورا أةا االستاهاةيو هال ي ون إال ةاربا.
 5أن تميي ،الربريو ي ون ةاربا أو اماا أةا االستاهاةيو هال ي ون إال ةاربا والح مو ة
وضاها لالتتصار والاموم الذي ال يستااب بصريح الادب.
 9شااء الالي هي إيضاح التسهي
 10الونى الداني ص.261
 11ةااني القرآن ا  1ص .066
 12اإلنصاف هي ةسائ الرالف ا  1ص .256
 13شرح الرضي على ال اهيو ا  5ص 157
 14ةغني اللبيب ا  1ص .502
 15المصدر ناس ا  1ص .505
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هإاا ل ةثال :أعشرون رااال اااءكق لام يلا،م أن يويباك بانام أو ال وإاا لا  :كام
راال ااءكق استغني ع لاظ الهم،ي والادب ول،م ال الم بال ميو.16
ال اب الربان ..( :وهائدي وضاها لالتتصار ألنك إاا ل هي االستاهام كم برهماا
هي كيسكق أمناك ع اكر األعداب اطبو.17
موقعهماُاإلعرابيُوحكمُمميزهماُُ
ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ:
المطلبُالثالث ُُ
ُُ ُ ُُ ُُُُُُُ ُ
18
يقااااول اباااا الحااااااب هااااي شاااارح ال اهيااااو :وكالهمااااا يقاااا ةرهوعااااا وةنصااااوبا
وةورورا هالره هي االستاهاةيو نحو ولك( :كم راال أهض ةنكق) وهي الربريو
نحو ولك (كم را أهض ةنك) وهي هي الواهي ةبتدأ.
ال اب يايش هي شارح الماصا ( :19همثاال كونهاا ةبتادأ ولاك هاي االساتاهام( :كام
برها م عنادكق ه ام هاي ةوضا رها ةبتادأ وعناد الربرياو (كاام ماالم لاك) ه ام هااي
ةوض ره باالبتداء ومالم ةراوض بإضاهو كم إلي ولك هي الربر.
ي م ةمي(،كم) االستاهاةيو:
إن لممي( ،كم) االستاهاةيو أرب ياالت:
الحالو األولى :أن ي ون ةمي،ها ةنصوبا ةث (كم رشا بها ثمنا للقلمق)
الحالو الثانيو :يوونان يق ةمي،ها ةوارورا إاا سابق كام االساتاهاةيو بحارف اار
ش اشتري القلمق).20
نحو (ب م ر ٍ
الحالو الثالثو :يوون هي ةمي،هاا ان يحاذف إاا ههام ةا ساياق ال االم ةثا (كام كاان
ةالكق) أي (كم برهما كان ةالكق).21
الحالو الراباو :وهيها يوون الاص بي كم االستاهاةيو وبي تميي،ها ةث (كم عندك
اتا وكم لك اتتاق).
ي م ةمي ،كم الربريو:
إن لممي ،كم الربريو ثالث ياالت:
ناااح يادرس هاي
الحالو األولى :أن ي ون ةورورا بإلضاهو أو بم نحو( :كم تلمي ٍذ
ٍ
نااح يدرس هي المدرسوق.22
المدرسوق أو كم ة تلمي ٍذ
ٍ
 16اللبا هي عل البناء واالعرا
 17تواي اللم ص .598
 18شرح ال اهيو ا  5ص.158
 19شرح الماص ا  0ص.127
 20شرح الرضي على ال اهيو 5ص150
 21شرح شذور الذهب ص .060
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الحالو الثانيو :ان يحذف تميي ،كم إاا بل علي بليا  .نحاو (كام الا هاي الماارضق
أي :كم اولو ال هي المارضق).
