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The subject of parsing constituted all the issues of Arabic
grammar and the controversy surrounding it from ancient times
to the present day. Therefore, the Arabic grammar was
characterized as a sentence that adheres to analyzing its elements
from a formal perspective, and thus neglected the text in one way
or another, and although the sentence in its analysis
and expression is a detailed parsing carving Indeed, this trend,
however, when grammarians were exposed to syntax or locating
them in syntax, they exceeded that because they realize that
composing a sentence from linguistic units that are vocabulary is
subject to the law of syntax in a way that applies to the syntax of
text sentences (and sentences are the linguistic units of the text),
as they saw the specificity of parsing in Sentences because
some of them replace the singular and it is thus functionally
compatible with it (ie interpreted in the singular), and some of
them differ functionally with the singular so it is not interpreted in
the singular.
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امللخص :
لقد ش ّكل موضوع اإلعراب كل قضااي النحو العريب وما دار حوهلا من جدل منذ القدمي وإىل يومنا هذا ،ولذلك
وسم النحو العريب أبنه حنو مجلة يتقيّد بتحليل عناصرها من منظور شكلي ،وهو بذلك أمهل النص بشكل أو
تعرض النحاة
آبخر ،ورغم أن اجلملة يف حتليلها وإعراهبا إعرااب تفصيال حنت هذا املنحى فعال ،إال أنه عند ّ
لإلعراب اجلملي أو حتديد موقعها من اإلعراب جتاوزوا ذلك كوهنم يدركون أن أتليف اجلملة من وحدات لغوية هي
املفردات خيضع لقانون اإلعراب بشكل ينطبق على إعراب مجل النص (واجلمل هي الوحدات اللغوية للنص) ،كما
حمل املفرد وهو بذلك ينسجم وظيفيا معه (أي يؤول ابملفرد)،
رأوا خصوصية اإلعراب يف اجلمل ألن بعضها حيل ّ
وبعضها خيتلف وظيفيا مع املفرد لذلك ال يؤول مبفرد.
الكلماتاملفتاحية :النحو العريب ،اجلملة ،النص ،الوظيفة ،اإلعراب.



