


 ( كل عام أنتم خبري    للدكتور عادل املكي1)
 

  

 وأنتم خبري  كل عام 
  -اورفض قبوال -

  –بين النحاة  -

 

و عوترترب وتعداد و ودفقي روففق وبه مج

  .دا لوهنوحمم  وآلوساينومكي

 )غقتودهللوف وتف دفاي وتفشب خ وأمجفنيو(

 

 

 

 

 



 ( كل عام أنتم خبري    للدكتور عادل املكي2)
 

 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله 

 ) كل عام أنتم بخير ( بجميع صيغها العبارةمما ال شك فيه أن هذه وبعد : ف

ولذا كان للنحاة منها مواقف بيانها  ؛ معاصرة وليست من تراثنا العربي

 كالتالي : 

هو : كلَّ عام أنتم بخير  : من جميع صيغها قالوا إن الموافق للعربية      

َّفِيَّهُوَََّّيَوْم ََّّكُل َّ}بالنصب على الظرفية وبدون الواو نظير قوله تعالى : 

ما حكاه سيبويه من قولهم : عند من وصل الجملتين، ثم هو نظير {َّشَأْن َّ

 ومنه قول قيس بن حصين بن زيد الحارثي: أكل يوم لك ثوب .

 (1)؟   وتُنْتِجُونَهُ  قوم يُلْقِحُهُ ...  تَخْوُونَهُ نَعَمٌ عَامٍ أَكِلَّ

 أوال : أقوال املفسرين يف اآلية : 

 «شأن فى» و. مبتدأ فهو{َّ؛َّشَأْن ََّّفِيَّهُوَََّّيَوْم ََّّكُل َّ}: قوله قال الباقولي : "

 في» لقوله ظرف «يوم كل» ف. يوم كل شأن في كائن هو: أي. خبره

 كل» في وليس الفاعل، اسم من إليه انتقل ضمير «شأن في» ف «شأن

 .( 2)المضمر دون بالظرف لتعلقه ضمير «يوم

 فِي ُهوَ » َعلَْيهِ  دَلَّ  ِلَما َظْرف   ُهوَ ( : يَْوم   ُكلَّ : )تَعَالَى وقال العكبري : " قَْولُهُ 

يَْوم   ُكلَّ  اْْلُُمورَ  يُقَل ِبُ  أَيْ  ؛ «َشأْن  
(3 ).  

                                                           

 [(38/ 1) سيبويه أبيات ]شرح ((1

 [(232/ 1) - للباقويل القرآن ] إعراب ((2

 [(1111/ 2) القرآن إعراب يف ]التبيان ((8

 



 ( كل عام أنتم خبري    للدكتور عادل املكي3)
 

 يَْوم   ُكلَّ : )وجاء في إعراب القرآن المنسوب لزكريا اْلنصاري : " قوله

: يعنى( : َشأْن   فِي ُهوَ ) معنى عليه دل ما( : ُكلَّ ) في العامل( : َشأْن   فِي ُهوَ 

  . (4)يوم " كلَّ  أموَرا يُحدث

 الظرف عن ناب الظرفي ة على دال   اسم( كل  )وقال صاحب الجدول : " 

 متعل ق( شأن في) ،( هو) المبتدأ خبر باالستقرار متعل ق منصوب يوم،

 (5)" (هو) المبتدأ بخبر

 مبتدأ «ُهوَ » إليه مضاف «يَْوم  » مضاف ظرف «ُكلَّ »وقال الدعاس : " 

  . ( 6)خبر " «َشأْن   فِي»

هذا كله يشهد بأن )كل ( هنا منصوب على الظرفية وأنتم مبتدأ وبخير و

 خبره .

 إشكالية اإلخبار بالظرف عن الذات و أنتم خبري () كل عام 

تبقى إشكالية وهي اإلخبار بالظرف ) كل عام ( عن الذات )أنتم ( وهذا ما 

خبار بالظرف عن اسم الذات إنجد حله في تخريجهم للبيت السابق  وفيه 

وهو من المسموع عن العرب يقف به بعضهم على السماع ويؤوله 

بعضهم على تقدير اسم معنى )مضاف( قد حذف وأقيم المضاف إليه مقامه 

؛ قال السيرافي : " وجعل ظرف الزمان خبرا عن النعم، وظروف الزمان 

الكالم فيه حذف،  ال تكون  أخبارا للجثث لتأويل فيه، وهو إنه يقدر أن

 . ( 7)وأصله: أكل عام أخذ نعم أو تحصيل نعم أو ما أشبه ذلك

 نزما بظرف االستغناء يفيد ال: "  التسهيل شرح في مالك ابن وقال     

 وند وقتا حدوثه في المعنى مثال العين كان إذا إال غالبا عين اسم خبر عن

                                                           

