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    –دراسة نحوية داللية إحصـائية   –يتناول هذا البحث اإلضافة في شعر عنترة العبسي 

غـوي واالصـطالحي،   ، تناول الفصل األول اإلضافة بمفهوميهـا الل بابينوقسم هذا البحث إلى 

قضية، ومن ثـم عـن   الكوفيين من هذه الو موقف البصريينوأنواعها، وقضية الجر والخفض و

  .وصورها في الديوان المعجم اإلحصائي لإلضافة، واألسماء المالزمة لإلضافةو ،أنماط اإلضافة

حيث تّم بيان مواقع المضـاف فـي    ،ديوان دراسة نحويةأما الباب الثاني فكان دراسة ال

  .بيان بعض المعاني الداللية، والديوان ثم إعرابه

خصوصاً ما يتعلق ، وقد انتهى البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليهاو

   .مواقعها في الديوانو أحكامهاو باإلضافة بنوعيها



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب األول 

  ومها وأنماطها وصورها في الديواناإلضافة مفه
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  المقدمة

   ،أما بعد ،المرسلينو السالم على سيد الخلقو الصالةو الحمد هللا رب العالمين

وقع اختيـاري علـى هـذا     ،"اإلضافة في شعر عنترة العبسي " فهذا بحث موضوعه 

  :الموضوع لسببين

التمعن في كتب النحـاة  بعد ، وما قرره بعض النحاة من أن الكسرة علم اإلضافة :األول

أنهـم كـانوا   ، وتبين لي أن ما ذهب إليه المحدثون هو ما ذهب إليه القدماء ،القدماء منذ سيبويه

فقد يرد االسم مضافاً إليـه ضـمن حالـة     ،وضوحاً عندما أطلقوا الجر علم اإلضافةو أكثر دقة

 ،الة أخرى في اللغةمخصوصة من الترتيب فيكون مجروراً في هذه الحالة التي ال تشترك مع ح

جمـع  و   أو الياء فـي المثنـى   ،أو الفتحة في الممنوع من الصرف ،وقد تكون عالمته الكسرة

 كما أن للياء في المثنـى  ،المقصورو أو يكون مما ال تظهر عليه العالمة كالمبني ،المذكر السالم

ة قد تكون عالمـة  أن الكسر، وجمع المذكر السالم داللة على الصيغة فهي ليست لإلعراب فقطو

  .نصب كما في جمع المؤنث السالم

أنهم جعلوا اإلعراب فارقـاً  ، وكما اتضح لي أن المعاني اإلعرابية معاني وظيفية شكلية

فلـيس المقصـود    ،هي المعاني الدالليـة و بينها بعيداً عن المعاني التي يحصلها مضمون الشكل

ما قبله في التركيب ليؤديا معنى و لة الجرباإلضافة سوى المعاني التي تحصل بين ما يرد في حا

كذلك مـن  ،  والمقتضبو منها الكتاب ،قد راجعت في ذلك كتباً كثيرة، واالرتباط بينهماو النسبة

  .توجيهو في النحو العربي نقد، وإحياء النحو :الكتب الحديثة

ر فهو علم مـن أعـالم الشـع    ،ديوان عنترة العبسي جعل الموضوع أكثر إثراء :الثاني

وقد اعتمدت على ديوانه بتحقيق مجيد طراد لما عرف عنه في هذا المجال مـن دقـة    ،العربي

  .مالحظة

صورها في و أنواعهاو كان األول عن اإلضافة مفهومها ،لقد بنيت هذا البحث على بابين

 قسمت هذا الفصل إلى أربعة فصول تحدثت في الفصل األول عن مفهوم اإلضافة لغة، والديوان

أما في الفصل الثاني فتحدثت  ،أمهات الكتب النحويةو رجعت في ذلك إلى المعاجم، وحاًاصطالو
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، الكوفيين من هذه التسميةو  موقف البصريين، واالصطالحو فيه عن الجّر أو الخفض في اللغة

  .عالمات الجرو     عن خصائص المجرور ،تحدثت في هذا الفصل أيضاًو

ضربت بعض األمثلـة علـى   ، وأنماطهاو اإلضافة تحدثت في الفصل الثالث عن أقسامو

ثم تطرقت إلى األسماء المالزمة لإلضافة مع ضرب األمثلة علـى   ،المعنويةو اإلضافة اللفظية

  .ذلك

  .صورها في الديوانو تناول الفصل الرابع المعجم اإلحصائي لإلضافةو

، بدراسـته نحويـاً  أما الباب الثاني فكان بعنوان دراسة الديوان دراسة نحوية حيث قمت 

الثاني ،   واألول تناول األسماء المعربة ،قسمته إلى فصلين، وبيان بعض المعاني الداللية لذلكو

  .األسماء المبنية

قد انتهى البحث بخاتمة سجلت فيها بعض المالحظات المتعلقة باإلضافة في كتب النحاة و

  .دراستها إحصائياًو سينتائج أخرى متعلقة باإلضافة في شعر عنترة العب، واألوائل

إن أخطأت ، وغير أني بذلت جهداً فإن أصبت فمن اهللا ،إذ إن الكمال هللا وحده ،ال أدعي بالكمالو

  .لي أجر المجتهد إن شاء اهللا، وفمن نفسي
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  األول  لفصلا

 مفهوم اإلضافة

ـ ، واإلسنادو اإللصاقو تعني اإلمالة :اإلضافة لغة  ،مس إلـى الغـروب  منه ضافت الش

كل ما ،   وقيل المضاف الملصق بالقوم الممال إليهم، وأملته ،أضفت ظهري إلى الحائط، ومالت

بهذا فإن اإلضافة لغة تعني مطلق اإلسناد ، وقيل الملزق، وأسند إليه فقد أضيف، وأميل إلى شيء

 .(1)لتوافق معانيها األخرى على ذلك

 اإلضافة اصطالحاً

إن أخذ معنى اإلسـناد إال أنـه إسـناد    ، وعداً آخر عن معناه اللغوييأخذ هذا المعنى ب

" هذا يؤكده ما جاء في حدها من أنها ، والمعني باإلسناد هو النسبة، وإسناد اسم إلى آخر ،خاص

أو أنها  ،(2)"مقام تنونيه نسبة اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من األول منزلة تنونيه أو ما يقوم

 .(3)"بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبداً  نسبة تقييدية" 

فليس المراد " غالُم زيٍد "  :فعندما نقول ،إن القصد من اإلضافة عند النحويين هو النسبة

فتجعلهمـا بمنزلـة    ،هذه النسبة تقوم على الربط بينهما، ومن ذلك سوى نسبة األول إلى الثاني

فإذا أضفت اسـماً  "  :قال المبرد ،يه النحويونهو ما نص عل، وأو الكلمة الواحدة ،الشيء الواحد

 واحـداً  صارا جميعاً اسـماً و صار الثاني من تمام األول ،مفرداً إلى اسم مثله مفرد أو مضاف

 .(4)" هذا عبُد اِهللا :انجر اآلخر بإضافة األول إليه نحوو

                                                 
دار  :بيـروت . أعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي. لسان العرب :ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم (1) 

تحقيـق أحمـد   . الصـحاح : اسماعيل بن حمـاد  ،وينظر الجوهري. ) مادة ضيف( .561 – 2/560. العربلسان 

. عـالم الكتـب   :بيروت. الفيروز أبادي .القاموس المحيط. 4/1392. العربي بمصر دار الكتاب. عبدالغفور عطار

3/166.  

أبـو   ،وينظر ابن هشام. 2/24. لكتب العربيةدار إحياء ا .على التوضيح.شرح التصريح: خالد بن عبداهللا ،األزهري (2) 

 :بيروت. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. شرح شذور الذهب: محمد عبداهللا جمال الدين بن يوسف األنصاري

  .325ص . 10ط . م 1965 -هـ  1382. العربي دار الكتاب

تحقيق محمـد بـدر الـدين    . مع الجوامعشرح ج همع الهوامع :السيوطي، جمال الدين بن عبدالرحمن بن أبي بكر (3) 

  .2/46. دار المعرفة للطباعة والنشر :بيروت. النعساني

  .2/143. عالم الكتب: بيروت. تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة. المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد ،المبرد (4)
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يكتسـب  أوجـب أن   –هي اإلضافة االصـطالحية  و –إن االرتباط في هذه الحالة من اإلضافة 

هـي سـمات يكتسـبها    ، والتخصيصو خصائص كالتعريفو األول من الثاني ماله من سمات

، مخصصاً إذا كان الثـاني نكـرة  ، وبوساطة نسبته إلى الثاني فيكون معرَّفاً إذا كان الثاني معرَّفاً

التخصـيص مـن   و ال يكون إال كذلك؛ ألن التعريـف ، وهو المضاف اسماًو بهذا يكون األولو

الجر مـن  و ألنه مجرور ،هو اسم أيضاً، وأما الثاني فيسمى المضاف إليه .)1(ألسماءخصائص ا

 .خصائص األسماء

لقد ارتبط مفهوم اإلضافة عند المتأخرين من النحاة بما اشتهر عنها في اصطالح القـوم  

ليس القصد من ذلك ، و)2(كما ذكر الرضي مؤكداً أن المضاف إليه ما وقع بعد حرف الجر أيضاً

    كمـا أريـد لهـا فـي العمـوم      ،ى التأكيد على أن المصطلح ال يعبر عن ماهية اإلضـافة سو

إذا ما أريد تأكيد أن المقصود من اإلضافة ليس ، و)3("نسبة شيء إلى شيء " من أنها  ،اإلطالقو

فليس لنا سوى ما قرره النحويون بإطالقهم الجر علم اإلضافة بعـد   ،كما هو شائع في المصطلح

في  ،لمعرفة حالة الكلمة عند انضمامها مع غيرها ،وا من اإلعراب بياناً لمستوى التحليلأن اتخذ

   .أو اإلعرابية ،تركيب يمنحها القيمة النحوية

الجر إنما يكون في كل اسم مضاف و "لقد أدرك سيبويه أن الجر ال يكون إال باإلضافة 

في اإلعراب اقترنـت لـديهم الحـاالت     على مستوى التطبيقو إال أن النحويين عموماً .)4("إليه 

 .)5(فالمعرب لديهم ال يستحق اإلعراب إال بالتركيب مع عامله ،اإلعرابية بالعامل

حرف اإلضافة كمـا فـي   و )غالُم زيٍد( :فإذا عرفنا أن عامل الجر هو المضاف كما في

بالتركيـب مـع    ال يكون كذلك إال ،هو المضاف إليهو تبين لنا أن المجرور )مررتُ بزيٍد( :نحو

جعله ، وتبعاً لمعرفة وجه الجر، وأو حرف إضافة ،فال يمكن تصور إضافة دون مضاف ،عامله

                                                 
  .128 – 127. م1983 .) ورةغير منشرسالة ماجستير (. نظام الجملة العربية :سناء حميد ،ينظر البياتي )1(

. دار الكتب العلميـة : بيروت. إميل بديع يعقوب. تحقيق د. شرح الكافية :رضي الدين محمد بن الحسن. االسترباذي )2(

  .234 – 2/233. 1ط. م 1998 -هـ 1419

 تحقيـق محمـود   .المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز. ،مطريزيال )3(

  .290. 1979. 1ط. حلب. مكتبة أسامة ابن زيد. فاخوري وعبد الحميد مختار

  .1/419. 1ط. دار الجيل: بيروت. تحقيق عبدالسالم هارون. الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،سيبويه )4(

  .1/49. لكتبعالم ا. شرح المفصل: الشيخ موفق الدين، ينظر ابن يعيش. 1/16. شرح الكافية )5(
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بـل شـاملة    ،علماً لإلضافة مما يتضح من ذلك أن اإلضافة ال تعني ما هو سائغ في مصطلحها

في  فتقع ،حالة اإلضافة بوساطة أدوات أو حروف اإلضافة، وللحالة التي تكون عليها اصطالحاً

اإلضـافة  ، وهما اإلضـافة المباشـرة   ،أو أن اإلضافة اتخذت سبيلين ،)1(قسمين كما ذكر المبرد

 .)2(كما يرى المخزومي ،بالوساطة

فقـد يكـون   ... .أن ذلك ناجم عن فكرة ربط اإلعراب بالمعاني" يرى بعض المحدثين و

حاًَ لو كان الدافع عند قد يكون ذلك صحي، و)3("ال صلة له باإلضافة و المجرور مجروراً بحرف

من ثم ربطها ، والعالمةو النحويين هو النظر إلى ما هو مشترك بين الحاالت اإلعرابية كالصيغة

 األمر محتكم فيه إلى السياق،، وبالمعاني كيفما اتفق دون أن يكون هناك قاسم مشترك فيما بينها

فالسياق مبنى  ،شترك فيما بينهاعلى قاسم م ،ما يفرزه من عالقات ذهنية تجتمع تحتها الحاالتو

هي عالقـة ذهنيـة   و –مثالً  -فعالقة اإلسناد  .الكالم الذي ترد فيه الكلمة ليخلق لها قيمة بعينها

 .تجمع بين حاالت الرفع دون أن يكون اإلسناد باباً نحوياً معيناً

س المقصـود  فلي"  ،هو يعني أن المجرور بعد الحرف مضاف إليه، وأّما كون الجر علم اإلضافة

 ،هي عالقة ذهنية سياقية تجمع بين المجرور في كلتا حالتيـه و باإلضافة عند النحويين إال النسبة

ال ينكر أن النسـبة حاصـلة بوسـاطة حـرف     ، وفيفهم أن المجرور ليس سوى المنسوب إليه

جب جـر  فيكون معنى اإلضافة شامالً لمعاني النسبة التقييدية التي تكون بين شيئين فتو ،اإلضافة

كل اسم نسب إليه شيء بوساطة حرف جر لفظاً أو " لهذا جاء حد المضاف إليه بأنه  ،الثاني أبداً

هو االسم الصريح أو المؤول المخفوض بأحد حروف " أو على حد تعبير المرصفي  ،)4("تقديراً 

اسم إلـى   فإذا كانت اإلضافة كما شاع في الصرف، أنها إضافة )5("اإلضافة ملفوظاً أو ملحوظاً 

 ،فال غرو من أنها تكون على معنى أحد حروف اإلضافة كالالم ،غيره بحذف التنوين من األول

لذا كان سيبويه دقيقاً عندما جعل علة امتناع  ،وذلك بإظهار التنوين في المضاف، أو في ،أو من

                                                 
  .4/136.  مرجع سابق. المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )1(

  .م 1964. مصر. ط مصطفى البابي الحلبي. 172. قواعد وتطبيق. في النحو العربي: مهدي، المخزرمي )2(

  .187 – 186: بيروت. مطبعة دار الكتب .في أصول اللغة والنحو: فؤاد حنا ،ترزي )3(

  .1/271: رضيشرح ال )4(

الهيئـة  . عبـدالعزيز الدسـوقي  . تحقيق د. 1/322. الوسيلة األدبية إلى العلوم العربية: حسين المرصفي ،المرصفي )5(

  .م 1982المصرية العامة للكتابة 
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فعـال إذ  ليس ذلك في األو ألن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب لتنوين" الفعل من الجر 

إن الفعل يتنافى مع حروف اإلضافة فبإظهار التنوين في المضاف تكون اإلضافة علـى معنـى   

المجرور في كلتا الحالتين مضـاف إليـه   و )غالٌم لزيٍد(يكون على معنى  )غالُم زيٍد(و الحرف

بل القصد هـو   ،بغض النظر عما تؤديه اإلضافة في الحالة األولى من غرض معنوي كالتعريف

 .ة النسبة في الحالتينإراد

المباشرة   الوظيفة النحوية لإلضافة –أما النسبة في الحالة األولى فإنها دالة على الملكية 

 .هي نسبة ما من بين النسب التي تؤدي بوساطة حروف اإلضافةو –

دون النظر إلـى   ،تبعاً لمعاني النسب التي تشتمل عليها ،فما تؤديه من معان هي معانٍ  وظيفية

 ،دالالتو كل لها معـان  ،اللفظيةو فاإلضافة المباشرة بنوعيها المحضة ،معاني الداللية األخرىال

كما أن المجرور بعـد حـرف اإلضـافة أو     ،أو مضامين مختلفة خارج نطاق الشكل أو المبنى

كما  ،له من الدالالت ما يجعله مختلفاً عن اإلضافة بين االسمين مباشرة ،المضاف إليه بالوساطة

بعيـداً عـن   ، وداللته في المعنى مختلفة عن غيرهو لكل حرف من حروف اإلضافة وظيفته أن

أو فـرع المعنـى    ،(1)فقد أكد النحاة على أن اإلعـراب هـو فـرع المعنـى     ،إشكاالت المعنى

أو معنى الشكل المستبان  ،دون النظر إلى المعاني األخرى التي تتجاوز ظاهر اللفظ ،(2)الوظيفي

تحكمه جملة مـن   ،تركيبها وفق نظام مخصوص بها في الجملةو مكونات البنية من خالل تحليل

هي من األمور التـي   ،أو دراسة الشكل في اللغة دون المعنى ،معاني الشكل، والعالقات السياقية

جعل دراسة المعنى من اختصاصـات علـم   ، وتدعو لها بعض مناهج اللغة في العصر الحديث

إذ إنها تحتاج إلـى دراسـات كثيـرة     ،شكالية المعنى بسبب صعوبتهاهذا يعود إلى إو. (3)النفس

لهذا عزف عنها الدارسون المحدثون  ،فروع أخرى كثيرة من المعرفةو اللغةو متفرقة في الفلسفة

                                                 
. القـاهرة . مطبعة عيسى البابي الحلبـي وشـركاه  . البرهان في علوم القرآن: بدرالدين محمد بن عبداهللا ،الزركشي (1)

ط . مازن المبارك ومحمد علي حمـداهللا . تحقيق د. مغني اللبيب :جمال الدين األنصاري. وينظر ابن هشام. 1/302

  .2/528. م 1998دار الفكر : بيروت

  .م1973 .مكتبة لبنان :بيروت. 194 .مناهج البحث في اللغة: محمد ،عبده (2) 

. المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر  . اللغوي الحديث نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر :نهاد ،الموسى (3) 

  .34ص .1980: بيروت
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 .)1(أيضاً في النحو العربي لصعوبتها كما يرى مصطفى ناصف

، هي معاني الصنعة كالفاعـل و بمن خالل اإلعرا )2(لقد أدرك نحاتنا معاني الشكل في اللغة   

بموجب اللفـظ وفقـاً    ،فكل منها يشغل معناه ضمن تركيبته الخاصة ،المضاف إليه، والمفعولو

 المحتكم إلى القرائن اللفظية ،معاني الصنعة هي معنى الشكل الماخر من ظاهر اللفظ، ولإلعراب

 .السياقيةو

لوجـود عالقـة    ،لح المضاف إليهلقد أطلق النحاة على المجرور في كلتا الحالتين مصط

هذه العالقة قائمة على النسبة التي و المجرور بعد حروف اإلضافةو بين المجرور بعد المضاف

من حيث كونه منسوباً إليه سواء أكانـت النسـبة مباشـرة أو     ،يعبر عنها المجرور في الحالتين

 ،جر علـم اإلضـافة  من ثم يكون ال، وبوساطة حرف إضافة يحصل معنى النسبة في المجرور

  .هي شاملة لمعانيهاو لكون اإلضافة تعني النسبة عند النحويين

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                 

  .7ص. م 1981. دار األندلس: بيروت. 2ط. نظرية المعنى في النقد العربي :مصطفى ،ناصف )1(

. م1986. الناشر عيـون الـدار البيضـاء   . ترجمة يؤيل يوسف عزيز .البنى النحوية: نوعم تشومسكي. تشومسكي )2(

  .57ص
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  الفصل الثاني

 االصطالحو الجّر أو الخفض في اللغة 

              منـه انجـر  ، و(1)فقـد يعنـي الجـر الجـذب     ،قد يختلف الجر لغـة عـن الخفـض    

يـأتي بمعنـى   ، واد به معنى ضد الرفـع قد ير، وأما الخفض فقد يعني الدعة ،(2)الشيء انجذب

  (4).تواضع لهما (3)))اخِْفضْ لُهَما َجنَاَح الذُّلِّ من الرَّْحَمِةو(( :منه قوله تعالىو التواضع

أما في المصطلح فكالهما لقب إعرابي يرادف أحدهما اآلخر في االستعمال للداللة على 

ارتباط مع و للتعبير عن نسبة ،يز اإلضافةالحالة اإلعرابية التي يتصف بها االسم عندما يدخل ح

 أو بين فعـل  ،اسمو سواء أكان هذا بين اسم ،ما قبله على نحو ال تعبر هذه النسبة عن فكرة تامة

 بوساطة إحدى أدوات أو حروف اإلضافة  ،اسمو

أما البصريون فأطلقوا عليه الجـر،   ،لقد أطلق الكوفيون على الكسرة الخفض في المبني

إن جاء مطلقاً علـى  ، ويعني أن ال يساوي الجر عند البصريين الخفض عند الكوفيين لكن هذا ال

بمعنـى     خفـض و بل إنه مرادف له ؛ لذا ذكر ابن السراج أن القول جر ،معربو ما هو مبني

  .(6)لقد استقر في األذهان أن مصطلح الخفض كوفي يقابل الجر عند البصريين .(5)واحد

، (8)هو مما وضعه الخليل، و(7)الخفض من عبارات الكوفيينو بصريينفقيل الجر من عبارات ال

بعد أن كان الخليـل ال   ،غير المنونة، ولكن الكوفيين توسعوا فيه فاستعملوه في الكلمات المنونة

 ابـن السـراج  و  قد استعمله كثير من النحاة غير الكوفيين كالمبرد، و)9(يستعمله إال في المنون

                                                 
  .1/388: ) فصل الجيم. باب الراء( القاموس المحيط (1)

  .99 .مختار الصحاح (2)

  .24: اإلسراء (3)

  .330 – 2/329 .القاموس المحيط (4)

  .1/461. 1971. مطبعة نعمان :النجف. عبد الحسين. تحقيق د. في النحو األصول :أبو بكر ،ابن السراج (5)

. م1974 :القـاهرة . 2ط. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مراتب النحويين :عبد الواحد بن علي. أبو الطيب اللغوي) 6)

460 – 461.  

  .2/117. إدارة الطباعة المنيرية. عالم الكتب. شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي ،ابن يعيش (7)

  .30ص . هـ1342الطباعة السورية بمصر . مفاتيح العلوم: محمد بن أحمد بن يوسف ،الخوارزمي (8)

القـاهرة  . البـابي الحلبـي  . 2ط. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحـو : مهدي المخزومي ،المخزومي) 9(

 .311. 258. م1958
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 .)1(غيرهمو الزجاجيو

أن اختالف الفريقين في هذه المصطلحات شكلي أيضاً ؛ ألن الحاالت  يرى المخزوميو 

 .يطلق الكوفيون فيها كلمة الخفض ،الجرو التي يطلق البصريون فيها الكسر

إال أن الرضي حاول أن يفسر هذا التقـارب   )2(الجرو قد ال تكون هناك داللة عالقة بين الكسرو

خفضه ككسر الشـيء إذا  و أما جر الفك األسفل إلى أسفلو " :قالف ،الجرو الخفضو بين الكسر

حركة البنـاء كسـراً؛   و    خفضاًو يهوي إلى أسفل فسمى حركة اإلعراب جراًو المكسور يسقط

نظراً لحركـة الحنـك   و.   )3(أظهر في المعنى المقصود من صورة الضمو ألن األولين أوضح

المـتكلم  و ....مضمومة يرفع حنكه األسفل إلى األعلـى فالمتكلم بالكلمة ال" سميت بقية األلقاب 

فيبين للناظر إليه كأنه قد نصبه إلبانة  ،بالكلمة المنصوبة يفتح فاه فيبين حنكه األسفل من األعلى

هو ليس و ....يقع في أدنى مرتبة من مراتب اإلعراب... .الخفض" أن و. )4(أحدهما عن صاحبه

 .)5(يس في المرتبة الوسطى فيستحق النصبل، وفي موقع اإلسناد فيستحق الرفع

 ،على هذا قرر الجواري أن الكوفيين كانوا أكثر توفيقاً في هذه التسمية إلى الصـواب و

أّما الجر فال داللة فيه على معنى وقوع  .ألن قولهم الخفض في هذه الحالة إنما يقابلون به الرفع

ال و مثالً ال مكان لزيد في الكـالم " كتاَب زيٍد  فقولنا قََرأتُ"  .)6(االسم هذا الموقع من اإلعراب

الكالم قد يقبـل  ، وليس له من وظيفة في الكالم غير ذلكو وظيفة له إال أنه منسوب إليه الكتاب

هو من هذا الوجـه يقابـل االسـم    ، واالستغناء عنه ثم يبقى كالماً ذا معنى يحسن السكوت عليه

 .)7("غنى له عنه ال و المرفوع الذي ال كيان للكالم بدونه

                                                 
جامعـة بغـداد   . رسالة ماجستير مطبوعة باآللة الكاتبة. الجر بالحرف في النحو العربي: صادق حسين ،ينظر كينج )1(

 .21ص. 1983

 .50ص . م 1981جامعة الرياض . ظاهرة اإلعراب في النحو العربي: ليمانأحمد س ،ينظر ياقوت )2(

 .1/24 .شرح الكافية )3(

. مطبعـة المـدني  . مازن المبارك. تحقيق د. اإليضاح في علل النحو :أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ،الزجاجي )4(

 .93ص. م 1959القاهرة 

 .م 1987مطبوعات المجمع العلمي العراقي . 40ص. حو المعانين: أحمد عبدالستار. د. الجواري )5(

 .م 1962جمعية نشر العلوم الدينية . 91ص. نحو التيسير: أحمد عبدلستار. د. الجواري )6(

 .92 .لمصدر السابقا )7(



 9

  خصائص المجرور

  :الصيغة -

لكل حالة ،   والجزم، والجر، والنصب، واشتملت العربية على حاالت إعرابية هي الرفع 

أن الجّر من ، وقد دّل االستقراء على أن المجرور ال يكون إال اسماً، وصيغتها التي تكون عليها

 .)2(الكوفيـة و البصرية     ين المدرستين؛ لذا فهو من األصول المشتركة ب )1(خصائص األسماء

لذلك قيل إن الجر  ،كما انفرد الفعل بالجزم ،الفعلو النصب فهما مشتركان بين االسم، وأما الرفع

 .ال جزم في األسماء كما ال جّر في األفعال، وفي األسماء نظير الجزم في األفعال

فإذا ذهب التنوين  ،لتنوين إياهاللحاق او لتمكنها(علة عدم جزم األسماء عند سيبويه هو و

 التنوين فارق بـين األسـماء  " يرى الفراء أن و. )3()ذهاب الحركةو لم يجمعوا على االسم ذهابه

يرجع الزجاجي علة عدم و. )4("األسماء خفيفة فجعل الزماً لألخف ، وأن األفعال ثقيلةو األفعالو

. )5()التنـوين و الحركـة  سـقطت منهـا  فلو جزمت  ،لزوم التنوين إياهاو لخفتها(جزم األسماء 

الكوفيين قد أجمعوا علـى أن التنـوين الزم لألسـماء دون    و أن البصريين" ملخص ذلك هو و

ألن " علة ذلـك عنـد سـيبويه    ، وكما حاولوا تعليل الجر في األسماء دون األفعال .)6("األفعال 

مـا ذهـب إليـه    و. )7("ل ليس ذلك في األفعاو المجرور داخل في المضاف إليه معاقب التنوين

فهو يرى أن  ،يكاد يكون ما ذهب إليه سيبويه من أن ال يكون إال باإلضافة ،األخفش في علة ذلك

إنما يضاف إلى و ....ليست األدلة بالشيء الذي تدل عليهو أدلة" امتناع األفعال من الجر كونها 

كمـا   .)8("كالم إال باإلضافة ليس يكون جر في الشيء من ال، والشيء بعينه ال إلى ما يدل عليه

                                                 
ئل االنصاف في مسا :الشيخ اإلمام كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد. أبو بركات ،األنباري )1(

 . م 1961. مطبعة السعادة :مصر. 4ط. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 1/99 .الخالف

 .45ص. 1979. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2ط. األصول: تمام حسان ،حسان )2(

 .لمصدر السابقا )3(

 .97 .اليضاح في علل النحوا )4(

 .102 .لمصدر السابقا )5(

دار الحريـة  . عبدالحسـين المبـارك  . تحقيق د. 131. أخبار أبي القاسم الزجاجي: اسحاقأبوالقاسم بن . الزجاجي )6(

 .م 1980بغداد . للطباعة

 .1/14 .الكتاب )7(

 .110 .االيضاح في علل النحو )8(
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فاعلـه مقـام   و وجب أن يقوم الفعـل  ،الفعل ال يخلو من فاعلو لو أضيف إلى الفعل" يرى أنه 

فلم  ،هو زيادة في المضاف كما أن التنوين زيادة، والتنوين ؛ ألن المضاف إليه يقوم مقام التنوين

 لم يبلغ من قلة التنـوين ، ومل زيادتينالفاعل مقام التنوين ألن االسم ال يحتو يجز أن نقيم الفعل

 .)1("الالم مع التنوين و كما لم يحتمل االسم األلف ،هو واحد أن يقوما مقامهو

كما أن للفعل خصائصه التي يتميز بها عن  ،إن لالسم خصائصه الشكلية التي تدل عليه

ـ  ،فاالسم يقبل الجر لفظاً ،غيره من أحكام الكلم أيضاً أو ،  روف الجـر حين يسبق بحرف من ح

. )3(يقبـل التنـوين   ال، والفعل ال يقبل عالمة الجر ؛ ألنه ال يسبق بهذه الحـروف و. )2(اإلضافة

كما أوضح الزجاجي  –ذلك و السبب في ذلك هو أن اإلضافة ال ترد إلى األفعال لعدم مسوغهاو

ـ (إضافة الشيء إلى مالكه كقولك  ،ألن اإلضافة في الكالم على ثالثة أوجه"  –  ،)ذه داُر زيـدٍ ه

أي هـو   )الحمـد هللا (إضافة الشيء إلى مستحقه أو الموصل إليه كقولك ، و)هذا ثوُب عبِد اهللاو(

كما أوصلت الشكر  ،ألن الباء أوصلت مرورك إلى زيد ،أو مررت بزيد ،الشكر لزيد، ومستحقه

شيء إلـى  إضافة الو. كذلك سائر حروف الجر إنما هي صالت لألفعال إلى مفعولها، وإلى زيد

 .)4()خاتُم حديٍد ،هذا ثوُب خزٍ (كقولك  ،جنسه

 الجر بالتبعية

باإلضافة على أن المضـاف هـو   و شمل الجر عند النحويين مميز لالسم الجر بالحرف  

مجيء االسـم  ، وهي مجيء االسم مجروراً تبعاً لمجرور أصلي، ومنهم من زاد التبعية، والعامل

مـرد  ،  وال أن بعضهم يراه نوعاً ثالثاً أو سبباً في جر االسمهو تابع ال خالف عليه إو مجروراً

قد تابعه بعض النحويين فجعلوا ، و)5(القول في ذلك إلى األخفش ؛ ألنه يرى التبعية عامالً معنوياً

مذهب الجمهور أن العامل في التابع هـو العامـل فـي    و. )6(التبعية نوعاً أو سبباً لجر األسماء

                                                 
 .111 – 110 .االيضاح في علل النحو) 1(

منشـورات مكتبـة    :القـاهرة  .220. أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة :فاضل مصطفى، ينظر الساقي) 2(

 .م1977 .الخانجي بالقاهرة

 .240 .السابقالمصدر ينظر ) 3(

 .108 .اليضاح في علل النحوا) 4(

 .2/19 .همع الهوامع) 5(

 .1/30 .شرح التصريح. 1/17 .شرح ابن عقيل) 6(
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هـو  ، ولهذا رفض كثير منهم أن تكون التبعية سبباً للجـر  ،)1(ب سيبويههو ظاهر مذهو المتبوع

عليه فالتبعية ليست سبباً مباشـراً فـي   ، وألن ما يراد بالجر هو ما يجلبه عامل الجر .)2(األرجح

ذلـك قـول ال   ، وهو كونه مضافاً إليـه و الجر بل سببها كون االسم تابعاً لحالة أصلية يأتي بها

 .يجانب الصواب

 ر بالجوارالج

،     باإلضـافة ، ويشـمل الجـر بـالحرف   " ذهب أمين علي السيد إلى القـول أن الجـر   

 .)3("الجر بالجوار ، وبالتبعيةو

أن عامل الجر ليس باإلضافة " هو ما لم يذهب إليه المتقدمون ألن القصد من الجر بالجوار هو و

هـذا  "  :أشهر أمثلتهو. )4(الحرفإنما مجاورة االسم لما هو مجرور باإلضافة أو ب، وأو بالحرف

كان حقه الرفع ؛ و )ضبٍّ(هو و لمجاورته لمجرور )خربٍ(، فقد روى بجر "حْجُر َضبٍّ خربٍ 

بـالجوار ليسـت    )المجـرور (المالحظ أن حركة ، و)5(هو القياسو )الحجر(نعت  )الخرب(ألن 

كمـا   ،غير مركب مع عاملهإذ إن االسم المتصف بها  ،حركة إعرابية لفقدانها الداللة اإلعرابية

كان الداعي إلى ذلك داعياً موسيقياً جماليـاً  و " ،أنها ليست حركة بناء لكونها غير مالزمة لالسم

فالجر كحالة له ما يميزه فـي التركيـب    .)6("هو المناسبة بين المتجاورين في الحركة اإلعرابية 

ـ  .)7(لهذا منع النحويون القياس عليه ،وفق ترتيب خاص و الحـال فيمـا سـمي بـالجر     كما ه

مـن صـواب الـرأي    ،  ويرى عباس حسن أن من الواجب إغفال الجر بالمجاورةو. )8(بالتوهم

                                                 
 .3/392 .شرح األشموني )1(

. تحقيق هادي النهـر . 2/85 .شرح اللمحة البدريـة  :األنصاري أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف ،ابن هشام )2(

 .1/24: توضيح مقاصد األلفية .م 1977. مطبعة الجامعة :بغداد

 .1/17: في علم النحو للجواري )3(

 .م 1982 .مكتبة شباب الجامعة االسكندرية: االسكندرية. 143 .دراسات نحوية في القرآن :أحمد ماهر ،البقري )4(

 .1/436 .بالكتا )5(

 .م 1979الهيئة المصرية العامة للكتاب . 2ط. 234. اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان، حّسان )6(

. عالم الكتـب . زهير غازي زاهد. تحقيق د. 2/485 .إعراب القرآن: أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ،النحاس )7(

 .1/436: الكتاب .م 1988. 3ط. مكتبة النهضة العربية

ر إحياء الكتب العربية بمصر دا: مصر. 1/30 .شرح األشمونيحاشية الصبان على : محمد بن علي. ينظر الصبان )8(

 .م1947
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 .)1(إهمال الجر بالتوهم

 عالمات الجر في اإلعراب

بثالث عالمات إعرابية هي الكسرة لألسماء  ،يتحلى المجرور تبعاً للصيغة التي يرد فيها 

. )2(الفتحة للمنوع من الصـرف ، واألسماء الستة، والمذكر السالمجمع و الياء للمثنى، والصحيحة

. )3(يعود ألسباب معظمهـا صـوتية   ،السبب في إعراب األسماء الممنوعة من الصرف بالفتحةو

 حكمه أن ال كسـر و فسقوط الكسر تبعاً للتنوين ،يرى النحاة أن ذلك يعود إلى منعها من التنوينو

 .)4(ال تنوينو

الفتحة فهما و أّما الياء .حويين أن الكسرة هي األصل في إعراب الجرقد رأى بعض النو

لهم في ذلك تعليالت يطول ، ونائبتان عنها ؛ ألن األصل في اإلعراب عند بعضهم هو الحركات

األسماء الستة بالحروف و جمع المذكر السالمو كما لهم مذاهب في إعراب المثنى .)5(البحث فيها

الذي يغنينـا عـن   ، و)6(حتى عند أصحاب المدرسة الواحدة ،ة فيما بينهمال تخلو من اختالف بّين

هو ال يكون إال بتالزم أو تضام ، وذكرها أن االسم في حالة الجر ال يكون إال في رتبة محفوظة

فـإذا   ،مع حرف اإلضافة بمنزلة الشيء الواحدو فهو مع المضاف بمنزلة الكلمة ،في كلتا حالتيه

علـى مسـتوى التطبيـق فـي      –ضافة هما العامالن للجر عند النحاة حرف اإلو كان المضاف

اتضح لنا أن المقصود بالجر ليس الداللة على العالمـة   ،فالجر ما جلبه عامل الجر –اإلعراب 

إذ قد يكون المجرور مما تظهر عليه العالمة  .بل المقصود به الحالة اإلعرابية ،اإلعرابية مطلقاً

قد تستهلك عالمة و. بنياً أو مقصوراً أو جملة واقعة موقع المضاف إليهكما لو كان م ،اإلعرابية

بضـم   )7())للمالئكةُ  اْسُجدوا(( :قوله تعالى  الجر لالتباع أو الوقف أو لالختالس كما في قراءة

                                                 
 .2/338. النحو الوافي )1(

 .م 1970دار المعارف بمصر : مصر. 2ص. النحو الوظيفي: عبدالعليم. إبراهيم. 5: للزجاجي ،الجمل )2(

 .1/32. م1972. اللبناني دار الكتاب: بيروت .العربيةاأللسنية : ريمون ،طحان )3(

 .2/205 .شرح الجمل ينظر. 1/35 .شرح الرضي )4(

 . 1/35 .شرح الرضي. 1/51 .شرح المفصل ينظر )5(

. 128. مسائل الخالف النحوية بين علماء البصرة حتى نهاية القرن الثالـث الهجـري   :كريم سليمان ،ينظر الحمد )6(

 . كلية دار العلوم. جامعة القاهرة. مطبوعة باآللة الكاتبةرسالة ماجستير 

 .وسليمان بن مهران ونقل أنها لغة اذدشنؤة. وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. 34: البقرة )7(
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بخمسـةْ  ((و )1())بثالثـةْ آالف (( :قراءة قولـه تعـالى  ، والتاء من المالئكة اتباعاً لحركة الجيم

ال داللة لها في اإلعـراب  و قد تأتي الكسرة لالتباعو.  )3(خمسة وقفاًو الهاء في ثالثةب )2())آالف

إال أنه يمكن معرفة داللة الكلمة وظيفياً من خـالل السـياق    ،كما مّر في ظاهرة الجر بالمجاورة

وفقاً للحالة اإلعرابية التي تتصف بها أو تكون عليها فجر ما وقع بعد حرف إضافة حكم موجب 

من ثم و المضاف ثم المجرور، وفالحرف ثم المجرور .كذلك ما وقع بعد مضاف، و)4(النحو في

أو ال تكون هناك عالمة ظاهرة فتكـون الحالـة    ،تلحق العالمة فتكون الحالة ذات عالمة ظاهرة

؛ ألن الحالة ال تكون إال بتتـابع علـى   يقودنا السياق إلى الداللة عليهامن ثم و خالية من العالمة

هي جزء من ذلك النظـام  ، وأما العالمة فهي إشارة أو رمز إلى وجود الحالة ،ام مخصوصنظ

 .الذي قد يستغني عنها في حاالت معينة

 :اإلضافة تطلق على النسب

سيبويه فقد سـّمى  و هذا واضح عند الخليل، وأطلق النحاة مصطلح اإلضافة على النسب 

كمـا   .)6(أي نسبت إليهـا  )إذا أضفت إلى نفسك( :ولهو يق، و)5()ياء اإلضافة(الخليل ياء النسبة 

، )7(هي النسـبة و هذا باب اإلضافة :فهو يقول ،أطلق سيبويه مصطلح اإلضافة على النسبة أيضاً

ففـي   ،)9(اإلضافة هنا مقلوبة عكس اإلضافة االصطالحيةو. )8()ياء اإلضافة(يسمي ياء النسب و

 )غالُم زيـدٍ (أّما في نحو  ،)الياء(فهو  أّما المنسوب ،يكون المنسوب إليه هو األول )قرشّي(نحو 

الثـاني  و االرتباط بين األولو إال أن النسبة ،أّما األول فهو المنسوب ،فالمنسوب إليه هو الثاني

هو ما عنـد  ، وهو أن اإلضافة تطلق على النسبة ،ما يستدل عليه من ذلكو. واضحة في كليهما
                                                 

 .124: آل عمران )1(

 .125: آل عمران )2(

تحقيـق علـي   . 1/165. االيضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات و :أبو الفتح بن عثمان ،ابن جني )3(

 .هـ 1386القاهرة . دار التحرير. النجدي ناصف وآخرون

. اإلغراب فـي جـدل اإلعـراب    :الشيخ اإلمام كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد. األنباري )4(

