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الَكالم وما يتأّلُف منه
الــكاُم يف اصطــاح النحــو هــو اللفــُظ الــذي ُيفيــُد فائــدًة تاّمــًة حيســُن الســكوُت عليهــا. وعنَدمــا َنقــوُل 
إّن الــكاَم لفــٌظ فإمنــا َنعــي أنــه جنــٌس يشــَمُل الــكام، والكلمــة، والكِلــم، ويشــمل امُلســتعَمَل مثــل أمحــد 
ــا  ْلنــا إّن الــكاَم لفــٌظ مفيــٌد فَقــد أخرْجنــا منــه املهمــل، أّم ــا قـُ ــه، ولكــن مّل وحممــد، وامُلهَمــل الــذي ال َمْعــى َل
الفائــدُة الــي حيســُن الســكوت عليهــا، فهــي املعــى التــاّم غــُر الناقــص الــذي ال حيتــاج إىل غــرِه الســتْكماِل 
َمعنــاه، ذلــَك أّن هنــاك تراكيــب ناقصــة ال يتــّم َمْعناهــا إاّل إذا اســتكَمَلت مــا نَقــَص منهــا مــن كلمــات، مثــل 
قولنــا: »إْن طلــَع الّنهــاُر« فهــذا َتركيــٌب مــن الكلمــات ال حيســُن الّســكوُت علْيــه حــّى ُيؤتــى بالكلمــاِت 

الناقَصــة منــه.

مثــل:  فقــط،  ــن  اْسَ مــن  يرتّكــَب  أن  فُيمكــُن  الــكاُم،  منهــا  يرتّكــُب  الــي  الكلمــات  َعــدد  أّمــا 
»أمحُد كاتــٌب«، أو مــن فعــل واســم مثــل: »وَصــل امُلســافُر« ، وقــد يرتّكــُب الــكاُم مــن فعــٍل فقــط، ُحــِذَف 

َتِبــه« فإنــه كاٌم مركــٌب مــن فعــِل أمــٍر وفاعــٍل ُمســترت، والتقديــر: انتِبــْه أنــت. فاعُلــه مثــل: »انـْ

هــذا هــو تعريــُف الــَكام يف اْصطــاِح الّنحــو، أي فيمــا َتعــاَرَف علْيــه أهــُل الصنَعــة الّنحوّيــة، أّمــا يف 
ــُم بــه ســواء عليــه أأفــاَد أم مل ُيفــْد. امَلْعــى العــاّم فالــكاُم هــو كلُّ مــا ُيتكلَّ

ــرَِّق بينــه وبــن واحــده  أّمــا الَكِلــُم: فهــو اســم جنــس مجعــّي، ُمفــرُده كلمــة، واســُم اجلنــس اجلمعــّي مــا فـُ
بالتــاء، شــجرة وشــجر، ومنــه كلــم وكلمــة، وقــد يكــون الفــرق بــن الواحــد والكثــر باليــاء،  كَعــَرب وعــريب 

ــَب مــن ثــاث كلمــات فأكثــر، أفــاد أم مل  ُيفــْد. وروم ورومــي. والكلــُم مــا تركَّ

أّمــا الكلمــُة فهــي إمــا اســم، وإمــا فعــل، وإمــا حــرف، فــإن دلــت علــى معــى يف نفســها غــر مقرتنــة 
بزمــان فهــي اســم كَجَبــل وَشــَجر ورجــل وبنــت، وإن اقرتنــت بزمــان معــن فهــي فعــل مــن األفعــال، كَدَخــَل 
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ويكتــُب واْقــرأ وُضــِرَب، أّمــا إن مل تــدّل الكلمــُة علــى َمعــى حمــّدد، يف نفســها بــل دلَّــت علْيــه يف غرهــا - فهــي 
َحــرف مــن حــروف امَلعــاين مثــل حــروف اجلــر والشــرط والنفــي واالســتفهام... فهــي تــدّل علــى تلــك املعــاين 

فيمــا َدَخَلــت عليــه.

فالكلمــة إذن هــي اللفــظ املوضــوع ملعــى مفــرد. ومصطلــُح الكلمــة عنــد أهــل النحــو يــدّل علــى اللفــظ 
املفــَرد الــّداّل علــى َمْعــى، وقــد ُيســتَعمُل لفــُظ الكلمــة عنــد غــر النحويــن وُيــدلُّ بــه علــى الــَكام املفيــد. فقــد 
ُيطِلــُق غــُر النحويــن الكلمــَة وُيريــدوَن الــكاَم كقوهلــم: »كلمــة اإلخــاص«  و»كلمــة التوحيــد« ومهــا: 

»ال إلــه إال اهلل« وكذلــك القــوُل املأثــور: أفضــل كلمــة قاهلــا شــاعر كلمــة لبيــد بــن ربيعــة العامــري:

أال كلُّ شيء ما خا اهلَل باطُل   *****   وكل نعيم ال حمالَة زائُل.

 فالعباراُت ُتسّمى كلمًة َمازًا واختصارًا.

أّمــا ُمصطلــُح القــول فإّنــه يعــّم مَجيــَع مــا ُذكــَر ســابقًا، فالكِلــُم قــوٌل والكلمــُة قــوٌل والــكاُم قــوٌل، واملــراد 
أن القــوَل مــا حتــرَك بــه اللســاُن مطلقــًا أفــاَد أم مل ُيفــْد، مفــردًا كاَن أم مرّكبــًا ، فمــا نطــَق بــه اللســاُن فهــو قــوٌل.

