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 :تمهيد
 األدبي للشيخ عبد الحميد بن باديس، واقرأُه قراءة عميقة ثّم صعد إلى النّ
 :تأمل قوله 

 ..و ُأَمٍم..كَْم ِمْن ُأَمٍم تحتفل بعيدك،وقد َوَضَعتْ نيَر الُعُبودّيِة على ُأَمٍم 
وِل          و كَْم ِمْن قَْوٍم نََصبوا التَّماثيَل في األرض، وقد هدموِك في القُلوِب والُعقُ

 .و النفوس
 . و كَْم ِمْن خَطيٍب فيِك ُمفَوٍَّه،و قد كَمَّ َعْن ِذكِْراِك اَألفْواَه-
 .و كَْم ِمْن شاِعٍر فَتَنَُه َجمالُِك، َولَِكْن ال شُعوَر لَُه َمَع الُمْستَْعَبِديَن -

 :تَِجد أنَّ الكاتب كأنّه يقول 
 ... أمم كثيرة تحتفل بعيدك-

 .....كثيرةأقوام 
 .....خطباء كثيرون
 ....شعراء كثيرون

أّي "، و تأتي كذلك بمعنى "كثير"هذه وردت في الكالم السابق بمعنى " كَْم"
 كَْم طالباً نََجح؟: كقولك " عدد

 :إذن من كنايات العدد 
 " :كَْم "-األولى

 
 : كناية عن عدد مجهول الجنس و المقدار، و هي نوعان  "كَْم"
 ".كَْم االستفهامّية"، و "رّيةكَْم الخب"
 
 
 



 
 " :كَْم الخبرّية "-أ

، وتستعمل لالفتخار والمدح بكثرة شيء محبوب، أو للذَّم "كثير"وهي بمعنى 
 :بكثرة شيء معيب، كقول الشاعر 

 1كَْم ذَِكيٍّ قد عاشَ و هَو فقيٌر        وغَِبيٍّ يضفو عليِه الثّراُء
 :أحكامها 

ها شيء من متعلقات جملتها إالّ حرف الجّر           يجب أالّ يتقدم علي-1
 َعَمٍل نَاِفٍع ساَرْعتَ؛ فََحِمَد النّاُس فَِإلَى كَْمِللِّه أنتَ ؟ : والمضاف مثل 

 . َعقََبٍة في طريقِه َوقَفْتَ ِلتَذْليِلها؛ فأكَبَر العارفوَن شأنََكوِعنَْد كَْمِإْسَراَعَك، 
حّل رفع، أو نصب، أو جّر على حسب   يجب بناؤها على السكون في م-2
 .اإلعرابقعها من مو
يجب أن يكون تمييزها مجروراً باإلضافة أو بمن سواء أكان مفرداً أم  -3

 : كقول الشاعر بشرط أن يكون غير مفصول منها بشيء، جمعاً،
 ! فيَك ِلألنْفُِسراَحٍة       وََكَْم !  فيَك ِللْحاِضريَننُْزَهٍةفَكَْم 

 :    لشيخ عبد الحميد بن باديسو كقول ا
 ... ألَْبَسِك الُحلََل الّضاِفيَّةَِمْن ِكتاٍبوكَْم 
 ...  اْستُشِْهدوا ْإلنقَاِذِكِمْن َأْبطاٍلَوكَْم 

 :كقول القطامي  وكان مفصوالً بجملة و جَب نصُبُه،  منها،زن فُِصَل التمييإف
  .2 أكاُد ِمَن اإلقْتَاِر َأْحتَِمُل فَضالً على َعدٍم       إذْ الَِمنُْهموكَْم نَالِني 

 .فلَّما فََصَل نََصَب  نَالَني،كَْم فَْضٍل: أراد أن يقول 
 لم يستوف  الخبرّية و تمييزها بجملة فعلية فعلها متعٍد،" كَْم" فُِصَل بين او إذ

 
                                                 

 .يكثر وينمو:  يضفو  1
.االفتقار:اإلقتار-َفْقر :َعَدم- 2  



 

َوكَْم قََصْمنَا ِمْن "  :كقوله تعالى" من"مفعوله وجب جرُّ التّمييز بالحرف 
 .3"خَِريَننْشَْأنَا َبْعَدَها قَْوًما آٍة كَانَتْ ظَاِلَمةً َوَأقَْرَي