املقدمة:
ومن هنا تنطلق دراسيت الوظيفية للجمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب كوهنا _ من انحية أتدية وظيفة ال ميكن أن تؤدى
مكونة للنص ،لذلك ينبغي أوال رصد الفروق الوظيفية اليت تتمثّل يف املفاهيم واملصطلحات النحوية التالية:
ابملفرد_ أهم مجل ّ
التأويل ابملفرد ،عدم التأويل ابملفرد ،هلا حمل من اإلعراب ،ال حمل هلا من اإلعراب ،اإلعراب ،وظائف اجلمل (االستئناف ،التفسري،
اجلواب ،االبتداء).
مع حتديد آليات حتليل اجلمل يف النص والطرق اإلجرائية للتقسيم الثنائي القائم على اإلعراب ،واملشاهبة بني الفرد
واجلملة ،وبيان اهلدف من حتديد اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب ودورها يف بناء الكالم وبناء النص ،كوهنا أهم أنواع اجلمل
على اإلطالق فاجلملة االبتدائية اليت هي أول مجلة ال حمل هلا من اإلعراب إذا مل يستعملها املتكلم فلن ينطق أبدا وهنا تكمن
القيمة الوظيفية هلا يف حتليل النصوص وإنتاجها.
-1ظاهرةاإلعرابيفالنحوالعريب :
عرفه الزجاجي
من أهم الظواهر اليت سيطرت على الدرس النحوي يف تناوله للمسائل والقضااي اللغوية ظاهرة اإلعراب فقد ّ
انطالقا من عالقته ببيان املعاين على مستوى املفردات يف اللغة العربية قائال ":إ ّن األمساء ملا كانت تعتورها املعـاين ،فتكـون فاعلـة
ومفعولة ،ومضافة ،ومضافا إليه ،ومل تكن يف صورها وأبنيتها أدلة علـى هـذه املعـاين بـل كانت مشرتكة،جعلت حركات اإلعراب فيها
تنبئ عن هذه املعاين فقالوا :ضرب زيـد عمـرا ،فـدلوا برفع زيد على أن الفعل له ،وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به .وقالوا:
ضرب زيـد ،فـدلوا بتغيري أول الفعل ورفع زيد على أ ّن الفعل ما مل يسم فاعله وأن املفعول قد انب منابه ،وقالوا :هذا غالم زيد،
ُ
فدلوا خبفض زيد علـى إضـافة الغـالم إليـه ،وكـذلك سـائر املعاين جعلوا هذه احلركات دالئل عليها ليتسعوا يف كالمهم ،ويقدموا
الفاعـل إن أرادوا ذلك أو املفعول عند احلاجة إىل تقدميه ،وتكون احلركات دالة على املعاين( ".الزجاجي ،1959 ،ص -69
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تتألف اجلملة من مفردات ذات خصائص صرفية تسمح بتآلفها وفق نظام حنوي لتحمل معاين مقصودة لتأدية الغرض من
أتليفها؛ كذلك يتألف النص من جمموعة من اجلمل اليت ختضع لنظام حنوي معني لتتآلف فيما بينها يف ذلك النص وفق نظام
خيضع لتلك القواعد النحوية وقد يتجاوزها خبصائصه املقامية ذات البعد التواصلي ،فكما تنتظم املفردات لتأليف اجلملة تنتظم
اجلمل لتأليف النص أو اخلطأ،مع احملافظة على قيد سالمة البناء على املستويني :اجلملة والنص.
وهذه اجلمل تتنوع بني االمسية والفعلية كما تتنوع من انحية معانيها األسلوبية بني الشرطية واملنفية واملثبتة.ومن ضمن
اختالفها من منطلق أتديتها لوظيفة ختتص ابجلملة فقط وال ميكن أن تؤدى ابملفرد كما سبق وأن ذكران ،ذكر النحاة أهنا تنقسم إىل
قسمني :إن صح أتويلها مبفرد ،كان هلا حمل من اإلعراب ،الرفع أو النصب أو اجلر ،كاملفرد الذي تؤول به ،ويكون إعراهبا كإعرابه،
وإن مل يصح أتويل اجلملة مبفرد ،ألهنا غري واقعة موقعه ،مل يكن هلا حمل من اإلعراب ،حنو "جاء الذي كتب" ،إذ ال يصح أن تقول
جاء الذي كاتب (الغالييين،1993،ج.3ص.)285
هذا ،وحتدد آليات حتليل اجلمل يف النص والطرق اإلجرائية للتقسيم الثنائي القائم على اإلعراب ،واملشاهبة بني املفرد
واجلملة ،وبيان اهلدف من حتديد اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب ودورها يف بناء الكالم وبناء النص ،كوهنا أهم أنواع اجلمل
على اإلطالق فاجلملة االبتدائية اليت هي أول مجلة ال حمل هلا من اإلعراب إذا مل يستعملها املتكلم فلن ينطق أبدا وهنا تكمن
الق يمة الوظيفية هلا يف حتليل النصوص وإنتاجها ،وذلك وفق املخطط التايل الذي يعكس العالقات بني املفاهيم اإلعرابية املتعلقة
ابجلملة واملفرد:

ال تؤول بمفرد

الجمل التي
ال محل لها
من اإلعراب

لها وظيفة ال
يمكن أن تؤدى
بالمفرد

تؤول بمفرد

الجنل التي
لها محل من
اإلعراب

لها وظيفة يمكن
أن تؤدى
بالمفرد


-3وظائفاجلملاليتالحملهلامناإلعرابيفالنص :
تعترب الدراسة الوظيفية ملسائل العربية من أهم تطبيقات املناهج اللسانية اليت جيب أن حتظى ابهتمام الدارسني ،وذلك ألهنا
متثل وسيلة إجرائية لتفسري النصوص وفهمها فهما دقيقا من خالل ربطها – يف منهجها – بني األشكال اللغوية وبني وظائفها
معتمدة يف ذلك على املعىن وما يكتنف اجلملة العربية من مناسبات للقول ومقتضياته ،وهي بذلك تربط بني السياقني :اإلبالغي
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 ،) 70ومن هذا املنطلق مل يتوقف النحاة عند بيان دور اإلعراب يف اجلملة على مستوى املفردات إمنا عمموها أيضا بتحليل دور
حمل
اجلمل وربطها به (أي اإلعراب) فكان من نتائج ذلك التقسيم الثنائي الذي يقسمها إىل مجل هلا حمل من اإلعراب ومجل ال ّ
هلا من اإلعراب إدراكا منهم لذلك التشابه بني دور بعض اجلمل بدور املفردات وتقاسم املفرد يف أتدية بعض الوظائف مع اجلملة
كاحلال والصفة واخلرب واملضاف إليه.وانفراد اجلملة يف وظائف ال ميكن أن تؤدى مبفرد وهي اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب
موضوع هذا البحث.