وقــد جيتمــع الــكام والكلــم، وقــد ينفــرد أحدمها.فمثــاُل اجتماعهمــا قوُلنــا: »قــْد قــام أمحــُد« فإنــه كاٌم 
وكِلــٌم، فهــو كاٌم ألّنــه ُيفيــُد معــى حيســن الســكوُت عليــه، وهــو أيضــًا كلــٌم، ألنــه مركــب مــن ثــاث كلمــات، 
وهــو قــوٌل ألن اللســان َنَطــَق بــه. أّمــا انفــراُد الــكام فكقولنــا: »زينــُب كاتبــٌة« فهــذا كاٌم ألّنــه مفيــٌد ولكّنــه 

َقــط مهــا الفعــُل والفاعــُل. ــْن فـَ ليــَس كِلمــًا ألّنــه مرّكــٌب مــن كلمتـَ

وأّمــا اللفــُظ فهــو مــا لفَظــه اللســاُن مــن أصــوات، فَقــد يكــوُن اللفــُظ امَللفــوُظ حرفــًا أو اســًا أو فعــًا أو 
مجلــًة أو كامــًا مفيــدًا أو قــواًل غــَر ُمفيــد. فالّدالَلــُة امَلفهومــُة مــن ُمصطَلــح اللفــظ تنصــرُف إىل فعــل اللســاِن 

وليــَس إىل َمْعــى املصَطَلــح 

أّمــا اللغــة فَقــد َعرَّفوهــا بأّنــا ألفــاٌظ ُيعــُر هبــا كل قــوٍم عــن مقاصدهــم وأغراضهــم، ويتفامهــون بواســطتها 
َتواصلــون، واللغــاُت كثــرٌة. وهــي خمتلفــٌة مــن حيــُث األلفــاُظ واألصــوات والرتاكيــب، ولكنهــا متقارَبــة مــن  ويـَ
حيــث املعــى، أي إن املعــى الواحــَد الــذي ُيــاجُل ضمائــَر النــاس واحد.ولكــّن كّل قــوٍم ُيعــرون عنــه بلفــٍظ غــر 
لفــظ اآلخرين.واللغــُة العربيــُة هــي الكلمــاُت الــي ُيعــُر هبــا املتكلمــوَن بالَعربّيــة عــن أغراضهــم. وقــد وصلــت 
إلينــا مــن طريــق النقــل. وحفظهــا لنــا القــرآن الكــرمي واألحاديــث الشــريفة، ومــا رواُه الثِّقــات مــن منثــور العــرب 

ومنظومهــم.

أّمــا الّلســاُن فهــو أعــّم مــن اللغــة وأمشــُل، َنقــوُل الّلســان العــريّب والّلســان اإلجنليــزّي، ونقــوُل لســان القــرآن 
الَكرمي ، ولســان العرب هو اللســان الذي تكلَّمه العرُب فعًا يف الواقع ســواء يف ماضيهم أو يف حاضرهم. 
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ويشــمُل كل هلجاهتــم ولغاهتــم يف الزمــان، كاللهجــات اليمنيــة القدميــة، أو لغــات بــاد الرافديــن العتيقــة 
أو لغــات الَقبائــل العربّيــة الَقدمَيــة الــي مُجَعــت منهــا املــاّدة اللغويــة للتقعيــد والــي مل ُتَمــْع منهــا، أمــا اللســان 
العــريب اليــوَم فيشــمل اللهجــات العربيــة احلديثــة واملعاصــرة باإلضافــة إىل اللغــة العربيــة الُفصحــى امُلســتعَمَلة 

اليــوَم

أمــا ُمصَطَلــح النحــو فيــدّل علــى علــٍم بأصــوٍل ُتعــرف هبــا أحــواُل الكلمــات العربيــة مــن حيــث اإلعــراُب 
والبنــاء. أي مــن حيــث مــا َيعــرُض للكلمــات يف حــال تركيبهــا. فبالنحــو نعــِرف مــا جيــب أن يكــون عليــه آخــُر 
الكلمــة مــن رفــع، أو نصــب، أو جــّر أو جــزٍم، أو لــزوِم حالــٍة واحــدٍة، َبعــد انتظامهــا يف اجلملــة. ومعرفــُة علــم 

الّنحــو ضروريــة لــكل متكّلــٍم باللغــِة العربّيــة وكاتــٍب هبــا.

أّمــا الصــرف أو علــُم الصــرف، فهــو مــن أهــّم العلــوم العربيــة. ألن عليــه امُلعــّوَل يف َضبــط ِصَيــغ الَكِلــم، 
ومعرفــِة تصغرهــا والنســبِة إليهــا والعلــِم باجلمــوع امُلختلفــة، ومعرفــِة مــا يعــرتي الكلمــاِت مــن إعــاٍل أو إدغــاٍم 
أو إبدال، وغِر ذلك من األصول الي جيب على طالب علٍم أن يعرفها، خشــيَة الوقوع يف أخطاء صرفية.

فهــذه مجلــٌة مــن املصطلحــاِت ينبغــي التوطــيُء هبــا هلــذه الــّدروس النحوّيــة حــّى َيكــوَن طالــُب الّنحــو 
علــى علــم بداللــة املفــرداِت امُلســتعَمَلة يف العلــم، واهلل ويّل التوفيــق ، والســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه.