 .م 1957مطبعة الجامعة السورية . تحقيق سعيد األفغاني. 112

 .2/370 .الكتاب )5(

 .2/222 .لمصدر السابقا )6(

 .3/335 .لمصدر السابقا )7(

 .لمصدر السابقا )8(

 .م 1927مطبعة دار الكتب المصرية . 96 .شذا العرف في فن الصرف :الشيخ أحمد ،الحمالوي )9(
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تطلق على هـذا  و إلى أن اإلضافة تطلق في االصطالح النسبفقد ذهب أبو حيا  ،المحققين أيضاً

هو أن ننسب الكتاب إلـى   ،كتاُب عليٍّ :لذلك يكون القصد من قولنا ،)أي باب اإلضافة( )1(الباب

 .)2(الثاني بحيث يكونان بمنزلة الكلمة الواحدةو هذه النسبة قائمة على الربط بين األول، وعلي

أنها تعم سائر النسب فهنالك نسـبة   ،لى النسبة أو النسبال يعني أن إطالق اإلضافة عو

أما النسبة في اإلضافة فهي ال تعبـر عـن    ،هي نسبة تعبر عن فكرة تامة في الجملةو إسنادية،

إن  .)3(كما أوضح أبـو حيـان   ،المقصود منها النسبة التقليدية التي توجب الجر أبداًو فكرة تامة،

سواء أكانت اإلضافة بين اسمين بصورة مباشرة أو بتوسط هذه النسبة تحصل بوساطة اإلضافة 

إال أن الفرق بين اإلضافتين هو أن اإلضافة بتوسط الحرف تكون بين  ،حرف من حروفها بينهما

 ،أسند الوصول إلى الفاعـل " وصلت إلى القدس "  :ففي نحو ،بين اسمو مركب إسنادي أو جملة

إن  ،دس فأصبحت النسبة هنا قيداً علـى اإلسـناد  إلى الق )إلى(ثم نسب بوساطة حرف اإلضافة 

من هذا يتبين أن تسمية النحاة لهذه الحروف ، وداللة هذه الحروف على النسبة واضحة فيما ذكر

بحروف اإلضافة تسمية دقيقة ؛ ألنها تشمل فقط هذه الحروف التي تدل على النسبة التقييدية التي 

لتكن معروفة بهذه الصفة عن غيرها ، واالصطالحية كما في اإلضافة ،توجب الجر لما نسب إليه

تسميتها بذلك لما بين مدخولها من و من الحروف أو الوصالت فالحروف عموماً هي دوال نسب

بالتالي يكون إطالق الجـر علـم   و تطابق في اللفظ،و مشاكلة مع المضاف إليه مباشرة من نسبة

 هو المضاف إليـه و تكون بين ما جاء مجروراً اإلضافة ال مرد عليه ؛ ألنها مرادفة للنسبة التي

أدائهـا  و يمكن االستدالل على ذلك بما قاله النحويون في بيان وظيفة هذه الحـروف ، ومنسوبهو

 ،ليس رواج مصطلح حروف الجر إال بسبب طغيان فلسفة العامـل ، و)النسبة(معنى اإلضافة أو 

إنما تجـيء بهـذه   " لمحلوف به قوله فقد نقل سيبويه عن الخليل في باب حروف اإلضافة إلى ا

لعل سيبويه كان ، و)4("ألنك تضيف حلفك إلى المحلوف به كما تضيف مررت به بالباء ،الحروف

اعلم أن المضاف إليه ينجر بثالثة ، والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليهو " :دقيقاً فيما قاله

                                                 
 .263 .منهج السالك )1(

 .172: لنحو العربي قواعد وتطبيقفي ا. 4/143.  المرجع السابق. المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )2(

 .263 .منهج السالكينظر  )3(

 .3/496 .الكتاب )4(
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يبـين  ، و)1("سم ال يكـون ظرفـاً   با، وبشيء يكون ظرفاً، وال ظرفو بشيء ليس باسم :أشياء

 :إذا قلتو " :سيبويه وظيفة الحروف على اإلضافة بعد بيان اإلضافة بين االسمين مباشرة فيقول

أخذته من عبد  :إذا قلت، وكذلك هو العبد اهللا، وفإنما أضفت المرور إلى زيد بالباء ،مررت بزيد

ْعُد فيمكننا الوقوف على ما ذهب إليه سـيبويه  َبو. )2(... ".بمن  اهللا فقد أضفت األخذ إلى عبد اهللا

هذا واضح من خـالل  و لالستدالل على أنه حمل اإلضافة بهذه الحروف على اإلضافة المباشرة

ما ذهب إليه النحويون بعد ، وثم تمثيله لإلضافة بوساطة الحرف ،تمثيله أوالً لإلضافة بين اسمين

 الزجاجيو فقد أكد المبرد .إن اختلفت المناهجو دةفالنتيجة واح ،سيبويه لم يختلف عما ذهب إليه

منهـا مـا   و فمن المضاف ما تضيف إليه بحرف جـر "  :الجرجاني أن اإلضافة على ضربينو

يرى الرضي أن المجرور بحرف جر ظاهر مضاف إليه كما ذهب و. )3("تضيف إليه اسماً مثله 

حتى فـي  . )5(لحروف حروف إضافةيبقى هناك كثير من النحويين ممن سّموا هذه ا، و)4(سيبويه

مجال عملها الجر نجد أن األشموني يذهب إلى أن هذه الحروف ما كان لها حق عمل الجر فـي  

 .)6("أنها تضيف أو تنسب الفعل أو ما هو في معناه إلى االسم " األسماء إال بسبب 

أمامهم ال ما تؤديه في الجملة كانت ماثلة ، وإن مالحظة النحاة إلى وظيفة هذه الحروف

حيث نجدهم  ،حتى في كتب العوامل نفسها ،يستطيعون إنكارها من أنها تؤدي النسبة أو اإلضافة

 .)7(يسمونها حروف جر أو حروف إضافة

نستخلص أن الجر إذا كـان هنـاك    ،رؤيتهم إلى هذه الحروفو مما ذكرناه من أقوالهمو

هم بـذلك يجعلـون مـن    ، وين شيئينفهو معنى اإلضافة المراد منها النسبة ب ،من سبب لحدوثه

                                                 
 .1/419 .الكتاب )1(

 .421 – 1/420 .مصدر السابقال )2(

. والجرجـاني . 60: وينظر الجمل للزجاجي. 4/163.  المرجع السابق. المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )3(

 .م 19825بغداد . دار الرشيد. كاظم بحر المرجان. تحقيق د. 2/822. رح االيضاحفي ش المقتصد: عبدالقاهر

 .1/272: شرح الكافية )4(

ينظر الجر بالحرف . وابن يعيش. والسهيلي. والزمخشري. وابن جني. والرحاني. وأبي علي. وابن السراج ،األخفش )5(

 .157 – 156: في النحو العربي

ـ  1359مطبعة حيدر أبـاد  . 1/248 .األشباه والنظائر :الرحمن بن اسحاق السيوطي، جمال الدين عبد )6( شـرح  . هـ

 .228 – 2: األشموني

 .م 1949مطبعة البابي الحلبي بمصر . 4ط. 478 .العوامل المائة :عبدالقاهر ،الجرجاني )7(
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 .أو التبعية ،شأنها شأن عملية اإلسناد أو التخصيص ،في بناء الجملة ،اإلضافة عملية ذهنية

 موقف المحدثين من ظاهرة الجر بالحرف

أن ، ومن أن الجـر علـم اإلضـافة    ،دعا إبراهيم السامرائي إلى ما ذهب إليه النحويون 

إشارة إلـى ارتبـاط   و لألفعال مقرراً أن الكسرة علم اإلضافةاإلضافة كما تكون لألسماء تكون 

كتـاب لزيـٍد   و كتاُب زيٍد" سواء أكان هذا االرتباط بأداة أو بغير أداة كما في  ،الكلمة بما يقابلها

تابعه المخزومي في ذلك مؤكداً أن الكسرة تدل على أن ما لحقته مضاف إليـه أو تـابع   و ،)1("

هو االرتباط الذي يتمثل بنسبة ال تعبر عـن  و د االرتباط بين كلمتينفحيث وج .)2(للمضاف إليه

على هذا األساس تكون هذه الحروف وساطة إلضافة مـا ال يمكـن   و. فكرة تامة وجد الخفض

وساطة إلضـافة   )إلى(و )من(فإذا قلنا سافرت من القدس إلى نابلس كانت " هو الفعل و إضافتُه

كمـا   .)3("ال يضاف أبـداً       هيئتها مماو ببنائها )سافرت(نابلس ؛ ألن و إلى القدس )سافرت(

لكنهـا  و سائر الحروف العربية لم تكن حروفاً في بـادئ اسـتعماالتها،  و يرى أن هذه الحروف

أفعاالً داالت على معان تامة مستقلة ثم تعرضت لتأثيرات االستعمال فأفرغـت  و استعملت أسماًء

وية التي تستعملها اللغات ليست إال بقايا كلمات مستقلة أفرغت ألن األدوات النح"  .)4(من معانيها

هذا واضح فيما نجده ، و)5("مجرد رموز     استعملت مجرد موضحات أي، ومن معناها الحقيقي

 :كقول القطامي       من استعماالت قديمة لبعض من هذه الحروف

ـِهم   ]البسيط [     بيا نظرةً  قبُلِمْن َعْن يمينِ  الُح    فقلتُ للركبِ لّما أْن عال ب

 .)6(عليها )من(اسميتها واضحة بدليل دخول و بمعنى ناحية )عن(فقد استعمل 

ما قبله ال و يرى ريمون طحان أن الكسرة تدل في التوابع على أن االرتباط القائم بين المجرورو

يقع ، وجملة قبل مجيئهاإنهما يعتبران فقط معنى فرعياً جديداً لم يكن في ال، ويعبر عن فكرة تامة

                                                 
 .50 .إحياء النحو )1(

 .76 .نقد وتوجيه في النحو العربي )2(

 .316-315 .78-77 .لمصدر السابقا )3(

 .79 .لمصدر السابقا )4(

 .المصدر السابق)5(

 .60 .لجمل للزجاجيا )6(
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قد سميت حروف الجر حروف إضافة لتشابه يقع و االسم المكسور بعد حرف جر أو بعد مضاف

هو يرى أن ، و)1(يتميز هذا األخير بخلوه من الحرفو في المضاف إليهو في المجرور بالحرف

مـا  و لحـروف أّما تمام حسان فإن له رأياً في هذه ا .)2(للكسرة ما يعادلها في حاالت مخصوصة

فهو يجمع المجـرورات مـا    ،تؤديه ال يختلف من حيث الجوهر عما ذهب إليه النحويون عموماً

تتخذ قرائن فـي  و المعاني التي تدخل تحت عنوان النسبةو " :عدا التوابع تحت قرينة النسبة قائالً

معهـا  و في فهم النص بصورة عامة هي ما نسميه معاني حـروف الجـر  و اإلعرابو التحليل

لكن مـا يـوقر   و لقد كان الكوفيون يطلقون لفظ اإلضافة على المعاني المذكورة جميعاً .اإلضافة

من تقاليد المعرف الخاص في استعماله يجعلني أفضل الداللـة علـى مـا    " اإلضافة " مصطلح 

فالنسـبة عنـده تشـمل اإلضـافة     .   )3("اإلضافة مصـطلح النسـبة   و يشمل معاني الحروف

 ،ال إشكال في ذلك، وأّما النحويون فإنها عندهم مرادفة لإلضافة ،ني الحروفمعا، واالصطالحية

إال أن القول بتوفير المصطلح ليس مبرراً لعدم إطالق اإلضافة على ما اجتمـع تحـت قرينـة    

 قد بينت أن المصطلح السائد ال يعبر عن ماهية اإلضافة عند النحـويين فـي العمـوم   و. النسبة

كما أن المضاف إليه عندهم ما نسب إليه  ،ن إطالقهم الجر علماً عليهاهذا واضح م، واإلطالقو

"  :ليس أدل على ذلك من قول الرضـي ، وقد شاع المصطلح العرفي عند المتأخرين، و...شيء

لكنه خالف مـا هـو    ،قد سماه سيبويه أيضاً مضافاً إليهو إن المجرور بحرف الجر مضاف إليه

ه إذا أطلق المضاف إليه أريد ما انجر بإضـافة اسـم إليـه    مشهور اآلن من اصطالح القوم فإن

يبقى هناك أمٌر بخصوص أسباب الجر في االسم الواقع و. )4("بحذف التنوين من األول لإلضافة 

. )5(أن القول بالقرائن يغني عنـه ، وبعد الحرف فمن المعروف أن تمام حسان قال بطرح العامل

الً للقول بالعوامل أننا سنكتفي في تحليل الكلمـات المعربـة   اختياره بديو يستتبع القول بالقرائنو

بقولنا مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم فقط دون قولنـا مرفـوع بكـذا أو منصـوب     

هلـم  و )منصوب على المفعولية(و )مرفوع على الفاعلية(نقول  بل يمكننا إذا أردنا أن ،....بكذا

                                                 
 .27 – 2/26 .األلسنية العربية )1(

 .31 – 2/30 .لمصدر السابقا )2(

 .202 – 201 .اللغة العربية معناها ومبناها )3(

 .2/272 .شرح الكافية )4(

 .هاوما بعد 231 .اللغة العربية معناها ومبناها ينظر )5(
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الحرف ؟ فإذا قلنا مجرور بالحرف فقد عـدنا إلـى    لكن ماذا نقول عن المجرور بعدو. )1("جرا 

إن قلنا مجرور و فأية نسبة مقصودة ؟ ،إن قلنا مجرور على النسبةو هو مرفوض لديه،، والعامل

قد تكـون الصـفة   و نسبة تقييدية –مثالً  –الموصوف و فإن ما بين الصفة ،على النسبة التقييدية

. .قول مجرور على النسبة التقييدية التي توجب الجرلم يبق لدينا إال أن ن، ومرفوعة أو منصوبة

 ،فيكفي أن نقول إنه مجرور باإلضافة أو على اإلضافة كما هو في النتيجة التي بينها النحويـون 

شاملة لمعانيها فتكون تسميتها بحروف اإلضافة أمـراً  ، وأن اإلضافة مرادفة لهذه النسبةو خاصة

   .  أدق

هو حـروف  و من األصوب أن يستعمل مصطلح الكوفيين" يرى إبراهيم السامرائي أن و

اإلضافة بدالً من حروف الجر الذي درج عليه البصريون ذلك أنه ألصق بالمفهوم اللغوي لهـذه  

فقد ذهب البصريون  )اإلعراب(فإنه يشير إلى  )الجر(أّما القول بـ  ،ربطو الحروف فهي وصل

إذن فتسـميتها   .هـو الحـرف  و )عامل الجـر (إلى أن الكسرة في آخر االسم كانت بسبب تقدم 

هي تعكس وجهة النحو ، ووفقاً لوظيفتها في المعنى .بحروف اإلضافة هي التسمية الصحيحة لها

لهذا  ،فكل حرف البد له من وظيفة يقوم بها في النظم ،الحقيقية فيما تؤديه الحروف من وظائف

 .)2(من جملة ما مثل له الم اإلضافةو مثل سيبويه في حد الحرف بما يقوم به الحرف من وظيفة

فلـيس هـو مـذهب     ،أّما القول بعمل هذه الحروف للجر فيما اختصت به من األسماء 

فقد جعلوا الجر أثـراً   ،عموم النحويين القدامىو البصريين فحسب بل هو ما يراه الكوفيون أيضاً

 .لهذه الحروف على مستوى التطبيق في التمارين اإلعرابية

 ،فليس األمر كذلك ،نسبة هذا المصطلح إلى الكوفيينو ميتها بحروف اإلضافةكما أن تس

هو أمر ال يحتاج إلـى إثبـات   و. )3(كما بّين بعض الدارسين المحدثين ،بل إن المصطلح بصري

أمـا الكوفيـون    .)1(فقد وردت هذه التسمية في مواضيع عديدة من كتابه ،لمن قرأ كتاب سيبويه

                                                 
 .233 .اللغة العربية معناها و مبناها  )1(

 .1/12 .الكتابينظر  )2(

: الجر بالحرف في النحو العربـي . م 1968دار المعارف بمصر . 347. درسة البصرة النحويةم: عبدالرحمن ،السيد )3(

 . وما بعدها 25

 .225 ،4/217. 3/497. 2/206 ،292 ،106 ،1/17،92 .الكتابينظر  )1(
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ليس في األمـر  و.  )3(الفراء، و)2(كما عند الكسائي )حروف الصفات(ونها األوائل فقد كانوا يسم

بل ادعاء لوجهة النحو العربي الحقيقية في بداياته عندما كانت دراسـة   ،ادعاء للبصريين بالسبق

التصنيف بعيداً عن شـغف المتـأخرين بفلسـفة    و الوصفو النحو قائمة على أساس االستقراء

ن من لم يسمها حروف إضافة متبعـاً فـي تسـميتها شـيوعها فـي      هناك من المحدثي، والعامل

  األفعـال ، وإال أنها تعني لديه حروف ربط تقوم بربط األسماء باألسماء ،المصطلح كحروف جر

، ليس في األمر إشـكال و بعد فإن كثيراً ممن ينكرون العامل يسمونها حروف جرو. )4(باألسماء

لكن لو لم يكن في النحو عامل فبماذا تسـمى هـذه   و ،تفسير ذلك قد يكون على أساس الشيوعو

 إذا لم تكن حروف إضافة ؟ ،الحروف

المحدثين فـي  و عموماً فمما مّر بنا يتبين لنا أن النتائج تكاد تكون متطابقة بين القدماءو 

ما تؤديه هذه الحروف من معنى وظيفي في الجملة يدل على النسـبة  ، ورؤيتهم لمعاني اإلضافة

قد تكون رؤية القدماء إلى قرائن الجر فـي داللتهـا علـى    ، وإن اختلفت المناهجو ةأو اإلضاف

 .أكثر دقة مما ذهب إليه المحدثون ،اإلضافة بما تؤديه من معنى النسبة

 العامل في اإلضافة

يمكن تقسيم أقوالهم في ذلك على النحـو  ، و)5(اختلف النحاة في العامل في المضاف إليه 

 :اآلتي

 :مل هو المضافالعا :أوالً

 التصال الضـمير بـه   ،وصفوه بالصحيح، و)6(عليه جمهور النحاةو هو مذهب سيبويهو 

 ،اسم آخر     كل اسم أضيف إلى"  :المضاف عند النحاة هو، و)1(الضمير ال يتصل إال بعاملهو

                                                 
 .1/32 .ي القرآن للفراءمعان )2(

 .375. 1/2 .لمصدر السابقا )3(

 .م 1975القاهرة . مكتبة الشباب. 513. النحو المصفى: محمد. د. عيد )4(

 .1/25 .للرضي شرح الكافية )5(

 .أوضح المسـالك : ابن هشام. 4/143.  مرجع سابق. المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. 1/209 .الكتاب )6(

3/84. 

 .2/46 .همع الهوامع. 2/43 .شرح ابن عقيلينظر  )1(
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 .)2("المجرور مضافاً إليه ، ويسمى الجار مضافاًو فإن األول يجر الثاني

 :و المضاف نيابة عن الحرفالعامل ه :ثانياً

الفعل ال حظ له و إن كان القياس أْن ال يعمل من األسماء إال ما أشبه الفعل، وقاله سيبويه 

أضافت األسماء بعضـها إلـى   و لكن العرب اختصرت حرف الجر في مواضع ،في عمل الجر

ـ و يدل له اتصال الضمائر بهو بعض فناب المضاف مناب حرف الجر فعمل عمله ل إال ال تتص

 .)3(بعاملها

 :العامل هو معنى الالم :ثالثاً

"  :نحـو  ،   امتناع تقدير غيرهاو إنه يحكم به مع صحة تقديرها، ومعناها هو األصلو 

تقـدير  و عند امتناع تقـديرها ، و"يُد زيٍد "  :نحو ،تقدير غيرهاو مع صحة تقديرهاو "داُر زيٍد 

  .   )4()معهو عنده(نحو  ،غيرها

 :امل هو الحرف المقدرالع :رابعاً

ال ، وإذ كل حرف جر غير زائد البد له من متعلق ،هو يلزم تقدير متعلق للجار المقدرو 

 .)5(فال حرف جر مقدر ،متعلق هنا

 :)عامل معنوي(العامل هو اإلضافة  :خامساً

الجر الكائن بسـببها أو  " قيل إن المراد بذلك ، وعليه السهيلي، و)6(هو مذهب األخفشو 

 .)7("على رأي سيبويه من أن الجار المضاف  فيها

فبعضهم على  ،أما المحدثون ،هذه هي مذاهب النحاة القدماء في عامل الجر في اإلضافة 

                                                 
منشورات . محمد كامل بركات. تحقيق د. 155. المساعد على تسهيل الفوائد: اإلمام بهاء الدين بن عقيل ،ابن عقيل )2(

 .م 1982الرياض . جامعة أم القرى

 .2/46 .همع الهوامع )3(

 .لمصدر السابقا )4(

 .لمصدر السابقا )5(

 .2/19 .صدر السابقالم )6(

 .لمصدر السابقا )7(
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بعضهم ذهب إلى أن الجار هو المضاف بالنيابـة  ، و)1(مذهب سيبويه في أن الجار هو المضاف

 .عامل مطلقاًإال من أنكر ال ،)3(قال بعضهم الحرف المقدر، و)2(عن الحرف

يرى ريمون طحان أن نظرية العامل المجردة من زيفها تقوم على أسس سليمة غايتها ضـبط  و

 نحن نحمِّل العامل مسؤولية القيام بالعمـل و " :لهذا يقولو تيسير استعمالها، وقواعد اللغة العربية

 .)4("نجعل معه إشارة رمزية توضح المعنى الوظيفي و

تعدده في أمر و من الدارسين المحدثين ليس إال رد فعل في تكلفة القولنكران العامل عند كثير و

لكن هذه طبيعة مناهجهم التي فرضت عليهم ، وال يتطلب ذلك كما هو مالحظ في عامل اإلضافة

  .مثل هذه األقوال

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل الثالث

                                                 
 .3/8 .النحو العربي . 3/206 .جامع الدروس العربية )1(

. المعجب في علم النحو: رؤوف. جمال الدين. دار المعارف بمصر. 333. دراسات في علم النحو :أمين علي ،السيد )2(

 .هـ 1398دار النجف األشرف . مطبعة اآلداب. 97

 .م 1976دمشق . 222. لمفتاح لتقرير النحوا :محمد ،الكسار )3(

 .1/32 .األلسنية العربية )4(
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 أنماطها :أقسام اإلضافة

 :تنقسم اإلضافة عند النحويين إلى قسمين

 .)غير محضة(إضافة لفظية و )محضة(نوية إضافة مع 

 -:)أو المحضة(اإلضافة المعنوية  :أوالً

فال يمكن  ،بوساطة النسبة بينهما ،هي األصل في اإلضافة لكونها تجمع بين المتضايفينو

، يكون المعنى فيها موافقاً للفظ فيتعرف المضـاف بإضـافته إلـى معرفـة    ، وتقدير االنفصال

 لـذا سـميت معنويـة،    ،هذا هو الغرض األصلي من اإلضافة، ورةيتخصص بإضافته إلى نكو

  .)1(سميت محضة ؛ ألنها خالصة من تقدير االنفصالو

قد تسمى حقيقية ألن الغرض منها نسبة المضاف إلى المضـاف إليـه دون تقـدير انفصـال     و

 .)2(بينهما

يمكن ، و)3(فهو أن ال يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها ،أما ضابط هذه اإلضافة

 :تقسيمها تبعاً لما تفيده من أمر معنوي إلى نوعين هما

نوع يفيد تعريف المضاف أو تخصيصه بما يضـاف إليـه ؛ ألن الغـرض مـن      - 1

تخصيصه بإضافته إلى مخصـوص  ، واإلضافة تعيين المضاف بإضافته إلى معين من المعارف

 .كذلك إلى سائر المعارف، والخ.. .أرُضَك، ومالَُك(و )غالُم خالٍد(نحو  :فاألول ،من النكرات

إال أنـه   ،شـيء شـائع   :فالمضاف هنا قبل إضـافته  )غالُم امرأٍة(و )غالُم رجلٍ(نحو  :الثانيو

" قد و الشيوعو التخصيص هنا يعني تضييق العمومو تخصص بوساطة إضافته إلى أحد الجنسين
                                                 

تحقيـق محمـد   . إلى ألفية ابن مالك أوضح المسالك :أبو محمد عبداهللا جمال الدين بن يوسف األنصاري ،ابن هشام) 1(

بهـاء الـدين    ،ينظر ابن عقيـل . 3/87. م 1966. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 5ط. محيي الدين عبدالحميد

على .شرح التصريحوينظر . 2/46. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. شرح ابن عقيل :عبداهللا الهمداني المصري

 .2/28. التوضيح

 دار الكتـاب : بيـروت . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. حاشية الصبان: على ألفية ابن مالك شرح األشموني) 2(

. 6ط. المكتبـة المصـرية  . صـيدا . جامع الدروس العربيـة : الشيخ مصطفى. يينيالغال. 2/306. 1955. العربي

3/208. 

. ط حجازي القـاهرة . تحقيق محمد نور الحسن وآخرون. شرح الوافية: رضي الدين محمد بن الحسن ،االستربادي) 3(

 .248ص . م1939
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ال ترى أن كل غالم رجـل  خرج باإلضافة عن إطالقه ؛ ألن غالماً يكون أعم من غالم رجل أ

 .)2(النحويين  هذا النوع هو الغالب عند، و)1("ليس كل غالم غالم رجل و غالم

هذا النـوع يكـون علـى    ، وإن أضيف إلى معرفة، ونوع يفيد تخصيص المضاف - 2

 :قسمين تبعاً للمضاف هما

أريد بهما مطلق  إذا )غير، ومثل(  نحو ،أن يكون المضاف من األسماء المتوغلة في اإلبهام –أ 

 .)3(المغايرة الكمالهما من كل وجهو المماثلة

فهـذه األسـماء ال تكتسـب     .شـبههما و )سواك، وشبهك، ونظيرك(كل ما هو بمعناهما نحو و 

 .إن أضيفت إلى معارفو التعريف

دخـول ربَّ  و )برجـلٍ ِمثِلـكَ  ، وَمَرْرتُ بَرُجلٍ غيرَك(صف النكرة بها نحو و لذا صح 

ال ينفـك عنهـا   ، وهذه األسماء مما يالزم اإلضافةو. )4( تدخل إال على النكراتهي ال، وعليها

 .الحتياجها إلى التخصيص

ضابطه أن و أن يكون المضاف قابالً للتعريف إال أنه وقع موقعاً يستحق النكرة فيؤول بها –ب 

أو معطوفاً  ،فية للجنسأو اسماً لال النا ،أو تمييزاً ،كأن يقع حاالً .)5(يقع موقع ما ال يكون معرفة

 )فصـيالً لهـا  و    كم ناقـة ً (التمييز نحو و )جاء زيٌد وحَده( :فالحال نحو )ربَّ(على مدخول 

النافية للجـنس نحـو قـول     )ال(اسم و )أخيِهو رّب رجلٍ( :نحو )ربَّ(المعطوف على مدخول و

 :الشاعر

     ]الوافر [  .)1(نيُمالٍق ال أَباِك تُخَوِّفي     أبِالْموِت الذي البدَّ أنِّي

مـا  و  )ال(ال يعني أن هناك فصالً بين اسـم   )ال أبا لك(بين التركيب كما في  )الالم(إن وجود 

                                                 
 .119 – 2/118. عالم الكتب. شرح المفصل )1(

 .119 – 2/118. أوضح المسالك )2(

 . 27 – 2/26 .شرح التصريح. 3/87. أوضح المسلك .327 .شرح شذور الذهب )3(

 .2/126 .شرح المفصل. 4/89.  مرجع سابق .المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. 1/427 .الكتاب )4(

 .2/26 .شرح التصريح. 329 – 328 .شرح شذور الذهب )5(

. 345ص  1والخصائص ج. 147ص  7ج . 85ص . 5ّية النميري في الكامل ج هذا البيت من الطويل وهو ألبي ح )1(

 .105ص  2وابن يعيش ج 362ص 1وابن الشجري في أهاليه ج
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 .)2(ال أباك في معنى ال أبا لك :تقول –كما ذكر سيبويه  –ألن العرب  ،أضيف إليه

  :مما قاله عنترة في هذا البابو

  ]الكامل [   )3(أوال ُأَوكُِّل بالرَّعيلِ األوَّلِ       إذْ ال ُأباِدُر في الَمضيِق فَوارِسي

فلما جاءوا بالم اإلضافة تركوا االسم على حاله قبل أن تجيء الـالم إذا كـان المعنـى    

لم يغيروا األول عن حالـه قبـل أن   و صارت الالم بمنزلة االسم الذي ثني به في النداء، وواحداً

  :ذلك قول الشاعر، وتجيء به

  ]الخفيف [       )4(ال ُيلِقَينَّكْم في َسْوأٍة ُعَمُر   َم َعِديٍّ ال أَبالكُُميا تْيَم تْي 

 .لم يغيروا آخر طلحة عما كان عليه قبل أن تلحق ،بمنزلة الهاء إذا لحقت طلحة في النداءو

 .)5(هذا ما أكده النحويونو من كالم سيبويه يتبين أن الالم مقحمة لتوكيد اإلضافةو

 :افة المعنوية عند النحاةمعاني اإلض – 1

أو صور وفقاً لضوابط استخلصوها من العالقة  ،قسم النحاة اإلضافة المعنوية إلى أنواع

هذه ، واإلضافة  فقد تتوافق هذه العالقة في الداللة مع معنى من معاني حروف ،بين المتضايفين

ه الحروف ضـابطاً  جعلوا لكل إضافة تأتي على معنى أحد هذ، وفي، ومن، والحروف هي الالم

قد سميت كـل إضـافة بداللـة    و يميزها عن إضافة أخرى قد تتوافق معنى مع حرف آخر منها

، أو تسمى اإلضـافة الالميـة   ،في، ومن، وفقالوا اإلضافة على معنى الالم ،الحرف في المعنى

 .)1(الظرفية، والبيانيةو

                                                 
 .2/276 .الكتاب )2(

 .127ص . شرح الديوان )3(

. 4/99. 301. 2/298.خزانة األدبو. 21/349.األغانيو. 238صواألزهية . 212هذا البيت لجرير في ديوانه ص )4(

شرح و. 2/855 .شرح شواهد المغنيو. 1/142 .شرح أبيات سيبويهو. 6/29.الدررو 1/345والخصائص . 107

. 4/24 المقاصد النحويةو. ) أبي( 14/11 لسان العربو .101والالمات . 2/205. 1/53 الكتابو. 2/10 المفصل

 .2/112 همع الهوامعو. 2/457. مغني اللبيبو. 4/204 األشباه والنظائروبال نسبة في . 4/229 المقتضبو

شـرح  . 1/474 .في النحـو  األصول. 375 – 4/374.  مرجع سابق. المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )5(

 .1/265 .الرضي

 .2/206 .جامع الدروس العربية) 1(
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 :اإلضافة بمعنى الالم

ا أن يكون المضاف إليه مالكـاً أو مسـتحقاً   ضابطهو االستحقاقو تسمى إضافة الملكو

نحو ذلـك مـن   و )كتابي، وأرُضه، وطعاُمه(أيضاً ، وأي هو مالكه )غالُم زيٍد( :نحو ،للمضاف

أي  )مسـجُد علـي  و سـرُج الدابـِة،  (أما االستحقاق فنحـو   ،المملوكو قبيل العالقة بين المالك

لمسجد يستحق علي أن ينسب إليه إن كـان  كذا او ال تملكهو إذ الدابة تستحق السرج ،مستحقاتهما

ليس كل ،   واالستحقاق أعم من الملك ؛ ألن كل مالك يستحق لملكه، وال يملكهو كان بانيه مثالً

علـى   )سرُج الدابِة(و       )غالٌم لزيٍد(على معنى  )غالُم زيٍد(على ذلك يكون و. مستحق مالكاً

 .)2(االستحقاق أو االختصاصو لكفيكون معنى اإلضافة الم )سرٌج للدابِة(معنى 

فأصـل  (أما كونها على معنى الالم فلتوافق معنى هذه الالم مع الداللة الوظيفية لإلضافة 

هي التـي نجـدها عنـد    و. )3()ليس في الحروف حرف معناه التمليك إال الالمو اإلضافة التمليك

 .)4(ةاالستحقاق فسماها الم اإلضافو سيبويه ال تدل إال على معنى الملك

 :اإلضافة بمعنى من

فيكون الغرض  ،)5(ضابطها أن يكون المضاف إليه جنس المضاف الذي هو بعض منهو

 هذا ثوٌب مـن خـزٍ ،  (فمعناها  )خاتُم فضٍة، وباُب خشبٍ، وهذا ثوُب خزٍّ(منها بيان جنسه نحو 

 .)خاتٌم من فضٍة، وباٌب من خشبٍو

هذا الحـرف هـو   و ضافة بيان الجنسبمالحظة الحرف بينهما يتضح أن المراد من اإلو

             شرط من المبينة أن يصـح اسـم المجـرور بهـا علـى المبـين كمـا فـي        و( ،المبينة )من(

 .)2())1("فاجتنبوا الرِّْجَس من األْوثانِ "  :قوله تعالى

                                                 
شرح  .260ص. م 1972. دار الحكمة. دمشق. تحقيق علي حيدر. المرتجل: أبو محمد عبداهللا بن أحمد. ابن الخشاب) 2(

 .2/119 .المفصل

. م1984. بغـداد . ط االرشـاد . تحقيق هادي عطية مطر. كشف المشكل في النحو: علي بن سليمان ،الحيدرة اليمني) 3(

 587ص

 .4/217. الكتاب) 4(

 .جامع الـدروس العربيـة  . 30ص . دمشق. تحقيق علي حيدر. عبدالقاهر. الجمل للجرجاني. 1/273 .شرح الكافية) 5(

3/206. 

 .30: الحج )1(
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 بأن المضاف قد يقع عليه اسم المضاف إليـه "  ،)الالم(لذا تنفصل هذه اإلضافة عن التي بمعنى 

الحلقـة  ، وأال ترى أن الباب من الخشب خشٌب .ال يقع هناك اسم المضاف إليه على المضافو

 .)3("ليس غالم علي بعلي ، ومن الفضِة فضة

بعد تفكيكها بإظهار التنوين في األول  – )4(قيل من شروطهاو –يصح في هذه اإلضافة و

، هذا خاتٌم فضـةٌ "  )باُب خشبٍ، وخزٍ ثوُب، وهذا خاتُم فضٍة(أن يكون الثاني تابعاً لألول فيكون 

يجوز ، والتفسيرو يجوز نصبه على التمييز، وفهو مرفوع على البدل" باٌب خشٌب ، وثوٌب خٌزو

 .)5(أن يكون صفة على التأويل

، "الخـاتُم فضـةٌ   و الثوُب خٌز"  :كما يصح أن يقع في صورة أخرى خبراً لألول فيقال

جعلها متميزة بهذه الصـورة التـي    ،مع هذه العالقات الدالليةتوافق هذه اإلضافة بعد تفكيكها و

 .تكون عليها بين المتضايفين عن بقية أنواع اإلضافة أو صورها

 :اإلضافة بمعنى في

يا صاحبي " ، و)6("مكُر الليلِ "  :نحو ، ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفاً للمضافو

هي من ، ولك بمالحظة ذلك الجر بين المتضايفينذو. فتكون على معنى مكٌر في الليل )7("السجنِ 

 .)8(ابن مالك، وابن الحاجب، واختيار الجرجاني

ال و " :قـال الرضـي  . الخضري، وابن الناظمو ،قد أنكرها بعض النحويين كالرضيو

اختصـاص  و نقول إن إضافة الظرف بمعنى المظروف إلى الظرف بمعنى في فإن أدنى مالبسة

نحـو كوكـب   ، وخذ طرفـك  :الالم تقول أحد حاملي الخشبة لصاحبه يكفي في اإلضافة بمعنى

هي التي يقال لها إضافة ألدنى مالبسة فنقول كل ما لم يكن فيه المضاف إليـه  و الخرقاء لسهيل

 كل إضافة كان المضاف إليه جنس المضاف فهو بتقدير مـن و فهو بمعنى الالم ،جنس المضاف
                                                                                                                                               

 .1/273 .شرح الكافية )2(

  .م 1969دار التأليف . حسن شاذلي فرهود. تحقيق د. 1/268. االيضاح العضدي: أبو علي ،الفارسي )3(

 .262ص . المرتجل )4(

 .262ص . لمصدر السابقا )5(

 .33: سبأ )6(

 .41: يوسف )7(

 .2/46 .همع الهوامع. 1/273. شرح الرضي. 155ص . تسهيل الفوائدالمساعد في  )8(
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 .)1("ال ثالث لهما و

عليـه أكثـر   و من هو ما ذهب إليه المتقدمون كـالجرمي و بمعنى الالمتقسيم اإلضافة و

 .)4(عليه الجمهور، و)3(قيل هو مذهب سيبويهو. )2(المتأخرين

إذ  ،)6(،و ابن الضـائع )5(عليه اقتصر الزجاج، ومنهم من ذهب إلى أنها ال تكون إال بمعنى الالمو

 .)7(إن معنى الالم هو األصل

ناقـة رقـود   "  :استدلوا على ذلك بقول العـرب و )عند(عنى قد زاد الكوفيون إضافة مو

بأنه يمكن أن يكـون مـن بـاب     ،رد ذلك ابن عصفورو فقالوا بمعنى رقوٌد عند الحلب ."الحلب

 .)9(نسب السيوطي ذلك الرد إلى أبي حيانو. )8(األصل رقوٌد حلُبهاو الصفة المشبهة باسم الفاعل

،     تكون اإلضـافة علـى معنـى الـالم أو مـن     لقد أنكر ابن درستويه على الجرمي أن 

 لو كان ما قاله الجرمي صحيحاً للزم أن يكون كل مضاف نكرة ألنه يصير ثوب الخـز "  :قالو

نحن و   هذا نكرةو غالم لعليو على معنى الالم ثوب للخزو غالم عليٍ إذا كان على معنى منو

ال و ن اإلضافة ليسـت بمعنـى الـالم   إذا أضفنا ال يبقى نكرة إذا أضيف إلى معرفة فدل على أ

 .)1("بمعنى من 

أنها ليسـت  و الذي أذهب إليه أن اإلضافة تفيد االختصاصو " :قال أبو حيان متابعة لدرستويهو

 .)2("إن جهات االختصاص متعددة و ال على نيتِهو على تقدير حرف مما ذكروا

                                                 
اعتنى . شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك :بدر الدين محمد بن محمد بن مالك ،ابن الناظم. 1/274. شرح الرضي )1(

 .148 – 147ص . هـ 1312: بيروت. ط القديس جيورجيوس. بتصحيحه وتنقيحه محمد بن سليم اللبابيدي

 .266ص . م 1947. تحقيق سدني كالزر نيو هافتن. كمنهج السال: أبو حيان األندلسي )2(

 .2/305 .شرح الشموني )3(

 262ص. المرتجل. 2/118. شرح المفصل. 1/267. االيضاح العضدي. 2/3 .في النحو األصول )4(

 .2/25 .شرح التصريح )5(

 .226. منهج السالك )6(

 .2/46. همع الهوامع. 2/25 .شرح التصريح )7(

 .226 .منهج السالك )8(

 .2/46 .همع الهوامع )9(

 .265 .منهج السالك )1(

 .47 – 2/46 .همع الهوامع .266 . المصدر السابق)2(
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إضافة على و على تقدير الالم أجابوا ابن درستويه بأن ما قاله ال يلزم إال لو قال إضافةو

 .)3(بهذا يعرف أن التعبير بالمعنى أسد، وتقدير من ؛ ألن المقدر له بحكم الثابت

لـم   ،فيجعل المعرفة نكرة ،إن ما الحظه ابن درستويه من أن التقدير يغير وجه التعبير

     ن النكـرة يكن خافياً على جميع النحويين إذ ال يمكن أن نتصور أنهم لم يفرقوا فـي ذلـك بـي   

 .المعرفةو

إال أن الالم إذا .. .أما األسماء المضافة إلى األسماء بأنفسها فتدخل على معنى الالم"  :قال المبرد

 .)4("حالت بين االسمين لم يكن األول معرفة من أجل الحائل 

 ،هذا غالم لزيـد ، وهذا غالم زيد :فما الفرق بين قولك :فإن قال قائل"  :قال الزجاجيو

فقـد   ،هذا غالم زيد الفرق بينهما أنك إذا قلت :ا كنت قد أضفته في الوجهين إلى زيد؟ قيل لهإذ

إذا قلت هـذا غـالم   و. شهر به عندهو إنما تخاطب بهذا من عرف ملك زيد إياه، وعرفته بزيد

 ،فإنما تشير إلى غالم منكور ثم عّرفت مخاطبك إن زيداً يملكه في عّدِة غلمانٍ أو َوْحـَدهُ  ،لزيد

غالم فـي  و فهذه مخاطبة من لم يعلم ملك زيد إياه حتى أفدته ،فأفدته من معنى الملك ما لم يعلمه