Aicha ABIZA

واللفظي مع مراعاة العالقة القائمة بني املتكلم واملخاطب ،لذلك ال ينبغي حصر املعاين واألغراض بفكرة اإلعراب ذكرا أو تقديرا،
إمنا غاية املتكلم بوضع املفردة أو اجلمل أو اجلمل هو توظيفها على نسق لغوي حتكمه قوانني اللغة وتضبط استعماله بغرض أداء
املعاين مع احملافظة على سالمة املباين ألن أي تغيري ميس املباين ميكن أن يلقي ظالله على تلك املعاين ومع كثرة التغيري وتناقله يفقد
املعىن األول ،وهو أمر تداركه علماء العربية بتأليفهم يف النحو عموما.
هذا ،وإن وظائف اجلمل يف اللغة العربية تشمل اإلعراب وتتجاوزه بعالقات سياقية أكثر ارتباطا ابملعاين واألغراض ،وهو
ما ميكن أن نورده فيما يلي:
اهلامة يف عمليّة التواصل اللغوي مل تكن غائبة عن فكر النحاة والبالغيني العرب ،فقد أشاروا
إ ّن الرتكيز على هذه األطراف ّ
()3
مؤدية لوظيفة التواصل
بوضوح إىل أ ّن وظيفة اللغة األساسية هي التواصل وتبليغ األغراض  ،بل إ ّن هذا التصور للغة على أهنا ّ
عمومَا حنو حماولة وصف الرتابط القائم بني بنية اللغة ووظيفتها ،فباعتبار الرتاكيب
كان وراء توجيه الدراسات اللغوية العربيّة ً
اللغوية وسائل لتأدية أغراض تواصلية معيّنة انصبت هذه الدراسات على رصد العالقة بني كل منط من أمناط الرتاكيب والغرض
املتوخى منه .على أساس هذا املبدأ ُدرست جمموعة من الوظائف (التخصيص) يف عالقتها ابلرتاكيب اليت تتحقق بواسطتها( )4
ّ
يعد تقسيم اجلملة يف اللغة العربية إىل مجل هلا حمل وأخرى ال حمل هلا تقسيما ال خيدم املعاين اليت تؤديها وال يعكس حقيقة
توظيفها من قبل املتكلم ،إال أن تسمياهتا تعكس موضعها (ابتدائية ،اعرتاضية) أو املعىن الذي تؤديه (التفسريية) كما تعكس
قيمتها الرتكيبية (صلة املوصول).
وفيما يلي عرض هلذه اجلمل ومصطلحاهتا اليت تعكس منطلقاهتا املعرفية:
اجلملةاالبتدائية :هي كل مجلة تقع يف بداية الكالم ،يف بداية الفقرة ،أو بعد نقطة مثل( :العلم نور)
اجلملةاالعرتاضية :وهي تلك اجلمل اليت تعرتض بني شيئني متالزمني ،إلفادة الكالم تقوية وتسديدا وحتسينا ،كاملبتدأ واخلرب،
والفعل ومرفوعه ،والفعل ومنصوبه ،والشرط واجلواب ،واحلال وصاحبها ،والصفة واملوصوف ،وحرف اجلر ومتعلقه والقسم وجوابه
َّاس
(األنصاري.1985 ،ج .2ص ،)280_279مثل املعرتضة بني الشرط(فِإ ْن ملْ تـ ْفعلُوا) وجوابه (فاتـَّ ُقوا النَّار الَِّيت وقُ ُ
ودها الن ُ
ِ
احلِجارةُ) يف قوله تعاىل ﴿ :فِإ ْن مل تـ ْفعلُوا ولن تـ ْفعلُوا فاتـَّ ُقوا النَّار الَِّيت وقُودها النَّاس و ِْ
َّت لِلْكافِ ِرين ﴾ [ البقرة،]24 :
وْ
احلجارةُ أُعد ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
فاالعرتاض هبذه اجلملة جاء من أجل دفع أي توهم ابلقدرة على اإلتيان مبثله فكان فيه من التقوية ما ال يكون دون استعماله.
اجلملةالتفسريية(التعليلية) :هي كل مجلة أتيت بعد أي أو أن التفسرييتني ،قال تعاىل﴿ :وص ِّل علْي ِه ْم ۖ إِ َّن صالتك سكن َّهلُْم ﴾
[التوبة ،]103:فجملة " إِ َّن صالتك سكن َّهلُْم" تعليل لألمر ابلصالة عليهم أبن دعاءه سكن هلم ،أي سبب سكن هلم ،أي خري
ويقوي
ويستفاد من هذه اجلملة التعليلية أيضا مفهوم اإلرشاد من هللا لرسوله إىل حكمة دعائه هلم أبن دعاءه يصلح نفوسهم ّ
إمياهنم(ابن عاشور.1984 ،ج ،11ص.)24_23
اجلملةالواقعةصلةوموصول :وهي كل مجلة أتيت بعد اسم موصول قال تعاىل ﴿:ق ْد أفْـلح م ْن تـزَّكى﴾[ األعلى ]14 :أي بذل
استطاعته يف تطهري نفسه وتزكيتها ،وكذلك اجلملتان "زكاها" و"دساها" بعد "من" يف قوله تعاىل ﴿ :ق ْد أفْـلح م ْن زَّكاها  وق ْد