الحالو الثالثاو :وهيهاا يواون الاصا باي كام الربرياو وباي تميي،هاا .ةثاال الاك (كام
ةاال) اال تااالىَ {:و َكا ْم أَ ْهلَ ْ نَاا َا ْبلَه ْم ِةا ْ َارْ ٍن ها ْم أَيْ َسا أَثَاثًاا
عره َ ب الك ة
ٍ
َو ِر ْئيًا}[ةريم .]70
وقوعهماُفيُالقرآنُالكريمُُ
ُُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُُُُُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ:
المطلبُالرابع ُُ
ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُُ ُ
و ا هي كتا هللا -سبحان  -ةرهوعو هي ثالثو ةواض  .وهي :
يريً بِإ ِ ْا ِن َّ
هللاِ}[البقري ]250
َ { -1ك ْم ِة ْ هِئَ ٍو َلِيلَ ٍو َملَبَ ْ هِئَوً َكثِ َ
ْ
َ { -2و َك ْم ِة ْ َرْ يَ ٍو أَ ْهلَ ْ نَاهَا هَ َوا َءهَا بَدسنَا بَيَاتًا أَوْ ه ْم َائِلونَ }[األعراف ]5
ت َال ت ْغنِاااي َشااااَاعَته ْم َشااا ْيئًا إِ َّال ِةااا ْ بَ ْاااا ِد أَ ْن يَااادْ َانَ
َ {-5و َكااا ْم ِةااا ْ َةلَا ٍ
اوا ِ
ااك هِاااي ال َّسااا َم َ
َّ
هللا}[النوم  ]25ه م هي هذه المواض هي ةرهوعو باالبتاداء وو اا ةنصاوبو هاي
كتا هللا -سبحان هي ةواض ةنها:24
{ -1أَلَ ْم يَ َروْ ا َك ْم أَ ْهلَ ْ نَا ِة ْ َ ْبلِ ِه ْم ِة ْ َرْ ٍن}[ .]6ه م هنا هي ةوض نصاب للماااول
ب أهل نا.
25
ال أبوالبقاء الا بري  :وهي على ثالثو أوا .
أ -النصااب علااى المااوليااو للاا ا (أهل نااا) و(ة ا اارن) تميياا ،لهااا وهااي اسااتاهام
بمانى التاظيم هال يام هيها (يروا).
 النصب على الظرهيو و(ةا ارن) ةاااول ( أهل ناا) و(ةا ) نائادي .والتقادير:(كم أنةنو أهل نا هيها ة بلهم رونا).
ا  -النصب على الظرهيو على أنها ةصدر ةااول ة لق) والتقدير( :أي كم ةري أو
إهالكا).
ْ
َ
وح}[اإلسراء ]16
َ { 2و َك ْم أ ْهلَ ْ نَا ِة َ القر ِ
ون ِة ْ بَ ْا ِد ن ٍ
كم هنا تبريو وهي ةااول ب للاا (أهل نا) و(ة القرون) تميي ،لها.
َ { -5و َك ا ْم أَ ْهلَ ْ نَااا َا ْبلَه ْم ِة ا ْ َاارْ ٍن ه ا ْم أَيْ َس ا أَثَاثًااا َو ِر ْئيًااا}[ةااريم  .]75همح ا (كاام)
النصااب علااى أنهااا ةااااول (أهل نااا) والتقاادير( :وكاام رنااا أهل نااا ةا املااو القاارون
ويذف الممي ،لداللو ال الم علي وةاناها للت ثير وهي استاهام بمانى التقرير.
23

 22شرح الوم ا  2ص .07-06
 23براسات ألسلو القرآن ال ريم ص .010
 24الاريد هي إعرا القرآن المويد ا  2ص 80أنظر ياشيو الوم .
 25التبيان هي إعرا القرآن ا  1ص .228
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ْ
اري َ }[اإلنبيااء ]10
َ { -0و َك ْم َ َ
ص ْمنَا ِة ْ َرْ يَ ٍو َكانَا ْ ظَالِ َماوً َوأَ ْن َشادنَا بَاْا َدهَا َوْ ًةاا آتَ ِ
ه م هي ةو نصب بقصمنا.
اون}[الاادتان  ]25كاام ةنصااوبو بالاا ا تاارك واو
 5ا { َك ا ْم ت ََركااوا ِة ا ْ َانَّااا ٍ
ت َوعيا ٍ
26
التقدير( :أي كثيرا ترك الذي أمر ناهم هي البحر) .
َ { 6و َك ْم أَ ْهلَ ْ نَا َ ْبلَه ْم ِةا ْ َارْ ٍن ها ْم أَ َشا ند ِةا ْنه ْم بَ ْ ًشاا}[ ق  ]55كام هاي ةحا نصاب
بدهل نا والتقدير( :أهل نا ب كاار ريش رونا ة ال ااار) ةو اهاا إاا كانا ظرهاا
هي القرآن ال ريم.