 إن كانت الالم قد أدت معنى إضافته إلى زيد ألنهـا تفصـل بـين المضـاف    و هذا الوجه نكرة

 .)5("يكون المضاف إليه تاماً لهو المضاف إليه من يتعرف المضاف بهو

 ن من إطالق قولهم في مثل غالم زيد أنه بمعنى الالم إن معناهفال تظن"  :قال الرضيو

معنى غالم زيد الغالم و معنى غالم لزيد سواء بل معنى غالم لزيد واحد من غلمانه غير معينو

المعين من غلمانه إن كان له غلمان جماعة أو ذلك الغالم المعلوم لزيـد إن لـم يكـن لـه إال     

 .)1("واحد

ال يلزم فيما هو بمعنى الالم أن يجوز التصـريح بهـا بـل يكفـي إفـادة      و " :مما قاله أيضاًو

                                                 
 .792ص . م 1983. جامعة بغداد. رسالة ماجستير. تحقيق فخر جبر. النكت: السيوطي )3(

 .4/143. المقتضب )4(

. 1998الطبعة الثانيـة  . يحيى علوان حسون. قيق ددراسة وتح. الالمات: علي بن محمد الهروي النحوي. أبو الحسن )5(

 .مركز عادي للدراسات والنشر

 .1/274 .شرح الكافية )1(
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 .)2("االختصاص الذي هو مدلول الالم 

إن القول بمعنى اإلضافة ال يعني اإلضافة إال مالحظـة العالقـة التـي تكـون بـين      

ما تكون عليه هذه العالقة بما تحمل من داللة أو بما تكون عليـه مـن صـورة    ، والمتضايفين

  .المعنى أو الغرض المستفاد منه في هذه الصورة من اإلضافة لتوضيح

الحرف الذي تكون اإلضـافة بمعنـاه ال يعنـي    ، وفالقول بالمعنى ال يعني التقدير مطلقاً

   فألن الـالم ال تـؤدي إال معنـى الملـك    " الالم " إن قيل بمعنى ، ووجوده بين طرفي اإلضافة

لغرض فرز  )من(قد يكون القول بمعنى و يه اإلضافةهو الغرض النحوي الذي تؤدو االستحقاقو

 التمييزو   هذه العالقات بين االسمين المتضايفين في هذه الصورة بما يحمالنه من عالقة كالبدلية

 .الوصفو اإلخبارو

مع مالحظة أن  ،تكون بياناً للظرف التي يكون عليها المضاف إليه )في(اإلضافة بمعنى 

 .ألن اإلضافة تدل على الملكية حقيقةو )3(النحاة ألنها تكون بأكثرية معنى الالم هو األصل عند

لعل الذوق ما دعا الغالييني أن يذهب إلى أن ثمة إضافة تكون على معنى كاف التشبيه و

انتثـر لؤلـُؤ   "  :نحو  ضابطها لديه أن يضاف المشبه به إلى المشبهو سّماها اإلضافة التشبيهية

إن كانت عند النحاة ، و، أي الدمع الذي كاللؤلؤ على الخدود التي كالورد"ُدوِد الدَّْمعِ على َوْرِد الخ

 .)4(على معنى الالم كما أشار

  مـن و الثاني كما تالحـظ الـالم  و الكاف هنا ال يمكن مالحظتها أو تقديرها بين األولو

ـ  و مما يؤكد لنا خاصة ،بل تكون مالحظتها بالعكس ،فيو اة فـي  إن الغالييني لم يخـالف النح

إن هذه التقديرات للمعنى ال يمكن ردها إلى العامل بل هي قائمة على أساس المالحظة ، ومذهبهم

 .لما بين طرفي اإلضافة من عالقات

 محظورات اإلضافةو مكتسبات المضاف

    فيعامـل معاملـة المؤنـث    ،قد يكتسب المضاف التأنيث أو التذكير من المضاف إليـه 

                                                 
 .1/274. لمصدر السابقا )2(

 .3/85 .أوضح المسالك )3(

 .208 – 3/207. جامع الدروس العربية )4(
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            فمـن األول  .المضـاف لالسـتغناء عنـه بالمضـاف إليـه      شرط ذلك صـالحية ، وبالعكسو

 :قول الشاعر، و"شمس العقل مكسوف بطوع الهوى "  :نحو، و"قطعت بعض أصابعه "  :قولهم

 ]الرجز [   )1(طوْيَن َعْرِضيو طوْيَن طوِلي    طوُل الليالي أْسَرَعتْ في نَقضي   

 على أن االسم المذكر )أسرعت(أنيث الفعل بت )طول الليالي أسرعت( :شهادته في قولهو

أن و السـيما و     المضاف إليه واحـد و فكأن المضاف ،قد اكتسب التأنيث من اإلضافة )طول(

 .المضاف ذو صالحية لالستغناء عنه بالمضاف إليه

فمراعاة تأنيث المضـاف   ،بحيث لو حذفَ لفسَد المعنى ،أما إذا لم يصح االستغناء عن المضاف

ــذكي ــةٌأو ت ــو ،ره واجب ــةَ  "  :نح ــالُم فاطم ــاء غ ــلِ  " و "ج ــةُ خلي ــافرت غالم                 "س

إذ لو حذف المضاف فـي المثـالين   " سافر غالمة خليل " ال ، و"جاءت غالم فاطمة " فال يقال 

 .)2(لفسد المعنى

  :عن الثاني قولهو

 ]البسيط [   )3(صِِي الَهَوى َيزَداُد تنويَراَعقُل َعاو  إناَرةُ الَعقلِ  َمكُسوفٌ بطْوعِ  َهًوى   

لكنه بإضافته ، وكان من حقه التأنيث، وفقد ورد خبر المبتدأ المؤنث مذكراً مع أنه مشتق

أن و السـيما  ،اكتسب التذكير منه فجاز اإلخبار عنـه بالوصـف   ،هو اسم مذكرو "العقل " إلى 

بطـوع   العقل مكسوف(ن الممكن القول فم ،المضاف ذو صالحية لالستغناء عنه بالمضاف إليه

 .)1()الهوى

                                                 
شـرح أبيـات   و. 226. 225. 4/224.خزانـة األدب و. 21/30.األغـاني هذا البيت من الرجز لألغلب العجلي في  )1(

 .شرح شـواهد المغنـي  وله أو للعجاج في . 3/395 .المقاصد النحويةو. 2/31.شرح التصريحو. 1/366 .سيبويه

مغني و. 252والصاحبي في فقه اللغة . 2/106.األشباه والنظائروبال نسبة في . 1/53 .الكتابوللعجاج في . 2/881

 .200. 4/199 .المقتضبو. 2/512. اللبيب

 .311 – 3/310 .منهج السالك. 83 – 3/79 .أوضح المسالك .211 – 3/210. مصدر السابقال )2(

. 5/263 األشـباه والنظـائر  وبال نسبة فـي  . 3/396 المقاصد النحويةوهو لبعض المولدين في . البيت من البسيط )3(

ـ و. 2/310 شرح األشـموني و. 5/106. 4/227خزانة األدبو. 3/105 أوضح المسالكو . 2/32.رح التصـريح ش

 .2/512. مغني اللبيبو

 .311 – 3/310. منهج السالك. 81 – 3/80 .أوضح المسالك )1(
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    ،      ال موصـوف إلـى صـفته   و "لْيـثُ أَسـٍد   "  :فـال يقـال   ،)2(ال يضاف اسم لمرادفه

فإن سمع ما يوهم شيئاً مـن   ،)فاِضُل َرُجلٍ (نحو  ،ال صفة إلى موصوفها، وَرُجُل فاِضلٍ :نحو

 .)3(ذلك يؤوَّل

داُر اآلخرةِ ، فهو علـى  و حبةُ الحمقاءِ ،و ُد الجامعِ ،مسج، وصالةُ األولى :أما قولهمو

مسجُد المكـان  و ،صالةُ الساعِة األولى :التأويل، وإقامة صفته مقاَمهو تقدير حذف المضاف إليه

 .داُر الحياِة اآلخرِة، والحمقاء )4(حبةُ البقلِةو ِالجامعِ ،

 بين المضـاف  )من( بشرط أن يصح تقدير ،أما إضافة الصفة إلى الموصوف فجائزةو

عظائٌم مـن  و التقدير كرام من الناس، و)5("عظائُم األمورِ ، وكراُم الناسِ"  :نحو ،المضاف إليهو

 .األمور

ال يجـوز  ، وشـهُر رمضـانَ  ، ويوُم الجمعـةِ  :نحو ،كذلك يجوز أن ُيضافَ العام إلى الخاصو

 .ذلك لعدم الفائدة، والعكس

ذلك ،  وتسمى إضافة ألدنى مالمسة، وبينهما قد يضاف الشيء إلى الشيء ألدنى سببو

فأضفت المكان " انتظرني مكانَك أمسِ "  :أنك تقول لرجل كنت قد اجتمعت به باألمس في مكان

 .ال خاصاً بهو وليس المكان ملكاً له ،جوده فيهو هو اتفاقو إليه ألقل سبب

أعربـوه  ، وُمقَاَمـه  أقاموا المضاف إليـه و اإلبهام حذفوا المضافو إذا أمنوا االلتباسو

اسأل و التقدير، و"الِعيَر التي أقبلنا فيها و اسألِ القريةَ التي كنَّا فيهاو " :منه قوله تعالى، وبإعرابه

           ،     التبــاٌس فــال يجــوزو أمــا إن حصــل بحذفــه إبهــاٌم ،أصــحاب العيــرو أهــل القريــة

 .   )1("غالَم عليٍّ رأيتُ "  :أنت تريدو "رأيت علياً "  :فال ُيقال

             قد يكون في الكـالم مضـافان اثنـان فيحـذف المضـاف الثـاني اسـتغناًء عنـه        و

                                                 
 .لمصدر السابقا )2(

 .لمصدر السابقا )3(

ولقد وصفت بالحمقاء مجازاً ؛ ألنها تنبت في مجاري المياه فتمـر بهـا   . ويسمى الرجلة أيضاً. نبات معروف: البقلة )4(

 .قدامفتقطعها فتطؤها األ

 .212 – 3/211. جامع الدروس العربية )5(

 . 212-3/211جامع الدروس العربية  )1(
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شـحمةً ،    ال كل بيضاَءو: فكأنَّك قلت" ال بيضاَء شحمة ، وما كلُّ سوداَء تمرة"  :باألول كقولهم

 .مضاف إلى مضاف محذوف :فبيضاء

يحذف المضاف إليـه األول اسـتغناًء عنـه    قد يكون في الكالم اسمان مضاف إليهما ف

فلمـا حـذف    ."أخـوه  و جاء غالُم علـيّ " األصل ، و"أخو علّي و جاء غالُم"  :نحو،  بالثاني

،              مضـافاً  )غـالم (فيكـون   ،المضاف إليه األول جعلت المضاف إليه الثـاني اسـماً ظـاهراً   

 .)2()علي( :المضاف إليه محذوف تقديرهو

 المضاف إليهو لمضافالفصل بين ا

األولـى   :هي، ومنها ثالث جائزة في السعة ،ذهب ابن هشام إلى أن مسائل الفصل سبع

قتـُل  "  :الفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر، والمضاف إليه فاعلهو أن يكون المضاف مصدراً

 :قول الشاعر، و)3("أوالَدُهْم شَُركَاِئهِْم 

 ]الطويل [  )4(فُسقناُهْم َسوقَ الُبغاثَ األَجاِدلِِ    سِّلْم َرْأفةً َعتَْوا إذْ َأَجْبنَاُهْم إلى ال 

 "سـوقَ  " ذلك بحشر المفعول به بـين المصـدر   ، و"سوقَ البغاثَ األجادل "  :الشاهد في قولهو

 .مفصول عن المضاف إليه بمفعوله، والمصدر هنا مضاف إليه إلى فاعله، و"األجادلِ " فاعله و

                أمـا الثانيـة   ،)5("َهَواَهـا  و تـْرُك يومـاً نَفِْسـكَ   "  :ل بعضـهم كقـو  ،إما ظْرفُـه و

 ،الفاصـُل مفعولـه الثـاني   ، وإما مفعوله األول :المضاف إليهو أن يكون المضاف وصفاً :فهي

 :قول الشاعر، و"فال تحسبنَّ اَهللا ُمخِلفَ َوْعَدُه ُرُسِلِه " كقراءة بعضهم 

 ]الكامل [  )1(ِسَواَك ماِنُع فَْضلَُه الُمْحتاجِ و       مَُّك بالِغنىما زال ُيوِقُن َمْن َيُؤ

ـَه المحتاجِ " فشهادته في قوله  حيث فصل المفعول به الثـاني بـين اسـم الفاعـل     " مانُع فضل

                                                 
 .213 – 3/212. لمصدر السابقا )2(

 .137: األنعام )3(

 شرح األشمونيو. 3/180 أوضح المسالكوبال نسبة في . 491وهو بال نسبة لبعض عمدة الحافظ . البيت من الطويل )4(

 .الصقر: األجادل. 3/465 المقاصد النحويةو. 2/57شرح التصريحو. 2/327

 .2/137. أوضح المسالك )5(

 .2/58.شـرح التصـريح  و. 2/327 شرح األشمونيو. 3/182 أوضح المسالكوهو بال نسبة في . البيت من الكامل )1(

 .3/469 المقاصد النحويةو. 493.شرح عمدة الحافظو
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 .المضاف إليهو المضاف

 ،        "هـل أنْـتُْم تـارِكُو لـي صـاِحبي      "  :السـالم و أو شبه الظرف كقوله عليه الصالة

 :قول الشاعرو

 ]الطويل [  )2(كناِحِت يوماً صخرٍة بَِعِسيلِِ    ِمْدحتيو فَرِ شِْني بخَْيرٍ ال أكُونَْن

 .مفعوله المضاف إليهو فشهادته أنه فصل الظرف بين اسم الفاعل المضاف

ما سوى ذلـك فمخـتص   ، و"زيٍد  ،اِهللا، وهذا غالُم"  :كقولك ،أن يكون قسماً :أما الثالثة

نعني به معمـوَل  ، والفصل باألجنبي :قد أشار إلى ثالث مسائل من ذلك بقوله إحداهاو ،بالشعر

 :كقوله ،فاعالً كان ،غير المضاف

    ]المنسرح [   )3(إذْ نََجالَُه فنِعَم ما نََجال         أنَْجَب أياَم واِلَداُه بِِه    

بي أي بمعمول غيـر المضـاف   بأجن )إذ(المضاف إليه و )أيام(فشهادته أنه فصل بين المضاف 

 .)أنجب(فاعل  )والداه(و )والداه(أعني بقوله 

  :كقوله ،أو مفعوالً

 

 ]البسيط [  )1(كما تضمََّن ماَء الُمْزنَِة الرََّصفُ  تْسِقي امتياحاً ندى الِمْسواَك رِيقَتَها    

  إليـه المضـاف  و )نـدى (حيث فصل بين المضـاف   )ندى المسواَك ريقتها(فشهادته في قوله 

 . )تسقي المسواك ندى ريقتها(التقدير و )تسقي(بأجنبي هو المفعول األول للفعل  )ريقتها(

 :كقول الشاعر ،أو ظرفاً
                                                 

شـرح  و. 2/328 شـرح األشـموني  و. 5/43.الـدرر و. 3/184 كأوضح المسـال  وبال نسبة في. البيت من الطويل )2(

 همـع الهوامـع  و. 3/481 المقاصد النحويةو. 11/447 لسان العربو. 328شرح عمدة الحافظو. 2/58.التصريح

 .رمكنسة العطار التي يجمع بها العط: عسيل. 2/52

. 11/646 لسان العربو. 2/58.ريحشرح التصو. 5/49.الدررو. 285وهو لألعشى في ديوانه . البيت من المنسرح )3(

. 1/328 شرح األشـموني و. 3/186 أوضح المسالكوبال نسبة في . 3/477 المقاصد النحويةو. 1/152والمحتسب 

 .2/53 همع الهوامعو. 96 مجالس ثعلبو. 1/748 لسان العربو. 494.شرح عمدة الحافظو

  المقاصـد النحويـة  و. 2/58.شـرح التصـريح  و. 5/44.الـدرر و. 1/171البيت من البسيط وهو لجرير في ديوانه ) 1(

 .2/52 همع الهوامعو. 2/328 شرح األشمونيو. 3/187أوضح المسالكوبال نسبة في . 3/474



 34

 ]الوافر [  )2(يهوِديٍّ ُيقارُِب أو ُيزِيُل    كما خُطَّ الِكتاُب بكفٍّ يوماً  

 ".يوماً"الظرف  بأجنبي هو" يهودي"المضاف إليه و "كفّ " شهادته أنه فصل بين المضاف و

 :كقوله ،الفصل بفاعل المضاف :)من األجنبي(الثانية 

 ]الرجز [  )3(ال َعِدْمنَا قَْهَر َوْجٌد َصبِّ و     ما إْن َرأْينَا ِللَْهوى ِمن طبِّ   

قهـر وجـد   (، بفاعل المضـاف  )صب(المضاف إليه و )قهر(شهادته أنه فصل بين المضاف و

 .)صّب

  :من الفصل بالمفعول قولهيحتمل أن يكون منه أو و

 ]البسيط [  )4(فإّن ِنكاَحها مطرٍ َحَراُم     فإْن يكنِ  النِّكاُح أَحلَّ شَيٍء  

فصـل  و لم تـدع إليـه ضـرورة   و )مطر(حيث خفض  )نكاحها مطر حرام(شهادته في قوله و

 )الهاء(  انفإن ك .المفعوليةو الهاء محتملة للفاعلية، والمضاف إليهو بين المضاف )ها(بالضمير 

 . فاعله )مطر(إن كان مفعوله كان ، والمجرور مفعوله )مطر(كان  ،فاعله

 :كقوله ،)1(الفصل بنعت المضاف :الثالثةو

 ]الطويل [  )2(ِمن ابنِ  أبي شْيخِ  األباطحِ  طاِلبِ       نجوتُ وقد َبلَّ الُمَراِديُّ َسْيفَُه

المضاف و      )أبي(هو و فصل بين المضافحيث  )أبي شيخ األباطح طالب(شهادته في قوله و

 .)شيخ األباطح(هو و بنعت المضاف )طالب( إليه

                                                 
شـرح  و. 5/45.الـدرر و. 4/219.خزانـة األدب و. 2/432وهو ألبي حّية النمري في االنصـاف  . البيت من الوافر) 2(

 أوضح المسـالك وبال نسبة في . 3/470 المقاصد النحويةو. 12/390 لسان العربو 1/79الكتابو. 2/59.التصريح

شـرح  و. 403 شرح ابـن عقيـل  و. 2/328شرح األشمونيو. 65 رصف المبانيو. 2/405والخصائص . 3/189

 .2/52 همع الهوامعو. 4/377 المقتضبو. 4/158 لسان العربو. 1/103 شرح المفصلو. 495.عمدة الحافظ

 .3/143 أوضح المسالكوهو بال نسبة في . هذا البيت من الرجز) 3(

خزانـة  و. 81وأمـالي الزجـاجي   . 15/234.األغـاني و. 189وهو لألحوص فـي ديوانـه   . هذا البيت من الوافر) 4(

المقاصـد  و. 6/81.العقـد الفريـد  و. 2/59.شرح التصريحو. 952. 2/767.شرح شواهد المغنيو. 2/151.األدب

 .2/672. مغني اللبيبو. 2/329 شرح األشمونيو. 3/192 مسالكأوضح الوبال نسبة في . 1/109 النحوية

 .169 – 2/168 .أوضح المسالك) 1(

. 3/478 المقاصد النحويةو. 2/59.شرح التصريحو. 5/46.الدرروهو لمعاوية بن أبي سفيان في . البيت من الطويل) 2(

 .2/52 همع الهوامعو. 496.ظشرح عمدة الحافو. 404 شرح ابن عقيلو. 1/258شرح األشمونيوبال نسبة في 
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 :كقوله ،)3(الفصل بالنداء :الرابعة

  ]الرجز [   )4(زيٍد حِماٌر ُدقَّ باللّجامِ      كأنَّ بِْرذَْوَن أبا ِعصامِ   

                بالمنــادى المحــذوف )زيــد(المضــاف إليــه و )بــرذون(حيــث فصــل بــين المضــاف 

 .)كأن برذون زيد يا أبا عصام( :التقدير، و)أبا عصام(األداة 

أجاز الكوفيـون الفصـل بـين    ، و)5(مذهب أكثر النحويين أنه ال يجوز إال في الشعر ضرورةو

أمـا   ،لكثرته في الكـالم  ،لضرورة الشعر ،حرف الجرو المضاف إليه بغير الظرفو المضاف

، )6(حرف الجر ؛ ألنه يتسع فيهما ما ال يتسع في غيرهماو ر الظرفالبصريون فال يجيزون بغي

فال يجوز االحتجاج  ،أما ما أنشدوه فهو مع قلته ال يعرف قائله :أما الجواز عن كلمات الكوفيينو

أبو عبيدة عـن بعـض      ما حكاهو "اِهللا زيٍد و هذا غالُم" أما ما حكى الكسائي من قولهم ، وبه

فنقول إنما جاء ذلك في اليمين ؛ ألنها تدخل علـى  " اِهللا َربِّها و تسمُع صوتَف" العرب من قولهم 

حيث أدركوا مـن   ،فكأنهم لما جازوا بها موضعها استدركوا ذلك بوضع اليمين ،أخبارهم للتوكيد

  .)7(لزيادتها في الكالم في وقوعها غير موقعها )لفوا(لهذا يسمونها في مثل هذا النحو و الكالم ؛

حرصـاً علـى وضـوح     ،بعض المحدثين إلى أن األخذ برأي البصريين أفضلذهب و

فما ال شك فيه أن الفصل بين  ،جرياً على مراعاة النسق األصيل في تركيب األساليب،  والمعنى

ال يزول إال بعد عنـاء فكـري   ، وال يرتفع ،المتضايفين ال يخلو من إسدال ستار ما على المعنى

السـيما  ،  واآلذانو ب المشتمل على الفصل غريب علـى اللسـان  أن األسلو، ويقصر أو يطول

  . )1(اليوم

حتى جعال  ،فال يكون المضاف إال مع المضاف إليه ،نالحظ أن الترابط من خصائص اإلضافة 

                                                 
 .169 – 2/168 .أوضح المسالك) 3(

. 3/147 أوضـح المسـالك  وبال نسبة في . 2/50 شرح ابن عقيلهذا البيت من الرجز التي لم تنسب إلى قائل معين ) 4(

 .حصان ليس بعربي األصل: برذون

 .الخصـائص . 4/346.  مرجـع سـابق  . بالمقتض: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. وما بعدها 1/178 .الكتاب) 5(

 .م 1955. 2دار الكتب المصرية ط. تحقيق محمد علي نجار. 2/290

 .2/427 .االنصاف في مسائل الخالف) 6(

 .2/350 .المصدر السابق )7(

 .3/71 .النحو الوافي )1(



 36

 .لكن ذلك ال يمنع أن يكون ثمة ترخيص في الفصل بينهما، وبمنزلة الكلمة الواحدة عند النحويين

 )غير المحضة(ية أو اإلضافة اللفظ :ثانياً

المعنى على غيره لما بين جزئي التركيب اإلضافي من و هو ما تكون فيه اإلضافة لفظاًو

 شرطها أن يكون المضاف صفة عاملة مضافة إلى معمولها دالة على الحـال ، وتقدير لالنفصال

 .بال خالف ،الصفة المشبهةو،اسم المفعولو ،اسم الفاعل :تقع في ثالثة أنواع، و)2(االستقبالو

إذ اإلضافة على " هذا ضارُب زيٍد غداً "  :نحو )3(فاألول إضافة اسم الفاعل المراد تنوينه

 الحـذف و    النصـب و ال يتغير المعنى في شيء لجواز الوجهين التنوين، ومعنى ثبوت التنوين

تنوين انتقل فإذا ظهر ال .ألنها على نية االنفصال ،لذا تكون إضافته ضرباً من التخفيف .)4(الجرو

 .)5(هذا يضرب زيداً غداً :مثل عملهو فيكون معناه ،هي األصلو المضاف إليه إلى حالة النصب

فإنها تكون في اسم المفعول إذا كـان داالً علـى    ،كما تقع هذه اإلضافة في اسم الفاعلو

 ،لفاعـل إضافة الصفة المشبهة باسـم ا  ،النوع اآلخر، و)مضروُب العبِد(االستقبال نحو و  الحال

فاألصل في هذه األنواع  .)َمَرْرتُ بَرُجلٍ َحَسنِِ  الَوْجِه(وهي الجاري إعرابها على ما قبلها نحو 

 .اإلضافة فيها على نية االنفصال، وهو التنوين

 الغرض من اإلضافة اللفظية

إنما فائدتها تعود إلى ، وأو تخصيصاً ذهب النحويون إلى أن هذه اإلضافة ال تفيد تعريفاً

. جمع المذكر السـالم ، وأو النون في المثنى ،ذلك بحذف التنوينو. )1(رض لفظي هو التخفيفغ

 .)2(نفي التعريف عنها إجماع عند النحويينو

َهـْدياً  "  :قوله تعالى وقوعها نعتاً للنكرة كما في ،مما يزيد ذلك وضوحاً عند النحويينو

                                                 
ـ . حسـن  .النحو الوافي. 268. منهج السالك. 155. تسهيل الفوائد .83ص . شرح المفصل )2( دار . القـاهرة . اسعب

 .3/25. م 1974. 3ط. المعارف

 .2/511 .المغني )3(

 .4/149. المقتضب. 1/166 .الكتاب )4(

 .4/149 .قتضبلما )5(

 .3/92. أوضح المسالك. 269. منهج السالك. 1/278 .شرح الرضي. 83ص. المفصل )1(

 .327. شرح شذور الذهب )2(
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فـي   ،دخول رّب عليها،  و)4("ثانَي عطِفِه "  :تعالىوقوعها حاالً كما في قوله ، و)3("َباِلغَ الكْعَبِة

 :قوله

 ]البسيط [  )5(ِحْرَماناو القى ُمَباَعَدةً ِمنكْم    َيا ُربَّ غابِطنا لْو كاَن َيطلُُبكُم   

إضافة لفظيـة ال تفيـد    )نا(بإضافة اسم الفاعل إلى معموله أي  )رّب غابطنا(شهادته في قوله و

  .دخولها عليهو )رّب(يل على ذلك وقوع المضاف بعد الدل، وتعريفاًو المضاف

سـميت  و هو حذف التنوينو لهذا سميت إضافة لفظية ؛ ألنها لم تفد إال أمراً في اللفظو

 .)6(غير محضة ؛ ألنها في نية االنفصال

 هي ال تكسب المضاف تعريفـاً ، وهكذا فاإلضافة غير المحضة ال تأثير لها في المعنىو

لدليل على أنها ال تفيد المضاف تعريفاً وقوع المضاف إلى معرفة حـاالً فـي   ا، وال تخصيصاًو

ــة  ــافة اللفظي ــرة  ، واإلض ــون إال نك ــالً ال تك ــال أص ــول ، والح ــه )ُربَّ(دخ              ،   علي

فلو كان قد اكتسب تعريفاً من إضافته إلى معرفة لمـا دخلـت    ،ال تدخل إال على النكرة )ُربَّ(و

" قولك  أضف إلى ذلك أن هذا المضاف إلى معرفة يمكنه أن يقع نعتاً لنكرة كما في )ُربَّ(عليه 

 .لو كان معرفة لما صّح نعت النكرة بهو " لي صديقٌ كريُم األخالق

 هكذا فاإلضافة اللفظية ال تفيد إال من حيث اللفظ إذ تخفف اللفظ بحذف نـون التنـوين  و

قد تفيد أيضاً في إزالة القـبح اإلعرابـي   و. مضافجمع المذكر السالم من آخر الو نون المثنىو

هـذه المـرأةُ  لطيفـةٌ     و هذا الرجُل كريٌم اليُد" الذي قد نجده في ما أجاوزه عند ما قالوا مثالً 

تلك إجـازاتٌ فـي اسـتعمال    و )لطيفة(فاعل  )الحديث(و )كريم(فاعل  )اليد(على أن " الحديثُ 

 .  )1(ضعفها اإلضافة اللفظيةو ت قبحهاقد أزال، وضعيفةو الصفة المشبهة قبيحة

                                                 
 .95: المائدة )3(

 .9: الحج )4(

 .شرح أبيات سيبويهو. 2/457وسّر صناعة اإلعراب . 5/9.الدررو. 163وهو لجرير في ديوانه . من البسيطالبيت  )5(

. 7/174 لسان العـرب و. 1/427 الكتابو. 880. 2/712 .شرح شواهد المغنيو 2/28.شرح التصريحو. 1/540

أوضح وبال نسبة في . 2/47 همع الهوامعو. 4/150المقتضبو. 3/364 المقاصد النحويةو. 1/511. مغني اللبيبو

 .289. 3/227 المقتضبو. 2/305 شرح األشمونيو. 3/90 المسالك

 .46 – 2/45. شرح ابن عقيل )6(

 .3/71 . إلى ألفية ابن مالك أوضح المسالك ينظر )1(
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 أنماط اإلضافة اللفظية

 :اسم الفاعل – 1

القول بعمله يعني إظهار و. )2(اشترط النحاة في عمل اسم الفاعل أن يكون بمعنى المضي

أي  –عـامالً    فإن لم يكن ،أما اإلضافة فجوازها قصداً للتخفيف ،النصب لمعمولهو التنوين فيه

ال ، و)3(ال يصح فيه إال اإلضافة ألنه بمنزلـة االسـم  ، وهو بغير تنوين البتةف –بمعنى المضي 

هـذا  " لذلك ال يجوز التنوين فيه كما في  .)4(بين الماضيو يعمل عمل فعله إذ ال مضارعة بينه

                مـــن المحـــالو "غـــالُم زيـــٍد " ألنـــه بمنزلـــة " ضـــارُب زيـــٍد أمـــسِ 

 .)5("هذا غالُم زيداً" :أن يقال

   فيكتسـب التعريـف   ،في هذه الحالة تكون إضافته محضة كما في إضـافة األسـماء  و

لم يجّوز التنوين أحد من البصريين أو الكوفيين غير الكسائي فقد ذهب إلى و. )6(التخصيص بهاو

 أبا جعفرو    لكن هشاماً ،كما ذكر الزجاجي ،"هذا ضارٌب زيداً أمس "  :إن يقالو جواز أعماله

كلُبُهْم باِسـطٌ  و " :قوله تعالى  مما احتج به على ذلك، و)7(ابن مضاء فقد تابعاه في هذه المسألةو

 .)1("ِذَراَعْيِه بالَوِصيد 

عليه تكون إضافة اسم الفاعل عند ، و)2(ال حجة في ذلك ألنها حكاية حال :غير أن النحويين قالوا

 .الكسائي لفظية على أي حال

إذا تعلـق أحـدهما    ،ذلك ألن األصل في األسماء، ولسيوطي أن الجر أولى من النصبيرى او

ذهـب  و. )3(العمل إنما هو بجهة الشبه للمضاف فما دل على األصـل أولـى  ، وباآلخر اإلضافة

                                                 
 .200 – 2/199. شرح الرضي. 4/148. المقتضب. 167. 1/130. الكتاب )2(

 .4/148. المقتضب. 1/171. الكتاب )3(

 .6/76. شرح المفصل )4(

 .4/148. المقتضب )5(

 .1/229. شرح الرضي )6(

 .325. منهج السالك )7(

 .18: الكهف )1(

 .2/95. همع الهوامع. 325. منهج السالك. 6/77. شرح المفصل )2(

 .2/96. همع الهوامع )3(
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 .الرضي إلى أن التخفيف يكون بحذف التنوين من اسم الفاعل المضاف إلى األجنبي

زيـد   :نحو ،المضاف إليهو ببي فقد يكون في المضافأما اسم الفاعل المضاف إلى الس 

استتاره و   في المضاف إليه بحذف الضميرو فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين ،قائم الغالم

 ،قد يكون في المضاف وحـده و –الصفة المشبهة و هذا يشمل أيضاً اسم المفعولو –في الصفة 

 أبي علي، و)5(اسم الفاعل المتعدي خالفاً لألخفش لقد منع الجمهور إضافة  .)4(قائٌم غالُمُه :نحو

يجوز إضافته و )7("الشيء ال يضاف إلى نفسه و ألنه هو في المعنى" وعدم جوازه ،)6(ابن مالكو

ــك   ــي ذل ــبس ف ــدم الل ــالزم لع ــل ال ــن الفع ــأخوذاً م ــان م ــيوطي، وإذا ك ــل الس                 نق

الفاعل المتعدي إلى المفعول دون الفاعل ألن إضـافته   ُيضاف اسم"  :قوله )صاحب البسيط(عن 

بخالف الصفة المشبهة ألنهـا تكـون    ،المضاف إليهو إلى المفعول ليحصل بذلك تعيين المضاف

، هذا يعني أن اإلضافة فيه ال تكون إال لفظيةو. تضاف إلى ما هو فاعلها في المعنىو من الالزم

 .)8(هو المقصودو

ضافة اسم الفاعل إلى المضمر تقع كالضرورة إذ ال سـبيل فيـه غيـر    ذهب النحويون إلى أن إ

هما ال يثبتان معه في هذه الصورة ، وأما النصب فال يكون إال بثبوت التنوين أو النون ،اإلضافة

التنوين مع عالمـة  و ضرورة ذلك تعود كما ذكر سيبويه إلى التزام حذف النونو. )1(من إضافته

 ،ه ال يتكلم به مفرداً حتى يكون متصالً بفعل قبله أو باسم فيه ضميرألن" المضمر غير المنفصل 

ال يكونان إال فـي أواخـر   و فصار كأنه النون أو التنوين في االسم ؛ ألنهما ال يكونان إال زوائد

 ألنه اسم ينفصـل  ،التنوين فإنه ليس كعالمة المضمر المتصلو إن كان يعاقب النونو الحروف

 ،فهي أقرب إليها مـن المظهـر   ،التنوينو اإلضمار ألنها في اللفظ كالنونليس كعالمة ، ويبتدأو

بـدليل جـواز    ،لهذا كان الضمير أولى باإلضافة من الظـاهر ، و)2("المعاقبة و اجتمع فيها هذا

                                                 
 .281 – 1/280. شرح الكافية )4(

 .1/70. شرح التصريح )5(

 .303 – 2/302. الصبان األشموني لحاشية )6(

 .120 – 2/119. شرح المفصل )7(

 .1/71. شرح التصريح. 283. 1/278. شرح الكافية )8(

 .2/153 .شرح المفصل )1(

 .188 – 1/187 .الكتاب )2(
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االقتصار على اإلضافة في و  )ضارٌب زيداً(و )ضارُب زيٍد(نحو  ،اإلضافة مع الظاهرو النصب

. )4(هذا ما أكـده المحققـون  ، وب سيبويه أن الضمير في موضع خفضمذهو. )3()ضارُبُه(نحو 

هو يرى أن الضمير المتصل باسم الفاعل سواء أكان اسـم الفاعـل   و. )5(نصب :قال األخفشو

أما الضمير المتصل باسم الفاعـل   .)6(مقترناً بأل أم غير مقترنٍ  بها ال يكون في موضع نصب

مـنهم مـن   ، وفمنهم من يجعله في موضع نصب ،ويينالمقترن بأل فهو موضع خالف بين النح

سنجد أن اإلضافة لم يحصـل   ،إذا عدنا إلى المضاف في هذا النمط، ويجعله في موضع خفض

. إنما حذف التنوين دليل على اإلضافة ؛ ألنها تنافي التنوين كما أنها دليل االتصال، وبها تخفيف

ألنها لم  ،أن ذلك ال يعني أن اإلضافة ليست لفظية إال ،)7(لو كانت ألجل التخفيف ال تلزم الكلمةو

لهذا دخلت عليـه   ،بل اإلضافة فيه لفظية فهو على حاله نكرة كما لو كان مع الظاهر ،تفد تخفيفاً

  . )يا ُربَّ غابِطنا(كما في  )ُربَّ(

 :اسم المفعول – 2

جـرى   كمـا  ،عدد حروفه، وسكناته، وهو الجاري مجرى الفعل المضارع في حركاتهو

هـذا رجـٌل   " فنقـول    )1(يعمل عمله إذا أريد به الحال أو االسـتقبال ، واسم الفاعل على ذلك

تقول " فأخوه مرفوع ألنه اسم ما لم يسم فاعله كما أنه في يضرب أخوه كذلك " مضروٌب أخوه 

زيـٌد مـدحرٌج   "  :كذلك بنات األربعة فنقولو كما تقول يستخرج متاعه" محمد مستخرج متاعه 

مضروب جار على و كما تقول يدحرج بيده الحجر فمدحرج جار على يدحرج لفظاً" ده الحجر بي

تنصـب  و تقول هذا معطى أخوه درهماً تقيم المفعول األول مقام الفاعلو تقديراًو يضرب حكماً

ال يجوز أن يبنى مفعول إال مما يجوز أن يبنى منه ، والثاني على حد انتصابه قبل بنائه للمفعول

ال يعمل إال إذا أريد به الحـال أو  و .ال مقعود ألنها الزمانو ألنه جار عليه فال تقول مقوم يفعل

مررت برجل مكرم أخوه غداً كما تقول هـذا  و االستقبال نحو قولك هذا مضروب غالمه الساعة

                                                 
 .1/230 .األشباه والنظائر )3(

 .3/101 .أوضح المسالكينظر  )4(

 .101 – 3/99 .لمصدر السابقا )5(

 .31 – 1/30 .شرح التصريح )6(

 .1/282 .شرح الرضي )7(

 .2/203. شرح الرضي. 6/80. شرح المفصل )1(
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 .)2(مررت برجل مكرم أخاه غداًو ضارب غالمه الساعة

العمل حكم الفعـل  و حكمه في المعنى" ذلك ألن و، إال أنه يضاف إلى ما هو مرفوع في المعنى

 .)4(مفعولـه و لذا تكون داللته على الحـدث .)3("فيرفع المفعول كما يرفعه فعله  ،المبني للمفعول

  . ..مؤدُب الخدامِ ، ونحو محموُد السيرِة ،إضافة اسم المفعول إلى معموله :من األمثلة على ذلكو

 

 :الصفة المشبهة باسم الفاعل – 3

إال أنها تعمل تشبيهاً باسـم   ،حسنو كريم :عن فعلها نحو )يفعل(ي ما ال يجري على هو

فتؤخـذ مـن    ،أما صياغتها .)5(الالمو يدخلها األلفو تجمعو تثنىو تؤنثو الفاعل في أنها تذكر

حسُن  :نحو ،)6()إفادة الحدوث لغير تفضيل إلفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون(الفعل الالزم 

 .… ،غالمه   مررت بالرجل الحسن وجه ،نقي الثوبو، الوجهة

 األسماء المالزمة لإلضافة

إال ما يمتنـع أصـالً مـن     ،اإلفرادو إن الغالب في األسماء أن تكون صالحة لإلضافة

 ،أسماء االسـتفهام ، واألسماء الموصولة، وأسماء اإلشارة، وأسماء الشرط، واإلضافة كالضمائر

، ن ثمة ألفاظاً في العربية ال تنفك عـن اإلضـافة الحتياجهـا إليهـا    لك ،فهي تضاف" أّيا " إال 

رفـع مـا يكتنفهـا مـن     ، واألغلب فيها أنها تالزم اإلضافة لغرض تخصيصها في السـياق و

  .إن كان للسياق الدور الرئيس في إيضاحها، ولجعلها على جهة مخصوصة في الكالم،اإلبهام

 :تقسم هذه األلفاظ إلىو

 .الزمة لإلضافة إلى المفرداألسماء الم – 1

                                                 
 .81. 6/80 .شرح المفصل )2(

 .2/121. شرح ابن عقيل )3(

  .3/232. أوضح المسالك )4(

 .1/153. األصول )5(

الـدين   تحقيـق محمـد محيـي   . شرح قطر النـدى : أبو محمد عبداهللا جمال الدين بن يوسف األنصاري. ابن هشام )6(

 .1/80.شرح التصريح. 277ص . م 1969. 13ط. المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. عبدالحميد
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  :هي على نوعينو الظروف المالزمة لإلضافة – 2

 .الظروف المالزمة لإلضافة إلى المفرد –أ 

 .الظروف المالزمة لإلضافة إلى الجمل –ب 

 :األسماء المالزمة لإلضافة إلى المفرد :أوالً

ضـافة إلـى   منها ما يخـتص باإل و المضمرو من األسماء ما يلزم اإلضافة إلى الظاهر

 .الظاهر دون المضمر،أو المضمر دون الظاهر

، سـوى ، وعنـد ، ولدن، ولدى، وكلتا، وهو كال، والمضمرو ما يضاف إلى الظاهر –أ 

، سـائر ، وسـبحان ،  ومـع ، وذوو، ومثـل ، ووسط، وبمعنى غايته ،ُحماداه، وقصارى، وبينو