 .في اآلية خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقّدم" كَْم"
ضمير متصل مبني على " نَا"و فعل ماض مبني على السكون، : قََصْمنا

 .السكون في محّل رفع فاعل
 .حرف جّر : ِمْن
 .ن وعالمة جّره الكسرة الظاهرةاسم مجرور بم : قَرَيٍة
 : كَْم االستفهامية -ب

 وتستعمل للسؤال عن معدود مجهول الجنس، " عددأّي"و هي بمعنى 
 . جوابا عددّياًب و الكّمية، وتتطلّ

 كَْم ِكتاباً قرأتَ؟ : مثل
 .استفهامية مبنية على السكون في محّل نصب مفعول به مقّدم : كَْم

 .الفتحة الظاهرةتمييز منصوب ب : كتاباً
 والتاء   بالتاء المتحّركةهفعل ماض مبني على السكون، التصال : قرأتَ

 .ضمير متصل مبني على الفتح في محّل رفع فاعل
 :  أحكامها 

 يجب أن تقع في صدر الجملة إالّ إذا كانت مجرورة بحرف جّر -1
 ِبكَْم طبيٍب تُعالُج المرضى في الُمستشفى؟  :  أو بإضافة، مثل

استفهامية مبنية على الّسكون في محل جّر  : كَْم الباء حرف جّر، : ِبكَْم
 ".اشتريتَ"والجار و المجرور متعلقان بالفعل  بالباء،
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ِبكَْم مْن  : أي أو مجرور باإلضافة، مقّدرة،) ِمْن(اسم مجرور ب : طبيٍب

 دينارٍ اشتريتَ هذا الكتاب؟
 َرأَي كَْم عالماً أخذتَ؟ : ومثل
 .مفعول به مقّدم منصوب بالفتحة : رأَي
 .استفهامية مبنية على السكون في محّل جّر مضاف إليه : كَْم

 .تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة : عالماً
 ء والتا، التصاله بالتّاء المتحركة؛فعل ماض مبني على السكون : أخذت

 .ضمير متصل مبني على الفتح في محّل رفع فاعل
أو جّر على َحَسب  أو نصب، ئماً في محل رفع،تبنى على الّسكون دا -2

 .اإلعرابموقعها من 
إذا وقعت إلى زمان أو مكان فهي في محّل نصب على الظرفية  : أْي

 كَْم ساعةً غبتَ؟ : مثل الزمانية أو المكانية،
على الظرفية الزمانية نصب  على السكون في محّل ةاستفهامية مبني : كَْم

 ".غبتَ"متعلق بالفعل 
وقد  أو فعل متعد عرب في محّل رفع مبتدأ إذا وقع بعدها فعل الزم،وت

استفهامية مبنية  : كَْم .كَْم ورقةً َسقطَتْ من الشّجرِة  : مثل استوفى مفعوله،
 .ألّن الفعل الذي جاء بعدها فعل الزم على الّسكون في محّل رفع مبتدأ،

 ؟ كَْم كتاباً قرأتَُه في هذه الّسنة : و مثل
 .ألن الفعل الذي جاء بعدها فعل متعد استوفى مفعوله  محل رفع مبتدأ،في:كْم
مميزها مصدراً من جنس الفعل  كان : أي و إذا وقعت على معنى مجرد، -

 كَْم زياَرةً ُزْرتَ صديقَ أبيَك؟:  مثل فهي مفعول مطلق،
 



 
 .استفهامية مبنية على السكون في محّل نصب مفعول مطلق : كَْم
  و كان الفعل بعدها متعدّيا و لم يستوف مفعوله،،على ذاتإذا وقعت  و -

 كَْم َمْعلًَما َأثَِرّياً زرتَ؟ : مثل فهي مفعول به،
 .استفهامية مبنية على السكون في محّل نصب مفعول به : كَْم
 .فهي مبنية في محّل جّر  جّر أو مضاف، حرفو إذا سبقها -

 .درسيةَ؟ِبكَْم ديناٍر اشتريتَ األدواِت الم : مثل
 .حرف جّر : الباء
 .استفهامية مبنية على الّسكون في محل جّر بالباء : كَْم

  قرأتَ؟ٍرقصيدة كْم شاع : و مثل
 .استفهامية مبنية على السكون في محّل جّر باإلضافة  : كْم
 كَْم كاَن مالَُك يوَم التَقَْينَا؟ : مثل كانت خبراً له، إذا وليها فعل ناسخ، -
 .امية مبنية على السكون في محّل نصب خبر كاناستفه : كْم
 .كَْم وردةً قطفتَ؟: مثل   من تمييز بعدها يكون مفرداً منصوبا، لهاال بّد -3