ْ
َ
اض يَااوْ ٍم}[ البقااري  .]257ااال ة ااي هااي
اال لَبِث ا يَوْ ًةااا أوْ بَ ْاا َ
اال َك ا ْم لَبِ ْث ا َ َا َ
1ا{ا َ
التبيان :27كم هي ةوض نص ب على الظرف ههي هنا ظرف نةان يسادل بهاا عا
در ال،ة الذي لبث ع،ير علي السالم-هي وة .
ال َائِ ٌ ِة ْنه ْم َك ْم لَبِ ْثت ْم}[ال هل  ]18كم هي ةوض نصب على الظرهيو ال،ةانيو.
َ َ { -2
28
ال الهمذاني هي الاريد  :الممي ،ةحاذوف وكام ةنصاو علاى الموضا علاى أنا
ظرف نةان وناعب (لبث ) والتقدير( :كم يوةا لبث ) بل علي ول ( :لبثناا يوةاا
أو باض يوم).
ْ
َ
ْ
ض َع َد َب ِسنِي َ }[المؤةنون .]112
َ َ { -5
ال َك ْم لَبِثت ْم هِي األرْ ِ
كم ظرف للبتثم أي( :كم سنو أو نحوها والماسر ةحذوف وهو سنو).
إن كم ت ون كناياو عا عادب ةابهم كماا ت اون اساتاهاةيو وت اون تبارا وهاي ةبنياو
وبني على الس ون؛ ألن األع هي البناء وهي ةتصادري هاي االساتاهام؛ ألن لهاا
الصداري وهي الربر يمال على ر و د ورب تميي ،تبرها ةاربا واماا ل نا لام
ي ةورورا إال بم وألنها اسم ت ون هي ةوض ره ونصب وار ل نها لام تارب
هي كتا هللا ةوروري.
ُ
ُُ:
خاتمـة ُُ
ُُُ ُُ ُ
نرتم هاذا البحاث المتواضا باباض النتاائي و اد ياولا ااابا الوعاول إلاى ةاا
يتالق (ب م) االستاهاةيو والربريو وال ابعي لنقسي السبق وال أبعي أني د ألمم
بالموضوع ة امي اوانب ول يسبي أني ااتهدت بماا أ ادرني هللا عليا وةاا
توهيقي إال ب .
 26ةش إعرا القرآن ال ريم ص .656
 27التبيان هي إعرا القرآن ا  2ص 017ياشيو الوم
 28كتا الاريد ا  5ص .521
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أهم النتائي التي توعل إليها:
( -1كم) ة كنايات الادب وهي على سمي  :استاهاةيو بمانى :أي عدب.
تبريو بمانى :عدب كثير.
 تتاقان هي أةور ةنها:أ -ةبنيتان على الس ون - .اهتقارهما إلى التميي .،ا  -ل،وم تصدرهما الوملو.
 تاتر ان هي أةور ةنها:أ كم االستاهاةيو تمي ،بمارب ةنصو  :نحو (كم سوري ياظ ق).
وتمي ،بمارب ةورور إاا سبق بحرف ار :نحو (ب م اني ٍ هذاق).
أةاا كاام الربريااو هتمياا ،بموارور(ةاااربأ واما نحااو( :كام بلاادا نرتق) ونحااو (كاامةصاعب ا تحمتها).
 كم الربريو ترتص بالماضي هال يوون( :كم بار سدبنيها). كم االستاهاةيو يوون هيها (كم شوريً ستغرسق).ا  -المت لم ب م الربريو ال ي لب اوابا.
 المت لم ب م االستاهاةيو ي لب اوابا.ب -المت لم بالربريو يتََوا إلي التصديق والت ذيب.
ه  -المت لم باالستاهاةيو ال يتوا إلي ت ذيب.
 وتار (كم) استاهاةيو أو تبريو. تار ةبتدأ هي ةح ره إاا تالها ةا يلي:ب اهبق).
أ -ها النم :نحو( :كم طالبا اهبق) (كم طال ٍ
 ها ةتاد استوهى ةااول نحو( :كم كتابا رأت ) (كم كتا ٍ رأت ).ا  -شب املو :نحو( :كم راال هي القاعوق) – (كم را ٍ هي القاعو).