 .)1(شبهو

 ."معاذ، وقاب،   وذواتا، وذواو، أوالت، وأولو، وذات، وذو"  :منه ما يختص بالظاهرو

           ،نـوع يضـاف إلـى جميـع الضـمائر      :هو علـى نـوعين  و ما يختص بالمضمرو

هـو  و نوع يختص بضـمير المخاطـب  ، و)2("إذا ُدِعَي اهللا َوْحَده" : في قوله تعالى ،وحد :نحو

سعديك " و     "إجابة  إجابة لك بعد" بمعنى " لبَّْيَك " هي ، ومعناها التكرار، ومصادر مثناه لفظاً

بمعنى تحننـا عليـك   " حنانيك " ، وهي ال تستعمل إال بعد لبيكو. إسعاداً لك بعد إسعاد :بمعنى" 

 .بعد إسراع   وهذاذيك بمعنى إسراعاً ،دواليك بمعنى تداوالً بعد تداولو بعد تحنن

 :لقد جّوز سيبويه في هذاذيك في قولهو

 ]الرجز [  )1(ُيْمِضي إلى َعاِصي الُعروِقِ  النَّْحَضا    خَضاو طْعناًو ضْرَباً َهذاذْيَك 

ذلك أنها من األلفـاظ   ،إلى ضمير المخاطب )هذاذين(حيث أضيفت  )هذاذيك(فشهادته في قوله 

   .تختّص باإلضافة إلى ضمير المخاطب، والتي تلزم اإلضافة

                                                 
 .215 – 3/214. جامع الدروس العربية. 84 – 3/83. أوضح المسالك. 3/312. منهج السالك) 1(

 .12: غافر) 2(

الطعـن  : الخـض . 3/87 أوضح المسـالك ي عبداهللا بن رؤبة بن لبيد التميمي ف. وهو للعجاج. هذا البيت من الرجز )1(

 .اللحم: النحض. الشديد
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  :في دواليك في قولهو

 ]الطويل [  )2(َوالَْيَك حتى كُلُّنا غَْيُر البسَد   إذا شُقَّ ُبرٌد شُقَّ بالُبرِد ِمثلُُه

هي من األلفاظ التـي  ، وإلى ضمير المخاطب )دوالي(حيث أضيفت  )دواليك( :فشهادته في قوله

 .تضاف إلى ضمير المخاطب

 .)3(أي ُمْسرعين ،هاذِّينو فقد جّوز الحالية بتقدير نفعله مداولين

 .)4(ية مردوٌد كذلكتجويز األعلم في هذاذيك في البيت الوصفو

 :هي على قسمينو الظروف المالزمة لإلضافة :ثانياً

 .الظروف المالزمة إلى المفرد – 1

 .الظروف المالزمة إلى الجمل – 2

 :الظروف المالزمة إلى المفرد – 1

أنه ال يكون إال ظرفاً مبهماً سواء أكان للـزمن   ،ما يالحظ في مالزمة الظرف لإلضافة

 .فإن اإلضافة ال تفيد تعريفاً أو تخصيصاً لهذا، وأم للمكان

 :تقسم هذه الظروف إلى قسمينو

 :وهي ،الظروف التي تالزم اإلضافة مع جواز القطع فيها عند اإلضافة –أ 

 مع – 2.   ظروف الغايات – 1

 .معنىو الظروف التي تالزم اإلضافة لفظاً –ب 

 :ظروف الغايات

جميعهـا  ،   وما حمل عليها في المعنى، ولستبعض الجهات ا، ودون، وبعُدو منها قبُل

                                                 
 .الثوب المخطط: البرد. 3/89 أوضح المسالكهذا البيت من الطويل ومن نظم سحيم عبد بني الحسحاس في  )2(

 .3/216. جامع الدروس العربية. 85 – 3/84. أوضح المسالك. 3/313. منهج السالك )3(

 .3/313. منهج السالك )4(
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 .)1(بعد في ثالث صورو تعرب قبلو. بعد فهما ظرفا زمانو ظروف مكان إال قبل

 .قبَل العصرِ، وجئتك بعَد الظهرِ :نحو ،أن ُيصرَّح بالمضاف إليه :إحداها

ن كما لو ترُك التنويو فيبقى اإلعراُب ،ُينوى ثبوتُ لَفظهو أن يحذف المضاف إليه :الثانية

 :كقول الشاعر ،ذكر المضاف إليه

 ]الطويل [  )2(فما عطَفَتْ مولًى َعليِه الَعَواِطفُ     ِمْن قبلُِ ناَدى كُلُّ َمْولى قَرابٍة  

ولئن حـذف   ،فاإلضافة موجودة في النية ،لكن الحال هنا غير الحال ،األصل البناء على الضمو

 ."من قبل ذلك " التقدير ، وشارةهو اسم اإل، والمضاف إليه فقد نُوي لفظه

لكن يرجع التنـوين لـزوال مـا    ، وفيبقى اإلعراب ،ال ُينوى شيءو أن ُيحذف :الثالثة

 ."ِمْن َبْعٍد و ِمْن قبلٍ"  :كقراءة بعضهم ،التقديرو ُيعارضه في اللفظ

 "يمـين  " أسماء الجهـات كــ   و "دون " و "أول " منها و: أسماء الجهاتو دونو أول

 ،بعـد و هي على التفصيل المذكور في قبل، و"تحت " و "فوق " و "أمام " و "وراء " و "شمال "و

 .أي تريد خلفهم" أخوَك خلفُ و جاء القوُم :نقول

غَنْم فَتُبنـى علـى   و إال في لغة ربيعة ،ُمعرب ،هو اسٌم لمكان االجتماعو "مَع " منها و: مع – 2

 :كقوله ،السكون

 ]الوافر [   )1(إْن كانتْ َمَودَّتُكُْم لماما و   َمْعكُْمَهَواَي و فَرِيشي ِمنكُُم   

 .غَنْمو على السكون تمشياً مع لغة ربيعة" معكم " فقد بني 

قد تُفْرد بمعنى جميعاً فَتُنَصـُب  ، و"مَع القوم " نحو  ،فتُحهاو إذا لقي الساكنة ساكٌن جاَز كَْسُرهاو

                                                 
 .123 – 3/118 .أوضح المسالك )1(

شـرح  . 2/322 شرح األشـموني و. 3/112.الدررو. 3/154 أوضح المسالكوهو بال نسبة في . البيت من الطويل )2(

 .1/210 همع الهوامعو. 3/434 المقاصد النحويةو. 20شرح قطر الندىو. 2/20.التصريح

شرح و. 2/328 شرح األشمونيو. 5/43.الدررو. 3/184 أوضح المسالكوهو بال نسبة في . هذا البيت من الطويل )1(

 همع الهوامـع و. 3/481 المقاصد النحويةو. 11/447 لسان العربو. 328.شرح عمدة الحافظو. 2/58.التصريح

2/52. 
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 .)2("جاءوا معاً " نحو  ،على الحال

 :عنترة مما قالهو

  ]الرمل [          )3(ِلِفعاِلي شاِهدانِ،       ُحَسامي َمْع قَناِتيو

 ]الوافر [   )4(في التََّداِنيو ِعتَاباً في البَِعاِد     َمْع َزَماِني ،أَرى لي كُلَّ يوم

 معنىو الظروف التي تالزم اإلضافة لفظاً

 :وسط ،بين ،لدن ،ومنها عند

 :)5(تختص بستة أمورإال أنها  ،لدن بمعنى عنَد

مـن  ،   وجئت من عنـده  :نحو :من ثمَّ يتعاقبان في، وأنها مالزمة لمبدأ الغايات :أحدها

 ،"بخالف جلست عنده " ،  )6("علمناه من لّدنا علماً و آتيناه رحمةً من عندنا"  :في التنزيل، ولدنه

 .لعدم معنى االبتداء هنا" جلست لدنه " فال يجوز فيه 

 .لغالب استعمالها مجرورة بمنأن ا :ثانيها

 .)1("من لَْدِنِه:" بلغتهم قُرئ، وأنها مبنية إال في لغة قيس:الثالث

 :كقول الشاعر ،أنه يجوز إضافتها إلى الجمل :الرابع

 ] الطويل [  )2(لَُدْن شبَّ حتى شاَب ُسوُد الذوائبِ   شُقْنَُهو َصريُع غوانٍ  شاقَهنَّ

 .فقد أضاف لدن إلى الجملة

                                                 
 .3/320. منهج السالك. 117 – 3/116. أوضح المسالك )2(

 .199ص . شرح الديوان )3(

 .205ص . شرح الديوان )4(

 .113 – 3/112. كأوضح المسال )5(

 .65: الكهف )6(

 .2: الكهف. 40: النساء )1(

شـرح  و. 134وسرط الآللي . 3/137.الدررو. 7/86.خزانة األدبو. 44وهو للقطامي في ديوانه . البيت من الطويل )2(

وبال نسـبة  . 3/427 المقاصد النحويةو. 1/181ومعاهد التنصيص . 455 ..شرح شواهد المغنيو. 2/46.التصريح

مغنـي  و. 2/318 شرح األشمونيو. 263وتخليص الشواهد . 3/145 أوضح المسالكو. 4/47 األشباه والنظائر في

 .1/215 همع الهوامعو. 157. اللبيب
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  :ال عنترةقو

 ]الطويل [  )3(أقَْبَل لْيٌل َيقْبُِض الطَّْرفَ غَْيَهُبو   لَُدْن ذَرَّ قَْرُن الشَّْمسِ َحتَّى تَغيََّبتْ

إما على التمييـز أو علـى التشـبيه     :فتنصُبها" غُْدَوِة "  أنه يجوز إفرادها قبل :الخامس

" كـان  " رفعها على إضـمار   حكى الكوفيونو اسمها ؛و "كان " أو على إضمار  ،بالمفعول به

 .الغالُب في االستعمالو الجرُّ القياُس، وتامة

مـن لَـُدْن   " ال تقول و "السَّفُر من عنِد البصرِة "  :تقول ،أنها ال تقع إال فضلةً :السادس

 ."البصرِة 

هذا القول  :نحو ،المعانيو أنها تكون ظرفاً لألعيان :األول ،)4(تكون على وجهينو: عند

 .عند فالن ِعلٌم به، وابعندي صو

إال إذا كـان   ،لدي مال :ال تقول، وإن كان غائباً عنك، وعندي ماٌل :أنك تقول :الثانيو

 .حاضراً

 .هي من الظروف المالزمة لإلضافة إلى المفردو: بين

، )1(فتحـت سـينه   يكون اسماً إذا، وفتح آخرهو هي ظرف مكان بتسكين السينو: َوْسطَ

 .)2(السين يقال للمتفرق األجزاء يرى ثعلب أنه بتسكينو

 الظروف المضافة إلى الجمل :ثانياً

 :هي، وأوجب النحويون إضافة بعض الظروف إلى الجمل

 .حيث، و)الحينية(لما ، وإذا، وإذ

قد ذهب كثير من النحويين إلى أن سبب ، و)3(ظرف مبني تكون لما مضى من الزمن :إذ

                                                 
 .24ص . شرح الديوان )3(

 .320 – 3/319. منهج السالك )4(

 .1/242. األصول. 342 – 341. المقتضب )1(

 .1/201. همع الهوامع )2(

 .2/108. شرح الرضي. 177 – 3/167. المقتضب. 119. 3/60. الكتاب )3(
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بمـا تضـاف    هو يعني أن معناها ال يتضح إالو. )4(إليهابنائها افتقارها إلى الجملة التي تضاف 

 .)5(االسمية عند النحويينو ؛ لذا تلتزم اإلضافة إلى الجملتين الفعليةإليه

قد جعل النحويـون  ، و)6(فيها معنى الشرطو تدل على الزمان المستقبل ،ظرف مبني :إذا

 .)7(تبينهاو اهاافتقارها إلى جملة توضح معنو سبب بنائها إبهامها في المستقبل

إذ ذهبت طائفة منهم إلى ،اسميتهاو بين حرفيتها" لما " اختلف النحاة في  :"لما الحينية  "

 .)8(وقد نسب ذلك إلى سيبويه ،القول بحرفيتها

يبنيهـا بعضـهم علـى    و تكون مبنية على الضـم  ،)9(ظرف من ظروف المكان :حيث

إضافتها إلـى الفعليـة   ، وكانت اسمية أو فعليةهي تلتزم اإلضافة إلى الجملة سواء أ، و)10(الفتح

 .قد ندرت إضافتها إلى المفرد، و)11(أكثر

 :أحكام المضاف إلى ياء المتكلم

فقد أشار ابن عقيـل   ،ذلك ألن فيه أحكاماً ليست في كل ما تقدمو لقد أفرد النحاة له باباً

 ،منقوصاً أو مكسـوراً  ،"معتالً  إذا لم يك. " وجوباً :أي ،"آخر ما أضيف لليا اكسر "  :في ألفيته

 كمسـلمين  :جمع المـذكر السـالم  ، وغالمين، وكابنين :المثنى، وقذى ،فتى ،قاضٍ  ،رامٍ  :نحو

 .مهندسينو

  .)1(الياء معها واجبة الفتحو فهذه أربع مسائل أخرها واجب السكون

، زيِديَّ، ورأيت اْبنيَّ :نحو،  المجموع في ياء اإلضافة، والمثنى، وتدغم ياء المنقوصو

 فاجتمعـت الـواو   ،زْيـُدويَ  :نحو ،األصل في الجمع المرفوع، وتقلب واو الجمع ياًء ثم تدغمو

                                                 
 .285. منهج السالك )4(

  .3/177. المقتضب. 119. 3/6. الكتاب )5(

 .4/432. الكتاب )6(

 .4/96. شرح المفصل )7(

 .1/215. همع الهوامع. 2/40. شرح التصريح. 55. شرح قطر الندى )8(

  .4/233. الكتاب )9(

 .299. 3/286. مصدر السابقال )10(

 .1/132. مغني اللبيب )11(

 .331. 2/330. منهج السالك )1(
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فصار اللفظ  ،سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياًء ثم قلبت الضمة كسرةً لتصح الياءو الياءو

 :منه قول الشاعر، وزْيَدويَّ

 ]الكامل [  )2(َعْبَرةً  ال تُقِلعو ِعنَد الرُّقاِد      اْعقَُبوِني َحْسَرةً و َأْوَدى َبِنيَّ

 .ادغمت في ياء المتكلمو حيث قلبت واو الجمع في بني ياًء

تسـلم ألـف   و مسلِميَّ أو فتحة ابقيت كمصـطفيََّ و إن كان قبلها ضمة قلبت كسرة كما في بِنيَّو

 :لشاعرنحو قول ا ،اجازت هذيل في ألف المقصور قلبها، والتثنية كمسلَماَي

 ]الكامل [  )3(ِلكلِ  َجنْبٍ َمْصَرُعو فَتُخُرُِّموا     اْعنَقُوا ِلَهَواُهُمو َسَبقوا َهويَّ

، ثم ادغمت في ياء المتكلم على لغة هـذيل  ،ياًء" َهويَّ " حيث قلبت ألف المقصور في 

فإنها تسـلم   ،الكثير عدم قلبها بل تسلم فتقول هواي ال هوّي كالمثنى في حالة الرفع، وهو قليلو

 .تفتح ياء المتكلم، وعالمايو زيداي :فنقول ،ألفه عند جميع العرب

ال يخـتص بيـاء   و على االسمية ؛ فإن الجميع اتفقوا على قلبها ياًءو يستثنى من ذلك ألف لدىو

 .)1(علينا، ولدينا، وعليه، ولديه :نحو ،بل هو عام في كل ضمير ،المتكلم

هو مـا سـوى األربـع    ، ولمضاف الواجب كسر آخرهفتحها مع او يجوز اسكان الياء

 :نحـو  ،المعل الجاري مجراه، وغالمي :نحو ،المفرد الصحيح :ذلك أربعة أشياء، والمستثنيات

، مسلماتي :نحو ،جمع السالمة لمؤنث، وهنودي، ورجالي :نحو ،جمع التكسير، ودلوي، وضبي

مع بينهما بأن االسكان أصل أول ؛ إذ ج، وقيل الفتح، واختلف في األصل منهما ؛ فقيل االسكانو

 .الفتح أصل ثانٍ  ؛ إذ هو األصل فيما هو على حرف واحد، وهو األصل في كل مبنى

ربمـا  ،    وقد يفتح ما وليته فتقلب ألفاً، وتبقى الكسرة دليالً عليهاو قد تحذف هذه الياءو

                                                 
شرح في . هذا البيت من الكامل وهو ألبي ذؤيب الهذلي يرثي أوالده الخمسة وكانوا قد هلكوا كلهم في طاعون مصر )2(

 3/150أوضح المسالكوفي . 3/53ابن عقيل

أوضـح  فـي  . الخمسة وكانوا قد هلكوا كلهم في طاعون مصرالبيت من الكامل وهو ألبي ذؤيب الهذلي يرثي أوالده  )3(

 .3/151 المسالك

 .2/331. منهج السالك )1(
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 :فاألول كقول الشاعر ،)2(بقيت الفتحة دليالً عليهاو حذفت األلف

 ]البسيط [  )3(َماِلَي فيما َيقْتَِني طََمُع، وَيِدي      خِليلِ  أْملََُك ِمنِّي للَِّذي كََسَبتْ

 :الثاني كقول الشاعرو

 ]الوافر [  )4(ُيْرويني النَّقيُع و إلى ُأمَّا        ُأطوِّفُ َما ُأطوِّفُ ثمَّ آوِي

 :الثالث كقول الشاعرو

 ]الوافر [  )5(ال لََو أنيَّ و ال بِلَْيتَو بِلَْهفَ      نِّيلَْستُ بُِمْدركٍ  َما فَاتَ ِمو

حكاها أبـو   ،كسرها لغة قليلة، وكما مّر ،أما ياء المتكلم المدغم فيها فالفصيح الشائع فيها الفتحو

 ."ما أنتم بُمْصرِخيَّ و ما أنا بُمْصرِخكم"  :بها قرأ حمزة، وقطربو الفراءو عمرو بن العالء

  .)6(هو َأضعف من الكسر مع التشديد، وأبو عمرو في شاذهو الحسن" صاي ع" كسر ياء و

  

  

  الفصل الرابع

  صور اإلضافة في شعر عنترة

تبعاً  ،شمل ورود اإلضافة المعنوية في الديوان جميع الصور التي يكون عليها المضاف

مـن أنـواع   للغرض المعنوي الذي يستفيده من اإلضافة في اكتسابه التعريف بإضافته إلى نوع 

  :وفقاً لألنماط اآلتية ،التخصيص بإضافته إلى نكرة من النكرات، والمعرفة

  .والالم المضاف إليه معرف باأللفو المضاف نكرة :النمط األول

  :منها قوله ،موضعاً )821(ورد النمط في 

                                                 
 .171 – 3/169ج .النحو الوافيينظر  )2(

 .2/332 منهج السالكهذا البيت من البسيط وبال نسبة في  )3(

 .2/332 منهج السالكهذا البيت من الوافر وبال نسبة في  )4(

 .2/332 منهج السالكلوافر وبال نسبة في هذا البيت من ا )5(

 .2/332. منهج السالك )6(
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  ]الكامل [    )1(ِشفَاُء ِلَداِء العاِشقيــَنفيه     فالَح ضياُء لُْؤلُؤ ثَغْرِها ،َبَسَمتْ

  ]الكامل [    )2(فُْرقَِة األْحَياِءخَْوفَ الَمَماِت َو ،   فَُهناَك ال َألْوِي َعلَى َمْن الَمني

  ]الكامل [    )3(َبالغَةَ الفَُصَحـاِء ألْبِكَمنَّ،    وفَلَِئْن َبِقيتُ ألْصنََعنَّ َعَجاِئبــاً

قد أضيف إلـى األسـماء   ، و)بالغة ،فرقة ،داء(جاء المضاف في األبيات السابقة نكرة 

، فاكتسب التعريف بوساطة اإلضافة إليهـا  )الفصحاء ،األحياء ،العاشقين(الالم و المعرفة باأللف

  .هو الصحيح، و)4(انسحب التعريف على جميعه كما يرى النحويونو

إال لكانت ماهية التعريف فيه كما هـي  ، وإذ ال يمكن أن يقال أن األول اكتسب التعريف بالثاني

  .عليه ال يكون هناك موجب للتعريف غير اإلضافة، وفي المعارف التي يضاف إليها

  .المضاف إليه علمو المضاف نكرة :النمط الثاني

  :موضعاً منها )229(ورد النمط في 

  ]الكامل [    )5(أعدائي ،إذْ قَصََّرتْ َعـْن ِهمَّتي ،     اْسُم َزبيَبٍةو ما َساَءني لَْوني

  ]المتقارب [    )1(قـْد شَـجِـْب أبـا نوفـلٍفإنَّ       شأِنـِه سائــالً فََمْن َيُك َعْن

  ]الوافر [    )2(طَْعٌن ِمنُْه تَكْتَِحـُل الَمآِقــيو      َضْرُب الَمواِضي ُدوَن ُعَبْيلٍةو

كما فـي األبيـات    –الغالب في هذا النمط هو اإلضافة إلى األسماء األعالم الشخصية و

  مقارنة بما أضيف إلى بقية األعالم التـي شـملت المـدن    )% 60(د وردت بنسبة فق –السابقة 

  :موضعاً منها قوله )تسعينو إحدى(األسواق إذ أضيف إليها في و

ـُِب طَْيرٍ َينْتَحين ِلَمشَْربِ       قــاَرٍةو قوٍّ َبْيَنكََأنَّ السَّرايا    ]الطويل [   )3(َعصائ

                                                 
 .21ص . شرح الديوان) 1(

 .22ص  .شرح الديوان) 2(

 .22ص  .شرح الديوان) 3(

 .4/143. المقتضبينظر ) 4(

 .22ص . شرح الديوان) 5(

 .23ص  .شرح الديوان )1(

 .109ص  .شرح الديوان )2(
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  ]الطويل [  )4(إلى الوِْرِد كَأْسرابِ القَطَاِءِهَزاماً        تَّى تََبدََّدتْطَاَعنْتُ َعنُُه الخَْيَل َحو

منها موضـعاً  )17(أسماء الجبال المعروفة فـي  و األماكنو شملت أسماء المواضع كما

   :قوله

  ]الطويل [ )5(ِدالَوْجو طَفَا َبْرُدها َحرَّ الصََّباَبِة السَّْعِدي   ُرَبى الَعلــمِإذا الرِّيُح َهبَّتْ ِمْن 

  ]الكامل [  )6(َزوراَء تَنِْفـُر عــن ِحيـاضِ الدَّْيلَــمِ   فأصبحت بِماِء الدُّْحُرَضْينِشَرَِبتْ 

، كثرة مجيء التركيب فيه مصدَّراً بكنية ،ما يتميز به هذا النمط عن غيره من األنماطو 

 ،بين األعالم لما بينهما من نسـبة و ،قد يعود ذلك إلى شبه التالزم بين األلفاظ الدالة على الكنىو

فقد جاء التركيـب مصـدراً    )أم، وأب(من هذه األلفاظ لفظتي ، ولذا ترد في الغالب مضافاً إليها

  :مواضع منها قوله )ستة(بهما في 

  ]الطويل [    )7(أيَن أيَن الُمَعرَُّج ،أبوَهاو أبي        َما أنَْساكُما َبْل ِفَداكُما! خَِليليَّ 

  

ـَمِأقْفَـَر و أقْـوى        يتَ ِمْن طَللٍ تَقَـاَدَم َعْهُدُهُحيِّ   ]الكامل [    )1(َبْعَد ُأمِّ الَهيث

  :موضعاً منها قوله )عشرينو ثالثة(في  )ابن(جاء مصدراً بلفظة و

  ] الكامل[   )2(ِعنَْد ذِلَك َمركبِي اْبُن النَّعامِةو     َرْحلَُهو يكــوُن َمْركَُبِك القَُعوَدو

  ]الطويل [      )3(ِعْصَيُدابُن اللَّقيطَِة و بِِذمَِّتِه      فََهلَّا َوفى الفَْوغَاُء َعْمُرو بُن جابرٍ

   :موضعاً منها قوله )أربعينو أربعة(في  )بنو(كما جاء مصدراً بلفظة 

                                                                                                                                               
 .موضعان: ةقو وقار. 34ص . شرح الديوان )3(

 .59ص  .شرح الديوان )4(

 .جبل لبني سعد: العلم السعدي. 60ص . شرح الديوان )5(

 .163ص  .شرح الديوان )6(

 .40ص .شرح الديوان )7(

 .150ص  .شرح الديوان )1(

 .29ص  .شرح الديوان )2(

 .الطويلة األسنان والثنايا: الفوغاء. 53ص . شرح الديوان )3(
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  ]الوافر  [    )4(بنــي ِكالبِو قَباِئَل َعامـــرٍ      َعنَّا يوم ُزْرنَا ،يا َعْبَل ،َسِلي

  ]الطويل [    )5(الصَّفُّ َجاِنُح، وُحَسامٍ ُيزيُل الهاَم     بكُــلِّ ُمَهنٍَّد َبنُو َعْبسٍتََداَعى 

  .المضاف إليه اسم إشارةو المضاف نكرة :النمط الثالث

 ،تلـك  ،ذاك ،هـذا  ،ذلك(موضعاً جاء فيها اسم اإلشارة  )اثني عشر(ورد هذا النمط في 

   :مما قاله عنترة، وافة لغيره من أسماء اإلشارةلم ترد اإلضو ،)ذا

  ]الكامل [    )6(ِعنَْد ذِلَك َمركبِـياْبُن النَّعامِة و      َرْحلَـُهو يكوُن َمْركَُبِك القَُعوَدو

  ]الطويل [    )7(لَْيَس لَُهْم َعْهُد أكْثَُر َهذَا النَّاسِ،      والُودُّو ِلأيِّ َحبِيبٍ َيْحُسُن الرَّأي

  :المضاف إليه اسم موصولو المضاف نكرة :نمط الرابعال

  :منها ما قاله عنترة، وموضعاً )عشرينو ستة(ورد النمط في 

  ]الطويل [     )8(في ُحبِّها بِتُّ ألَهُج ِدَياَر التــي     أِلمَّا بَِماِء الدَّْحُرَضينِ فَكَلَِّمـــا

  

  ]الطويل [    )1(ِفْعِلي لُه َوْصفٌ إلى الدَّْهرِ ُيذْكَُرو    َيلوذُ بِي ِحَمى َمْنأنَا األَسُد الَحامي 

  .المضاف إليه ضميرو المضاف نكرة :النمط الخامس

  :اإلضافة إلى ضمير الغائب – 1

بنسـبة        موضـعاً  )249(ورد النمط في صورة المضاف إلى ضمير الغائب فـي  

   :منها ما قاله الشاعر، ومن حجم النمط )% 16.5(

  ]البيسط [    )2(َعَواِقُبُهفَتَكَـتْ ِفينَا  ،ُصُروفُه،      ِمْن َزَمانٍ كُلََّما انَْصَرفَتْ فََيا لَُه

                                                 
 .35ص  .شرح الديوان )4(

 .46ص  .شرح الديوان )5(

 .29ص . شرح الديوان )6(

 .54ص  .شرح الديوان )7(

 .دحرض ووسيع: اسم لموضعين هما: الدحرضين. 40ص . شرح الديوان )8(

 .79ص .شرح الديوان )1(
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  ]البيسط [   )3(تََجارُِبُهِمْن َبْعِد َما شَيََّبتْ َرأِسي         فََهذََّبنــي أنَا ِغرٌّو َجرَّْبتُُه

  :اإلضافة إلى ضمير الغائبين – 2

من مجموع تكـرار   )% 5.4(أي بنسبة  ،موضعاً )82(ي أضيف إلى ضمير الغائبين ف

  :منها ما قاله الشاعر، والنمط

  ]الطويل [  )4(ِصياَح الَعوالي في الثِّقاِف الُمثَقَّبِ       َحَجباِتهِــْمتَصيُح الرَُّدْيِنياتُ في 

  ]البسيط[  )5(ما نُِكُبواكُلَّ ِحَماُهْماليوم أْحِمـي و       جَِمالُهُمقَْد كُنْتُ ِفيَما َمَضى أْرَعى 

  :اإلضافة إلى ضمير الغائبة – 3

بنسـبة       أي،موضـعاً ) 329(ورد النمط في صورة المضاف إلى ضمير الغائبة في 

   :، منها ما قاله الشاعر)21.8%(

  ]الطويل [  )6(اآلن ُمْزِعُج أْهِلهاأْزَعَجها َعْن و    َمزاُرهــاأال َهْل تَُرى إْن شَطَّ َعنّي 

  

  ]الكامل [   )1(فكأنََّمــا قَـَرَن الدَُّجى بَِدياجي     شَْعرِهاِمْن  ،كََسارٍق ،خَطَفَ الظَالُم

  :اإلضافة إلى ضمير الغائبات – 4

منهـا مـا قالـه     ،)%0.4(أي بنسبة  ،مواضع )ستة(وردت هذه الصورة من النمط في 

   :الشاعر

  ]الطويل [    )2(المساِلُح أْعقابِهِنَُّردَّتْ على و      فَلمَّا الْتَقَْينا بِالجِـفَارِ تََضْعَضُعوا

  ]الكامل [    )3(َجْديُد ِذكُْرُهنَّفي كُـــلِّ يوم       إْن َسفَكوا َدِمي فَفعاِئلي! يا َعْبَل 

                                                                                                                                               
 .28ص  .شرح الديوان )2(

 .28ص  .شرح الديوان )3(

 .34ص  .شرح الديوان )4(

 .25ص  .شرح الديوان )5(

 .40ص . الديوانشرح  )6(

 .43ص  .شرح الديوان )1(

 .المراصد من الخيل: المسالح. 45ص  .شرح الديوان )2(



 54

  :اإلضافة إلى ضمير المخاطب – 5

  :منها ما قاله الشاعر ،)% 3(موضعاً بنسبة  )46(أضيف إلى ضمير المخاطب في 

  ]الوافر [  )4(بالرُّقـاِد ُجفُونَــَكال تَْمـْأل و      كُْن َيا َعْمُرو ِمنُْه على َحــذَارٍفَ

  ]الطويل [  )5(اْرِتفَاَع الَمَراِتبِو نَْيَل األماِنيو      الُعالو الفَخَْرو إّن الَمْجَد لََعْمُرَك

  :اإلضافة إلى ضمير المخاطبة – 6

  :منها ما قاله الشاعر ،)% 3.4(موضعاً بنسبة  )52(أضيف إلى ضمير المخاطب في 

  ]الكامل [   )6(ِمثَْل جلِْد األْجَربِ جِلُْدِكفََيكون      َما أطَْعْمتُـُهو ال تَذْكُرِي ُمْهرِي

  ]الكامل [    )7(اْبُن النَّعامِة ِعنَْد ذِلَك َمركبِيو     َرْحلَُهو القَُعوَد َمْركَُبِكيكوُن و

  :مير المخاطبيناإلضافة إلى ض – 7

  :منها ما قاله الشاعر، و)% 2(موضعاً بنسبة  )30(وردت هذه الصورة من النمط في 

  ]الوافر [    )1(وِدادي عِشيَرتُكـْمال ذَكََرتْ و       َحلُمـتُ فَـَما َعَرفتُْم حقَّ ِحلْمي

  ]الطويل [   )2(الُبْعُد ِمْن َبْعِدي ُمأشَْجاكُفََهْل أنْتُُم         َبْعَدكُْمأشَْجاِني التََّباُعُد  ،َحقِِّكو

  :اإلضافة إلى ضمير المخاطبات – 8

  :، نحو ما قاله الشاعر)% 0.1(بنسبة  )موضع واحد(وردت هذه الصورة من النمط في 

  ]الوافر [    )3(نَتََّج اُألخََر الِعشاراو لَِقْحَن          أقام على خَسيسِتهِنَّ َحتَى

  :ر المتكلميناإلضافة إلى ضمي – 9
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   :منها ما قاله الشاعر ،)% 3.4(أي بنسبة  ،موضعاً )52(وردت في 

  ]الطويل [   )4(الَمساِئـُحو تََزيََّل ِمنُْهنَّ اللَِّحى       ُسيوفُناُيـَجرِّْرَن َهامـاً فَلَّقْتُه 

  ]الطويل [    )5(تَ ناجِياأقْداَسنا ثُمَّ انُْج إْن كنْو      ِحمالَناتَقوُل اْبنَةُ الَعْبِسيِّ قَرِّْب 

  :اإلضافة إلى ضمير المتكلم – 10

منها مـا   ،من حجم النمط )% 43.9(بنسبة  ،موضعاً )662(أضيف إلى ياء المتكلم في 

  :قاله الشاعر

  ]الخفيف [      )6(فَاْسأِليِه َعمَّا تَكوُن القلــوُب     بالدَّارِعيَن خَبيٌر ِسنَانيو

  ]البسيط [      )7(تََجارُِبُه َرأِسيِمْن َبْعِد َما شَيََّبتْ      فََهذََّبني أنَا ِغرٌّو َجرَّْبتُُه

  

  

  .المضاف إليه معرف باإلضافةو المضاف نكرة :النمط السادس

يكون  ،المضاف في هذا النمط يكون مضافاً إلى مركب إضافيو. موضعاً )235(ورد النمط في 

قد يكون تكرار المضـاف مطلبـاً مـن مطالـب     و ،على الصور التي مرت في األنماط السابقة

  :فقد جاء النمط وفقاً للصور اآلتية ،تبعاً ألنماط التركيب المضاف إليه، والتعريف

  :الالمو المضاف إليه مضاف إلى المعرف باأللفو المضاف نكرة – 1

  :موضعاً منها قوله )47(وردت هذه الصورة من النمط في 

  ]الطويل [  )1( َوقْعِ أيِدي السَّالِهبِكَُجنْحِ الدَُّجى ِمْن    َعَجاَجٍة طَْعٌن تَْحتَ ِظلِّو َضْرٌبو

  ]الطويل [   )2(َصْبَراً ُيَمجَُّج َمَرارةَ كــأسِ الَمْوِت   أْصِدُم كَْبـشَ القَـــْومِ ثَُم أذيقُُهو
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كـأس  ،  وأيدي السالهب(نكرتان إلى المعرف باإلضافة  هماو )مرارة، ووقع(فإضافة 

  .جعلته معرفة بإضافته إلى المعرفة ،)وتالم

  :المضاف إليه مضاف إلى العلمو المضاف نكرة – 2

  :منها ما قوله الشاعر ،مواضع )ثالثة(أضيف إلى المعرف باإلضافة إلى العلم في 

  ]البسيط [    )3(ما قَْد تَنُْسُل الَعَرُب ،ِمَن األكَارِم   ٍلقَْد نََسلُوا َدرُّ َبنــي َعْبــسهللا 

  ]الطويل [    )4(كَــاَن خَبيثاً قَْولُُه قَْوُل َماِكرِو   ظاِلمٍ غَْيُر قَْولِ اْبنَِما َراَع قْوِمي و

  :المضاف إليه مضاف إلى الضميرو المضاف نكرة – 3

  :جاءت وفق األنماط التالية ،موضعاً )185(وردت هذه الصورة من النمط في 

  :ما أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائب

  :منها ما قاله الشاعر ،موضعاً )ثالثين(وردت هذه الصورة في 

  ]البسيط [  )1(فَكَْيفَ َيْهنا بِـِه ُحــرٌّ ُيَصاِحُبُه      إْحَدى طََباِئِعِهَدْهٌر َيَرى الغَْدَر ِمْن 

  ]الطويل [  )2(ُأْضرُِمها في الَحْربِ نَاراً تُؤَجُج،     وَسيِِّد قَْوِمـِهآخُــذُ ثَأَر النَّْدبِ و

  :ما أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبة

  :منها ما قاله الشاعر ،موضعاً )ثالثينو تسعة(دت هذه الصورة في و

  ]الكامل [        )3(ِلَداِء العاِشقيَن ِشفَاُء فيــه     لُْؤلُؤ ثَغْرِهافالَح ضياُء  ،َبَسَمتْ

  ]الوافر [       )4(تُشْجِي الفَُؤاَدا ِت نَُواِحَهابَِصْو     كَـْم خَلَّفْتُ ِمــْن َبكْرٍ َرَداحٍو
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  :ما أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبين

  :منها ما قاله الشاعر ،مواضع )أربعة(وردت هذه الصورة في 

  ]الوافر [           )5(َربِيتُ فَْضلِ ِنْعَمِتهِْمأنَا في       كَْيفَ أنَاُم َعْن َساَداِت قَْومٍو

  ]الكامل [          )6(َبطُْن َجَواِدِهْم ُصفُْرو َمألى       غََدتْ َسِطَحتُُهْمو َدوالمَّا غَ

  :ما أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المخاطب

  :منها ما قاله الشاعر ،مواضع )خمسة(وردت هذه الصورة في 

  ]الوافر [         )7(تُْستَطاراو َرواِنفُ َألَْيتَْيَك       تَْرُجفْ متى ما نَلتَِقي فَْرَدْينِ

  ]الكامل [         )8(َرَمٌد بَِعْيِنَك أم َجفَاَك كََراها       ال تََملُّ ِمَن الُبكَا َباُل َعْيِنَكَما 

  

  :ما أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المخاطبة

  :منها ما قاله الشاعر ،موضعاً )ثمانية عشر(وردت هذه الصورة في 

  ]البسيط [     )1(ال تَذَُرو ال تُْبِقي نَاُر َهْجرِِك،        وَزخَْرفَةٌنَِعيُم َوْصِلِك َجنّاتٌ ُم

  ]الوافر [     )2(النََّواِعي بِـَرْبعِ أْعـَداِكأقَام          َسِليهِْم ُيخْبِروِك بِأنَّ َعْزِمي

  :ما أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المخاطبين

  :الشاعرنحو ما قاله  ،)موضعين(وردت هذه الصورة في 

  ]الطويل [      )3(َجَهاراً كََما كُلُّ الكواكب تُنْكَُب     ُبُروجِ ُهُبوِطكُْمخُِسفْتُْم َجِميعاً في 
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  ]الطويل [      )4(األْحَزانِ كُلَّ َبنانِ تََعضُّ ِمَن     َبْيَن ُبُيوِتكُـْمغََداً تُْصبُح األْعداُء 

  :ما أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلم

  :منها ما قاله الشاعر ،موضعاً )ثمانينو ثالثة(دت هذه الصورة في ور

  ]الخفيف [     )5(نَِحيُب َبنــانِ غَْيرِيلـُه في و     ُينَاِديو َيْضَحُك السَّْيفُ في َيدي

  ]الوافر [    )6(ُعْمرِي في الِعتَابِ ،أبيِك، وفَِنَي     ِفيِك َحتَّى ُصُروفَ َدْهرِيَعتَْبتُ 

  :إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلمين ما أضيف

  :منها ما قاله الشاعر ،مواضع )أربعة(وردت هذه الصورة في 

  ]الكامل [     )7( فَْوتُ األِسنَِّة َحاِفُر الَجْأبِ         كََأنَُّهو أماَم رِماِحـــنافَنََجا 

  ]الكامل [     )1(ْستَْوِهلَِيِفرُّ كُلُّ ُمَضلَّلِ ُمو         غايةَ ِمثِْلناحين النُّزولِ يكوُن 

  .المضاف إليه نكرةو المضاف نكرة :النمط السابع

  :منها ما قاله الشاعر ،موضعاً )321(ورد النمط في 

  ]الخفيف [      )2(ِمثْلَما للنَِّسيبِ َيْحِمي النَِّسيُب      كُلِّ ِقْرنٍْهَو َيْحِمي َمِعي َعلى و

  ]الخفيف [      )3(ِطيُبو ِمْن َجَوارٍ لَُهنَّ ظَْرفٌ      مكَـأسِ ُمَدافََدُعوني ِمْن شُْربِ 

فاكتسب التخصيص بهذه  )مدام ،قرن(مضافاً إلى نكرة  ،)كأس ،كل(جاء المضاف نكرة 

  .إطالقو أصبح أقل شيوعاً مما كان عليه من قيم، واإلضافة

  .هذا الغرض الذي تفيده اإلضافة في هذا النمطو
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  :منها قوله ،موضعاً )75(باإلضافة في  قد أضيف إلى نكرة مخصصةو

  ]البسيط [    )4(أنْتَ شَارُِبُه كَأَس َحتٍْفال تَرِْد و     يا طَامَعاً في َهالِكي ُعْد بال طََمعٍ

  .اإلضافة إلى الجملة :النمط الثامن

اطرد فيها كما و فقد جاز ذلك في األزمنة ،يكون المضاف في هذه الصورة ظرف زمان

إذ لم يضف إلى الفعل أو الجملـة غيـر    ،هذا متفق مع ما ورد في الديوان، و)5(ذهب النحويون

  .ظرف الزمان

                الظــروف التــي تضــاف إلــى الجملــة مــا هــو مــالزم لهــا ال ينفــك عنهــاو

  .رفع ذلك اإلبهامو لذا ترد الجملة بعدهما إلكمال معنيهما ،إلبهامهما )إذا(و )إذْ( :هيو

