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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المبنية

أسماء الكناية 
عن العدد

أسماء الكناية عن 
القصة

 أو األحدوثة
أو األمر

)6( أسماء الكناية

أسماء الكناية عن العدد

المتكلـــم عـــن معنـــى  هـــي: أســـماء يعبـــر بهـــا 
العـــدد دون نـــص عليـــه؛ لجهلـــه بـــه، أو لعـــدم تعلـــق 

ــماء: ــة أسـ ــي أربعـ ــه، وهـ ــدة بتعيينـ الفائـ
ـــن،  كأيِّ الخبريـــة،  »كـــم«  االســـتفهامية،  »كـــم« 

ــذا كـ

الداللـــة  المتكلـــم  فيهـــا  يختـــزُل  أســـماء  هـــي: 
علـــى القصـــة أو األحدوثـــة أو األمـــر أو الواقعـــة، 
دون تفصيلهـــا والنـــص عليهـــا؛ لعلـــم المخاطـــب 

بهـــا ســـابًقا، وهـــي ثالثـــة أســـماء:
كيت، ذيت، كذا

)٤( )3( )2( )1(
كذا ن كأيِّ »كم« الخبرية »كم« االستفهامية

تفصيل

1. )كم( االستفهــــــامية، لالستفهام عن العدد، وهي تطلب جواًبا، وقد ذكرناها في أسماء االستفهام.

اٍت َوُعُيوٍن{ 2. )كم( الخبرية: للتعبير عن كثرة العدد، وال ينتظر قائُلها جواًبا، قال تعالى:  }َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّ

وَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن{. ْرِض َيُمرُّ َماَواِت َواأْلَ ْن آَيٍة ِفي السَّ ن مِّ ن(: للتعبير عن كثرة العدد مثل )كم( الخبرية، قال تعالى:     }َوَكَأيِّ 3. )كأيٍّ = كأيِّ

ومن العرب من يقول فيها )كائن( كقول زهير بن أبي سلمى: 

ِم وكائن ترى من صـــــــــامٍت لك معجٍب          زيادُته أو نقــــــُصه في التكـــلُّ

٤. )كذا(: للتكنية عن كلِّ عدٍد، فتقول )اشتريت بكذا من الدراهم( و)اشتريت بكذا وكذا درهًما(، ومن ذلك قول الشاعر:

ِعِد النفَس ُنعمى بعد بؤساَك ذاكًرا           كذا وكذا لطًفا به ُنسي الَجهُد

أســـماء الكنايـــة عـــن العـــدد هـــي: أســـماء يعبـــر بهـــا المتكلـــم عـــن معنـــى العـــدد دون نـــص عليـــه؛ لجهلـــه بـــه، أو لعـــدم تعلـــق الفائـــدة 
بتعيينـــه، وهـــي أربعـــة أســـماء، هـــذا بيانهـــا:   



© 2022م - 1443هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

)3(أسماء الكناية عن القصة أو األحدوثة أو األمر )2( )1(
كذا ذيَت كيَت

تفصيل

هـــا، ومـــن ذلـــك قـــول الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: »بئســـما ألحدهـــم أن يقـــول: َنِســـيُت آيـــَة  1. )َكيـــت(:  يجـــوز فتـــُح التـــاء وكســـُرها وضمُّ

ـــي« ـــل هـــو ُنسِّ ـــَت، ب ـــَت وكي كي

2. )َذيـــت(:  يجـــوز فتـــُح التـــاء وكســـُرها وضمهـــا، ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي حديـــث عمـــران بـــن حصيـــن، رضـــي اللـــه عنـــه، أنَّ رســـول اللـــه، صلـــى اللـــه 

عليـــه وســـلم، وأصحابـــه كانـــوا فـــي ســـفٍر، فطلبـــوا مـــاء فلـــم يجـــدوا، فصدفـــوا امـــرأًة معهـــا مزادتـــان، فســـقى منهمـــا رســـول اللـــه أصحاَبـــه، 

ـــه لنبـــي كمـــا زعـــم، كان مـــن أمـــره ذيـــَت وذيـــَت« وهـــم أربعـــون رجـــاًل ...، قـــال عمـــران: »فلمـــا أتـــت أهلهـــا قالـــت: لقـــد لقيـــت أســـحر البشـــر، أو إن