 [(823: ص) االنصارى لزكريا املنسوب العظيم القرآن ]إعراب ((4

 [(18/ 22) القرآن إعراب يف ]اجلدول  ((8

 [(212/ 8) للدعاس القرآن ]إعراب ((6

 ([34/ 1) سيبويه أبيات شرح انظر]  ((2

 



 ( كل عام أنتم خبري    للدكتور عادل املكي4)
 

 الزمان بظرف النوع هذا خبر عن االستغناء فإن والكمأة، كالرطب وقت،

 .الربيع فصل في والكمأة كذا، شهر في الرطب: كقولك يفيد،

 كذا يوم أكل: "كقولك العين إلى معنى إضافة على دليل كان إذا وكذلك    

 :الراجز قول ومنه ،"يؤمك ضيف ليلة وأكل تلبَُسه، ثوب

 وتُنْتِجُونه قوم يُلْقِحُه...  تَحْوُونه نَعَم عام أكُلَّ 

 وأكل يؤمك، ضيف إتيانُ  ليلة وأكلَّ  تلبسه، ثوب تََجدُّدُ  يوم أكل: أي       

 ( 8)." نعم إحراز عام

 ) كل عام وأنتم خبري (

فهي عبارة ال نظير لها في العربية ؛ بالواو ) كل عام وأنتم خبري ( أما 

فيما نعلم وقد قبلها بعضهم ورفضها آخرون ، وقد أقرها مجمع اللغة 

 مصدرا قراره بذلك :العربية مؤخرا 
فأما من قبلوها ؛ فاختلفوا في لفظة ) كل ( هل هي بالنصب أو بالرفع وفي  

 ) الواو ( هل هي للحالية أم زائدة 

 إما كل    فيقول بعضهم  ) كلُّ عام وأنتم بخير ( برفع -

 يمرُّ  أو أعايدكم أو أهنئكم تقديره محذوف والخبر االبتداء على 

  بخير حالكم َوَكْون أي ؛ الحال واو والواو أو مقبل ، عليكم

  تقديره يمر كلاالستعمال  لكثرةوإما على الفاعلية بفعل محذوف 

 في استعماالا  أكثرعام وتقدير الفعل أولى ْلن الجملة الفعلية 

 .االسمية الجملة من العربية اللغة

 إما  كل ويقول آخرون ) كلَّ عام وأنتم بخير   ... ( بنصب -

 إما أن يكون عاما نحو تحيون  مقدم فعل تقديرالظرفية مع  على

 بخير، وأنتم عام كل كل  عام أو خاصا بالمناسبة نحو  تحتفلون

 .عام كل تضحون أو.. عام كل تحجون أو

                                                           

 ( [811/ 1) مالك البن التسهيل شرح] ((3

 



 ( كل عام أنتم خبري    للدكتور عادل املكي5)
 

 ا  الناصب الفعل يقدر أن على المفعولية، على أو : نحو متعديا

 .تقضون أو تدركون أو تلقون

 

 : (9) أوجهة ثثال  -لغة  –ا اخلالصة أن اجلائز فيه
 كلَّ عام أنتم بخير ) بنصب كل وبدون واو (  .1

 كلَّ عام وأنتم بخير ) بنصب كل مع الواو( .2

 )برفع كل مع الواو(كلُّ عام وأنتم بخير  .3

ومج عوترترب وتعداد و ودفقي روففق وبه 

 (وأمجفني .دا لوهنوحمم  وآلوساينومكيو)غقتودهللوف وتف دفاي وتفشب خ و

 

                                                           

 وبدون كل برفع – خبري أنتم عام كلُّ : وهو ؛  - وتأمال نظرا حيتاج بل به أجزم وال – رابع وجه وهناك :  قلت ((1

 (113 ، 112 /1) لسيبويه الكتاب ] قال حيث سيبويه كالم من عندي وشاهده ؛ بتأول الذات عن خرب فهو الواو

 الله  دُعب مبنزلة فصار ظرفاً، يكونَ أن من " كلُّ " خرج وقد بفاعلٍ، ليس ألنَّه ترفعه أمريٌ، فيه أنت يومٍ أكلُّ :وتقول " :[

 مريباأل تريد وأنت يوم كلَّ َتنصبَ أن جاز ولو به يُذَهبُ أزيدٌ :كقولك صار فيه، يُنطَلقُ يومٍ  أكلُّ :قلت إذا أنّك ترى أال

 ثوب فيه لك يوم أكلَّ :قلت فإهن .نصباً فيكونُ ثوب، لك يوم أكلَّ :تقول ألَنك ثوبٌ عليه الله أَعبْدَ :لقُلتَ االسمَ

 ألن يكون، ال وهذا .ثوب عليه الل أعبد :تنصب أن ينبغى فإهنه ظرفاً، يكون أن من خارجاً جعلته وقد فنصبت،

 . أعلم تعاىل واهلل ." فيه وكذلك للثوب، ظرف عليه إمنا فعل، ينصبه مل هنا الظرف

 