المفرد كما يجـوز قطعهـا   و فإنها تجوز فيها اإلضافة إلى الجملة ،خرىأما الظروف األ

  :من هذه الظروف، وبالتالي تكون غير مالزمة لإلضافة، ومعنىو عن اإلضافة لفظاً

   :غداة – 1

  :نحو ما قاله الشاعر ،)موضعين(وردت في 

  ]الوافر [      )1(ى الَمَحاقاغداةَ الرَّْوعِ ال َيخْشَ        أنَا الَعْبُد الذي َيلْقَى الَمناَيا

  ]الوافر [      )2(تَُهــزُّ بِكَفِّها السُّْمَر الطَِّواال        كَلْبٍو غداة أتَتْ َبنُو طَيٍّ

   :حين – 2

  :منها ما قاله الشاعر ،موضعاً )ستة عشر(وردت في 

  ]الوافر [      )3(رِعاُء الَحيِّ في طَلَبِ الَحلـوبِ     حيـن َيْسَعــىأراُه أْهَل ذِلَك 

  ]الطويل [    )4(حين تُْمَزُجتََرى َحَبباً ِمْن فَْوِقها       ُمَدامةٌ ،تَطُوفُ َعليهِْم خَنَْدرِيٌس

                                                 
 .28ص . شرح الديوان )4(
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   :يوم – 3

  :منها ما قاله الشاعر،موضعاً )أربعة عشر(ورد مضافاً إلى الجملة الفعلية في 

  ]الوافر[   )5(ِحبي يوَم الكَِثيبِصا، وبَِسْيٍف       يوَم الْتَقَْينـاألَْستَ بِصاِحبي 

  ]الخفيف[   )6(الَوْجُد َبـاِديو الَهمُّو ِلَوَداِعي        يوَم َجاءتْتَذَّكْرتُ َعْبلَةَ و

   :أيام – 4

  :ورد مضافاً إلى الجملة االسمية مرة واحدة في قوله

  ]البسيط [   )7(ن ثََمرِِمو ألُهو بَما فيِه ِمن َزْهرٍ      في نُُعوَمِتِه أيام غُْصُن شََبابِي

ال يجوز إضـافته   ،ذهب النحويون إلى أن ما كان من ظروف الزمان داالً على متعددو

   .إلى الفعل

   أما األيام فربما جاء إضافتها مجموعة إلى الفعل ألنها قد يراد بها معنـى المفـرد كالشـهر   و(

  .)1()غيرهاو الحولو األسبوعو

  :صدر المؤولاإلضافة إلى الم :النمط التاسع

  :الفعلو المصدر المؤول من أْن – 1

تكون مع الجملة التـي بعـدها فـي     )أْن المصدرية(يرى النحويون في مثل هذا النمط 

  .)2(سواء دخلت على الماضي أم المضارع ،موضع المصدر

  .)3(موضعاً 33في القرآن الكريم في  )الفعلو أن(قد وردت اإلضافة إلى المصدر المؤول من و

                                                                                                                                               
 .ةالخمرة المعتّق: خندريس. 41ص  .شرح الديوان )4(

 .33ص . شرح الديوان )5(

 .60ص  .شرح الديوان )6(

 .84ص  .شرح الديوان )7(

 .1/39 .المساعد على تسهيل الفوائد )1(

 .1/357 .مغني اللبيب )2(

 .1/357 .دراسات أسلوب القرآن الكريم )3(



 61

منها مـا قالـه    ،مواضع )ثالثة(في  )الفعلو أن(أضيفت إلى المصدر المؤول من قد و

  :الشاعر

  ]الخفيف [  )4(َزاَد َصـقْالً أَجاَد يـــــوم جِالِد    ِمثُْل الُحَسام إذا ما غَْيــَر أنِّــي

  ]الطويل [   )5(َس َعابِسِِنلْتُ الُمنَى ِمْن كُلِّ أشَْوو   القَنَا قَْبلِ أن ُيشْتََرىشَرِْيتُ القَنَا ِمْن 

  :)الفعلو ما(المصدر المؤول من  – 2

  :نحو قوله ،في موضع واحد )الفعلو ما(أضيف إلى المصدر المؤول من 

  ]الوافر[     )6(الُمناِدي قَْبَل ما نادىُبكُوراً        خَثَْعُم قَْد َصبحناَها َصَباحاًَو

  

  اإلضافة اللفظية أو غير المحضة :ثانياً

لما بين جزئي  ،المعنى على غيرهو قسم الثاني من اإلضافة ما تكون فيه اإلضافة لفظاًالو

شرطها أن يكون المضاف صفة عاملة مضـافة إلـى   ، والتركيب اإلضافي من تقدير لالنفصال

  .)1(االستقبالو معمولها دالة على الحال

  .الصفة المشبهة، واسم المفعول، واسم الفاعل: تقع في ثالثة أنواعو

  .)هذا ضارُب زيٍد غداً(نحو  )2(فاألول إضافة اسم الفاعل المراد تنوينه

 التنـوين  ،ال يتغير المعنى في شـيء لجـواز الـوجهين   و إذ اإلضافة على معنى ثبوت التنوين

لذا تكون إضافته ضرباً من التخفيف ألنها على نية االنفصال فـإذا   ،)3(الجرو الحذف، والنصبو

                                                 
 .60ص . شرح الديوان )4(
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هـذا   :عمله مثـل و هي األصل فيكون معناهو ضاف إليه إلى حالة النصبظهر التنوين انتقل الم

   .)4(يضرُب زيداً غداً

فإنها تكون كذلك في اسم المفعول إذا كـان داالً   ،كما تقع هذه اإلضافة في اسم الفاعلو

النوع اآلخر إضافة الصـفة المشـبهة باسـم    ، و)مضروب العبد( :على الحال أو االستقبال نحو

فاألصل في هـذه   .)مررت برجلٍ حسنِ الوجِه(الجاري إعرابها على ما قبلها نحو هي و الفاعل

  .اإلضافة فيها على نية االنفصال، واألنواع هو التنوين

  :الغرض من اإلضافة اللفظية

إنما فائدتها تعود إلـى  و ذهب النحويون إلى أن هذه اإلضافة ال تفيد تعريفاً أو تخصيصاً

، جمع المـذكر السـالم  و ذلك بحذف التنوين أو النون في المثنىو، )5(غرض لفظي هو التخفيف

   .)6(نفي التعريف عنها إجماع عند النحويينو

شـيئاً مـن المعنـى يجعلـه      ،ليس بغير كف التنوين إذا حذفته مستخفاًو " :قال سيبويه

  .)1("معرفة

هـدياً  (( :ىمما يزيد ذلك وضوحاً عند النحويين وقوعها نعتاً للنكرة كما في قوله تعـال و

دخول ُربَّ عليها كما في و )3())ثانَي ِعطِفِه(( :وقوعها حاالً كما في قوله تعالى، و)2())بالغَ الكعبِة

 ]البسيط  [:                                   قول الشاعر

    ِحْرَماناو القى ُمباعدةً ِمنْكْم       يا ُربَّ غابِِطنَا لْو كاَن َيطلُبكُْم

  .)4(لو كان معرفة لما صح ذلكو على غابطنا فأدخل ُرَب
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ما ذهب إليه النحويون بخصوص نفي التعريف بما استدلوا عليه متفق مع ما ورد فـي  و

   .هو مضاف إلى المعرفةو فقد جاء اسم الفاعل صفة للنكرة ،الديوان

بـين  و القول بالتخفيف قصداً للفـرق بينهمـا  و سواء أكان المعمول منصوباً أو مجروراً

فإن قلت كيف ادعيت أنها لـم  ( :قال الرضي ،التخصيصو اإلضافة المعنوية التي تفيد التعريف

ال ينقص عما فـي   )ضاربِ زيٍد(قد علمنا بالضرورة أن التخصيص الذي في و تفد إال التخفيف

إن التخصيص لم يحصل بإضافة ضارب إلى زيد بـل كـان    :إن لم يزد عليه قلت )غالمِ  زيٍد(

 جرهو  ب من زيد حين كان منصوباً به أيضاً بال تفاوت في التخصيص بين نصبهحاصالً لضار

لهذا سميت لفظية ألنها لم تفد إال أمراً في و. )5(ال معرفةو مقصودنا أن اإلضافة غير مخصصةو

  .)6(سميت غير محضة ألنها في نية االنفصال، وهو حذف التنوينو اللفظ

  

  

  أنماط اإلضافة اللفظية

  .الفاعلاسم  :الًأو

  :من أنماطهو. )1(اشترط النحويون في عمل اسم الفاعل أن يكون بمعنى المضي

   .الالمو المضاف إليه معرف باأللفو اسم الفاعل نكرة :النمط األول

   :منها قول عنترة ،موضعاً )ثالثينو ثمانية(ورد هذا النمط في 

  ]البسيط [   )2(َساِطَع الشَُّعلِيَب ُحَسامي َرأتْ لَهِ     قَْدو تَُهزُّ ُسْمَر القَنا ِحقْداً َعلـيَّ

  ]الكامل [    )3(ِمــْن أْحَزاِنِه ُمنِْقذَ الَمْحزونِيا      يا ُمخجِالَ نَْوَء السََّماِء بُِجــوِدِه

  ]الكامل [     )4(ُمْعلَمَِحامي الَحقيقِة بالسَّْيِف ِعْن       ِمشَكِّ َسابِغٍَة َهتَكْتُ فُروَجهاو
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هـي  و        نكرات أضيفت إلى أسـماء معرفـة   )حامي ،منقذ ،ساطع(الفاعل فأسماء 

إنما أفـادت  و لم تكتسب التعريف ألنها أضيفت إلى ما عملت فيه، و)الحقيقة ،المحزون ،الشعل(

   ....."فساطُع الشَُّعلِ  أخف من ساطٌع الشَُّعَل " اإلضافة فيها ضرباً من التخفيف 

إذا تعلـق أحـدهما بـاآلخر     ،لى ألن األصل في األسماءأن الجر أو"  يرى السيوطيو

   .)5("العمل إنما هو لجهة الشبه للمضارعة فما دّل على األصل أولى و اإلضافة،

ذهب الرضي إلى أن التخفيف يكون بحذف التنوين من اسم الفاعل المضاف إلى األجنبي أمـا  و

  زيٌد قائٌم الغالَم  :نحو .اف إليهالمضو اسم الفاعل المضاف إلى السببي فقد يكون في المضاف

هذا يشمل اسم و استتاره في الصفة، وفي المضاف إليه بحذف الضميرو فالتخفيف بحذف التنوين

  .)6(قائٌم غالمه :قد يكون في المضاف نحو، والصفة المشبهةو المفعول

ذُ الَمْحزون ُمنِْق، وَساِطُع الشَُّعل" ما ذهب إليه الرضي حاصل فيما ورد في النمط األول و

إلضافتهما إلـى  " حامٍ  حقيقتُُه، ومنقذٌ محزونُُه ،فاألصل فيها هو ساطٌع شعلُُه ،"َحاِمي الحقيقِة، وِ

  .الفاعل

  :المضاف إليه ضميرو اسم الفاعل نكرة :النمط الثاني

  :على النحو التالي ،موضعاً )ثالثة عشر(ورد مضافاً إلى الضمائر في 

   :منها قوله ،مواضع )تسعة(ي أضيف إلى ضمير الغائب ف* 

  ]البسيط [   )1(طَاِلُبُهَراَح الَوْحشُ و ِعنَْد الصََّباحِ     كَْم غَِديرٍ َمَزْجتُ الَماَء فيه َدماًو

  ]الطويل [  )2(الدَُّم عاملُهبُرْمِحــي َحتَّى َبــلَّ      أمارُِس فيها ابنْي قُشَْيرٍ ِكليهِمـا

   :منها قوله ،مواضع )أربعة(أضيف إلى ضمير المتكلم في * 

  ]الكامل [    )3(كاَن للّرْبعِ الُمِحيلِ ِلساُن إْن      اْجتَهِْدو َسْل َرْبَع َعْبلةَ َصاِحبييا 
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  ]الطويل [    )4(الُحَساُم ُمَهنَُّدو َبأِسي شَديٌدو      قَاِتِلــيخَِليلَيَّ أمَسى ُحبُّ َعْبلَةَ  

  :المضاف إليه معرف باإلضافةو اسم الفاعل نكرة :النمط الثالث

جاء اسم الفاعل مضافاً إلى المعرف باإلضافة إلى ضـمير   ،)موضعين(رد النمط في و

   :منها قوله ،)موضع واحد(المخاطبة في 

  ]الكامل [    )5(الُمتبسَِّم كَبارِِق ثَغْرِِكلَمَعتْ         ألنَّها ،فََوَدْدتُ تَقْبيَل السُّيوِف

  :منها قوله ،)موضع واحد(لمعرف باإلضافة إلى ضمير المتكلم في جاء مضافاً إلى او

  ]الكامل [   )6(الكُفُْر َمخَْبثَةٌ ِلنَفْسِ الُمنِْعمِو          شاِكرِ ِنْعَمِتينُّبْئتُ َعْمراً غَْيَر 

  :المضاف إليه نكرةو اسم الفاعل نكرة :النمط الرابع

   :منها قوله ،مواضع )أربعة(رد النمط في و

  ]الطويل [   )1(ْهَو بِالنَّْجمِ َيْعثُُرو ُدَجى اللَّيلِ ولَّى      لْو َضَرْبتُ بَِحّدِه صارِمِ َعْزمٍبِ

  ]الكامل [   )2(َرشاشِ ناِفذٍَة كَلَـْونِ الَعنْــَدمِو       بِمارِنِ طَْعنٍَةَعجِلَتْ َيداي لُه 

إضافة النكرة إلى النكرة ال تفيد ، و)عزم(هي و هو نكرة أضيف إلى نكرةو )صارم(فاسم الفاعل 

إنمـا أفـادت   ،   وتخصيصاً للمضاف في هذا القسم من اإلضافة كما هو في اإلضافة المعنويـة 

  .فهي على نية االنفصال ،ضرباً من التخفيف بحذف التنوين

  :إضافة صيغ المبالغة

فهي تجري  أو األمثلة ،يلحق اسم الفاعل في عمله ما يسمى عند النحويين بصيغ المبالغة

 .)3(يتصرف ما تعمل فيه كما يتصرف ما يعمل فيه اسم الفاعل، وتعمل فيما بعدها عملهو مجراه

  .)4(لهذا تكون إضافتها إضافة لفظية ألنها عاملة عمله
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   :جاء منها في الديوان على صيغة واحدة على وزن فّعال في موضعين اثنين هماو

  ]الوافر[   )5(َباَعاو شََرىو فَخَاَض ِغَماَرَها         َدالََّل الَمنَاياِحَصاِني كَاَن 

  ]الوافر[    )6(خَــّواَر الِعنانَِعطَفْتُ علْيـِه         فكــاَن إَجابِتي أياُه أنِّي

أو   لم تكن إال على نية االنفصال فلم تفد اإلضافة فيهـا تعريفـاً   )خّوار ،دالّل(إضافة و

  .اعل بإفادتها ضرباً من التخفيف بحذف التنوينتخصيصاً ألنها على ما هي في اسم الف

  

   :اسم المفعول :ثانياً

عـدد  ، وسـكناته و هو الجاري مجرى الفعل المضارع المبني للمجهول في حركاتـه و

  .)1(يعمل عمله إذا أريد به الحال أو االستقبال، وحروفه

  :أنماط اسم المفعول

  .الالمو باأللفالمضاف إليه معرف و اسم المفعول نكرة :النمط األول

   :منها قوله ،موضعاً )ستة عشر(ورد هذا النمط في 

  ]الطويل [   )2(القَدِّ َماِئَسـةُ ،ُمنَغَّمََةُ األطَْراِف      َمْهُضوَمةُ الَحشَا ُمَرنََّحةُ األعطاِف

  ]الطويل [   )3(بالصَّارِمِ الهِنِْدي ُمكَوََّرةَ األطراِف      ما الفَخُْر إال أْن تَكوَن َعَمامِتيو
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   مضافاً إلـى معمولـه المعـرف بـاأللف     )مكورة ،مرنحة(فقد ورد اسم المفعول نكرة 

فلم يكتسب التعريف باإلضافة ألنها على نية االنفصـال بـإرادة    ،)األطراف ،األعطاف( الالمو

  .فلما حذفت عاقبته اإلضافة فاكتسب التخفيف بواسطتها ،التنوين أو النون

  :شبهة باسم الفاعلالصفة الم :ثانياً

إال أنها تعمل شـبهها   ،عزيز ،حسن ،كريم :من فعلها نحو )يفعل(هي ما يجري على و

  .)4(الالمو يدخلها األلفو تجمعو تثنىو تؤنَّثو باسم الفاعل في أنها تذكَّر

لغير تفضيل إلفادة نسبة الحدث على موصوفها دون إفادة " أما صياغتها فتؤخذ من الفعل الالزم 

  .)5("ث الحدو

  

  :أنماط الصفة المشبهة

  :الالمو المضاف إليه معرف باأللفو الصفة المشبهة نكرة :النمط األول

   :منها قوله ،موضعاً )سبعينو أربعة(ورد هذا النمط في 

  ]الكامل [  )1(قْد مـــاَل الكَرى بِطُالهاو لْيالً     َبَعثْتُُهْم شُمِّ األنـــوِفَصحاَبٍة و

  ]الطويل [   )2(َرِطَب الَوْرِدقَْد نَثََرتْ ِمْن خَدَِّها و     ِلثَامَها ثُمَّ أْرخَـــتْ فَولَّتْ َحَياًء

  ]الطويل [   )3(تَْحتَ ِظــلِّ قَتَام َبريقُ الَمَواِضي    شَاقَِنيو َهَجرتُ الُبُيوتَ الُمشْرِفاِت

    لمعـرف نكرة مضـافة إلـى ا   )بريق ،رطب ،شّم(جاءت الصفة المشبهة باسم الفاعل 

إلجرائهـا   ،فلم تكتسب بهذه اإلضـافة تعريفـاً   )المواضي ،الورد ،األنوف(الالم وهي و باأللف

إضافتها إلـى معمولهـا هـو    و عند سيبويه أن حذف التنوين من الصفة المشبهة، ووصفاً للنكرة

أبـداً إال  مع هذا إنهم لو تركوا التنوين أو النون لم يكن ، والتنوين عربي جيدو "األكثرو األحسن
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التنوين، و      النون ال يجاوز به معنى النونو فلما كان ترك التنوين فيه .نكرة على حالة منوناً

كما يرى سيبوبه أن معمول الصـفة   )4("فهذا يقوي أن اإلضافة أحسن  ،كان تركهما أخف عليهم

هذا رجٌل (في نحو  يقول المبرد ،)5(الالمو أحسن من أن ال تكون فيه األلفو الالم أكثرو باأللف

إن كان ، ومعرفة) حسناً(فالوجه لم يجعل ،هذا رجٌل حسُن الوجه :يجوز أن تقول"  ،)حسٌن وجُهُه

   .)6("معنى هذه اإلضافة االنفصال ، وذلك ألن التنوين هو األصل، ومضافاً إليه

إذ إن إضافتها إلـى معمولهـا هـي     ،ما ورد في الديوان يعزز وجهة سيبويه في ذلكو

الالم مضافاً إليها هو الغالب على صـورها  و كما أن ورود معمولها باأللف ،غلب في الديواناأل

النصب على التشبيه بـالمفعول إن كـان   ، وفقد يجوز في معمولها الرفع على الفاعلية ،األخرى

  .)1(على التمييز إن كان نكرةو معرفة

   :ضافة إلى ضمير المتكلمالمضاف إليه معرف باإلو الصفة المشبهة نكرة :النمط الثاني

   :منها قوله ،)موضعين(جاء النمط في 

  ]الوافر[   )2(تَْمُحو السََّواَدا بِيُض خََصاِئِلي،       وتَُعيُِّرِني الِعَدى بَِسَواِد جِلِْدي

  ]الوافر[   )3(َرفيَع قَْدرِيال َحــطَّ السََّواُد و       َما َعاَب الزََّماُن َعليَّ لَْوِنيو

لـم  ، ونكرة مضافة إلى ما أضيف إلى ضـمير المـتكلم   )بيض(الصفة المشبهة  وردت

   .تكتسب التعريف

  :كما في قوله ،وردت مضافة إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبة مرة واحدةو

  ]الكامل [    )4( َعنِّي ِقفَاَر َمَهاِمِه األْعنَاِك ،      َبُعَد الَمَزاُر فََعاَد طَْيفُ خَياِلها
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كما في  ،ضافة إلى اسم مضاف إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلم مرة واحدةوردت مو

  :قوله

  ]الوافر[    )5(الَجميُل، وقَبيُح ِفَعالِ َدْهرِي       َعَركْتُ النَّاِئباِت فََهاَن ِعنِْدي

  :المضاف إليه نكرةو الصفة المشبهة نكرة :النمط الثالث

   :منها قوله ،مواضع )ستة(ورد هذا النمط في 

  ]الوافر[    )6(كاَن َوَراَء َسْجٍف كالَبنَاِتو       بِذَِميمِ َعْيـشٍإذا قَِنَع الفتَى 

  

  ]الطويل [    )1(ِ ال ُيَوسَُّد في اللَّْحِد قَِتيُل غََرام       أال قَاتََل اُهللا الَهَوى كَْم بَِسْيِفِه

عند الرضي أنهـا  و. )2(اًالالم تخفيفو حذف األلفو يبين المبرد أن ذلك أخف في اللفظو

  .)3(ذلك لعدم حصول مطابقة المعمول ال صلة في التعريفو ال في غاية الحسنو مسألة ال قبيحة

  .اإلضافة في هذا النمط لم تفد تخصيصاً ألنها على نية االنفصالو

 ،إال ما يمتنع أصالً من اإلضافة ،اإلفرادو الغالب في األسماء أن تكون صالحة لإلضافة

لكن ثمة ألفاظٌ فـي العربيـة ال تنفـك عـن      ،)أي(االستفهام دون و أسماء الشرط، ورفكالمعا

رفع ، والغالب فيها أنها تالزم اإلضافة لغرض تخصيصها في السياق، واإلضافة الحتياجها إليها

إن كان للسياق الدور الرئيس في ، ولجعلها على جهة مخصوصة في الكالم ،ما يكتنفها من إبهام

بل إن اإلضافة تكون  ،ال أن لإلضافة دوراً كبيراً في جعلها على جهة مخصوصة فيهإ ،إيضاحها

  :تقسم هذه األلفاظ إلى، والذي يجعل لهذه األلفاظ قيمة معينة ،أشبه بالسياق الخاص

  .األسماء المالزمة لإلضافة إلى المفرد :أوالً

  :هي قسمانو الظروف المالزمة لإلضافة إلى الجمل :ثانياً
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  .ظروف المالزمة لإلضافة إلى المفردال – 1

  .الظروف المالزمة لإلضافة إلى الجمل – 2

  :األسماء المالزمة لإلضافة إلى المفرد :أوالً

منها ما يختص باإلضـافة إلـى   ، والمضمرو من األسماء ما يالزم اإلضافة إلى الظاهر

األسـماء    من هـذه فقد قسمت ما ورد  ،لذلك، وأو المضمر دون الظاهر ،الظاهر دون المضمر

  :إلى

  .المضمرو ما يضاف إلى الظاهر – 1

  .ما اختص باإلضافة إلى الظاهر – 2

  :المضمرو ما يضاف إلى الظاهر – 1

إلى المضـمر  و اشتمل الديوان على بعض األسماء التي تالزم اإلضافة إلى الظاهر تارة

  .)حسب، وسوى ،شبه ،مثل ،غير ،كال ،أي ،بعض ،كل( :هيو تارة أخرى

  .بظاهرة القطع في اإلضافة )حسب، وأي، وكل، وبعض(تمتاز و

  :كلُّ* 

  .)2(اإلحاطة بالشيءو يدل على العموم، و)1(اسم لجميع األجزاء

لهذا يحمل مرة ، ومعناه جمع، ولفظ واحد(المعنى ألنه و كل من األلفاظ التي يراعى فيها اللفظو

  .)3("كلهم ذاهبون ، وبكلهم ذاه :فيقال ،مرة أخرى على المعنى، وعلى اللفظ

   :المؤنث فمن العرب من يقولو إال أنه يقع للمذكر ،يرى سيبويه أن لفظه مذكرو

  .)4(كلتهّن منطلق كما ذكر الخليل

                                                 
 .4/45 .القاموس المحيط) 1(
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فـي       المعرفـة ، والنكرة، والمضمر، وفي الديوان مضافة إلى الظاهر )كل(وردت 

ضافة إلى المعرفـة وفقـاً   موضعاً منها م )عشرينو سبعة(موضعاً جاءت في  )تسعينو خمسة(

  :لألنماط اآلتية

  :المضاف إليه معرف بألو كل – 1

  :منها قوله ،)أربعة مواضع(ورد هذا النمط في 

  ]الطويل [    )5(القَنَاِعسِ كُلُّ األُسوِدتَِخرُّ لَُه       ُرْمِحي إذَا ما اْهتَزَّ يوم كَرِيَهٍةو

  :المضاف إليه ضميرو كل – 2

  :مواضع على النحو التالي )خمسة(لى الضمائر في مضافة إ )كل(وقعت 

   :منها قوله ،مواضع )ثالثة(أضيفت إلى ضمير الغائبة في * 

  ]الكامل [    )1(فََعاِليو من آلِ َعبسٍ َمنِْصبي      كلِّهاأنَا الُمجرَُّب في المواطنِ و

   :منها قوله ،أضيفت في موضع واحد إلى ضمير المخاطبين* 

  ]الرمل [    )2(في شُغُلِ كُلُّكُْمَعْن ِقتَاِلي         َجامِ َما َبالُكُُميا َبِني األْع

  :نحو قوله ،أضيفت إلى ضمير الغائبّين في موضع واحدو *

  ]الطويل [    )3(بُرْمِحي َحتَّى َبلَّ عاِملُه الدَُّم       ِكليهِماُأَمارُِس فيها ابنْي قُشَْيرٍ 

باعتبار ما قبلها أن تقـع توكيـداً للمعرفـة     )كل(وه لقد ذهب النحويون إلى أن من وج

قد جاءت في هذه المواضع دالة على التوكيد مضافة إلى ضمير يعـود  و. )4(مضافة إلى الضمير

 تذكيراً كما في الشاهد الثاني،و جمعاً، وتأنيثاً كما في الشاهد األولو قد طابقه جمعاًو إلى المؤكد،

  .معناه جمع، ولفظ مفرد )كل(ن بمثل ذلك استدل النحويون على أو

                                                 
 .ذو الخلق الكريم: القناعس. 88ص . شرح الديوان) 5(
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لم يكن معناه معنى الجمع لما جاز أن يؤكد به الجمع ألن التوكيد تكرار للمؤكد فال يكـون  " فلو 

  .)5("إن كان واحداً فواحد ، وإال مثله إن كان جمعاً فجمع

  :المضاف إليه اسم موصولو كل – 3

   :منها قوله ،مواضع )ثمانية(ورد هذا النمط في 

  ]الطويل [   )6(خَاَض الَعجاَجةَ َعنْتَُر كُلُّ َمْنال و     ِسَباُع الَبرِّ َمثَْل ِضباِعِهلْيَس و

  :المضاف إليه معرف باإلضافةو كل – 4

 ،مواضع مضافة إلى ما أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرف بأل )خمسة(جاءت في 

  :منها قوله

  ]الكامل [   )1(ِمْن لُْؤلٍُؤ قَْد ُصوَِّرتْ في َعاجِ         كَُدْمَيٍة كُلِّ فَائقِة الَجَمالِِمْن 

  :المضاف إليه نكرةو كل – 5

مـن حجـم    )% 66(نسـبتها  ، وموضعاً )ستينو ثالثة(تكررت مضافة إلى النكرة في 

   :منها قوله، وورودها

  ]الرجز [     )2(َيْحِمي ِحَرْه كلُّ اْمرِئ        أنا الَهجيُن َعنْتَرْه

   :منها قوله ،ثالثة من هذه المواضع إلى نكرة مخصصة باإلضافةقد أضيفت في و

  ]الكامل [    )3(خَفَّ َحشاهاو نَجِيَبٍة ذََبلَتْو      َسابِحٍ كُلَّ أْجَرَدُصُبٌر أَعدُّوا 

كان حقها أن تكون مضافة إلى اسم منكر شائع من الجنس  )كل(يرى بعض النحويين أن 

رودها في الديوان بهذه النسبة مضافة إلى النكرة يعضد هـذا  لعل و، و)4("حيث اقتضى اإلحاطة 

  .الرأي
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   :هي مفعول بهو إضافة كل إلى النكرة* 

إذ أنهـا ال تلتـزم حالـة     ،رفعاً أو نصباً أو جراً ،حسب موقعها في الجملة )كل(تعرب 

 هذا مالحظ فـي الشـواهد  ، ومن حاالت اإلعراب هذه سواء أضيفت إلى معرفة أم نكرة ،معينة

  .السابقة

بنسبة      أي ،موضعاً )أربعة عشر(هي مفعول به في و مضافة إلى النكرة )كل(جاءت 

  :منها قوله ،من هذه المواضعو من حجم إضافتها إلى النكرة )% 22(

  

  ]الطويل [    )1(كُلَّ َبنانِتََعضُّ ِمَن األْحَزانِ        غََداً تُْصبُح األْعداُء َبْيَن ُبُيوِتكُْم

  :بعض* 

لداللته على التبعيض وجـب فيـه أن يقتضـي الشـيء     ، ولإلضافة )بعض(لمالزمة  

هذا يعني أن يكون جزءاً من المضاف إليـه،  ، و)3("بعض كل شيء طائفة منه " فـ  ،)2(المبعض

ربما قالوا في بعض و " :قال سيبويه ،إذا أضيف إلى مؤنث هو منه ،لذا جاز أن يكتسب التأنيث

لو لم يكن منه ،  وإنما أنَّث البعض ألنه إضافة إلى مؤنث هو منه، وصابعهذهبت بعض أ :الكالم

  .)4("ذهبت عبد أمك لم يحسن  :ألنه لو قال ،لم يؤنثه

  .)5("َيلتِقطُه َبْعُض السَّّياَرِة "  :من ذلك قوله تعالىو

  :على النحو اآلتي ،مواضع )ثالثة(في  )بعض(وردت 

  :مير المخاطبةالمضاف إليه اسم مضاف إلى ضو بعض* 

  :نحو قوله ،وردت مرة واحدة مضافة إلى اسم مضاف إلى ضمير المخاطبة
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  ]الكامل [   )6(قَْد أغَْراِك بعُض ِعَداِكإْن كَاَن         هالّ َسألِْت الخَْيَل يا اْبنَةَ َماِلٍك

  :المضاف إليه اسم مضاف إلى ضمير المتكلمو بعض* 

  :نحو قوله ،إلى ضمير المتكلم وردت مرة واحدة مضافة إلى اسم مضاف

  ]الطويل [  )7(نَْوِحي تََعلَّمواو بعضِ أشَْجاِنيفَِمْن     ألَْم تَْسَمِعي نَْوَح الَحَماِئمِ في الدَُّجى

  :المضاف إليه اسم موصولو بعض* 

  :نحو قوله ،وردت مرة واحدة مضافة إلى اسم موصول

  ]الكامل [  )1(لْم تَْعلَِمي  بعُض ماو قَْد َعِلْمِتما        إنِّي َعَداِني أْن أزوَرِك فاْعلِمي

  :أي* 

من أسـماء   ،لتخصيصها دون أخواتها ،ال تنفك عنها ،أي من األسماء المالزمة لإلضافة

ألن " لمالزمتها اإلضافة جـاءت معربـة دون أخواتهـا    ، والموصوالت، واالستفهام، والشرط

  .)2("ى اإلعراب الذي هو أصل في األسماء فردتها إل.. .اإلضافة ترد األشياء إلى أصلها

  :في الديوان على النحو اآلتي )أي(وردت 

   :المضاف إليه معرف بألو استفهامية – 1

  :نحو قوله ،وردت مرة واحدة مضافة إلى االسم المعرف بأل

  ]الطويل [   )3(بِأيِّ الَمَواِضعُِعَبْيلَةَ َعْن َرْحلي       باهللا خبِّرِي ،فََيا نََسماِت البانِ

أما إذا أضيفت إلـى   ،االستفهامية تضاف إلى النكرة مطلقاً )أي(ذهب النحويون إلى أن 

فإذا كانـت المعرفـة    ،الجمع، وإال أن تكون المعرفة دالة على متعدد كالتثنية ،معرفة، فال يجوز

                                                 
 .110ص . شرح الديوان )6(

 .140ص  .شرح الديوان )7(

 .185ص  .شرح الديوان )1(

 .1/71 .األشباه والنظائر )2(

 .98ص . شرح الديوان )3(
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ة واو مكـررة بوسـاط   )أي(أو أن تكون  ،فقد اشترطوا أن تكون مما يالحظ فيها التعدد ،مفرداً

  .أّيك فارس األحزابو أبي :العطف نحو

كونها تضاف إلى متعـدد   .)بعض(مع المعرفة بمنزلة و )كل(مع النكرة بمنزلة  )أي(ذلك ألن و

  .)4(صيغة جمع  )المواضع(و متفق مع نص عنترة

  :المضاف إليه ضميرو أي – 2

  :نحو قوله ،)موضع واحد(وردت مضافة إلى ضمير الغائب في 

  ]الوافر[     )5(َعطَفْتُ علْيِه خَّواَر الِعنانِ        أنِّي أياُهِتي فكاَن إَجاب

  :نحو قوله ،)موضع واحد(إلى ضمير المتكلمين في و

  ]الوافر[     )1(إذا دانَْيتَ بي األَسَل الِحَرارا           للَمْوِت أْدنى َأيُّناَستَعلُم 

  :نكرةو أي دالة على الوصف – 3

   :منها قوله ،)موضعين(مضافة إلى النكرة في جاءت أي الكمالية 

  ]الطويل [   )2(ِطَعاِني و ُألرِيِه َموِقِفي ،أتَى      أي ُصوَرٍةَدُعوا الَمْوتَ يأِتيِني على 

تقـع صـفة لنكـرة     )أي(ذهب ابن مالك إلى أن ، و)3(أجاز النحاة الوصف بأّي الكمالية

هي في األصل المصدر الذي نابت ، وكرة محذوفةما يدل على أنها تقع صفة لن )4(مذكورة غالباً

تعرب إعرابـه  و عند النحويين تنوب عن المصدرو. عنه بإضافته إليه فاكتسبت المصدرية بذلك

  .)6(أما المضاف إليها فال يكون إال نكرة مطلقاً .)5(في باب المفعول المطلق

   :ِكال* 
                                                 

 .4/117.  مرجع سابق. المقتضب: ينظر المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )4(

 .203ص . شرح الديوان )5(

 .70ص .شرح الديوان )1(

 .198ص  .شرح الديوان )2(

 .422 .الكتاب )3(

 .37 .تسهيل الفوائد )4(

 .1/264 .الكتاب )5(

 .3/143 .أوضح المسالك )6(
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   :في قوله ،مضافة إلى ضمير الغائبة )موضعين(وردت في 

  ]الكامل [   )7(بِكُالهاَمرِسٍ إذا لَِحقَتْ خُصًى      ِمن كُلِّ أرَوَع ماجٍِد ذي َصْولٍة

  :نحو قوله ،)موضع واحد(إلى ضمير الغائبْين في و

  ]الطويل [    )8(بُرْمِحي َحتَّى َبلَّ عاِملَُه الدَُّم       ِكليهِما ُأَمارُِس فيها ابنْي قُشَْيرٍ

 ،    معنـى ، وال تكون مضافة إال إلى معرفـة مثنـى لفظـاً    )كال(ذهب النحويون إلى أن 

فقـد أجـازوا    ،خالفاً للكـوفيين  .)9("كالهما " أو معنى دون اللفظ نحو  ،"كال الرجلين "  :نحو

إن أضيفت إلى ، و)2(في التوكيد )كل(عند النحويين مجرى  )كال(تجري و. )1(إضافتها إلى النكرة

فقد جاءت مضافة إلى ضمير مثنى  ،هذا متفق مع نص عنترة، و)3(الضمير تعرب إعراب المثنى

  .معربة إعراب المثنى ،دالة على التوكيد ،معنى

  :غير* 

يدل في االستعمال ، و)4("الالم و ال يدخلها األلفو ال تجمعو ال تكون إال نكرة" لفظ مبهم 

 ،ظائف عديدة في السـياق و )غير(تؤدي  .)5(على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده، وعلى المغايرة

يكـون  ، و)6(حاالً فتقوم ال مقامهـا ، ووقوعها صفة، وكاالستثناء ،كما تكون لها دالالت متنوعة

  .ما تشغله من وظائف في الكالم، وتبعاً لداللتها ،إعرابها حسب موقعها في الجملة

     الظـاهر و المعرفـة و موضـعاً مضـافة إلـى النكـرة     )أربعـين و خمسة(وردت في 

، من مجموع ورودهـا  )% 38(إلى المعرفة أي بنسبة  )سبعة عشر(وقد أضيفت في  ،ضمرالمو

  :جاءت إضافتها وفقاً لألنماط اآلتيةو

                                                 
 .207ص . شرح الديوان )7(

 .140ص . شرح الديوان )8(

 .1/203 .مغني اللبيب )9(

 .204 – 1/203 .مغني اللبيب )1(

 .2/116 .الكتاب )2(

 .3/413 .السابق لمصدرا )3(

 .3/479 .السابق المصدر )4(

 .3/52 .أوضح المسالكينظر . 486 .مختار الصحاح )5(

 .1/245 .شرح الرضي. 4/343 .الكتاب )6(
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  :المضاف إليه معرف بألو غير – 1

  :منها قوله ،مواضع )ثالثة(ورد هذا النمط في 

  ]البسيط [   )7(ْوعِ أْو كثُُرواقَلَّ األَعاِدي غداةَ الرَّ     إْنو غَْيَر الُحَسامِال أَرى ُمْؤِنَساً و

  :المضاف إليه ضميرو غير – 2

  :مواضع وفق األنماط اآلتية )ستة(وردت في 

  

   :المضاف إليه ضمير المتكلمو غير* 

  :نحو قوله ،أضيفت إلى ضمير المتكلم في موضعين اثنين

  ]الوافر[   )1(اقاَيْعشَقُ البيَض الرِّشَ غيرِي،       وإنِّي أْعشَقُ السُّْمَر الَعَواليو

   :المضاف إليه ضمير الغائبو غير* 

  :نحو قوله ،مواضع )ثالثة(أضيفت إلى ضمير الغائب في 

  ]الكامل [    )2(مني بَمنْزِلَِة الُمَحبِّ الُمكَْرمِ،      غَْيَرُهلَقَْد نََزلِْت فال تَظُنِّي و

   :المضاف إليه ضمير المخاطبينو غير* 

  :نحو قوله ،)موضع واحد(طبين في أضيفت إلى ضمير المخا

  ]البسيط [  )3(َبَدال ،في الَهوى ،ال َرِضيتُ ِسَواكُْمو  غَْيَركُُمما اخْتَْرتُ  ،لْو كَاَن قَلْبِي َمِعي

  :المضاف إليه معرف باإلضافةو غير – 3

  :وفق األنماط اآلتية ،مواضع )ستة(ورد هذا النمط مضافاً في 

  :إلى ياء المتكلم المضاف إليه اسم مضافو غير* 

                                                 
 .80ص. شرح الديوان )7(

 .104ص  .شرح الديوان )1(

 .153ص  .شرح الديوان )2(

 .114ص  .شرح الديوان )3(
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  :منها قوله ،مواضع )ثالثة(ورد هذا النمط في 

  ]الوافر[   )4(غَْيُر َحاِليَدعِ الشَّكَْوى فََحالَُك  :      قَْد أْبَدى نَِحيباًو فَقُلتُ لُه

   :المضاف إليه اسم مضاف إلى اسم معرف بألو غير* 

  :منها قوله ،مواضع )ثالثة(ورد هذا النمط في 

  ]الوافر[   )5(غيَر َصْوِت المشَْرفيِّخَِفيَّّاً      وا َسِمْعتَ الصَّوتَ فيهْمإذا اضطَرب

  :المضاف إليه نكرةو غير – 4

   :منها قوله ،موضعاً )عشرينو ثمانية(ورد هذا النمط في 

  ]ويل الط[    )1(غَْيُر كاِذبِفََبْرقُ ُحَساِمي َصاِدقٌ       إذا كَذََب الَبْرقُ اللَُّموُع ِلشَاِئمٍ

  : في قوله )موضع واحد(مضافة إلى نكرة مخصصة باإلضافة في  )غير(قد جاءت و

  ]الطويل [    )2(كَاَن خَبيثاً قَْولُُه قَْوُل َماِكرِو     غَْيُر قَْولِ اْبنِ ظاِلمٍوَما َراَع قْوِمي 