سواء أكانت ظاهرة أم " ِمْن" ويصحُّ أن يكون تمييزها مفرًدا مجروًرا بـ 
في كَْم ساعٍة : مجرورة بحرف جّر ظاهر، مثل" كَْم" مقّدرة، بشرط أن تكون 

 .َيصُل القطاُر إلى المحطِّة ؟
" إْن لم توجد و،َ "كَْم" الجاّرة، فهي و مجرورها متعلّقان بـ " ِمن" فإن ُوجدت 

 .هي التي تجرُُّه" كَْم"ظاهرة، فهي مقدّرة تجّر التمييز، أو ليست مقّدرة، و" ِمْن
، "كَْم"  ويجوز أن يقع بعد التمييز بدل مقرون بالهمزة، والمبدل منه هو كلمة 

 ؟ مثل، كَْم عصفوًرا في القفص أثالثةٌ أم أربعةٌ
 : الخبرية" كَْم"االستفهامية و " كَْم" أوجه االتفاق و االختالف بين *./ 

 



 
 : الخبرية في خمسة أمور هي" كْم"االستفهامية و " كَْم" تشترك 

 .هما كنايتان مبهمتان عن معدود مجهول الجنس و المقدار./ 1
 .ينكونهما مبنّيت./ 2
 .بناؤهما على الّسكون في محل رفع، أو نصب، أو جّر./ 3
 .مالزمتان للّصدارة./ 4
 .حاجة كّل منهما إلى تمييز./ 5

 :  وتفترقان في خمسة أمور أيًضا 
كَْم "  : أّن الخبرية تختّص بالزمن الماضي و حده، فال يجوز أن تقول./ 1

 التكثير و التقليل ال يكونان   ؛ ألّن «!!  بها أيام العطلة المقبلةرحلِة سأقوُم
 .إالّ فيما ُعرفَ مقدارُه

 .َوَيصحُّ على االستفهام أن نقول ما سبق، وغيره
 .أّن المتكلّم بالخبرية ال يستدعي جواًبا؛ ألنّه ُمخبر، وليس بمستفهم./ 2
أّن المتكلّم بالخبرية يتعّرض للتصديق و التّكذيب؛ ألنّه ُمخِبر، و الخبر ./ 3

 .ن يصّدقه السامع أو يكذّبهعرضة أل
كَْم : كقولك. الخبرية ال يصح اقترانه بهمزة االستفهام" كم" أّن البدل من ./ 4

 . عشرون، َبْل ثالثون!طالب في القسم 
كَْم كتاًبا : الستفهامية فيجب اقتران البدل منها بهمزة االستفهام، مثل " كَْم" أّما 

 قرأتَ ؟ َأعشرةً ، أْم خمسة عشَر؟
أّن األغلب في تمييز االستفهامية أن يكون مفرًدا منصوًبا، أو مجروًرا ./ 5

بحرف جّر ظاهر، أّما الخبرّية فيكون " كم" باإلضافة، أو بمن إْن ُجّرت 
مفرًدا مجروًرا، أو جمًعا مجروًرا، وال يكون منصوًبا إالّ في بعض حاالت 

 .الفصل



 
 ":كََأيِّْن: " الثانية 
بهمزة مفتوحة، وتشديد الياء مكسورة، فنون " (كأيِّْن" ر لغاتها وأشه: كََأيِّْن 
 .بسكون النون " كَاِئْن" ثّم ) ساكنة 

ولكن " كََأيٍّ"هو التنوين، فيصح كتابتُها " كََأيِّْن" وأصل النون التي في آخر 
األحسن إثبات النون، ولذلك جاز الوقف عليها  بالنون؛ ألّن التنوين لّما دخل 

 .يب أشبه النّوَن األصلية، ولهذا رسم في المصحف نونًافي الترك
 : الخبرية في خمسة أمور " كَْم" "كََأيِّْن"وتوافق 

 .اإلبهام./ 1
 .إفادة التكثير./ 2
 .البناء على الّسكون في محّل رفع، أو نصب، و ال تكون في محّل جّر./ 3
 .لُزوم التصدير، أي تكون في صدر جملتها./ 4
 و الجار  مع  مجروره متعلّقان " ِمْن"ى تمييز مجرور بـ الحاجة إل./ 5

َوكََأيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قَاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن كَِثيٌر فََما َوَهنُوا : "، كقوله تعالى " كََأيِّْن" بـ 
  .4"اِبِريَنِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعفُوا َوَما اْستَكَانُوا َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّ

 :وقد ُينصب التّمييز كقول الشاعر 
  وال تَدُروَن َما َمنَّ ُمنِْعُم؟! َوكَاِئْن لَناَ فَْضالً َعلَْيكُْم َوِمنَّةً        قَديماً

و يجوز الفصل بينها و بين تمييزها، فان كان الفاصل فعالً متعدّياً لم يستوف 
ن توهم أنّه مفعول به في حالة منعاً م" ِمْن"مفعوله وجب جرُّ التّمييز ب 

 :نصبه،كقوله زهير
 !و كَائْن تََرى ِمْن َصاِمٍت، لََك ُمْعِجٍب     ِزَياَدتُُه، َأْو نَقُْصُه، في التَّكَلُِّم

                                                 
 .146 سورة آل عمران ، اآلية  4

احد الّرّبيُّ نسبة إلى الرِّبَّة و هي الجماعة،وقيل الرِّّبّيون العلماء األتقياء الّربيوَن األلوف،والو:قال الفراء:الرِّبيون
 . الصُّبر،وآال القولين حسن جميل 



 
 :و تخالفها في خمسة أمور

 .بسيطة على الصحيح" كَْم"مركبة من الكاف، وأيٍّ المنونة، و" كََأيِّْن َ-1
فإنّها تُجّر بالحرف " كَْم"أّما .  مجرورة بحرف، وال بإضافةال تقع" كََأيِّْنَ" -2

 . و باإلضافة
 .فال يلزم أن يكون جملة" كَْم"إالَّ جملة، أّما " كََأيِّْن" ال يقع خبر -3
 . ال تقع استفهامّية، أي ليس لها نوع آخر يستعمل في االستفهام" كََأيِّْن -4
الظاهرة،أما تمييز " ِمْن"الب مجرور بـ المجرور هو في الغ" كََأيِّْن" تمييز -5
 .المضمرة، أو الظاهرة" ِمْن"الخبرية، فإنه ُيجّر باإلضافة أو بـ" كم"
 

 :"كَذاَ "-الثالثة
 :على ثالثة أوجه " كَذاَ"ترد

 أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما، وهما كاف التّشبيه و ذا اإلشارية -1
 . خالداً كذارأيتُ ُزهيراً فاضالً و رأيتُ:كقولك

فَلَمَّا َجاَءتْ ِقيَل َأَهكَذَا َعْرشُِك  " :التنبيه كقوله تعالى" ها"و تدخل عليها 
 .5"قَالَتْ كََأنَُّه ُهَو َوُأوِتينَا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِميَن

 ابها عن غير عدد، كممكنًيا أن تكون كلمة واحدة مركّبة من كلمتين  -2
أتَذْكُُر َيْوَم كَذا وكذا ؟  ": امةي للعبد يوم الق يقالحديث الشريف أنّهجاء في ال

 ".فََعلْتَ فيِه كذَا و كَذاَ
أكرْمتُ كَذَا :  أن تكون كلمة واحدة مركّبة مكنّياً بها عن العدد، مثل -3

 .صديقاً
 :في أربعة أمور" كَْم الخبرّية" "كَذَا"وفي هذه الحالة توافق 
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  في اإلخبار-أ
  وفي اإلبهام-ب
 جّر على حسب و نصب، أو وفي البناء على الّسكون في محّل رفع، أ-ج

 .اإلعرابموقعها من 
 . وفي الحاجة إلى تمييز-د

 :في أربعة أمور" كَْم الخبرّية " وتخالف 
 .قََبْضتُ كَذاو كَذا ديناراً: أنّها ليس لها الّصدر كقولك-أ 

 . أّن تمييزها واجب النّصب-ب 

 .ها تستعمل غالبا مكّررة بالعطف أنّ-ج 
 أنّها ال تالزُم الداللة على الكثرة، فقد تكون كناية عن معدود كثير        -د 

 .أو  قليل
 

 :إعراُبها 
جاَء كذا     : كناية عن العدد المبهم مبنّية على الّسكون تقع فاعالً، مثل " كَذا"