 -2تار ةااوال هي إاا تالها ظرف:
يوم أ م ق).
 (كم يوةا أ م ق كم ٍ -5تار ةااوال ة لقا إاا تالها ةصدر:
 كم بوري بار المتسابقونق  -كم بور ٍي بار المتسابقونق -0تار تبرا ةنصوبا للاا النا ص إاا تالها:
عديق كان أعد ائك.
 كم انيها كان راتبكق  -كمِ
 -5تار ةااوال ب إاا تالها ها ةتاد لم يستوف ةااول :
 كم كتابا رأتق  -كم كتا ٍ رأتق -6تار ةااوال ب ثانيا إاا تالها ها ةتاد إلى اثني :
ب يدثكق
 كم طالبا ي ًدًثكق  -كم طال ٍُ
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المصادرُوالمراجعُ
أوال :القرآن ال ريم( :روايو الون أبي ةوسى ب ةنيا ب عمر ب عباد الاريم با
عبدهللا المدني).
ثانيا :ال تب:
-1اإلنصاف هي ةسائ الرالف ألبي البركات ب عبد الريم با ساايد األنبااري
تحقيق :ةحمد ةحي الدي عبد الحميد بار ال الئ القاهري.
-2اللبا هي عل البناء واإلعرا ألبي البقاء عبدهللا الا بري بار الا ر بيروت
ط .1195
 -5التبيااان هااي إعاارا القاارآن ال ااريم ألبااي البقاااء الا بااري تحقيااق:عباادالريم
سليمان بار الغر اإلسالةي ط 1006 2-1ه 1986-م.
 -0تواي اللم أيمد ب الحسي ب الربان .شرح كتاا اللما ألبا اناي تحقياق:
هاي ،نكي بيا بار السالم ط1028 1ه 2007-م.
 -5الوماا هااي النحااو ال،اااااي الباا عصاور الشاارح ال بياار تحقيااق :عااايب
أبواناح ط1019 1ه .
 -6الونااي الااداني هااي يااروف المااااني ألبااي الحس ا الماارابي تحقيااق :هررالاادي
باوي بار اههاق ط 2بيروت.
 -7براسات ألسلو القرآن ال ريم ةحمد عضيمو بارالحديث 1000ه
 -8شاارح اب ا عقي ا علااى األلايااو تحقيااق :ةحمااد عبدالحميااد بار التااراث الاربااي
القاهري ط1999 2م.
 -9شرح الرضي على ال اهيو تحقيق يوسل عمر ااةاو بنغاني ط 1996 2م.
-10شاارح شااذور الااذهب هااي ةارهااو كااالم الااار الب ا هشااام األنصاااري تحقيااق
ةحمد ةحي الدي عبد الحميد ط1 1980م.
 -11شرح الماص لموهق الدي يايش ب علي ة تبو المتنبي القاهري ب ت.
 -12شااء الغلي هيما هاي كاالم الاار ةا الادتي  :تادليل شاها الادي الرااااي
تحقيق :ةحمد عبد المنام تاااي الم باو المنيري باألنهر ط1571 1ه 1952م.
 -15الاريد هي إعرا القرآن ط .2
 -10كتاااا سااايبوي ألبي بشااارعمرو نبر تحقياااق عبدالساااالم هاااارون بارالوبااا
بيروت ط.2
 -15ةولو الواةاو اإلسالةيو الادب األول يناير 2006م.
 -16ةش ا إعاارا القاارآن ة ااي أبااي طالااب تحقيااق :ياااتم الضاااة ةؤسسااو
الرسالو ط2 1005ه 1980م.
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 -17ةااااني القاارآن ال ااريم تاادليل :يحااي الاااراء تحقيااق :ةحمااد النوااار وآتااري
الدارالمصريو
 -18ةغني اللبيب ع كتب األعاريب الب هشام األنصااري تحقياق :ةحماد ةحاي
الدي عبدالحميد الم تبو الاصريو عيدا ط1011ه 1991م.
 -19المقتضب ألبي الاباس المبرب تحقيق :عبد الرالق عضيمو 1015ه 1990م.
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