  :المضاف إليه مصدر مؤولو غير – 5

   :قوله منها )صلتهاو أن(أضيفت إلى  ،)موضعين(وردت في 

  ]الخفيف [   )3(َزاَد َصقْالً أَجاَد يوَم جِالِد         ِمثُْل الُحَسامِ إذا ما غَْيَر أنِّي

 الخفيفة أيضـاً  )أْن(و )ما(كما أجاز غيره بناءها مع  )أّن(مع  )غير(بناء  )4(أجاز الخليل

 حركـة بنـاء  في النص السابق ليست  )غير(حركة ، و)5(أجاز بعضهم بناءها مع كل اسم مبنيو

                                                 
 .130ص . شرح الديوان )4(

 .218ص  .شرح الديوان )5(

 .37ص  .شرح الديوان )1(

 .85ص  .شرح الديوان )2(

 .60ص  .شرح الديوان )3(

 .2/339 .الكتاب )4(

 .1/159 .المغني. 1/106 .شرح الكافية )5(
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 )6(على االستثناء في هذا الموضع كما استشهد بـه النحويـون   )غير(إنما حركة إعراب لداللة و

  .هو النصب، و)7()إال(فيكون إعراب االسم الواقع بعد 

  :مثل* 

في أنه ال  )غير(يشابه ، و)9(إن قيل إنه أقل إبهاماًو )غير(مبهم مثل  ،)8(لفظ يفيد التسوية

  .إال أنه يخالفه في المعنى ،)10(لالماو تدخل عليه األلف

لم تضف مطلقاً إلى النكرة بل جاءت في جميعها مضافة إلـى   ،موضعاً )سبعين(وردت مثل في 

  :المعرفة فقط وفقاً لآلتية

   :المضاف إليه معرف بألو مثل – 1

   :موضعاً منها قوله )عشرينو واحد(جاءت في 

  ]الكامل [   )1(، ِلحاظُهّن ظُباُءمثلِ الشُّموسِ        َبيَن نََواِهٍد ،َمّرتْ أَواَن العيِد

  ]مجزوء الكامل [   )2(تَخَالُــُه للضَّْمــرِ قَْدَحا بِ       ِمثــلِ الُعـقـابُِمَجنَّــبٍ 

   :المضاف إليه ضميرو مثل – 2

  :موضعاً على النحو اآلتي )عشرينو أربعة(أضيفت إلى الضمائر في 

  :ر المتكلمينالمضاف إليه ضميو مثل* 

  :منها قوله ،موضعاً )أربعة عشر(وردت مضافة إلى ضمير المتكلم في 

   )3(في السَّْعِدو في الكََمالِ ِمثِْليفإنَِّك       أال اْسِفرِي :قاَل لََها الَبْدُر الُمنيُرو

                                                 
 .1/224 .شرح الرضي )6(

 .2/343 .الكتاب )7(

 .4/231 .الكتاب )8(

 .1/275 .شرح الرضي )9(

 .2/129 .شرح المفصل )10(

 .21ص . شرح الديوان )1(

 .44ص  .شرح الديوان )2(

 .60ص  .شرح الديوان )3(
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  :المضاف إليه ضمير المتكلمينو مثل* 

   :وردت مضافة إلى ضمير المتكلمين مرة واحدة نحو قوله

  ]الكامل [    )4(َيِفرُّ كُلُّ ُمَضلَّلِ ُمْستَْوِهلِو         ِمثِْلناحين النُّزولِ يكوُن غايةَ 

  :المضاف إليه ضمير الغائبو مثل* 

  :نحو قوله ،وردت مضافة إلى ضمير الغائب في موضعين

  ]الطويل[   )5(َيتََهدََّما على َعْهِد ِذي القَْرنَْينِ لْن       ِمثْلُُهأيا ِعزَّنا ال ِعزَّ في النَّاسِ 

  :المضاف إليه ضمير الغائبةو مثل* 

  :منها قوله ،)أربعة مواضع(وردت مضافة إلى ضمير الغائبة في 

  ]الخفيف[        )1(نَاُر شَْوٍق تَْزَداُد بالتَّْصرِيمِ        في فَُؤاِدي ِمثْلُهاو تَتَلظَّى

  :المضاف إليه ضمير الغائبينو مثل* 

  :فة إلى ضمير الغائبين مرة واحدة نحو قولهوردت مضا

  ]الطويل [   )2(ال خََضَعتْ ُأْسُد الفَال ِللثََّعاِلبِو      ِلِمثِْلهِْملَْوال الَهَوى َما ذَلَّ ِمثِْلي و

   :المضاف إليه اسم موصولو مثل – 3

   :منها قوله ،مواضع )خمسة(وردت 

  ]الطويل [  )3(ُيْبِدي الذي ُأْبِديو كَِمثْلِ الذي ُأخِْفي   ىفَْهَو ُيخِْفي ِمَن الَجَو ،بِي ِمثُْل مابه 

   :المضاف إليه معرف باإلضافةو مثل – 5

                                                 
 .127ص . شرح الديوان )4(

 .139ص  .شرح الديوان )5(

 .االنقطاع: التصريم. 192ص  .شرح الديوان )1(

 .35ص  .شرح الديوان )2(

 .67ص .شرح الديوان )3(
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موضعاً إلى اسم مضاف  )أحد عشر(قد أضيف في ، وموضعاً )ثمانية عشر(وردت في 

  :منها قوله ،إلى اسم معرف بأل

  ]الكامل [   )4(ِمثَْل جلِْد األْجَربِِك فََيكون جِلُْد     َما أطَْعْمتُُهو ال تَذْكُرِي ُمْهرِي

   :نحو قوله ،)موضع واحد(جاءت مضافة إلى ما أضيف إلى ضمير الغائب في و

  ]الطويل [   )5(ال كُلُّ َمْن خَاَض الَعجاَجةَ َعنْتَُرو        َمثَْل ِضباِعِهلْيَس ِسَباُع الَبرِّ و

  :منها قوله ،مواضع )ةثالث(مضافاً إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلم في و

  

  ]الوافر[    )1(للنَِّياِق ِمثَْل َسْوِقيبَِسْيِفي       ُسقْتُ َجْيشاًو نََزلْتُ َعنِ الَجَواِد

  :حسب* 

  .)4(فيه معنى النفي، و)3(ال يكون إال نكرة ،)2(اسم جامد

  :ورد مضافاً في موضع واحد إلى المضمر وفق النمط التالي

   :المخاطبالمضاف إليه ضمير و حسب* 

   :جاء مرة واحدة في قوله

  ]الوافر[    )5(قَْدُر ما ُيْعِطي الَبِخيُل َحْسُبَكو       طَلَْبتُ ِمَن الزََّمانِ َصفَاَء َعْيشٍ

  

  :سوى* 

                                                 
 .29ص . شرح الديوان )4(

 .78ص  .شرح الديوان )5(

 .108ص  .شرح الديوان )1(

 .1/304 .شرح الرضي )2(

 .2/111 .الكتاب )3(

 .1/330 .الكتاب )4(

 .117ص . شرح الديوان )5(
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إال أنهـا ظـرف    ،)7(وهي بمنزلتها في المعنـى  ،)6(في االبهام حكم غير )سوى(حكم و

تكون و مذهب الكوفيين فيها أنها تكون ظرفاً، و)8(غيرهو متضمن معنى االستثناء كما عند الخليل

ابن و أما الزجاجي ،)10(كما تدخل على غير ،ذلك لجواز دخول حروف اإلضافة عليها، و)9(اسماً

  .)11("أنها ليست ظرفاً البتة فإنها اسم مرادف لغير " مالك فقد ذهبا 

هو حكم االسم الواقـع بعـد   ، وفي حكمها اإلعرابي إذا كانت دالة على االستثناء )غير(تشابه و

  .)2(تنفرد عنها بلزوم اإلضافة لفظاً، و)1()إال(

مواضع إلى المعرفة على النحـو   )ستة(أضيفت في  ،)تسع مرات(تكررت في الديوان 

  :التالي

   :المضاف إليه معرف بألو سوى – 1

  :منها قوله ،مواضع )موضعين(وردت في 

  ]البسيط [    )3(ِسَوى النَّظَرَِما َحظُّ عاِشِقها ِمنُْه       ُهكُلُّ غُْصنٍ قَوِيمٍ َراقَ َمنْظَُرو

   :المضاف إليه علمو سوى – 2

   :في قوله ،وردت مرتين

  ]الوافر[  )4(تَْحُجُل في فَالهــاِسَوى الِغْرَبانِ        َما أبقَيتُ ِفيَها َبْعَد بِشْـــرٍو

  ]البسيط [  )5(في القُلَلِ ِسَوى األْسَياِفال تُحكِّْم و       ال تَقْتَضِ الدَّْيَن إال بالقَنَا الذُُّبلِ

                                                 
 .2/805 .صدالمقت )6(

 .154 .الصاحبي )7(

 .2/350 .الكتاب )8(

 .1/294 .اإلنصاف )9(

 .2/84 .شرح المفصل )10(

 .1/201 .همع الهوامع )11(

 .1/172 .المقرب )1(

 .107 .التسهيل )2(

 .84ص . شرح الديوان )3(

 .210ص  .شرح الديوان )4(

 .136ص  .شرح الديوان )5(
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   :المضاف إليه ضميرو سوى – 3

  :إلى ضمير الغائبة في قوله )موضع واحد(أضيفت في 

  ]الكامل [     )6(ِسواها ال ُيريُد ،َيفْرِي الَجماجَِم       أكوُن أوََّل َضارِبٍ بُِمَهنٍَّدو

  :حدة في قولهإلى ضمير المخاطبين مرة واو

  ]البسيط [  )7(َبَدال ،في الَهوى ،ِسَواكُْمال َرِضيتُ و  ما اخْتَْرتُ غَْيَركُُم ،لْو كَاَن قَلْبِي َمِعي

   :المضاف إليه نكرةو سوى* 

  :منها قوله ،مواضع مضافة إلى اسم نكرة )ثالثة(وردت في 

  ]الكامل [   )1(ُدوُم إلى أَوانِ المْحشَرَِي ِذكْرٍ       ِسَوىَرَجْعتُ َعنُْهْم لَْم َيكُْن قَْصِدي و

  :ما يختص باإلضافة إلى الظاهر

  :فروعهاو ذو – 1

يعد عند النحـويين  ، و)2("ذُو الَعْرشِ الَمجيُد "  :نحو قوله تعالى ،لفظ يدل على الملك :ذو

 وهو بمعنى صاحب احترازاً من ذو الموصولة فـي  ،فيعرب إعرابها ،اسماً من األسماء الخمسة

  .)4(ال يضاف غالباً إال إلى اسم جنس ظاهرو. )3(لغة طي

مواضـع أضـيف إلـى     )ثالثة(منها  ،مواضع مضافاً فيها إلى الظاهر فقط )ثمانية(وردت في 

  :قد جاءت إضافته وفقاً للنمط اآلتي، ومن حجم تكراره )% 37(المعرفة أي بنسبة تزيد على 

   :المضاف إليه معرف بألو ذو* 

   :مواضع منها قوله )ةثالث(ورد في 

                                                 
 .211ص  .شرح الديوان )6(

 .114ص . الديوانشرح  )7(

 .85ص  .شرح الديوان )1(

 .15: سورة البروج )2(

 8 .منهج السالك )3(

 .807 .للسيوطي النكت )4(
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  ]الوافر[        )5(ذَوي الرِّماحِأجمُّ إذا لَِقيتُ           ألَْم تَْعلَْم لَحاَك اهللا أنّي

عند النحـويين أنـه ال   و )الرماح(جاء ذو مضافاً إلى المعرف بأل واقعاً صفة للمعرفة 

إذ  ،فق مع ما ورد في الديوانهذا مت، و)6(يكون نعتاً للمعرفة إال إذا كان مضافاً إلى المعرف بأل

   :قد جاء بصيغة الجمع بمعنى أصحاب في قوله، ولم يرد صفة للمعرفة إال في هذا النمط

  ]الكامل [    )7(إذا لَِقيتَ ذَوي الَجَهالِة فاْجَهلِ،      وإذا ُبليتَ بِظاِلمٍ كُْن ظاِلماًو

   :علمو ذو* 

بل جاء العلم فيها يدل علـى   ،يلم يضف فيها إلى علم شخص )موضع واحد(وردت في 

   :منها قوله، والشيء

  ]الكامل [     )1(ِمثُْل الرِّداِء على الغَِنيِّ الُمفِْضلِ      َسابِغٌ ذو َسبِيبٍلَُه َعِسيٌب و

فقد  ،)2(كلمة تُذْكَْر ليتوصل بها إلى الوصف بأسماء األجناس )ذو(ذهب النحويون إلى أن 

جاءني رجـٌل  " نحو  ،)ذو(فإذا ما أريد ذلك جيء بـ  ،كون وصفاًقيل إن هذه األسماء مما ال ي

  .)3("ذو ذهب 

لم يتوصـل  .. .األعالم مما ال يقع صفةو لما كان جنس المضمرات" يرى الرضي أنه و

ذوي آل النبي فإنما لتأويـل العلـم بـالجنس أي    و أما قولهم ذو زيدو ...بذي إلى الوصف بهما

  ، )4(.. ".صاحب هذا االسم

هي من باب إضافة المسمى إلى ، وإلضافة على ذلك جائزة في هذا النمط على التأويلفا 

  .)6("ذو بكة" و "ذو تبوك "  :إال أن السيوطي عدها شاذة كما في نحو ،)5(االسم

                                                 
 .48ص . شرح الديوان )5(

 .2/26 .البن السراج األصول )6(

 .134ص . شرح الديوان )7(

 .شعره: السبيب. عظم الذنب: العسيب. 124ص . شرح الديوان) 1(

 .2/906 .المقتصد) 2(

 .1/297 .شرح الرضي. 907 – 2/906 .السابق المصدر )3(

 .1/297 .شرح الكافية) 4(

 .3/12 .شرح المفصل) 5(
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  :المضاف إليه نكرةو ذو* 

   :منها قوله ،مواضع )أربعة(ورد هذا النمط في 

  ]الكامل[  )7(َيغْتَِديو َيُروُح ذو شََجنٍَهْل فيَك        يا َمْسَرَح اآلَرامِ في َواِدي الِحَمى

   :ذات* 

كورودهـا بمعنـى الزمـان أو     ،قد تكون لها معان أخرى، و)صاحبة(بمعنى  )ذو(هي مؤنث و

  .)1(المكان

   :المضاف إليه معرف بألو ذات* 

 قـد ،  و)ذات في غيرها مضافة إلى المعرفـة (لم ترد  ،مواضع )خمسة(جاء النمط في 

  :منها قوله ،مواضع )أربعة(وردت كناية عن المكان في 

  ]الطويل [   )2(بها األربُع الهوُج العواصفُ تُْرِهُج      ِدَياٌر ِلذاِت الِخدرِ َعْبلةَ أْصَبَحتْ

   :منها قوله ،مواضع )خمسة(في  )صاحبة(كما وردت بمعنى 

  ]المتقارب [    )3(ذَاتَ األياِديو ىنَِسيَم َعذَاَر        ريُح الخَُزاَمى ُيذَكُِّر أنِْفيو

  :المضاف إليه نكرةو ذات* 

   :في جميعها بمعنى صاحبة كما في قوله )ذات(وردت  ،مواضع )أربعة(جاء النمط في 

  ]الكامل [    )4(ُمقَنَُّعو فيها الفَوارُِس حاِسٌر       ذاِت أِشلَِّةُمغيَرٍة شَْعواَء و

  :أولو* 

   :ير الغائبينالمضاف إليه ضمو أولو* 

                                                                                                                                               
 .2/586 .الفوائد الجديدة )6(

 .الهم والحزن: الشجن. 62ص . شرح الديوان) 7(

 .222. 1/225 .الكتاب )1(

 .40ص . شرح الديوان )2(

 .طيب الرائحة. األلوان زهر متعدد: الخزامى. 68ص  .شرح الديوان )3(

 .94ص  .شرح الديوان )4(



 86

  :نحو قوله ،فقد ورد مرة واحدة مضافاً إلى ضمير الغائبين

  ]البسيط [    )5(الَعَملِو بالقَْولِ أْوالُهُمألْستُ         َماذا ُأريُد بِقَْومٍ َيْهِدُروَن َدِمي

  :المضاف إليه ضمير الغائبةو أولو* 

  :نحو قوله ،ورد مرة واحدة مضافاً إلى ضمير الغائبة

  ]الكامل [   )1(ُأوالهافَطََعنْتُ أوََّل فَارسٍ      تُ في قُُبلِ الَهجيرِ كَتيبةًلَقيو

  :آل* 

آل (فـال يقـال    )أهـل (بخـالف   ،ال يضاف إال إلى ذي شرف غالباً )أهل(لفظ بمعنى 

  .)2(فإن له شرفاً باعتبار الدنيا )بآل فرعون(ال ينتقص و )االسكاف

، )3(كما ذكر ابـن مالـك   ،إلى علم يعقل ،الغالب في إضافتهو ،اإلضافة لفظاً ال معنى )آل(يلتزم 

يرى الزبيدي أنه مـن  ، والزبيدي بعدم جواز إضافته إلى الضميرو النحاسو قد عزى الكسائيو

  .)4(لحن العوام

وقد جاء العلم ممـا   ،موضعاً لم يكن فيها مضافاً إال إلى علم )اثنتي عشر(في  )آل(ورد 

   :كما في قوله ،يعقل في المواضع جميعها

  ]الوافر[   )5(على الُعداِة آَل َعْبَسأنُْصُر و       إنِّي اليوَم أْحِمي ِعْرَض قَْوِميو

  ]الطويل [   )6(طَاِمُع آَل َضبَّةَلها َمنِْصٌب في        كُلَّ كَعابٍ خَـْدلِة السَّاِق فَخَْمٍةو

  :هيو الظروف المالزمة لإلضافة :ثانياً

  .مة لإلضافة إلى المفردالظروف المالز – 1

                                                 
 .137ص  .شرح الديوان )5(

 .207ص  .شرح الديوان )1(

 .3/331 .القاموس المحيط )2(

 .158 – 157 .تسهيل الفوائد )3(

 .807 .النكت )4(

 .39ص . شرح الديوان )5(

 .47ص  .شرح الديوان )6(
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  .الظروف المالزمة لإلضافة إلى الجمل – 2

  :الظروف المالزمة لإلضافة إلى المفرد – 1

أنه ال يكون إال ظرفاً مبهماً سواء أكان للزمـان   ،ما يالحظ في مالزمة الظرف لإلضافة

تخصيصاً كما في  إن أضيف إلى معرفة بل تفيده، ولهذا فإن اإلضافة ال تفيده تعريفاً، وأم للمكان

أود أن أشي إلى أنه ليس بين الظروف ما هو مختص بالظاهر أو المضمر و. المبهم من األسماء

بل جميعها تضاف إلى كال النوعين مـن األسـماء إال أن    ،أو أنه يضاف إلى علم أو غير ذلك

  :لىلذلك يمكن تقسيم هذه الظروف إ ،بعض الظروف يجوز قطعه عن اإلضافة لفظاً دون معنى

  :هيو الظروف التي تالزم اإلضافة مع جواز القطع فيها عن اإلضافة –أ 

  .ظروف الغايات – 1

  .مع – 2

  .معنىو الظروف التي تالزم اإلضافة لفظاً –ب 

  :الظروف التي تالزم اإلضافة مع جواز القطع فيها –أ 

  :ظروف الغايات :أوالً

جميعها ظـروف  ، وا في المعنىما حمل عليه، والجهات الستو دونو بعدو قبل :منهاو

قد ذكر النحاة أربع حاالت تكون عليها هذه الظروف فـي  و. بعد فهما ظرفا زمانو مكان إال قبل

يمكـن إيجازهـا   ،  و)1(قطعها عن اإلضـافة ، وإضافتها، وإعرابهاو االستعمال من حيث بناؤها

  :باآلتية

  .فتعرب نصباً على الظرفية وجراً بمن ،تكون مضافة – 1

كأن المضـاف  و تكون معربة، وال تنوَّن لنية اإلضافة، وتقطع عن اإلضافة لفظاً دون معنى – 2

  .)2("من بعِد و ِهللا األمُر من قبلِ"  :إليه موجود نحو قراءة قوله تعالى

                                                 
 .210 – 1/209: الهمع. 75 – 2/72 .شرح ابن عقيل) 1(

 .4: سورة الروم) 2(
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تكـون  ، و)3(معنى فتكون منونة قصداً للتنكير كما ذكـر سـيبويه  و تقطع عن اإلضافة لفظاً – 3

  .)4("من بعٍد و هللا األمر من قبلٍ"  :منها قراءة قوله تعالى، وضاًمعربة في هذه الحالة أي

بناؤها حينئـذ علـى   ، ونوى معناه دون لفظه، وإذا حذف ما تضاف إليه ،تبنى في حالة ما – 4

  ."من بعُد و هللا األمر من قبُل"  :قوله تعالى :الضم نحو

  .)1(لها متمكنةقد قيل إن األصل في هذه الظروف البناء إال أن اإلضافة تجعو

كـل فـي   و )بعدو إال قبل(لم يرد في الديوان من هذه الظروف مقطوعاً عن اإلضافة و

  .موضع واحد

  :بعد في الديوانو صور قبل

في حـين وردت   ،لم يضف إال إلى المعرفة ،موضعاً )ستة عشر(مضافاً في  )قبل(ورد 

فـإذا   ،وضعاً منها إلى المعرفةم )أربعينو ثمانية(موضعاً أضيف في  )خمسينو ثالثة(في  )بعد(

مـن   )% 77(بنسـبة    جـاءت  )بعـد (موضـعاً فـإن    )ستينو تسعة(كان مجموع ورودهما 

  .مجموعيهما

كما يتفاوتان في حجم ورودهما  ،من هذا تبين أن أحدهما قد يرد في صورة دون اآلخرو

  :وفقاً لألنماط اآلتية

  :المضاف إليه معرف بألو )بعدو قبل( – 1

   :منها قوله ،مواضع )ستة(أشغل  )قبل(ا في هذا النمط إال أن جاء كالهم

  ]الكامل [   )2(فَطََعنْتُ أوََّل فَارسٍ ُأوالها     كَتيبةً قُُبلِ الَهجيرِلَقيتُ في و

   :منها قوله ،موضعاً )أحد عشر(فقد جاء في  )بعد(أما 

  ]الوافر[    )3(َد الَجنوبَِبْعَبِليالً َحْرَجفاً       ُأْدِفُئُه إذا َهبَّتْ ِشماالًو

                                                 
 .2/199 .الكتاب) 3(

 .7/167 .ينظر في هذه القراءة البحر المحيط) 4(

 .2/437 .معاني القرآن الكريم )1(

 .207ص . شرح الديوان )2(
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  :المضاف إليه ضميرو )بعدو قبل( – 2

فـي   مضافاً إليهـا  )بعد(في حين جاء  ،)موضعين(مضافاً إلى الضمائر في  )قبل(جاء 

  :على النحو التالي ،موضعاً )أحد عشر(

  

  :الغائبة، وإلى ضمير الغائب )بعدو قبل(إضافة * 

  :نحو قوله ،أضيف قبل إلى ضمير الغائب في موضع واحد

  ]الطويل [    )1(تَكَلََّم َرْسٌم َدارٌِس لتَكَلََّما       قَْبلَُهعلى طَللٍ لْو أنَُّه كاَن  

  :نحو قوله ،إلى ضمير الغائبة في موضع واحدو

  ]البسيط [   )2(السََّبقُ قَْبلَهاقَْبَض النُّفوسِ أتَاِني       ْهَي طَاِلَبةٌو لْو َساَبقَتِْني الَمنَايا

  :منهما قوله ،)موضعين(أضيف بعد إلى ضمير الغائب في و

  ]الكامل [    )3(الهِْجراُن َبْعَدُهَحتَّى َدَهانَا         يا َعْبَل َما َداَم الوِصاُل ليالياً

  :منهما قوله ،)موضعين(إلى ضمير الغائبة في و

  ]الكامل [   )4(َمفْقُوَدها ْعَدهاَبُمَهُج النَّواِفلِ         َعزِيَزٍة َمفْقُوَدٍة قَْد َهوَّنَتْو

   :منها قوله ،مضافاً إلى ضمير المتكلمين في موضعين )قبل(دون  )بعد(ورد 

  ]الكامل [   )5(األظْعاُن  َبْعِدناغََدتْ بِهِْم ِمْن ،        ويا داُر أيَن تََرحََّل السُّكاُن

  :منها قوله ،مواضع )أربعة(إلى ضمير المتكلم في  )قبل(دون  )بعد(أضيفت و

  ]الطويل [   )6(َبْعِديطاَل الَمَدى ماذا ُيالقُوَن ِمْن و      فََوا ذُلَّ جيَراِني إذا ِغْبتُ عنُهُم

                                                                                                                                               
 .الشديدة: حرجفاً. الريح الباردة: بليال. 32ص  .شرح الديوان )3(

 .139ص  .شرح الديوان )1(

 .105ص  .شرح الديوان )2(

 .196ص  .شرح الديوان )3(

 .العطايا: النوافل. الروج: مهج. 51ص  .شرح الديوان )4(

 .الراحلة: األظعان. 195ص . شرح الديوان )5(
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  :المضاف إليه معرف باإلضافةو )بعدو قبل( – 3

  :نحو قوله ،)بأل(مواضع مضافاً إلى اسم مضاف إلى المعرف  )ثالثة(في  )بعد(جاء 

  ]الخفيف [   )7(األوالِدو َبْعَد فَقِْد األوطَانِ       البَِعاِدو ىَأْحَرقَتِْني نَاُر الَجو

  :)الفعلو أن(المضاف إليه مصدر المؤول و قبل – 4

 ،في موضع واحد )بعد(دون  )الفعلو أن(مضافة إلى المصدر المؤول من  )قبل(وردت 

  :نحو قوله

  ]الطويل[    )1(تُ الُمنَى ِمْن كُلِّ أشَْوَس َعابِسِِنلْو    القَنَا قَْبلِ أن ُيشْتََرىشَرِْيتُ القَنَا ِمْن 

  :)الفعلو ما(المضاف إليه مصدر مؤول و قبل – 5

   ،في موضع واحد )بعد(دون  )الفعلو ما(مضافة إلى المصدر المؤول من  )قبل(وردت 

  :نحو قوله

  ]الوافر[    )2(الُمناِدي قَْبَل ما نادىُبكُوراً        خَثَْعُم قَْد َصبحناَها َصَباحاًو

  :دون

  .)4(هو في المعنى نقيض فوق، و)3(لفظ يكون ظرف مكان مالزماً لإلضافة

  :موضعاً مضافاً إلى المعرفة وفقاً لألنماط التالية) ستة عشر(ورد في 

   :الالمو المضاف إليه معرف باأللفو دون* 

  :منها قوله ،مواضع )خمسة(الالم في و جاء مضافاً إلى المعرف باأللف

  ]الكامل [   )5(اإلقَْباُل ِمْن أْعواِنِهو السَّْعُدو      ُدوَن الَوَرىالنَّْصُر ِمْن ُجلََساِئِه و

                                                                                                                                               
 .59ص  .شرح الديوان )6(

 .60ص  .شرح الديوان )7(

 .أو المتكبر. الجريء والشديد في القتال: األشوس. 88ص  .شرح الديوان )1(

 .65ص .شرح الديوان )2(

 .1/420 .الكتاب )3(

 .1/420 .البن السراج األصول )4(
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   :المضاف إليه ضميرو دون* 

   :مضافاً إلى ضمير المتكلم منها قوله )موضعين(جاء في 

  ]الطويل [  )6(قَواِطعُِحُدوُد ال ُدوِنيلَْو َعَرَضتْ و      يا َعْبُل إنِّي ُمَساِفٌر :فَقُلْتُ لََها

  :المضاف إليه معرف باإلضافةو دون* 

قد أضيف إلى المعرف باإلضافة إلى ضمير المتكلمين فـي  ، ومواضع )سبعة(جاء في  

   :منها قوله ،)موضعين(

  ]الطويل [   )1(ِمذَْوُد ُدوَن َبْيِتَيُدخاُن العلَنَْدى       إْن كنْتُ نَاِئياًو َسيْأتيكُُم َعنِّي

  :نحو قوله ،ء مرة واحدة مضافاً إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبجاو

  ]الطويل [   )2(قَْد كَاَن ذُخْرِي في الخُطُوبِ الكََباِئرِو    ُدونِ ثأرِِهكَْيفَ أنَاُم اللَّْيَل ِمْن و

  :منهما قوله ،مرتين مضافاً إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبةو

  ]الوافر[   )3(أَسٌد َمُهوُل ُدوَن ِخَباِئَهاو        تَبيتَ َحّياًو أتَذْكُُر َعْبلةَ

  :منهما قوله ،إلى اسم مضاف إلى ضمير المخاطبة )موضعين(أضيف في و

  ]البسيط[  )4(الَحَجِفو بِيٌض تقُدُّ أَعاِلي الَبيضِ      ُأْسٌد في أناِمِلها فَُدوَن َبْيِتِك

  :منها قوله ،إلى اسم علم )موضعين(أضيف في و

  ]الوافر[    )5(طَْعٌن ِمنُْه تَكْتَِحُل الَمآِقيو      َضْرُب الَمواِضي ُعَبْيلٍة ُدوَنو

  :ما حمل على معناهاو أسماء الجهات

                                                                                                                                               
 .201ص . شرح الديوان )5(

 .98ص  .شرح الديوان )6(

 .جبل لم ُير قط إال والدخان يخرج من رأسه: العلندى. 53ص  .شرح الديوان )1(

 .86ص  .شرح الديوان )2(

 .116ص  .شرح الديوان )3(

التروس مـن  : الجحف. الخوذة التي توضع على رأس المحارب: يضالَب. السيوف: بيض. 103ص  .شرح الـديوان  )4(

 .الجلد

 .السيوف: المواضي. 109ص . شرح الديوان )5(
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   :ورد منها

   :فوق

موضـعاً منهـا إلـى     )عشـرين و ثالثة(موضعاً مضافاً في  )عشرينو أربعة(جاء في 

  :على النحو اآلتي، المعرفة

   :المضاف إليه معرف بألو فوق* 

   :مواضع مضافاً إلى المعرف بأل منها قوله )تسعة(جاء في 

  ]الطويل [    )1(الكَواِكبِفَْوقَ على فَلَِك الَعلَْياِء       َيْبِني بَِحدِّ السَّْيِف َمْجَداً ُمشَيَّداًو

   :المضاف إليه ضميرو فوق* 

  :نحو قوله ،)موضع واحد(جاء مضافاً إلى ضمير المتكلم في 

  ]الطويل [   )2(آخٌَر ِفيِه ُدْملُُج فَْوِقي، وُمِضيٌء        ها َساِعٌد ِفيِه ُدْملٌُجتحتي ِمنْو

  :نحو قوله ،إلى ضمير الغائبة مرة واحدةو

  ]الطويل [   )3(حيَن تُْمَزُجفَْوِقها تََرى َحَبباً ِمْن         ُمَدامةٌ ،تَطُوفُ َعليهِْم خَنَْدرِيٌس

  :نحو قوله ،ةإلى ضمير الغائبات مرة واحدو

  ]الكامل [   )4(َحِديُد فَوقَُهنَّالقَتْ ُأُسوداً        إال َأنَّها ،تَُموُج َمْوَج الَبْحرِو

  :منهما قوله ،)موضعين(إلى ضير الغائبين في و

  ]الكامل [    )5( قََسْمتُ َسلًْبُهم ِلكُلِّ غََضنْفَرِو       فَْوقَُهْمنَشَْرتُ َراياِت الَمذَلَِّة و

   :المضاف إليه معرف باإلضافةو وقف* 

                                                 
 .37ص  .شرح الديوان )1(

 .41نفسه ص  )2(

 .41ص  .شرح الديوان )3(

 .56ص  .شرح الديوان )4(

 .وهنا بمعنى الرجال. األسد: الغضنفر. 85ص . شرح الديوان )5(
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إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير     )موضع واحد(أضيف في  ،مواضع )ثمانية(ورد في 

  :نحو قوله ،الغائبة

  ]الطويل [    )6(ُيذَكُِّرَها أنِّي ُمِقيٌم على الَعْهِد       فَْوقَ ِخَياِمهاخَلِّ النََّدى َينَْهلُّ و

  :منهما قوله ،)موضعين(متكلم في جاء مضافاً إلى اسم مضاف إلى ياء الو

  ]مجزوء الرمل [     )1(ُيْؤِنساِني فَْوقَ َصْدرِي      كانَا ،في الَمْهِد ،َمِعيو

  :نحو قوله ،)موضع واحد(الالم في و مضافاً إلى اسم مضاف إلى اسم معرف باأللفو

  ]الكامل [    )2(الَمْحَملِ فَْوقَ ظَْهرِذََرفَتْ ُدموُعَك        أفَِمْن ُبكاِء َحماَمٍة في أيكٍَة

   :المضاف إليه نكرةو فوق* 

   :أضيف إلى نكرة مرة واحدة في قوله

  ]البسيط [    )3(َجلَّى القَطا فَْهَو ضارٍ َسْملَقٌ َسِنقُ        فَْوقَ َمْرقََبٍةكَأنَُّه باُز َدْجنٍ 

  :تحت

موضـعاً   )رينعشو ثالثة(جاء في  ،موضعاً )عشرينو خمسة(تكرر حجم ورودها في 

  :وفقاً لالنماط التالية ،مضافاً إلى المعرفة

   :المضاف إليه معرف بألو تحت* 

  :منها قوله ،مواضع )تسعة(الالم في و وردت مضافة إلى اسم معرف باأللف

  ]الكامل [    )4(قُُيوَدها تَْحتَ التَُّرابِأيِدي البِلَى         َعَبثَتْ بَِها األياُم َحتَّى أْوثَقَتْ

   :المضاف إليه ضميرو تحت* 

   :منها قوله ،)موضع واحد(ورد مضافاً إلى ضمير الغائبة في 

                                                 
 .66ص .يوانشرح الد )6(

 .199ص  .شرح الديوان )1(

 .125ص  .شرح الديوان )2(

 .بشم: سنق. معتاد على الصيد: سملق. طائر صحراوي بحجم الحمام: القطا. الغيم: دجن. 106ص  .شرح الديوان )3(

 .51ص . شرح الديوان )4(
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  )5(َحِسْبتُ الرَّْعَد َمْحلوَل النِّطاِق       الفُْرساُن َحتَّى تَْحتَُهَضجَّتْ و

  :منها قوله ،مواضع )أربعة(كما وردت مضافة إلى ضمير المتكلم في 

  ]الطويل [    )6(َمْهرِيٌّ ِمَن اإلبِلِ أْهَوُج تحتيو     ُمباِدراً قَْد ِسْرتُ يا بِنْتَ الِكرامِو

   :المضاف إليه معرف باإلضافةو تحت* 

منها  ،مواضع )أربعة(الالم في و وردت مضافة إلى اسم مضاف إلى اسم معرف باأللف

  :قوله

  ]الكامل [   )1( ِظلِّ القَْسطَلِِتْحتَ أْو ُمتْ كرِيَماً       اخْتَْر ِلنَفِْسَك َمنْزِالً تَْعلو بِِهو

  :منها قوله ،مواضع )أربعة(وردت مضافة إلى اسم مضاف إلى اسم نكرة في و

  ]الطويل [  )2( كَُجنْحِ الدَُّجى ِمْن َوقْعِ أيِدي السَّالِهبِ   تَْحتَ ِظلِّ َعَجاَجٍةطَْعٌن و َضْرٌبو

  :أعلى

  :نحو قوله ،الغائب أضيفت في موضع إلى ضمير ،)موضعين(ورد مضافاً في 

  ]البسيط [  )3(األَسلِو الطَّْعنِ بين البِيضو بالضَّْربِ   أْسفَلَُهو أْعالُهَمْوِكبٍ خُْضتُ و

  :نحو قوله ،أضيفت إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبة ،في الموضع اآلخرو

  ]الكامل [       )4(َصْهُر أْعلى لَْوِنهاو تَغِْلي       إذْ ال تزاُل لَكُْم ُمغَْرِغَرةٌ

  :أسفل

  :نحو قوله ،)موضع واحد فقط(وردت مضافة إلى ضمير اغائب في 

  ]البسيط [   )5(األَسلِو الطَّْعنِ بين البِيضو بالضَّْربِ    أْسفَلَُهو َمْوِكبٍ خُْضتُ أْعالُهو

                                                 
 .108ص  .شرح الديوان )5(

 .40ص  .شرح الديوان )6(

 .غبار الحرب: قسطلال. 134ص  .شرح الديوان )1(

 .وهو من الخيل الطويل. جمع السلهب: السالهب. 37ص  .شرح الديوان )2(

 .137ص . شرح الديوان )3(

 .76ص .شرح الديوان )4(
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  :وراء

  :نحو قوله ،أضيفت فيها إلى المعرفة في موضعين ،مواضع )ثالثة(ورد في 

  ]الوافر[    )6( َيتَْبُعَها الِمهاُرَوَراَء الَحيِّ        ال تَراهاو تاِءُمقَرََّبةُ الشَّ

  :نحو قوله ،أضيفت إلى اسم نكرة ،في الموضع الثالثو

  ]الوافر[    )1(كالَبنَاِت َوَراَء َسْجٍفكاَن و      إذا قَِنَع الفتَى بِذَِميمِ َعْيشٍ

  :خلف

  :نحو قوله ،ر المتكلمقد أضيف إلى ضمي، وجاء في موضع واحد فقط

  ]الوافر [      )2(غَُباُر َسنَابِِك الخَْيلِ الِعتَاِق       خَلِْفيَما أْبَعْدتُ َحتَّى ثَاَر و

  : أمام

فقد ورد في المرة األولى مضافاً إلى اسـم   ،إلى اسم معرفة )موضعين(ورد مضافاً في 

  :نحو قوله ،مضاف إلى ضمير المتكلمين

  ]الكامل [   )3( فَْوتُ األِسنَِّة َحاِفُر الَجْأبِ      كََأنَُّهو ناأماَم رِماِحفَنََجا 

  :نحو قوله ،في الموضع اآلخر ورد مضافاً إلى اسم مضاف إلى اسم نكرةو

  ]الكامل [   )4(ما غََدْوتُ بأْعَزلِو يوم الهِياجِ         أَماَم رايِة غَالبٍلَقَْد غََدْوتُ و

  :مع

  .)5("لزمانه و تماعلمكان االج" ظرف يكون 

                                                                                                                                               
 .137ص  .شرح الديوان )5(

 .مقربة من البيت: مقربة الشتاء. هي جواد متخذ للركوب دون النسل: المهار. 77ص .شرح الديوان )6(

 .الستر: السجف. 39ص  .وانشرح الدي )1(

 .حافر الخيل: سنابك. 108ص . شرح الديوان )2(

وهو موضـع فـي   . شبه ما عليه من لطخ الدم برجل يحفر في معدن مغرة. المغرة: الجأب. 30ص . شرح الديوان )3(

 .ديار بني تميم

 .128ص  .شرح الديوان )4(

 .3/61 .جامع الدروس )5(
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مواضع منها إلـى المعـرف    )أربعة(أضيف في  ،موضعاً )ستة عشر(ورد مضافاً في 

   :منها قوله، وقد دل في اثنين منها على المصاحبة في الزمانو )بأل(

  ]الخفيف [       )6(أْمٌر َيَحاُر ِفيِه اللَّبيُبو   َمَع الدَّهركُلَّ يومٍ  لُه ِعتَاٌب 

   :ن اآلخرين على المصاحبة في المكان كما في قولهدل في الموضعيو

  ]الكامل [      )1(ال ُمْؤِنٌس ِلي غَْيَر َحدِّ الُمنُْصلِ       ُمفَْرَداً َمَع الثَُّريَّافأنَا َسَرْيتُ 

منهـا   ،مواضـع  )ثالثة(قد جاء مضافاً إلى النكرة داالً على المصاحبة في المكان في و

   :قوله

  ]الوافر[   )2(كأَن قُلُوَبَها َحَجُر الصعيِد          َمْع رَِجالٍ لكْن، وفَُأقِحُمها

  :نحو قوله ،)موضع واحد(ورد مضافاً إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم في و

  ]الكامل [   )3(لمَّا َجَرتْ ُروِحي بِجِْسِمي قَْد َجَرى    َمْع َدميُحبُِّك في ِعظاِمي ! َيا َعْبَل 

  :نحو قوله ،ف إلى ضمير الغائبة مرة واحدةمضافاً إلى اسم مضاو

  ]الرجز [  )4(أْضالَعها ،َمْع ُدُروِعها ،َيشُُّك      غََدا، وخَاَض ُرْمِحي في َحشَاَهاو

  :منها قوله ،مواضع )ثالثة(ورد مضافاً إلى ضمير المتكلم في و

  ]البسيط[  )5(َبَدال ،في الَهوى ،ال َرِضيتُ ِسَواكُْمو  ما اخْتَْرتُ غَْيَركُُم ،َمِعيلْو كَاَن قَلْبِي 