خاب م ْن د َّساها﴾ [الشمس] 10_9 :

اجلملةالواقعةجواابلقسم :وهي كل مجلة تقع بعد قسم ،مثل اجلملة اجلوابية يف قوله تعاىل﴿ :والْكِ ِ
تاب الْمبِ ِ
ني إِ َّان جع ْلناهُ قُـ ْرآانً
ُ
عربِيًّا لعلَّ ُك ْم تـ ْع ِقلُون ﴾ [ الزخرف ]3_2 :فجملة القسم اليت أقسم فيها ابلكتاب املبني وهو القرآن الكرمي هي حتقيق وتوكيد على

 )3انظر :اخلصائص.33 /1 .
 )4اللسانيات الوظيفية .ص .84
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جند مجلة جواب الشرط اليت تؤدى إبحدى األدوات اجلازمة هلا حمل من اإلعراب رغم أن مفهوم أسلوب الشرط يف الكالم هو
نفسه يف معناه األسلويب العام سواء أكانت األداة جازمة أو غري جازمة ،وقيمة الشرط ونواة داللته األسلوبية تكمن يف اجلواب ،إذ
الشرط بال جوابه يفقد جدوى استعماله.
اجلملةالتابعةجلملةالحملهلا :
ّ
علي" (على تقدير كون الواو عاطفةً) معطوفة على
اجلملة التابعة جلملة ال حمل هلا عطفا عليها ،مثل ":قام حممد وجلس ّ
حمل من اإلعراب لكوهنا اتبعة للجملة اليت ال حمل هلا من
حمل هلا من اإلعراب لكوهنا مبتدأ ،فال يكون هلا ّ
مجلة قام زيد ،اليت ال ّ
اإلعراب(شيخ زاده ،1995،ج،1ص.)56
لعل ما ميكننا مالحظته من خالل إعادة دراسة اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب وما تؤديه من دور يف النصوص
تغري
واخلطاابت_ خاصة مع وجود هذا الشكل الرتكييب يف القرآن الكرمي_ أن هذا املصطلح الذي وضع أساسا بسبب إعرايب ّ
وحّرف عن مقاصده اليت وضع من أجلها وصار وصفا لكل ما من شأنه ال يؤدي دورا أو ما يكون وجوده وعدمه ،وهو أمر
معناه ُ
ينبغي تصحيحه انطالقا من بيان ما تقوم به هذه اجلمل من وظائف ال تتأتى يف اجلملة إال من خالهلا.
_4الفروقالوظيفيةبنياجلملاليتهلاحملواليتالحملهلامناإلعراب :
يقوم التبويب النحوي عموما على مجع العناصر اللغوية اليت تتشابه يف ظاهرة معينة ،وغالبا ما تكون اإلعراب ،لذلك جند
العناوين العامة تقوم على الشكل اإلعرايب اجلامع لزمرة من العناصر ،كما ميكن أن تشرتك يف معىن عام يتم استنباطه من دور كل
منها يف الكالم ،فنجد مثال املرفوعات وهي وظائف ترتبط ابإلسناد كما ترتبط ابلشكل اإلعرايب ،وجند املنصوابت وتشرتك يف
احلركة اإلعرابية(النصب) إال أهنا ختتلف وظيفيا فمنها املقيدات (املفاعيل ،احلال ،املفعول ألجله) ومنها طرفا اإلسناد (اسم إن،
كل واحدة
خرب كان ،).وابلنسبة للجمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب فقد مجعت انطالقا من متيزها بكوهنا ال تؤول مبفرد إال أن َّ
منها تؤدي وظيفة سياقية ختتلف اختالفا اتما عن غريها ،وميكن أن نرصد ذلك من خالل ضرورة وجودها أو الفائدة من توظيفها
يف الكالم:
اجلملاليتالميكنالتواصلإالهبا(االبتدائية) :
واجلملة االبتدائية هي اليت تكو ُن يف بداية الكالم ،يفتتح هبا وال ميكن تصور أي نوع للجمل قبل هذه اجلملة ،إذ إن