 .و كذا طالبا
 . كَذا وكَذَا عالماًاْستُقِْبَل: و تقع نائب فاعل، مثل 

 .اشتََرتْ ُبشَرى كَذَا قلًَما و كَذَا و كذا ورقةً: وتقع مفعول به مثل 
و تقع مفعوال . عشتُ كَذَا و كَذَا سنة في الغربِة: وتقع مفعوالً فيه، مثل 

 .ضربتُ اللّصَّ كَذا و كَذا َضَربةً: مطلقًا، مثل 
 . عصفوراًفوق الشّجرِة كذَا و كذَا: و تقع مبتدًأ، مثل 
 .المعلّماتُ كَذَا و كَذاَ معلَّمةً: وتقع خبًرا، مثل 

 
 



 
 أسئلة التّصحيح الذّاتي

 
 

أعرب ما تحته خط إعراباً تفصيليا، وبّين محل الجمل التي بين قوسين من 
  :اإلعراب

 :  قال أحد الشعراء -1
  بِه نُِسَي الُجْهُد لُطْفاًكَذَا َو كَذَاِعْد النّفَْس نُْعمى َبْعَد ُبْؤَساَك ذاِكراً     

 : قال زهير-2
 ! لََك ُمْعِجٍب     ِزياَدتُُه َأْو نَقُْصُه في التّكلُِّمَوكَائن تََرى ِمْن َصاِمٍت

 : قال اهللا تعالى-3
 .6"يُم َوِإيَّاكُْم َوُهَو السَِّميُع الَْعِلَو كََأيِّْن ِمْن َدابٍَّة الَ تَْحِمُل ِرْزقََها اللَُّه َيْرُزقَُها" 
  يا نوَر الُهدى؟كَْم صديقةً لَِك -4
 : قال الشيخ عبد الحميد  بن باديس-5

 !أيَّتُها الُحرّيةُ الَمْحُبوَبةُ
 َهَدُموِك في القُلوِب و العقوِل د في األرِض، وقكَْم ِمْن ٌٌََقْوٍم نََصبوا لِك التّماثيَل

 .و النفوِس
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 أجوبة التصحيح الذاتي

  :1-ج
سم كناية مبني على الّسكون في محّل نصب مفعول به السم الفاعل ا: كَذَا 

 "ذاكراً"
األولى في " كذا"اسم معطوف بالواو على : الواو حرف عطف، كَذا : وكذَا 

 .محّل نصب
 .تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة: لُطفاً 
مبني على الّسكون في محّل نصب " كََأيِّْن"اسم كناية مثل:  كائْن َ:2 -ج

 .ل به مقّدممفعو
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها : تَرى 

 ".أنت"التعذّر، و الفاعل ضمير مستتر تقديره 
اسم مجرور بمن، والجار والمجرور : من حرف جّر، صامٍت : من صامٍت 

 ".متعلقان بـ كائْن
 .اسم كناية مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ:  كأّيْن -3ج

 ".كأيِّن"جاّر و مجرور متعلقان بـ: من داّبة 
 .ال النافية ال محّل لها من اإلعراب: ال 

 ".هي"فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره : تحمُل 
مفعول به منصوب بالفتحة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل : رزقَها 

 .مبني على السكون في محل جّر باإلضافة
 ".داّبة"في محّل جّر نعت لـ) حمل رزقهاال ت(وجملة

 .لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة: اهللا 



 
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر : يرزقُها 
و الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محّل نصب مفعول " هو"تقديره 

 ".كََأيِّْن " أ في محّل رفع خبر المبتد) اهللا يرزقُها(به، وجملة
 

 .استفهامية، اسم مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ:  كَْم – 4ج
 .تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة: صديقةً 

 جاّر و مجرور متعلّقان بخبر المبتدأ المحذوف: لَِك 
 كَْم صديقةً موجودةٌ لِك؟: والتقدير

 .بتدأخبرّية، اسم مبني على السكون في محّل رفع م:   كَْم -5ج
 ".كَِم"جاّر و مجرور متعلقان بـ: من قوٍم 
فعل ماض مبني على الضم، و الواو ضمير متصل مبني على : نََصُبوا 

 .السكون في محّل رفع فاعل
الالّم حرف جّر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محّل جّر : لَِك 

 ".نصبوا"بالالّم، و الجاّر و المجرور متعلّقان بالفعل 
 .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة: ماثيل الت

 ".كَْم " في محّل رفع خبر المبتدأ ) نصبوا لِك التماثيل( وجملة
 