لعل ،   و)مع(الالفت أن المضاف إليه في هذه المواضع هو ما حدد الداللة الظرفية لـ و

مواضع بحسب ما أضيف إليه يؤكد خالف ما ذهب إليه بعضهم مـن   )خمسة(مجيئه للمكان في 

  .)6(أنه ال يكون إال للزمان مطلقاً

                                                 
 .27ص . شرح الديوان )6(

 .137ص  .رح الديوانش )1(

 .64ص . شرح الديوان )2(

 .72ص .شرح الديوان )3(

 .91ص  .شرح الديوان )4(

 .114ص  .شرح الديوان )5(

 .4/429 .البرهان )6(
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  :معنىو المفرد لفظاً ما يالزم اإلضافة من الظروف إلى

  :وقد جاء منها

  

   :عند

موضـعاً منهـا إلـى     )أربعينو واحد(أضيف في  ،موضعاً )أربعينو خمسة(ورد في 

  :على النحو اآلتي ،المعرفة

  :المضاف إليه معرف بألو عند* 

  :منها قوله ،مواضع )تسعة(ورد مضافاً إلى االسم المعرف بأل في 

  ]البسيط [   )1(َراَح الَوْحشُ طَاِلُبُهو ِعنَْد الصََّباحِ      فيه َدماً كَْم غَِديرٍ َمَزْجتُ الَماَءو

   :المضاف إليه ضميرو عند* 

  :منها قوله ،موضعاً )أربعة عشر(ورد مضافاً إلى ضمير المتكلم في 

  ]الطويل [   )2(يِعنِْدَما َمثَّلْتُ ُصوَرتَها و َرقَْدتُ       َعدِّْمتُ اللِّقَا إْن كُنْتُ َبْعَد ِفَراِقَها

  :نحو قوله ،كما ورد مضافاً إلى ضمير المخاطب مرة واحدة

  ]الكامل [    )3(شبهةٌ في َعنْتَرِ ِعنَْدِكإْن كَاَن      ُدونَِك كُلُّ َحيٍّ فَاسأِلي! يا َعْبَل 

  :نحو قوله ،ورد مضافاً إلى ضمير المخاطبين مرة واحدةو

  ]الرجز [        )4(ِمْن ذَِلَك الَيقيْن ِعنَْدكُْم

  :منها قوله ،مواضع )ثالثة(ورد مضافاً إلى ضمير الغائب في و

  ]الطويل [   )5(ِسنَاِنيو ِعنَْدُهَما كاَن َسْيِفي و      فََوا أَسفَا كْيفَ انْثَنى َعْن َجواِدِه

                                                 
 .28ص . شرح الديوان )1(

 .67ص  .شرح الديوان )2(

 .81ص . شرح الديوان )3(

 .194ص  .شرح الديوان )4(
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  :نحو قوله ،)موضع واحد(إلى ضمير الغائبة في و

  ]الكامل [    )6(خََبٌر بِأنََّك ُمْبتَلى ِعنَْدهاأْو       ِمْن أيَن تَْدرِي الدَّاُر أنََّك َعاِشقٌ

  :نحو قوله ،ورد مضافاً إلى اسم اإلشارة في مرة واحدةو

  ]الكامل [    )1(َمركبِي ِعنَْد ذِلَكاْبُن النَّعاَمِة و     َرْحلَُهو يكوُن َمْركَُبِك القَُعوَدو

  :نحو قوله ،إلى االسم الموصول مرة واحدةو

  ]الخفيف [   )2(تُخْجُِل الَجَباَن الُعُيوُب ِعنَْدَما     ِني َأُجرُّ ذَْيَل فَخَارٍَدُعوو

  :نحو قوله ،إلى ضمير المتكلمين مرة واحدةو

  ]الخفيف [    )3(أقَاَماو ِعنَْدنَاخَيََّم الُحْزُن        حين قَالوا ُزَهْيُر َولَّى قَتيالً

   :المضاف إليه معرف باإلضافةو عند* 

             مواضع مضافاً إليـه فيهـا إلـى المعـرف باإلضـافة إلـى الضـمير        )ثمانية(ل شغ

  :نحو قوله ،كان الضمير بأحدها إلى الغائب ،مواضع )ثالثة(في 

  ]الكامل [     )4(ِعنَْد ِعياِنِهاللَّْيثُ ، وِمْن بْأِسِه       إذا َسطا خافَ األنَاُم َجميُعُهْمو

  :منها قوله ،إلى ضمير الغائبةفي الموضعين اآلخرين و 

  ]الطويل[  )5(تقُوُل إذا اْسَودَّ الدَُّجى فاطْلُِعي َبْعِدي      ِعنَْد غُُروبَِهاأشَاَرتْ إليَها الشَّْمُس 

  :منها قوله ،مواضع )أربعة(جاء مضافاً إلى اسم مضاف إلى اسم معرف بأل في و

  ]الطويل[   )6(ِعنَْد َوقْعِ الَمَضاربِلبٍ َصُبورٍ بِق       َسَراتَهاو ِلَمْن َيلتَِقي أْبطَالَها

                                                                                                                                               
 .200ص  .شرح الديوان )5(

 .113ص  .الديوانشرح  )6(

 .29ص  .شرح الديوان )1(

 .28ص  .شرح الديوان )2(

 .138ص  .شرح الديوان )3(

 .201ص . شرح الديوان )4(

 .60ص  .شرح الديوان )5(

 .37ص  .شرح الديوان )6(
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  :نحو قوله ،جاء مضافاً إلى االسم المثنى مرة واحدةو

  ]الوافر[   )7( ِعنَْد اْبنَْي ِشمامِلَدى الطَّْرفَاِء        َما ِذكَْرى َرقَاشِ إذا اْستَقَرَّتْو

   :المضاف إليه نكرةو عند* 

  :منها قوله ،مواضع )بعةأر(ورد مضافاً إلى اسم نكرة في 

  ]الطويل [   )1(إْن َرَجاُه بَِواحِد عنَد خَْيرٍال و        لْيَس أخُونا عند شَرٍّ َيخَافُُهو

هو مالزم لإلضـافة علـى   ، و)2(حضورهو دنو الشيء )عند(ذهب النحاة إلى أن معنى 

  .)4(يكون داالً على المكان أو الزمان بحسب ما يضاف إليه )3(الظرفية

   :لدى

  .)5()عند(ظرف للمكان بمعنى 

قد جاء وفقاً لألنماط و ،مواضع )أربعة(أضيف إلى المعرفة في  ،مواضع )ستة( ورد في

  :اآلتية

   :المضاف إليه معرف بألو لدى* 

   :منها قوله ،مواضع )ثالثة(ورد في 

  ]البسيط [  )6(ْيَس َيلْتَِحقُُيَسابِقُ الطَّْيَر َحتَّى لَ        ذُو شَغَبٍ لََدى الَهْيجاِءِلي َجَواٌد و

   :المضاف إليه ضميرو لدى* 

   :نحو قوله ،ورد مضافاً إلى ضمير المخاطب في موضع واحد

  ]البسيط [    )7(أنَّ الذي َينَْهها قَْد ماتَ أو َدنَفَا         َبِني َسْعٍد ُمغَلْغَلَةٌ لََدْيَكَأْبِلغْ 
                                                 

 .اسم امرأة: رقاش. جبالن: ابنا شمام. 143ص . شرح الديوان )7(

 .57ص  .شرح الديوان )1(

 .432 .الكتاب )2(

 .1/420 .الكتاب )3(

 .2/167 .شرح المفصل )4(

 .124 – 2/122 .شرح الكافية )5(

 .الشر: شغب. 105ص . شرح الديوان )6(
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  .)8(ياء عند إضافتها إلى المضمر تقلب" لدى "  )ألف(ذهب النحويون إلى أن و

  :هذا موافق لما ورد في الديوانو

  :المضاف إليه معرف باإلضافةو لدى* 

  :نحو قوله ،جاء هذا النمط مرة واحدة مضافاً إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبة

  ] الطويل[  )1( َصفَْحةَ الخَدِّ لََدى أخْفَاِفَهافََرشْتُ       َركَْبهاو فإْن َعاينَتْ َعيِني الَمطَايا

   :المضاف إليه نكرةو لدى* 

   :نحو قوله ،ورد مضافاً إلى النكرة في موضع واحد

  ]الوافر[      )2(علْيِه َسباِئٌب كاُألْرُجوانِ       لَدى َمكَرٍّقَْرنٍ قْد تََركْتُ و

  :بين

 فـإن  ،ال تضاف إال إلى متعـدد  )بين(عند النحويين أن ، و)3(ظرف مكان بمعنى وسط 

إذ إنها لـم   ،هذا موافق لما ورد في الديوان، و)4(عطف عليه بالواو جاز ذلكو أضيفت إلى مفرد

  .كما سيالحظ في أنماط إضافتها ،جاء معطوفاً بالواوو إال ،تضف لمفرد

 موضعاً إلى المعرفـة  )ثالثينو ثمانية(أضيفت في  ،موضعاً )أربعينو تسعة(وردت في 

  :قد جاءت إضافتها وفقاً لألنماط اآلتية، وا في الديوانمن حجم تكراره )% 77(نسبتها و

  :المضاف إليه معرف بألو بين* 

   :موضعاً منها قوله )عشرينو خمسة(ورد هذا النمط ي 

  ]الكامل [   )5(بين ذَاِت الَحْرَملِو بين اللَّكيِك        طاَل الثَّواُء على ُرسومِ الَمنْزِلِ

                                                                                                                                               
 .99ص . شرح الديوان )7(

 .2/54 .شرح ابن عقيل )8(

 .62ص . شرح الديوان )1(

 .طرائق الدم: سبائب. 203ص  .شرح الديوان )2(

 .2/128 .شرح المفصل )3(

 .2/128 .ابقالمصدر الس )4(

 .موضعان: اللكيك والحرمل. 125ص . شرح الديوان )5(
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  قد،  و )ذات(وذلك إلضافتها إلى مفرد  ،)6(ة بالواوجاءت في هذا الشاهد مكررة معطوف

  .جاء المضاف إليها في المواضع األخرى لهذا النمط معطوفاً بالواو سواء أكان مفرداً أم متعدداً

   :المضاف إليه علمو بين* 

  : ورد مضافاً إلى علم مفرد معطوف على علم آخر بوساطة واو العطف في قوله

  ]الطويل[    )1(َعصاِئُب طَْيــرٍ َينْتَحين ِلَمشَْربِ       قاَرٍةو قوٍّ َبْيَنكََأنَّ السَّرايا 

  ]الطويل[   )2( الُمْرِدو بين الَمشايخِفال فَْرقَ َما        متى ُسلَّ في كفِّي بيوم كَريَهٍة

   :المضاف إليه ضميرو بين* 

   :منها قوله ،مواضع )أربعة(وردت مضافة إلى ضمير المتكلمين في 

  ]الكامل [   )3(َأطَْرافُ الرَِّماحِ شُُهوُدو فَقََضتْ،      َبْينَنَااُروا فََحكَّْمنَا الصَّـوارَِم َج

  ]الطويل [   )4(قَْد كاَن ظَنِّي ال ُأفارِقُكُْم َجْهِديو       بينَنَاَحِذْرتُ ِمْن الَبْينِ الُمفَرِِّق 

  :همنها قول ،وردت مضافة إلى ضمير الغائبين في موضعين

  ]الوافر[    )5(َضْرٌب َوجيُع َبْيِنهْمتَِحيَّةُ        خَْيلٍ قَْد دلَفْتُ لَها بِخَْيلٍو 

  :نحو قوله ،وردت مضافة إلى ضمير المخاطبين مرة واحدة

  ] الطويل[   )6(فََهْل أنْتُُم أشَْجاكُُم الُبْعُد ِمْن َبْعِدي        َبْعَدكُْمأشَْجاِني التََّباُعُد  ،َحقِِّكو

  :نحو قوله ،وردت مضافة إلى ضمير الغائبات في موضع واحد

  ]الكامل [    )7(ُعقُوَدها َبْينَُهنَّألْقَتْ و ُحلَالً       نََسَجتْ َيُد األيامِ ِمْن أكْفَاِنَها

                                                 
 .1/201: الهمع )6(

 .موضعان: قو وقارة. 34ص . شرح الديوان )1(

 .وهو الشاب الذي طلع شاربه ولم تنبت لحيته. جمع األمرد: المرد. 59ص  .شرح الديوان )2(

 .56ص  .شرح الديوان )3(

 .62ص  .شرح الديوان )4(

 .92ص . الديوانشرح  )5(

 .62ص  .شرح الديوان )6(

 .51ص  .شرح الديوان )7(
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  :منها قوله ،مواضع )أربعة(وردت مضافة إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم في 

  ]الطويل [  )1(َحتَّى َيُضجَّ الصَّْبُر َبْيَن َجَواِنبِيو    َواِذليَسأْصبُِر َحتَّى تَطَّرِْحِني َع

   :وردت مضافة إلى ضمير الغائبة في موضع واحد منها قوله

  ]الطويل [    )2(َوَداَع َيِقينٍ أنَِّني غَْيُر َراجِعِ        َبْيِنَهالَقَْد َودََّعتِْني َعْبلَةٌ يوَم 

تدل جميعها على أكثر  )بين(الضمائر التي أضيفت إليها  إن ما يالحظ في هذا النمط أن

لكنه جاء كنايـة عـن    )بينها(إال في ضمير الغائبة في هذا الشاهد األخير  ،من واحد في المعنى

  .كما ورد في النمط )بينهم(متعدد في الشاهد الذي سبقه 

  :المضاف إليه معرف باإلضافةو بين* 

فيهما مضـافة إلـى المعـرف     )بين(جاءت  ،اًموضع )خمسة عشر(ورد هذا النمط في 

  :منها قوله ،مواضع )خمسة(باإلضافة إلى ضمير الغائب في 

  ]الطويل [  )3(ِحقُْد َبْيَن أْضلُِعِهكُلُّ َصِديٍق ،        وكُلُّ قَرِيبٍ ِلي َبعيُد َمَودٍَّةو

موضـع  (قد جاء المضاف إليها مضافاً إلى المعرف باإلضافة إلى ضمير الغائبة فـي  و

  :نحو قوله ،)واحد

  ]الطويل [   )4(ُمْديُر ُمَدامٍ َيْمُزُج الرَّاَح بالشَّْهِد         إذا ما تََبسََّمتْ َبْيَن ثَنَاياَهاو

  :نحو قوله ،موضع واحد(وردت مضافة إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبين في و

  ]الطويل [    )5(َن األْحَزانِ كُلَّ َبنانِتََعضُّ ِم       َبْيَن ُبُيوِتكُْمغََداً تُْصبُح األْعداُء 

  :منها قوله،)أربعة مواضع(الالم في و ورد مضافاً إلى اسم مضاف إلى المعرف باأللفو

  ]البسيط [    )6(الصََّدرِو بيَن وِْرِد الَعْزمِركاِئبي       لَْوال ذَاَك ما َوقَفَتْو أخْشَى َعليَها

                                                 
 .35ص  .شرح الديوان )1(

 .98ص  .شرح الديوان )2(

 .55ص  .شرح الديوان )3(

 .61ص . شرح الديوان )4(

 .198ص  .شرح الديوان )5(
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   :المضاف إليه نكرةو بين* 

مواضع نكرة  )ثالثة(جاء المضاف إليها في  ،موضعاً )خمسة عشر(ا النمط في ورد هذ

   :قد دلت صيغتها على التثنية في قوله، ومخصصة باإلضافة

  ]الطويل [   )1(بين قَتيلٍ غاَب َعنُْه النواِئُحو        َبْيَن َعانٍ ُمكَبَّلٍتََركْنَا ِضَراراً 

منهـا   ،ليها معطوفاً بواو العطف في جميعهـا فقد جاء المضاف إ ،أما المواضع األخرى

   :قوله

  ]الكامل [    )2(ُمقلِّدو َبْيَن ُمَوشَّحٍالغُْصُن و       ،ُمَبلَّجٍو َبْيَن ُمَضرَّجٍالشَّْمُس و

   :َوْسطَ

  أنه" ثعلب " يرى ، و)3(ويكون اسماً إذا فتحت سينه ،فتح آخرهو ظرف بتسكين السين

  .)4(األجزاء بتسكين السين يقال للمتفرق 

قد ورد ساكن السين مضافاً إلى المعرف بأل في ، ومواضع )عشرة(ورد هذا النمط في 

   :منها قوله ،مواضع )خمسة(

  ]الكامل [      )5(بالُء ،َوْسطَ الفَالِة ،قْد َراَعها،   فَقُلْتُ غََزالَةٌ مذعوَرةٌ ،َوَرنَتْ

  ]الكامل [    )6(تََسفُّ َحبَّ الِخْمِخمِ الدِّيارَِوْسطَ        َما َراَعِني إال َحمولَةُ أْهِلها

  .لم يرد مفتوح السين في الديوان مطلقاًو

في المواضع الخمسة األخرى جاء مضافاً إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلمين مـرة  و

  :واحدة كما في قوله

                                                                                                                                               
 .84ص  .شرح الديوان )6(

 .47ص  .شرح الديوان )1(

 .63ص  .شرح الديوان )2(

 .342 – 4/341.  مرجع سابق. المقتضب: ، أبو العباس محمد بن يزيدالمبرد )3(

 .1/201 .همع الهوامع )4(

 .21ص . شرح الديوان )5(

 .154ص  .شرح الديوان )6(
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  ]الكامل [    )1(ْسَمَراُمتَكرَِّراً أكَْرْهتُ فيِه األ       َوْسطَ ُصفوِفنالمَّا َرأيتُ الَعْبَد 

  :كما في قوله ،مرتين مضافاً إلى اسم نكرةو

  ]الكامل [       )2(َيُعدُّ َحَصاها َوْسِط َرابَيٍةفي       يا َعْبَل كْم ِمْن فَارِسٍ خَلَّْيتُُه

  :نحو قوله ،مرة واحدة مضافاً إلى ضمير الغائبةو

  ]الكامل [    )3(فََمضاها َوْسطََهاَحَملْتُ ُمهري و      َضَرْبتُ قَْرنَْي كَْبِشها فَتََجدَّالو

  :الظروف المضافة إلى الجمل

  .لّما الحينية ،حيث ،إذ ،إذا :وهي ،أوجب النحويون إضافة بعض الظروف إلى الجمل

   :إذ

وقد ذهب كثير من النحويين إلـى أن سـبب    ،)4(ظرف مبني يكون لما مضى من الزمن

هذا يعني أن معناها ال يتضح إال بمـا تضـاف   و. )5(تي تضاف إليهابنائها افتقارها إلى الجملة ال

  .)6(االسمية عند النحويينو لذا تلتزم اإلضافة إلى الجملتين الفعلية ،إليه

  :على النحو اآلتيو موضعاً )تسعة عشر(مضافة في  )إذ(وردت 

  :إلى الجملة الفعلية )إذ(إضافة * 

من مجمـوع   )% 95(أي بنسبة  ،موضعاً) ثمانية عشر(وردت مسبوقة بجملة فعلية في 

  .مواضعها

  :المضاف إليه جملة فعلية فعلها ماضو إذ –أ 

  أي ،عٍ ــمواض )عشرة(ي ـــدرة بفعل ماض فـــوردت متلوة بجملة فعلية مص

                                                 
 .74ص .شرح الديوان )1(

 .211ص  .شرح الديوان )2(

 .207ص  .شرح الديوان )3(

 .2/108: شرح الرضي. 119. 3/60: الكتاب )4(

 .285 .لكمنهج السا )5(

 .84 – 1/80 .المغني. 119. 3/60 .الكتاب )6(
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   :منها قوله، ومن مجموع مواضع مجيء الفعل بعدها )% 55(بنسبة 

  ]الكامل [    )1(أْعَدائي ،عن ِهمَّتي ،قَصََّرتْإذْ       اْسُم َزبِيَبٍةو ما َساَءني لْوني

  ]الوافر [   )2(الفَخاُرإذْ َجدَّ َبنــي الُعشَــراِء       فلْم َيُك َحقُّكُْم أْن تَشِْتمونــا

الواردة في الـنص السـابق دالـة علـى      )إذ(ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى جعل 

المالزمة  )ما(كأن ، و)4()ما(شرط إال إذا اقترنت بـ  عند النحويين أنها ال تكون أداة، و)3(الشرط

  .في الديوان )ما(مركبة مع  )إذ(لم ترد ، ولها عوضاً لها من إضافتها في أصلها

  :المضاف إليه جملة فعلية فعلها مضارعو إذ –ب 

 )إذ(مواضع منها بعد  )خمسة(ورد الفعل المضارع في  ،مواضع )ثمانية(جاء النمط في 

   :ينهما كما في قولهدون فاصل ب

  ]الطويل [  )5(فَتيالً بَِمْعَبِد إذْ تَْسَعىفَلـــْم تَْجزِ        فَقَْد أْمكَنَتْ َمنَْك األِسنَّةُ عاِنياً

  ]الطويل [  )6(على ظَْهرِ َمِقضيٍّ ِمَن األْمرِ ُمْحِصِف     ِحياَضُهـْم بنا إذْ َيْمُدروَنتماَرْوا 

  :منها قوله، والنافية للجنس )ال(د مسبوقاً بـ فقد ور ،أما المواضع األخرى

  ]الكامل [  )7(أوال ُأَوكَُّل بالرَّعيلِ األوَّلِ       في الَمضيِق فَوارِسي إذْ ال ُأباِدُر

يشترط فيها أن تكون مصـدرة   )إذ(يرى النحويون أن الجملة الفعلية التي تضاف إليها 

وجهتهم فـي  ، و)8("بعدها كان في معنى الماضي إذا جاء المضارع "  ،بفعل ماض لفظاً أو معنى

فقـد   ،لعل ما ورد في الديوان تعزيز لما ذهبوا إليه، وذلك تعود إلى كثرة مجيء الماضي بعدها

                                                 
 .22ص . شرح الديوان )1(

 .78ص  .شرح الديوان )2(

 .278 .نظام الجملة العربية )3(

 .57 – 3/56: الكتاب )4(

 .68ص . شرح الديوان )5(

 .101ص  .شرح الديوان )6(

 .127ص  .شرح الديوان )7(

 .286 – 285: منهج السالك )8(
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أما ورود المضارع بعدها في  )إذ(تبين أن نسبة ورده هي الغالبة في المواضع التي أضيفت فيها 

  .د فيه فيكون المضارع صالحاً لذلكفهذا ما يحدده السياق الذي تر ،معنى الماضي

  :إضافة إذ إلى الجملة االسمية

خبره جملة فعليـة فعلهـا   ، وجاء المبتدأ بعدها اسم إشارة ،وردت في موضع واحد فقط

   :مضارع كما في قوله

  ]الوافر [       )1(بالرَّزِيَّْه ِهَزْبراً ال ُيباِلي      إذْ ذاَك لْيثاًكان َزعيُمُهْم و

   :إذا

  قد جعل النحويون سبب ، و)2(فيها معنى الشرطو تدل على الزمان المستقبل ،ف مبهمظر

  .)3("تبينها و افتقارها إلى جملة توضح معناهاو إبهامها في المستقبل" بنائها 

قد تبين أنها جـاءت  ، واالسميةو مضافة فيها إلى الجملة الفعلية ،موضعاً )164(في  )إذا(وردت 

  .شرطية في جميعها

  :فة إذا في الديوانإضا

  :فقاً لالنماط التاليةو وردت مضافة

  :المضاف إليه جملة فعلية فعلها ماضو إذا

  :منها ،من مجموع مواضع ورودها )% 97(موضعاً أي بنسبة  )159(جاء النمط في 

  ]يط البس[   )4(تَركتُ َجْمَعُهُم الَمغُروَر َينتَهُِب      يوم َمْعَركٍَة ،األعاِدي إذا التَقْيتُ

  ]الوافر [   )5( نـــاُر الُحروبِ إذا ُأوِقَدتْ     َجَزى اهللا األغَرَّ َجزاَء ِصــْدقٍ 

  

                                                 
 .217ص . الديوان شرح )1(

 .4/432 .الكتاب )2(

 .4/96 .شرح المفصل )3(

 .25ص . شرح الديوان )4(

 .31ص  .شرح الديوان )5(
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  ]البسيط [  )1( أْصطَِلي ناَرَها في ِشدِِّة اللََّهبِو     َبَرَدتْ إذاخُِلقْتُ للَحْربِ أْحِميها 

   :هعشرين موضعاً منها قولو في أربعة )ما(وردت في هذا النمط مركبة مع و

  ]البسيط [    )2(النََّسُب إذا ما فاتَني ،َيْوَم النِّزالِ     لِئْن َيعيْبوا َسواِدي فْهَو لي نََسٌب

  ]الطويل [    )3(َحرَّ الَهَواجِرِو رَِماَح الِعَدى َعنُْهْم    ألْتَِقـيو إذا َما أْبَعُدوِنيأْدنُوا و

  ]الوافر [    )4( نـــاُر الُحروبِ وِقَدتْإذا ما ُأ    َجَزى اهللا األغَرَّ َجزاَء ِصــْدقٍ 

لم تحدث إذا جاءت شيئاً لم يكن قبـل أن تجـيء مـن    " زائدة  )ما(يرى النحويون أن و

،  بهـذا الحجـم مـن الـورود    ، وإن مجيء الفعل الماضي بعدها ،)5("هي توكيد للكالم و العمل

بمثل ذلك أجمع النحاة علـى   :وللداللتها على االستقبال في جميع المواضع التي وردت فيها أقو

  :علل القزويني غلبة لفظ الماضي معها، و)6(كثرة مجيء الفعل الماضي بعدها مراداً به االستقبال

  .)7("لكونه أقرب إلى القطع نظراً إلى اللفظ " 

   :المضاف إليه جملة فعلية فعلها مضارعو إذا

   :منها قوله )موضعين(ورد هذا النمط في 

  ]الكامل [   )8(َمقاِدُم األْبطالِ إذا تَزوُلو       ومي حين تَخْتَِلفُ القَنَاَمْن ِمثُْل ق

  ]الكامل [    )9(إذا لْم ُأظْلَمَِسْمٌح ُمخَالقَتي        َأثِْنــي َعليَّ َعِلْمِت فإنَّنــي

  ي إال ـال يكون بعدها الماض )إذا(عنه إلى القول أن  -كما نقل المرادي  -ذهب الفراء 

  .)1(كان فيها معنى الشرط إذا

                                                 
 .36ص  .شرح الديوان )1(

 .25ص  شرح الديوان )2(

 .86ص  .شرح الديوان )3(

 .31ص  .شرح الديوان )4(

 .4/221 .الكتاب )5(

 .360 .الجني الداني )6(

 .1/88 .البالغة اإليضاح في علوم )7(

 .118ص . شرح الديوان )8(

 .167ص  .شرح الديوان )9(
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  .)2(مضارعاً دون ذلك، وأما ابن هشام فيرى أن الفعل يكون بعدها ماضياً كثيراً

  .هو موافق لما ورد في نص عنترة حيث جاءت دالة على الشرط متلوة بفعل مضارعو

  :)فعل الشرط(المضاف إليه جملة اسمية عجزها فعل ماض و إذا

   :ا قولهمنه )ثالثة مواضع(جاء النمط في 

  ]الطويل [  )3(ُسْمَر القَنَا فَْوقَ الجِياِد الّضواِمرِ،       وِشفاَر الَبواِترِ إذا نَْحُن َحالفْنَا

   :في موضعين من مواضع هذا النمط منها قوله )ما(وردت إذا مركبة مع 

  ]الطويل [   )4(أال ليتَ ذا ِليا إذا ما هَو اْحلْولَى      قَْولََك للشَّيِء الذي ال تَنَالُُهو

فقد ذهب كثير منهم إلى وجـوب   ،إلى الجملة االسمية )إذا(اختلف النحويون في إضافة 

لهـذا ال   ،)5(الجزاء ال يكـون إال بالفعـل  ، وألن فيها معنى الجزاء ،إضافتها إلى الجملة الفعلية

اً بفعل مضـمر  فإذا ما جاء بعدها اسم مرفوع جعلوه فاعالً مرفوع ،تضاف إال إلى الجملة الفعلية

  .)6(يفسره الذي بعده

قـبح   )إذا(و )حيث(ففي حديثه عن  ،أما سيبويه فقد أجاز وقوع االسم مرفوعاً باالبتداء

وهذا متفق مع مـا ورد   ،)7(االبتداء بعدهما إذ أوقعت الفعل على شيء من سببه نصباً في القياس

جائز ألنك قد تبتدئ  )إذا ،حيث(بعدها في الديوان إذ لم يلها إال االسم المرفوع ثم ذكر أن الرفع 

  .)8(اجلس إذا عبد اهللا جالس، واجلس حيث عبد اهللا جالس :باألسماء بعدها فتقول

                                                                                                                                               
 .362: الجني الداني )1(

 .1/93: مغني اللبيب )2(

 .85ص . شرح الديوان )3(

 .214ص  .شرح الديوان )4(

 .3/177.  المرجع السابق. المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )5(

 .3/177: السابق )6(

 .1/106 .الكتاب )7(

 .1/107 .الكتاب )8(



 109

أما الكوفيون فقد أجازوا فيها ثالثة وجوه على ما ذكـر ابـن    ،)1(كما أجاز األخفش ذلك

  .)2(هشام أحدها أن تكون مرفوعة باالبتداء

  :لّما الحينية

 ،إذ ذهبت طائفة منهم إلى القول بحرفيتها ،اسميتهاو بين حرفتيها )لّما(في اختلف النحاة 

، أبو حيـان و والمالقي، ،)5(وابن عصفور ،)4(وبه قال ابن خروف ،)3(وقد نسب ذلك إلى سيبويه

ذهبت طائفـة  و ،)7(أتباع ذلك المذهب ينفون إضافتها ألن الحرف ال يكون مضافاً، و)6(المراديو

الرضي و وجعلها ابن مالك ،)8(نسب ذلك إلى ابن السراجو )حين(ظرفاً بمعنى أخرى إلى جعلها 

      باإلضـافة إلـى  و ألنهـا مختصـة بالماضـي   " استحسن ذلك ابن هشام ، و)9()إذ(ظرفاً بمعنى 

  .)11()إذ(أتباع هذا المذهب يرون أنها واجبة اإلضافة إلى الجمل الفعلية كـ ، و)10("الجمل 

  :وانإضافة لّما في الدي

 وردت لّما في ثمانية عشر موضعاً مضافة إلى الجملة الفعلية المصدرة بفعل ماض لفظاً

  :بين الفعل الماضي كما في قولهو قد جاءت في المواضع جميعها دون فصل بينهاو معنى،و

  ]الوافر [   )12(نَِذيَر الَمْوِت في اَألْرَواحِ َحـاِدي     ِمْن َحــدِّ َسْيِفــي لَمَّا َرَأواغََدوا 

  ]الكامل [  )13(ُروِحي بِجِْسِمي قَْد َجَرى لمَّا َجَرتْ     ُحبُِّك في ِعظاِمي َمْع َدمي! َيا َعْبَل 

                                                 
 .105-1/104 .الخصائص )1(

 .2/581 .المغني )2(

 .55 .شرح قطر الندى. 1/215 .همع الهوامع )3(

 .2/127 .شرح الرضي )4(

 .4/383 .البرهان )5(

 .84 .رصف المباني )6(

 .540-539 .الجني الداني )7(

 .1/280 .المغني )8(

 .2/127 .شرح الكافية )9(

 .1/280 .يالمغن )10(

 .2/216 .شرح األشموني )11(

 .65ص . شرح الديوان )12(

 .72ص  .شرح الديوان )13(
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  ]الكامل [   )1(ُمتَكرَِّراً أكَْرْهتُ فيِه األْسَمــَرا     الَعْبــَد َوْسـطَ ُصفوِفنا لمَّا َرأْيتُ

   :حيث

وهي  ،)3(يبنيها بعضهم على الفتحو لى الضمتكون مبنية ع ،)2(ظرف من ظروف المكان

قد ندرت ،  و)4(إضافتها إلى الفعلية أكثر، وتلتزم اإلضافة إلى الجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية

  .إضافتها إلى المفرد

قد تصدر الجملة فعل ، وفي أربعة مواضع مضافة إلى الجملة الفعلية فقط )حيث(وردت 

  :مضارع في موضعين منها قوله

  ]البسيط [   )5(َحْيثُ أْحتَرِقُأْصطَِلي بِلظَاَها و      ِلقْتُ للَحْربِ َأْحِميَها إذَا َبــَرَدتْخُ

  ]البسيط [   )6(َحْيثُ تُْستََبقُإال َبَدْرتُ إليهــا        َما َسابقَ النَّاُس َيْوَم الفَْضلِ َمكُْرَمةً

   :لهمنها قو، وجاءت في المواضع األخرى مصدرة بفعل ماضو

  ]الكامل [    )7(ِعنَْد الُحروبِ بأيِّ َحيٍّ تَلَْحقُ       َجْمَعها َحْيثُ َحلَّتَْساِئْل ُعَمْيَرةَ 

  ]الكامل [    )8(أْحِفُزُه بَِرأيٍ ُمْبَرمِو لُبِّى        ُمشايِعي َحْيثُ ِشْئتُذُلٌُل جِماِلي 

إلبهامهـا   ،ن ظرف المكانأضيفت إلى الجملة الفعلية دو )حيث(ذهب النحويون إلى أن 

 )إذ(فضاهت بإبهامها في األمكنـة   ،على كل مكان، وألنها تقع على الجهات الست، وفي األمكنة

الجملة التي توضـح   )حيث(أوضحت  ،مضافة إلى جملة توضحها )إذ(فكلما كانت  ،في األزمنة

  .)9(خبرو ابتداء، وفاعلو من فعل )إذ(بها 

                                                 
 .74ص  .شرح الديوان )1(

 .4/233 .الكتاب )2(

 .299. 3/286 .الكتاب )3(

 .1/132 .مغني اللبيب )4(

 .105ص . شرح الديوان )5(

 .105ص  .شرح الديوان )6(

 .105ص  .شرح الديوان )7(

 .185ص  .ديوانشرح ال )8(

 .4/90 .شرح المفصل )9(
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  أسجل ما  ،المعنوية في ديوان عنترة العبسيو ضافة اللفظيةبعد عرض المعجم اإلحصائي لإل 

  :يمكن قراءته من هذا المعجم

  عدد ألفاظ اإلضافة ، وموضعاً )3401(عدد ألفاظ اإلضافة المعنوية في الديوان  :أوالً

  :كما في الشكل اآلتي ،موضعاً )195(اللفظية في الديوان 

  

  

  

  

  

  

  من مجمل  )% 5.5(ظية في الديوان تعادل ما يقارب يتضح مما سبق أن نسبة اإلضافة اللفو

  .)% 94.5(أما اإلضافة المعنوية فكانت نسبة ورودها ما يقارب  ،ورودها في الديوان
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        عدد ألفاظ اإلضافة، وموضعاً )195(عدد ألفاظ اإلضافة اللفظية في الديوان 

  .موضعاً )1036(المعنوية 

  

  

  

  

  

  

   )% 15.8(يتضح مما سبق أن نسبة اإلضافة اللفظية الجائزة في الديوان تعادل ما يقارب و

        أما اإلضافة المعنويـة الجـائزة فكانـت نسـبة ورودهـا مـا       ،من مجمل ورودها في الديوان

  .)% 84.2(يقارب 

      اإلضـافة عـدد ألفـاظ   ، ومواضـع  )310(عدد ألفاظ اإلضافة الواجبة إلى المفرد في الديوان 

  .موضعاً )1515(أما ألفاظ اإلضافة الواجبة إلى الضمائر  ،موضعاً )227( الواجبة إلى الجمل
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من  )% 15(يتضح مما سبق أن نسبة اإلضافة الواجبة إلى المفرد في الديوان تعادل ما يقارب و

        ة ورودهـا مـا  أما اإلضافة الواجبـة إلـى الجمـل فكانـت نسـب      ،مجمل ورودها في الديوان

  .)% 72(بالنسبة لإلضافة الواجبة إلى الضمائر فكانت نسبة ورودها ، و)% 13(يقارب 

بيـان  و تتابعه ساهم في رسـم الصـورة الفنيـة    إن تكرار المضاف إليه في التركيب،

كون المضاف إليه في حالة التنكير ساهم أيضاً في اإليغال فـي رسـم أبعـاد تلـك     ، وتفاصيلها

   فكان من الممكن أن يحذف الشاعر أحد تلك العناصر المركبة فـي الصـورة فيحـذف    الصورة

إال أن هذا ال يؤدي نفس التصور الـذي أداه   ،أو يستبدل بلؤلؤ ثغرها أسنانها )ضياء(أو  )لؤلؤ(

قدرة لدى الشاعر علـى  و التصويرو فهو من جانب دل على جمال في التعبير ،التعبير المركب

قـدرة  و  قد تكررت مثل هذه التراكيب المضافة المتسمة بالطول، وامه الجمليالسيطرة على نظ

كمـا   ،المتعة الفنيةو الطراوةو إدخال عناصر تحليلها بالجدةو عالية على تفصيل أجزاء الصورة

  : في قوله

  فيه ِلداِء الَعاِشقيَن ِشفاُء     َبَسَمتْ فَالَح ِضياُء لؤلؤ ثَغْرِها

من هـذا البـاب   و جولةو له صولة ،الجاهلية شأن الخصم فيجعله نداً لهفمن عادة الشعراء في 

استقرت له مما يزيد من فاعلية و كأنها صفات تالزمه، ويضفي عليه من الصفات فيجعلها معرفة

مثل ذلك تكرر لدى الشاعر ، وقد يزيد من ذلك بوصف المضاف إليهو تلك الصفات فيضيفها إليه

  .كما في البيت السابق

ما يهم البحث هو ، وبينهاو تنوعت العالقة بينهو األعالم في شعر عنترة العيسي تعددت

العالئق النفسية التي يخلفها ذكر ذلك العلم بين حالة ارتياح تتناغم مع لفظ أو علم و تلك العالقات

هـذا  و عالقات تشوبها حالة عكسية، وحتى الحيوانو المكانو يشمل ذلك االنسان، وتعلق به قلبه

  .في أبيات عنترة المضافة إلى العلم واضح

من ذلـك مـا قالـه    ، وكذلك الفخرو ارتبطت العاطفة القوية مع اإلضافة إلى الضمائر

   :   الشاعر
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   ناَح فزاَد إعوالي َعويالًو       بكى فأعرتُُه أْجفَاَن عيني

  أْبَدى نَْوُحَك الداَء الدخيالو     فقلتُ لُه َجَرْحتَ َصميَم قلبي

يمثل امتزاج بـين   ،طائرو جمل ما في هذه األبيات اإلسقاط النفسي الذي تم بين الشاعرإن من أ

هو في حالة نكرة ال يهمه و فاختار الشاعر الطبيعة الخرساء صوتاً لطير ،الطبيعةو نفس الشاعر

أخـرى  و فمرة غنى فكان به الشـفاء  ،ال يهمه منه إال ما صدر عنه من صوتو ما هذا الطائر

في تلك الحالة من التعاطف تبـرز ظـاهرة تكـرار حالـة     ، وه بكاؤه فيتعاطف معهيبكي فيأسر

 تقدم له الطبيعة معاوالً نفسياً لحاالت الحـزن  ،)قلبي ،إعوالي ،عيني(اإلضافة مع ضمير المتكلم 

كأني بالشاعر يعود في ال وعيه إلى إثبات ذاتـه بعـد أن   ، والغناء فيتبادلها العطاء بعطاء أكثرو

فهنا تظهر  ،فتكرر معها المضاف إلى ياء المتكلم ،ده تلك الحالة التي سبق عمه إليه بهاخانوا عه

لوحة الوفاء منه لطير مجهول إذ يتعادل ضمير المتكلم مضـافاً فـي   و لوحة الخيانة من العم له

  .في الثانية أربع مرات كذلكو اللوحة األولى أربع مرات

  :يقول الشاعر

  براَك َعَساَك تعلُم أْيَن َحلوا      بٍّفَيا طيَر األراِك بحِق َر

  غُُلو لُه ِفي ُحبِهِْم أْسٌر     تُطِلقُ َعاِشقاً مْن أْسرِ قومٍ و

  لذا جعله مضـافاً إلـى معرفـة   و بين الطائر الذي يتوسل إليهو هنالك عالقة قائمة بين الشاعر

معبوده فكانـت  و نهيخاطب من ال يعرف ديو الشاعر جاهلي من جانبو )بحق رب(يقسم عليه و

ليضفي على التعبير ملمحاً إشـارياَ   )من أسر قوم(تكرر اإلضافة إلى نكرة ، واإلضافة إلى نكرة

يفك شـيفرة  و رغبة من الشاعر في صون المحبوب عن اإلبتذال بالتصريح يكشف سر الغموض

  .فاألسر يقابله شعور بالحب عالقة مفاجئة ،النص في حبهم

ذلـك لعالقتهمـا   ، والزمانو خاصة الجاهلي بالمكانو اإلنسانإن من أشد ما يرتبط به 

معالمه المتغيرة إثر ظروف تتعاقب عليه فتحيله إلى و التواجد المرتبط بالمكان ،الوجودو بالتواجد