املتكلم ال يستغين عن إيرادها يف كالمها ألهنا أول ما ينطق به ،وتتنوع يف كلها وأسلوهبا فقد تكون مثبتة أو منفية ،استفهامية أو
مؤكدة .وقيمتها الوظيفية تتجلى يف ضرورة ورودها يف الكالم إذ يستحيل دون وجودها ،كذلك نوعها يؤثر يف الكالم ككل حبسب
أسلوهبا.
اجلملاليتهيأساسالتبليغ(جوابالقسم،جوابالشرط،صلةاملوصول):
وهي اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب وهي يف ذات الوقت ذات أمهية يف التبليغ وقد يتوقف عليها الكالم مقاميا
(اجلوابية مثال) ،فلو تصوران وجود مجلة قسم أبعلى دراجاته وأشكاله اللغوية دون جواب هو مقصود القسم ملا كان للكالم قيمة
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أن القرآن جعله هللا عربيا واضح الداللة فهو حقيق أبن يصدقوا به لو كانوا غري مكابرين ،ولكنهم مبكابرهتم كانوا كمن ال
يعقلون(ابن عاشور .1984،ج ،25ص ،)159ومن هنا تتجلى لنا القيمة الوظيفية يف اآلية ككل اليت يتضمنها أساسا مجلة
اجلواب.
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تواصلية ،إذ ما جدوى أن تقول ":وهللا ،أو أقسم ابهلل " دون أن تضيف على ماذا ستقسم :كأن تقول ":إنين مل أر هذا الشخص
سابقا"فهذه اجلملة هي اليت حتمل فائدة وما مجلة القسم إال توكيد هلا ،وكذلك األمر ابلنسبة للشرط ،فال ميكن القول" :إن زرتين
"وتسكت ،بل ينبغي أن تكمل كالمك مبقصوده األساسي ابلتبليغ وهو " :أكرمتك" فيكون اإلكرام أمر حادث بشرط الزايرة .أما
عن صلة املوصول فهي أكثر ارتباطا ابملوصول فهي كاجلزء من الكلمة ابلنسبة له ،فقولنا" :عرفت من جنح" أي "عرفت الناجح"،
فلو حذفنا صلة املوصول"جنح" لكنت كمن حذف"انجح" وترك "ال" التعريف فقط ،ومن هنا تظهر القيمة الوظيفية هلذا النوع من
اجلمل.
اجلملاليتتضيفزايدةيفاملعىن(التفسريية،االعرتاضية) :
يتجلى معىن هذا النوع من اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب يف كوهنا تضيف تفسريا أو تسديدا أو حتسينا للمعىن الذي
قد يتبادر إىل ذهن املخاطب ،فيلجأ املتكلم تقديرا حلال السامع إىل توظيفها مثل اجلملة االعرتاضية اليت تتموضع بني متالزمني
فكأن املتكلم جلأ إىل إدخاهل ا يف الكالم قبل انتهائه ليستدرك هبا املعىن أو ليضبطه كي ال يفهم منه غري مراده ،لذلك جعل العلماء
من شرطها أن تكون مناسبة للجملة املقصودة حبيث تكون كالتأكيد أو التنبيه على حال من أحواهلا وأال تكون معمولة لشيء من
أجزاء اجلملة املقصودة وأال يكون الفصل هبا إال بني األجزاء املنفصلة بذاهتا خبالف املضاف واملضاف إليه ألن الثاين كالتنوين منه
على أنه قد مسع قطع بينهما حنو ال أخا فاعلم لزيد(السيوطي ،دون ط ،ج،2ص .)327
وهكذا ميكننا أن نقسم اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب انطالقا من قيمتها التواصلية يف النصوص واخلطاابت حبسب ما
تؤديه من وظائف خاصة لكل منها على النحو التايل:
االستئنافية