3. )كـــذا(:  ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي حديـــث الرســـول، صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، حيـــن اســـتقبل أصحابـــه بعـــد أن صلـــى بهـــم الصبـــح فـــي الحديبيـــة، 

فـــي إثـــر مطـــر كان مـــن الليـــل، إذ قـــال لهـــم: »هـــل تـــدرون مـــاذا قـــال ربكـــم؟ قالـــوا: )اللـــه ورســـوله أعلـــم(، قـــال: قـــال: أصبـــح مـــن عبـــادي مؤمـــٌن 

ـــا بنـــوء كـــذا وكـــذا( فذلـــك  ـــا بفضـــل اللـــه ورحمتـــه( فذلـــك مؤمـــٌن بـــي كافـــٌر بالكوكـــب، وأمـــا مـــن قـــال: )مطرن بـــي وكافـــٌر، فأمـــا مـــن قـــال: )مطرن

كافـــٌر بـــي مؤمـــٌن بالكوكـــب. 

أســـماء الكنايـــة عـــن القصـــة أو األحدوثـــة أو األمـــر هـــي: أســـماء يختـــزُل فيهـــا المتكلـــم الداللـــة علـــى القصـــة أو األحدوثـــة أو األمـــر 

أو الواقعـــة دون تفصيلهـــا والنـــص عليهـــا؛ لعلـــم المخاطـــب بهـــا ســـابًقا، وهـــي ثالثـــة أســـماء، هـــذا بيانهـــا:  
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ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال:

طريقة إعراب أسماء الكناية المبنية:

اسم كناية 
مبني على

في محل

الفــــتح
رفــــــع ...............................................................

نصب ...............................................................

جـــــــر ...............................................................

الضـــــم

الكــسر

السكون
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ُبني ما بني من أسماء الكناية ألنه يشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء أسماء الكناية المبنية:

ُيــَدلَّ عليهــا بالحــروف، مثــل: )االســتفهام، التوكيــد، النفــي، النــداء، التنبيــه، النهــي، االبتــداء،  األصــل فــي المعانــي أن 
ــى عنــه مخلوطــة بمعنــى )الكنايــة(، فُجعلــت أســماء لمــا  االنتهــاء، التبعيــض، التعليــل ...( وداللــة أســماء الكنايــة علــى المكنَّ

ــة علــى معنــى الكنايــة. ــه أو فيــه، وُبنيــت لمــا فيهــا مــن الدالل ــة علــى المشــروط ل فيهــا مــن الدالل

عدد الحروف: 
األصــل فــي حــروف المعانــي أن توضــع علــى حــرف واحــد أو حرفيــن، كحــروف الجــر 

أو(  الفــاء،  )الــواو،  العطــف  وحــروف  فــي(  عــن،  مــن،  التشــبيه،  كاف  الــالم،  )البــاء، 

وحــروف النفــي )ال، لــم، لــن( وغيرهــا، وبعــض أســماء الكنايــة موضــوع علــى حرفيــن، 

فبنيــت لهــذا الشــبه، وعــمَّ هــذا الحكــم أســماء الكنايــة الموضوعــة علــى أكثــر مــن 

حرفيــن طــرًدا للبــاب، كمــا عــمَّ الحــروف التــي علــى أكثــر مــن حرفيــن مثــل: )إلــى، علــى، 

، لــوال( وغيرهــا. ، كأنَّ ، ليــت، لعــل، لكــنَّ إنَّ

- الجمود:
الحــروف جامــدة ال تتصــرف، فهــي لــم ُتشــتق مــن غيرهــا، وال يشــتق منهــا شــيء، 

وأســماء الكنايــة المبنيــة كذلــك.

المبنيــة  األســماء  تشــابه  وهــو 
الحالــة  فــي  المعانــي  وحــروف 
األولــى التــي وضعــت عليهــا فــي 

حيــث: مــن  اللغــة،  أصــل 

2 . الشبه الوضعي:1. الشبه المعنوي:

وقد خرجت »أي« الشرطية عن حكم البناء؛ ألنها مالزمة لإلضافة.