الجملة االبتدائية

جواب القسم

االعتراضية

صلة
الموصول

المعطوفة

جواب
الشرط

التفسيرية


-5خصائصاجلملاليتالحملهلامناإلعراب :
تؤدي اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب دورا مهما يتناسب مع سياق الكالم ومراد املتكلم وحال السامع ،بل إنه قد
يتوقف الكالم عليها كما رأينا ،وفيما يلي جنمل أهم خصائصها اليت تستنبط من تركيبها ونظام استعماهلا وكذلك دالالهتا:
 اجلمل اليت هلا حمل ميكن استبداهلا ابستعمال املفرد وإن اختلف املعىن ،تقول :جاء حممد مسرعا ،أو جاء حممد وهو مسرع.
وعلى العكس ال ميكن ذلك مع اجلمل اليت ال حمل هلا.
 اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب وظائفها ختتلف عن وظائف اجلمل اليت ال حمل هلا سياقيا ،تبدو يف مصطلحاهتا
مثل:االستئنافية ،االعرتاضية .وهي ذات مفاهيم وأبعاد داللية وتداولية.
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إن الوظائف املتنوعة اليت تقوم هبا اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب يف النص أو اخلطاب تزيد يف الفائدة وتوسع من املعىن
املراد حتقيقه ،بل أحياان جند املعىن ال يقوم إال عليها فلو حذفت إحدى اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب ألصبح املعىن انقصا أو
استحال أساسا مثلما هو احلال يف مجلة جواب القسم ،أو مجلة صلة املوصول.
واهلدف من تفصيل القول يف هذه العناصر اللغوية هو إدراكها فهما واستعماال ليتمكن املتكلم من حتديدها وحتليلها يف
النصوص أو اخلطاابت اليت يتلقاها قراءة أو مساعا ،وأيضا ميكنه إنتاجها يف كتاابته أو خطاابته وهو اهلدف األساسي من تعليم
قواعد النحو بصفة عامة ،فال ينبغي أن تبقى املفاهيم النحوية غامضة أو موظفة يف غري معانيها مثل قول بعضهم عندما يشعر أنه
ال قيمة له "أان ال حمل يل من اإلعراب هنا" واحلقيقة أن ما ال حمل هلا ليس تعبريا عن عدم وجود القيمة أو الوظيفة وإمنا ألسباب
تتعلق ابلتحليل النحوي القائم يف كثري من قضاايه على اإلعراب حقيقة أو تقديرا.
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 اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب هلا وظائف تتحكم يف النص ويف إنتاجه بشكل خيتلف عن دور اجلمل اليت هلا حمل ،مثل
مجلة جواب القسم كيف ميكن تصور أن أييت قسم مهما زادت قوته دون أن يكون هناك جواب هلا الذي يعد هو أساس هذا
النوع من اجلمل.
 اجلملتان بنوعيهما هلما فائدة يف البناء واملعىن ولكنها تتفاوت حبسب مراد املتكلم وفهم السامع.
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