من هذا الباب نجد الشـاعر  ، ورسوم فيظل الحنين الذي يثيره المكان إلى البعد الزمانيو أطالل
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 الواقع اآلسرو بالمكان فيتراءى له الزمان بكل أبعاده ما بين الذكرىعنترة العبسي كغيره يرتبط 

  :من دخول عنترة في الربط المكاني قوله، والمستقبل المجهول تشع عليه إطالالت أمل بسيطو

       الَهُم َباديو الَوْجُدو ِلَوَداِعي      تذَكْرتُ َعْبلة َيوَم َجاءتْو

كنه ربطه ربطاً بنيوياً أضحى معـه ذلـك اليـوم يمتـاز     ل، ولدى الشاعر نكرة )يوم(فالمضاف 

المرتبطة أيضاً بيوم في و )جاءت(الفاعلية في الفعل و بخصوصية نفسية مع ذكر المحبوبة عبلة

 السياقو  من خالل النظمو لكنو فالشاعر أحدث في المفردة ما ليس فيها أصالً ،رابطة اإلضافة

 ،أن كان نكرة مركزاً أو بؤرة في التركيـب الجملـي  التداعيات النفسية جعل من المضاف بعد و

المتأمل في اللغة األدبية يضيف قاعدة جديدة لما سبق من أن اإلضافة إلى النكرة و يجعل الناظر

إلى الجملة تجعله و اإلضافة إلى المعرفة تفيد التعريف فإن اإلضافة إلى الظرفو تفيد التخصيص

ير في المنهج األسلوبي أن تجتمع غير ظاهرة من ظـواهر  التبئ، وبؤرة مركزية أي يفيد التبئير

بالنسبة لعنترة ليس أي يوم بل وداع  )فيوم(اللغة عند نقطة معينة تشكل لدى األديب خصوصية 

  .تذكرهاو مجيئهاو عبلة

   :مما قاله عنترة في اإلضافة اللفظيةو

  نِ ِمْن أْحزاِنِهيا ُمنِْقذَ الَمْحزو      يا ُمخْجِالً نَوَء السماِء بُِجوِدِه

 من الجوانب التي تتجلى فيها الصورة األدبية لدى الشاعر قدرته على التنوع في السياق الواحـد 

ما بـين  ، واستغالله قدرات اللغة لتشكل عبر ما تجيزه لغة خاصة تعد أساساً من األسس الفنيةو

سمح به اللغة من إعمـال  اإلستفادة مما تو أيدينا من مثال على قدرة الشاعر على ذلك االستغالل

إن كانت القضية تتعدى كونها عملية اختيار إلى دقة في التعبير سـواء  ، والمشتقات أو إضافتها

فيالحظ تكرار أسـلوب   ،عما ينعكس في النفس من الواقع الخارجي أو ما يمثله ذلك الواقع بذاته

أضافها في و ن الشاعر أعملها بدايةلكو المنادى من األلفاظ المشتقةو )يا منقذاً ،يا مخجالً( ،النداء

، ليكشف أبعد من كونها عملية لغوية أو مجرد وزن شعري فالممدوح مخجل نوء السماء ،الثانية

مما لوحظ لدى الباحثين أن اسم الفاعل إذا كان عامالً فإن داللته تقترب من الفعل ليـدل علـى   و

مـن هـذا   ، وفيميل إلى الثبات أكثر عدم ثبات بينما إذا أضيف اقترب من االسمية أكثرو تغيير

 المنطلق فالشاعر من خالل الحديث ينتقل من المتحول إلى الثابت المتحول في عالقته مع السماء
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 أنواعهـا و فالشاعر بنى التركيب على ثنائيات السماء ،سكانهاو أنواعها ثابت في عالقة األرضو

  .ت في الفاعلية لدى الممدوحفيها حالة من الثباو أهلهاو األرضو هي متغيرة متحولةو

  :لو قرأنا قول الشاعرو

  َرأتْ لهيَب ُحَساِمي َساِطَع الشَُّعلِ       قْدو تُهزُّ ُسْمَر القنَا ِحقَداً َعليَّ

  .شدة البترو يعني المضاءو مشتق من الفعل سطع )ساطع(فاسم الفاعل 

ل داللة التكرار من وقت إلـى  التي تحم ،)فّعال(عند إضافته لصيغ المبالغة فقد استخدم صيغة و

  :من ذلك قولهو لو لوقت بسيطو التي تحمل معنى اإلنقطاع، وآخر

  عطفت عليه خوار العنان       فكان إجابتي إياه أني

فهو يصـف   ،منعت العدو منهو أي عطفت عليه فرسي )عطفت عليه خوار العنان(فقصد بقوله 

   . أتياً سهل العنان ليِّنه عند الكّرفإذا أراد ذلك منه وجده مت ،أنه قد عوده الكّر

هـذا أمـر لـه    ، والمالحظ في اإلضافة اللفظية أن معظمها في بنائه الصرفي من غير الثالثيو

  .تقويتها ؛ ألن كل زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنىو داللته في إثراء المعاني
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  الباب الثاني 

  اإلضافة في شعر عنترة العبسي

  "دراسة نحوية " 
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  لالفصل األو

  المضاف المعرب 

  :                        قال عنترة العبسي من قافية الهمزة

  )البحر الكامل(

  )1(َرَمِت الفُؤاَد َمليَحةٌ  َعذَْراُء     بِسَهام لْحٍظ، ما لُهّن َدَواُء 

إلى اسم نكـرة، اكتسـب   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف : )بسهام لحظ(

  . التخصيص، إضافة معنوية جائزة

  )2(َمّرتْ أَواَن العيِد، َبيَن نََواِهٍد    مثلِ الشُّموسِ ، ِلحاظُهّن ظُباُء

جاء المضاف اسماً معرباً، إذ وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسـب  : )أوان العيد(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم نكرة، اكتسب التعريـف،  : )بين نواهد(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع نعتاً، أضـيف إلـى اسـم معرفـة، اكتسـب      : )مثلِ الشُّموس(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة، تضاف إلى االسم المفرد

، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبات، اكتسب التعريف، جاء المضاف اسماً معرباً: )ِلحاظُهّن(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(فاغْتالَني َسقَِمي الذي في باِطني    أخْفَْيتُُه فأذاَعُه اإلخْفَاُء

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسب التعريف، إضافة : )سقمي(

  .معنوية واجبة

                                                 
 دار الكتـاب . قدم له ووضع هوامشه وفهارسه مجيـد طـراد  . شرح الخطيب التبريزي. شرح ديوان عنترة العبسي) 1(

 .21ص . م2002 -هـ 1423 .الفتاة البكر: العذراء. 4ط: بيروت. العربي

 .وهي حد السيف. جمع الظبة: الظباء. ها وأشرفوهي التي نهد ثديي. جمع نهد: النواهد. 21ص  .شرح الديوان) 2(

 .21ص  .شرح الديوان) 3(
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  .على الفتح أو التسكين، ويجب كسر آخر االسم المضاف البناء: حكم الياء

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم، اكتسـب      : )باطني(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(خَطََرتْ فَقُلْتُ قَِضيُب بانٍ َحّركتْ    أعطافَُه، َبْعَد الَجنوبِ، َصباُء

سماً معرباً، وقع خبراً، أضيف إلى اسـم نكرة،اكتسـب تخفيـف    جاء المضاف ا: )قضيب بان(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير الغائـب، اكتسـب     : )أعطافه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  .وية واجبةجاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، إضافة معن: )بعد الجنوب(

، وذلك ألن الحـذف ال  )هبوب الريح(لقد حذف الشاعر  )بعد هبوب ريح الجنوب(: األصل هناو

ُيِخل بالمعنى، فالجنوب علم على ريح معينة فاكتفى بها، والسياق يدل على وقت الهبوب، وهنـا  

  .)ريح(عن كلمة هبوب وأعلنت الجنوب عن كونها علماً عن كلمة  )بعد(أغنى المضاف 

   )2(نَتْ، فَقُلْتُ غََزالَةٌ مذعوَرةٌ،   قْد َراَعها، َوْسطَ الفَالِة، بالُءَوَر

جاء المضاف اسماًً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسـب  : )َوْسطَ الفالِة( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة، وهي من األسماء المالزمة لإلضافة إلى المفرد

  )3(الَبْدُر ليلةَ ِتمِِّه     قَْد قَلَّدتُْه نُُجوَمها الَجْوَزاُء َبَدتْ، فَقُلْتُو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )ليلةَ ِتمِِّه(

  .الغائب، اكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

                                                 
. وهـو الجانـب  . جمع عطـف : األعطاف. نوع من الشجر: البان. مرت متبخترة: خطرت. 21ص  .شرح الديوان )1(

 .الرياح الشرقية: الصبا. ريح الجنوب الحارة: الجنوب

 .الصحراء الواسعة التي ال ماء فيها: لفالةا. نظرت بهدوء وسكون: رنت. 21ص . شرح الديوان )2(

 .برج من بروج السماء: الجوزاء. تمامه: تمه. 21ص  .شرح الديوان )3(
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لغائب، اكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير ا: )تمه(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة، اكتسـب     : )نجومها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(َبَسَمتْ، فالَح ضياُء لُْؤلُؤ ثَغْرِها   فيه ِلَداِء العاِشقيَن ِشفَاُء

معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم مضـاف  جاء المضاف اسماً : )ضياء لؤلؤ(

  .إلى ضمير الغائبة، اكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )لؤلؤ ثغرها(

  .الغائبة، اكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة، اكتسـب      جاء المضاف اسماً: )ثغرها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة، اكتسـب    : )لداء العاشقين(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(ا الُعظََماُءَسَجَدتْ تَُعظُّم َربَّها، فتمايلتْ،    ِلَجالِلَها، أْرَباُبن

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة، اكتسب التعريف، : )رّبها(

  . إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبـة، اكتسـب   : )لجاللها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

مضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلمين، اكتسب التعريف، جاء ال: )أربابنا(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )1(ِمثُل َهَواِك أو أْضعافُه    ِعنِْدي، إذا َوقََع االياُس، َرجاُء! يا َعْبُل  

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسـم مضـاف إلـى ضـمير     : )مثل هواك(

  .اكتسب التخصيص، إضافة معنوية واجبة المخاطبة،

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضـمير المخاطبـة، اكتسـب    : )هواك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب، اكتسب التعريـف،  : )أْضعافه(

  .إضافته معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضـمير المـتكلم، اكتسـب    : )عندي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(إْن كاَن ُيْسِعُدني الزََّماُن، فإنَّني    في ِهمَّتي، بُصُروِفِه، إْزَراُء

لم، اكتسـب  جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المـتك : )ِهمَّتي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب، اكتسـب  : )بصروفه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(َما زِلْتُ ُمْرتَِقياً إلى الَعلياِء،    َحتَّى َبلَغْتُ إلى ذَُرى الَجْوَزاِء

ف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسب جاء المضا: )ذرى الجوزاء(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(فَُهناَك ال َألْوِي َعلَى َمْن المني،    خَْوفَ الَمَماِت َوفُْرقَِة األْحَياِء
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً ألجله، أضيف إلى اسم معرفة،اكتسـب  : )خوف الممات(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم معرفة،اكتسـب  : )فرقة األحياء(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(فَُألغِْضَبنَّ َعَواِذلي وَحواِسِدي،   وألْصبَِرنَّ َعلى ِقلًى وَجواِء

مفعوالً به، أضيف إلى ضـمير المـتكلم، اكتسـب    جاء المضاف اسماً معرباً، وقع : )عواذلي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسـب  : )حواسدي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(ألْجَهَدنَّ َعلى اللَّقاِء ِلكَي أَرى    ما أْرتَجِيِه، أو َيحين قضائيو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسب التعريـف،  : )قضائي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ألْحِمَينَّ النَّفَْس َعْن شََهَواِتها،   َحتَّى أَرى ذا ِذمٍَّة وَوفَاِءو

ئبة، اكتسـب  جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغا: )شهواتها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة، اكتسب التخصيص، : )ذا ذمة(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(ما َساَءني لَْوني واْسُم َزبيَبٍة،    إذْ قَصََّرتْ َعْن ِهمَّتي، أعدائي
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ع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسـب التعريـف،   جاء المضاف اسماً معرباً، وق: )لوني(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى علم، اكتسب التعريـف،  : )اسم زبيبة(

  .إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المـتكلم، اكتسـب   : )همتي(

  .لتعريف، إضافة معنوية واجبةا

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسب التعريـف،  : )أعدائي(

  .إضافة معنوية واجبة

   )1(فَلَِئْن َبِقيتُ ألْصنََعنَّ َعَجاِئباً،    وُألْبِكَمنَّ َبالغَةَ الفَُصَحاِء

، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة، فاكتسـب  جاء المضاف اسماً معرباً: )بالغة الفصحاء(

  )البحر الوافر(                                               .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(لَِئْن أُك أْسَوداً، فَالمْسُك لْوني،   وما ِلَسواِد جلِْدي ِمْن َدَواِء

ضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسـب التعريـف،   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً، أ: )لوني(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى   : )لسواد جلدي(

  .ضمير المتكلم، اكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

م، اكتسـب  جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى ضـمير المـتكل   : )جلدي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(لِكْن تَْبُعُد الفَْحشَاُء َعنِّي،    كُبْعِد األْرضِ َعْن َجوِّ السََّماِءو
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جاء المضاف اسماً معرباَ، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى علـم، فاكتسـب    : )كبعد األرض(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

معرباَ، وقع اسماً مجـروراً، أضـيف إلـى علـم، فاكتسـب      جاء المضاف اسماً : )جو السماء(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )من المتقارب(                                                     قافية الباء           

  )1(فََمْن َيُك َعْن شأِنِه سائالً     فإنَّ أبا نوفلٍ قْد شَجِْب

معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير الغائـب، اكتسـب    جاء المضاف اسماً : )شأنه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسم إّن، أضيف إلى علم، اكتسب التعريف، إضـافة  : )أبا نوفل(

  .معنوية جائزة

  )2(تذاَءَب َوْرٌد على إثْرِِه    وأْدَركَُه َوقُْع ُمْرٍد خَِشْب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير الغائـب، اكتسـب    : )إثره(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم نكرة، فاكتسب التخصـيص،  : )وقع مرد(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(لُملتَهِْبتداَرَك ال َيتَِّقي نَفَْسُه     بأبَيَض كالقََبسِ ا

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب، إضافة معنويـة  : )نفسه(

  .واجبة

  

  )بحر الرجز(
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  .)1(َحظُّ َبني نَْبهاَن ِمنْها األثْلَْب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى علـم، اكتسـب   : )حظ بني(

  .وية جائزةالتعريف، إضافة معن

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى علم، اكتسـب التعريـف،   : )بني نبهان(

  .إضافة معنوية جائزة

  .)2(كأنَّما آثاُرها ال تُْحَجْب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبة، اكتسـب التعريـف،   : )آثارها(

  .إضافة معنوية واجبة

  .)3(ظُلمانٍ بقاعٍ ُمْجِدْب آثاُر

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى علم، فاكتسب التعريف، إضافة : )آثار ظلمان(

  .معنوية جائزة

  )البحر الكامل(

  )4(إنّي امرٌؤ ِمنيِّ السَّماَحةُ والنََّدى   والَبأُس أخْالقٌ أَصْبتُ لُباَبها

وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة،اكتسب التعريف،  جاء المضاف اسماً معرباً،: )لبابها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )5(أنا الرَّبيُع ِلَمْن َيُحلُّ بِساَحتي   أَسٌد إذا ما الَحْرُب أْبَدتْ ناَبهاو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسـب  : )بساحتي(

  .وية واجبةالتعريف، إضافة معن
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة، اكتسب التعريف، : )نابها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(إذا لِقيتُ كتيَبةً طاَعنْتُها    وَسلَْبتُها يوم اللقاِء ُعقاَبهاو

سم معرفـة، فاكتسـب   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى ا: )يوم اللقاء(

  ).يوم من الظروف التي تضاف إلى االسم المفرد(التعريف إضافة معنوية واجبة،

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة، اكتسـب     : )عقابها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(لَها وِسباَبهافاذَْهْب فأنْتَ نَعامةٌ َمذْعوَرةٌ    َوَدعِ الرِّجاَل ِقتا

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع بدل اشتمال، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة، اكتسـب     : )قتالها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضـمير الغائبـة، اكتسـب    : )سبابها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل(

  )3(ُدْن ذَرَّ قَْرُن الشَّْمسِ َحتَّى تَغيََّبتْ   وأقَْبَل لْيٌل َيقْبُِض الطَّْرفَ غَْيَهُبلَ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلهـا  : )لدن ذر قرن الشمس(

  .ماض، اكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

باً، وقع فاعالً، أضيف إلى علم، فاكتسـب التعريـف،   جاء المضاف اسماً معر: )قرن الشمس( 

  .إضافة معنوية جائزة

  )البحر البسيط(

  )1(ال َيْحِمُل الِحقَْد َمْن تَْعلو به الرُّتَُب  وال َيناُل الُعال َمْن طْبُعُه الغََضُب
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائـب، فاكتسـب تخفيـف    : )طبعه(

  .ين، إضافة لفظية جائزةالتنو

  )2(َمْن َيكُْن َعْبَد قَْومٍ ال ُيخَاِلفُُهْم    إذا َجفَْوُه وَيْستَْرضي إذا َعتَُبواو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكرة، فاكتسب التخصـيص،  : )عبَد قومٍ (

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(ُم    واليوَم أْحِمي ِحَماُهْم كُلَّما نُِكُبواقَْد كُنْتُ ِفيَما َمَضى أْرَعى جَِمالَُه

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضـمير الغـائبين، فاكتسـب    : )جمالهم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضـمير الغـائبين، فاكتسـب    : )حماهم(

  .فة معنوية واجبةالتعريف، إضا

جاء المضاف اسماً معرباً وقع ظرفاً للزمان، أضـيف إلـى اسـم موصـول، اكتسـب      : )كلما(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(هللا َدرُّ َبني َعْبسٍ لقَْد نََسلُوا   ِمَن األكَارِم، ما قَْد تَنُْسُل الَعَرُب

ضيف إلى اسم مضاف إلى علـم، فاكتسـب   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أ: )َدرُّ بني(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى علم، فاكتسب التعريـف،  : )بني عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(لَِئْن َيعِيُبوا سواِدي فَْهَو لي نََسٌب   يوم النزالِ، إذا ما فاتِني النََّسُب

                                                                                                                                               
 .25ص . شرح الديوان )1(

 .25ص  .شرح الديوان )2(

 .25ص  .شرح الديوان )3(

 .ولدوا: نسلوا. 25ص . الديوان شرح )4(

 .25ص  .شرح الديوان )1(



 128

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم، اكتسـب      :)سوادي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفـة، فاكتسـب   : )يوم النزال(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(قَِصيرةٌ َعنَْك، فااليام تَنْقِلُب    إْن كُنْتَ تَْعلَُم يا نُْعَماُن أنَّ َيِدي

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسم إّن، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسب التعريـف،  : )يدي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(اليوَم تْعلُم، يا نُْعَماُن، أيَّ فَتًى    يلقى أخَاَك الذّي قَْد غَرَُّه الُعَصُب

معرباً، وقع مفعوالً به،أضيف إلى اسم نكرة، اكتسب التخصيص،  جاء المضاف اسماً: )اي فتى(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضـمير المخاطـب، اكتسـب    : )أخاك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(الَعطُب إّن األفَاِعي وإن النَتْ َمالِمُسها   ِعنَْد التقلُّبِ، في أنَْيابِها،

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة، اكتسب التعريف، : )مالمسها(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفـة، فاكتسـب   : )عند التقلب(

  .المصدرية، إضافة معنوية واجبة

ماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبـة، اكتسـب   جاء المضاف اس: )أنيابها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(فتًى َيخُوُض ِغَماَر الَحْربِ ُمْبتَِسَماً   وَينْثَِني وِسنَاُن الرُّْمحِ ُمختَِضُب

                                                 
 .25ص  .شرح الديوان )2(
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ـ  : )غمار الحرب( ب جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتس

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )سنان الرمح(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(إْن َسّل َصارَِمُه َسالَتْ َمضارُِبُه   وأشَْرقَ الَجوُّ وانْشقَّتْ لُه الُحُجُب

ع مفعوالً به، أضيف إلى ضـمير الغائـب، فاكتسـب    جاء المضاف اسماً معرباً، وق: )صارمه(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب، فاكتسب تخفيـف  : )مضاربه(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )3(نَّارِ َيلتَهُِبالخَّيُل تَشَْهُد لي أنيِّ أكَفِْكفُها  والطَّْعُن ِمثُْل شََرارِ الو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسـم معـرف   : )مثل شرار(

  .باأللف والالم فاكتسب التخصيص، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )شرار النار(

  .زةالتعريف، إضافة معنوية جائ

  )4(إذا التقيتُ األَعاِدي، يوم َمْعَركٍة   تَركْتُ َجْمَعُهُم الَمغْروَر ُينْتََهُب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسـم نكـرة فاكتسـب    : )يوم معركة(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

ضـمير الغـائبين، اكتسـب    جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى : )جمعهم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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   )1(ال أْبَعَد اهللا َعْن َعيِني غَطارِفَةً   إنْساً إذا نََزلُوا، جِنّاً إذا َرِكُبوا

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المـتكلم، اكتسـب    : )عيني(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

   )2(بٍ ولِكْن ال نُُيوَب لُهْم   إال األسنَّةُ والهِنِْديَّةُ القُُضُبأُسوُد غَا

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً لمبتدأ محذوف، أضيف إلـى اسـم نكـرة،    : )أسود غاب(

  .فاكتسب تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )3(أْعنَاِقها القََبُب تَْعُدو بِهِْم أْعَوجِيَّاتٌ ُمَضمََّرةٌ    ِمثُل السََّراحين في

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع نعتاً، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )مثل السراحين(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبـة، فاكتسـب   : )أعناقها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(ألقَى ُصُدوَر الخَْيلِ ُمنَْدِفقَاً   بالطَّْعن َحتَّى َيِضجَّ السَّْرُج واللََّبُبَما زِلْتُ 

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )صدور الخيل(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(َن في أفَْواِههْم خَطُبوافالُعْمُي لَْو كاَن في أْجفَاِنهْم نَظُروا  والخُْرُس لو كا

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبين، فاكتسـب  : )أجفانهم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبين، فاكتسـب  : )أفواههم(

  .ةالتعريف، إضافة معنوية واجب

  )2(النَّقُْع يوَم ِطَراِد الخَْيلِ َيشَْهُد لي   والضَّْرُب والطّْعُن واألقْالُم والكُتُُبو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى اسـم   : )يوم طراد(

  .معرف باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   جاء المضاف : )طراد الخيل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )البحر الطويل(

  )3(َملَكْتُ بَِسْيفي فُْرَصةً ما اْستَفَاَدها  ِمَن الدَّْهرِ َمفْتُوُل الذَِّراَعْينِ أغْلَُب

لى ضمير المـتكلم، اكتسـب   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماًً مجروراً، أضيف إ: )بسيفي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى اسـم معرفـة، اكتسـب    : )مفتول الذراعين(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )4(لِئْن تَُك كَفِّي ما تُطَاوُِع َباَعها   فَِلي في وَراِء الكَفِّ قَلٌْب ُمذَرَُّب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسب التعريـف،  : )كفي(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة، فاكتسـب     : )باعها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

مجروراً، أضيف إلـى معرفـة فاكتسـب    جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً : )وراء الكف(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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  )1(ِللِْحلْمِ أْوقَاتٌ وللَجْهلِ ِمثْلُها   ولِكنَّ أْوقَاِتي إلى الِحلْمِ أقَْرُبو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التخصـيص،  : )مثلها(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسم لكن، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسب التعريف،  :)أوقاتي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(َأُصوُل َعلى أْبنَاِء جنِْسي وأْرتقي  وُيْعجُِم فيَّ القاِئلوَن وُأْعرُِب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم مضـاف إلـى    : )أبناء جنسي(

  .ير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزةضم

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم، اكتسـب     : )جنسي(

  .التعريف،إضافة معنوية واجبة

  )3(َيَرْوَن اْحِتماِلي ِعفَّةً فََيرِيُبُهْم    تََوفُُّر ِحلِْمي أنَِّني لْستُ أغَْضُب

المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضـمير المـتكلم، اكتسـب     جاء: )احتمالي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلم : )توفر حلمي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

عوالً به، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم، اكتسـب     جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مف: )حلمي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(تََجافَْيتُ َعْن طَْبعِ اللِّئامِ ألنَِني    أرى الُبخَْل ُيشْنَا والَمكَارَِم تُطْلَُب
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )طبع اللئام(

  .ة معنوية جائزةالتعريف، إضاف

  )2(فََيا اْبَن زَِياٍد ال تَُرْم لي َعَداَوةً   فإنَّ الليالي في الَوَرى تَتَقلَُّب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع منادى، أضيف إلى علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابن زياد(

  .معنوية جائزة

  )3(ْوُروٌد وال الَعْيشُ طيُِّبَيا لَزَِياٍد إنَْزُعوا الظُّلَم ِمنْكُُم   فال الَماُء َمو

والدليل على ذلك مـن   )يا آل زياد(الجار والمجرور في محل جر باإلضافة، فاألصل : )لزياد(

  .)منكم(ضمير الجماعة في 

   )4(لَقَْد كُنْتُْم في آلِ َعْبسٍ كَواِكَباً   إذا غَاَب ِمنَْها كَْوكٌب الَح كْوكُب

، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى علم فاكتسب التعريـف،  جاء المضاف اسماً معرباً: )آل عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

  )5(خُِسفْتُْم َجِميعاً في ُبُروجِ ُهُبوِطكُْم   َجَهاراً كََما كُلُّ الكواكب تُنْكَُب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى  : )بروج هبوطكم(

  .سب التعريف، إضافة معنوية جائزةضمير المخاطبين فاكت

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المخاطبين، فاكتسب : )هبوطكم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )كل الكواكب(

  .إضافة معنوية واجبة

  )الخفيف البحر(
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  )1(ُعُيوُبوَحَسناِتي ِعنَْد الزََّمانِ ذُنُوُب   وفََعالي َمذَمَّةٌ 

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسب التعريف، : )حسناتي(

  .إضافة معنوية واجبة

فـة فاكتسـب   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معر: )عند الزمان(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسب التعريـف،  : )فعالي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(نَِصيبي ِمَن الَحبيبِ ُبَعاٌد    وِلغَيري الدُّنُوُّ ِمنُْه نَِصيُبو

دأ، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسب التعريـف،  جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبت: )نصيبي(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب   : )لغيري(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )3(كُلَّ يومٍ ُيْبرِي الّسقام ُمِحبٌّ    ِمْن َحبِيبٍ، وَما ِلُسقِْمي طبِيُب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم نكرة، اكتسب الظرفية، : )ومكل ي(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه أضيف إلى جملـة فعليـة   : )يوم يبري السقام محب(

  .فعلها مضارع، اكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

مضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب   جاء ال: )لسقمي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(إنَّ طْيفَ الخََيالِ يا َعْبَل َيشِْفي  وُيَداَوى بِِه فَُؤاِدي الكَِئيُب
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسم إّن، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )طيف الخيال(

  . يف، إضافة معنوية جائزةالتعر

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع نائب فاعل، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )فؤادي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(َهالِكي في الُحبِّ أْهَوُن ِعنِْدي   ِمْن َحياِتي إذا َجفاِني الَحبِيُبو

ف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضي: )هالكي(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضـمير المـتكلم فاكتسـب    : )عندي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب   : )حياتي(

  .ضافة معنوية واجبةالتعريف، إ

  )3(يا نَِسيَم الِحَجازِ لَْوالَك تُطْفَا   نَاُر قلبِي أذاَب جْسِمي اللَّهيُب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيـف  : )نسيم الحجاز(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

ى اسم مضاف إلـى ضـمير المـتكلم،    المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إل: )نار قلبي(

  .اكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )قلبي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )جسمي(

  .ف، إضافة معنوية واجبةالتعري

                                                                                                                                               
 .27ص . شرح الديوان )1(

 .27ص  .شرح الديوان )2(

 .27ص  .شرح الديوان )3(



 136

  )1(لََك ِمنِّي إذا تنفَّْستُ َحرُّ     وِلَريَّاك ِمْن ُعَبْيلةَ ِطيُب  

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المخاطب فاكتسـب  : )لرياك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(ُه والنَِّحيُبلقْد نَاَح في الغَُصونِ َحَماٌم   فشَجاِني َحِنينُو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )حنينه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(كَْم شَُجاعٍ َدنَا إليَّ ونَاَدى     َيا لَقَْوِمي أنَا الشَُجاُع الَمهيُب

ير المتكلم، فاكتسب التعريف، جاء المضاف اسماً معرباً، وقع منادى، أضيف إلى ضم: )لقومي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(ِلُسْمرِ القَنَا إليَّ انِْتَساٌب     وَجَواِدي إذا َدَعاِني ُأجِيُبو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى االسم المعرفة فاكتسـب  : )سمر القنا(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

ف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسب التعريف، جاء المضا: )وجوادي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َيْضَحُك السَّْيفُ في َيدي وُينَاِدي     ولُه في َبنانِ غَْيرِي نَِحيُب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المـتكلم، فاكتسـب    : )يدي(

  .معنوية واجبة التعريف، إضافة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً،، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى   : )بنان غيري(

  .ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم،    : )غيري(

  .جبةفاكتسب التعريف، إضافة معنوية وا

  )2(ْهَو َيْحِمي َمِعي َعلى كُلِّ ِقْرنٍ      ِمثْلَما للنَِّسيبِ َيْحِمي النَِّسيُبو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضـمير المـتكلم، فاكتسـب    : )معي(

  .من الظروف المالزمة لإلضافة لفظاً ومعنى )مع(. التعريف، إضافة معنوية واجبة

ء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة، إضافة معنوية جا: )كل قرن(

  .واجبة، استفاد المضاف من المضاف إليه الظرفية

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع حاالً، أضيف إلى اسم موصـول، اكتسـب التعريـف،    : )مثلما(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ِمْن َجَوارٍ لَُهنَّ ظَْرفٌ وِطيُب    فََدُعوني ِمْن شُْربِ كَأسِ ُمَدامٍ  

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى معرفـة فاكتسـب    : )شرب كأس(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )كأس مدام(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

  )1(َدُعوِني َأُجرُّ ذَْيَل فَخَارٍ     ِعنَْدَما تُخْجُِل الَجَباَن الُعُيوُبو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )ذيل فخار(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

ـ (جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى : )عندما( فاكتسـب   )ولةما الموص

  .التعريف، إضافة معنوية

  )البحر البسيط( 
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  )2(فََيا لَُه ِمْن َزَمانٍ كلَّما انَْصَرفَتْ،         ُصُروفُه، فَتَكَتْ ِفينَا َعَواِقُبُه

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب، فاكتسب التعريف، : )صروفه(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب، فاكتسب التعريف، : )عواقبه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َدْهٌر َيَرى الغَْدَر ِمْن إْحَدى طََباِئِعِه      فَكَْيفَ َيْهنَا بِِه ُحرٌّ ُيَصاِحُبُه

لى اسم مضـاف إلـى   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إ: )إحدى طبائعه(

  .ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيفت إلى ضـمير الغائـب، اكتسـب    : )طبائعه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(ُهَجرَّْبتُُه وأنَا ِغرٌّ فََهذََّبني     ِمْن َبْعِد َما شَيََّبتْ َرأِسي تََجارُِب

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم موصـول، اكتسـب    : )بعدما(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم، فاكتسـب     : )رأسي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب، فاكتسب التعريف، جاء المضاف اسماً معرباً: )تجاربه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(كَْيفَ أخْشَى ِمَن االيام نَاِئَبةً     والدَّْهُر أْهَوُن َما ِعنِْدي نَواِئُبُهو
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جاء المضاف ظرف مكان، اسماً معرباً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف  : )عندي(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف   : )نوائبه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(كَْم ِلْيلة ِسْرتُ في الَبْيَداِء ُمنْفَرِداً     واللَّْيُل ِللْغَْربِ قَْد َمالَتْ كََواِكُبُه

ضمير المتكلم، فاكتسب التعريـف،   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى: )سيفي(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب، فاكتسب التعريف، : )كواكبه(

  . إضافة معنوية واجبة

  )3(كَْم غَِديرٍ َمَزْجتُ الَماَء فيه َدماً       ِعنَْد الصََّباحِ وَراَح الَوْحشُ طَاِلُبُهو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب  : )الصباحعند (

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع بدالً، أضيف إلى ضمير الغائـب، فاكتسـب تخفيـف    : )طالبه(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )1(وال تَرِْد كَأَس َحتٍْف أنْتَ شَارُِبُه  يا طَامَعاً في َهالِكي ُعْد بال طََمعٍ   

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسـب  : )هالكي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )كأس حتف(

  .جائزة التخصيص، إضافة معنوية
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير الغائـب فاكتسـب تخفيـف    : )شاربه(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )البحر الكامل( 

  )2(ال تَذْكُرِي ُمْهرِي وَما أطَْعْمتُُه     فََيكون جِلُْدِك ِمثَْل جلِْد األْجَربِ

والً به، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم، فاكتسـب     جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفع: )مهري(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسم يكون، أضيف إلى ضـمير المخاطبـة فاكتسـب    : )جلدك(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى معرف بـاأللف  : )مثل جلد(

  .والالم، فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

   )3(كَذََب الَعتيقُ وماُء شَنٍّ بارٌِد       إْن كُنِْت سائلتي غَبوقاً فاذَهبي

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )وماء شن(

  .إضافة معنوية جائزة

، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسـب تخفيـف   جاء المضاف اسماً معرباً: )سائلتي(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )1(يكوُن َمْركَُبِك القَُعوَد وَرْحلَُه     واْبُن النَّعامِة ِعنَْد ذِلَك َمركبِيو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسم يكون، أضيف إلى ضـمير المخاطبـة فاكتسـب    : )مركبك(

  .عنوية واجبةالتعريف، إضافة م

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضـمير الغائـب فاكتسـب    : )رحله(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )ابن النعامة(

  .إضافة معنوية واجبة

معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم اإلشارة وهو مبنـي  جاء المضاف اسماً : )عند ذلك(

  .فاستفاد المضاف من المضاف إليه البناء، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسب التعريـف،  : )مركبي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(ُأقَْرْن إلى شرِّ الرِّكابِ وُأْجنَبِأنا امُرٌؤ إْن يْأخذوني َعنَْوةً     و

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب  : )شر الركاب(

  )البحر الكامل(                                               .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3( تُ األِسنَِّة َحاِفُر الَجْأبِفَنََجا أماَم رِماِحنا وكََأنَُّه      فَْو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير : )امام رماحنا(

  . المتكلمين فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

  .من الظروف التي تالزم اإلضافة إلى المفرد لفظاً ومعنى )امام(

عرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلمـين فاكتسـب   جاء المضاف اسماً م: )رماحنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة، والضمير مبني في محل جر مضاف إليه

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً أول، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )فوت األسنة(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

معرباً، وقع خبراً ثانياً، إضافة لفظية جائزة، اكتسب المضاف  جاء المضاف اسماً: )حافر الجأب(

  .تخفيف التنوين

  )1(فَكَأنَّ ُمْهرِي ظَلَّ ُمنْغَِمَساً      بِشََبا األِسنَِّة َمغَْرةَ الَجْأبِ
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسم كأن، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم، فاكتسـب     : )مهري(

  .جبةالتعريف، إضافة معنوية وا

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب  : )بشبا األسنة(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع بدالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )مغرة الجأب(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(وَرشاشِ ناِفذٍَة على األثْوابِ      أنَْهْزتُ لَبَّتَُه بأْحَمَر قاِنٍئ

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )لبته(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتسـب   : )رشاش نافذة(

  .ةالتخصيص، إضافة معنوية جائز

  

  )1(ما زِلْتُ أْرِميهِْم بِقَْرَحِة ُمْهرِي      ولَبانِ لَا َوِكلٍ ولَا َهيَّابِ

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى   : )بقرحة مهري(

  .ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

إليه مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم،     جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً: )مهري(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر( 

  )2(َجَزى اهللا األغَرَّ َجزاَء ِصْدقٍ       إذا ما ُأوِقَدتْ ناُر الُحروبِ

                                                                                                                                               
 .31ص . شرح الديوان )1(

 .31ص . شرح الديوان )2(

 .31ص  .شرح الديوان )1(

 .31ص  .شرح الديوان )2(
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً مطلقاً، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتسـب   : )جزاء صدق(

  .إضافة معنوية جائزةالتخصيص، 

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع نائب فاعل، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )نار الحروب(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3( َيِقيِني بالجِبينِ وَمنِْكَبْيِه        وأنُْصُرُه بُِمطَّردِِِ الكُعوبِ

اً، أضيف إلى ضمير الغائب، إضافة لفظية جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً معطوف: )منكبيه(

  .جائزة، اكتسب المضاف حذف النون

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة،    : )بمطرد الكعوب(

  .فاكتسب تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )4(نوبُِأْدِفُئُه إذا َهبَّتْ ِشماالً      َبِليالً َحْرَجفاً َبْعَد الَجو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة، فاكتسـب  : )بعد الجنوب(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(أراُه أْهَل ذِلَك حين َيْسَعى    رِعاُء الَحيِّ في طَلَبِ الَحلوبِ

إشارة، اكتسب البنـاء،   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم: )أهل ذلك(

  .إضافة معنوية جائزة

  جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى الجملة الفعلية، : )حين يسعى(

  .)إذ(يجوز إضافتها إلى المفرد، وأن تضاف إلى الجملة بنوعيها، مثل  )حين(

  .إضافة معنوية جائزة

اعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ف: )رعاء الحي(

  .إضافة معنوية جائزة
                                                 

 .وهي أنابيب الرماح. جمع كعب: الكعوب. 32ص . شرح الديوان )3(

 .شدة البرد: الحجرف. الريح الباردة: بليل. ألبسه ما يوقى به من الثياب: أدفئه. 32ص  .شرح الديوان )4(

 .32ص . شرح الديوان )1(
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب : )طلب الحلوب(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(شَِديُد َمجاِلزِ الكَِتفَْينِ نَْهٌد      بِِه أثَُر األِسنَِّة كالُعلوبِ

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً لمبتدأ محذوف، إضـافة لفظيـة جـائزة،    : )د مجالزشدي(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة، فاكتسـب  : )مجالز الكتفين(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

معرباً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،   جاء المضاف اسماً: )أثر األسنة(

  .إضافة معنوية جائزة

   )3(ألَْستَ بِصاِحبي يوَم الْتَقَْينا      بِِسْيٍف، وصاِحبي يوَم الكَِثيبِ

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسب : )بصاحبي(

  .ة جائزةحذف النون، إضافة لفظي

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعليـة، اكتسـبت   : )يوم التقينا(

  .الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسـب  : )صاحبي(

  .حذف النون، إضافة لفظية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب    :)يوم الكثيب(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل( 

  )1(كََأنَّ السَّرايا َبْيَن قوٍّ وقاَرٍة       َعصاِئُب طَْيرٍ َينْتَحين ِلَمشَْربِ

                                                 
. فمجـالز الكتفـين مقعـدهما   . من الجلز وهو كل شيء لوى على شيء فقد جلـز : المجالز. 33ص  .شرح الديوان )2(

 .غليظ:نهد. والعلوب اآلثار

 .ساحل كل بحر وهنا ساحل الفرات وهما موضعان معروفان: السيف. الرمل: الكثيب. 33ص  .شرح الديوان )3(
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إلى اسم علم، إضـافة معنويـة    جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف: )بين قو(

  . واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع خبراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب تخفيـف   : )عصائب طير(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )2( قْد كُنْتُ أخْشَى أْن أموتَ ولَْم تَقُْم     قََراِئُب َعْمرٍو َوْسطَ نَْوحٍ ُمَسلَّبِو

اف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     جاء المض: )قرائب عمرو(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسـم نكـرة فاكتسـب    : )وسط نوح(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  

  )1(ن حاِلٍق ُمتََصوِّبِشَفَى النَّفَْس ِمنِّي أو َدنا ِمْن ِشفاِئها     تََردِّيُهُم م

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبـة فاكتسـب   : )شفائها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة الجر

  )2(تَصيُح الرَُّدْيِنياتُ في َحَجباِتهِْم         ِصياَح الَعوالي في الثِّقاِف الُمثَقَّبِ

ماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسـب  جاء المضاف اس: )حجباتهم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً مطلقاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب : )صياح العوالي(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(ٌء كَِظلِّ الطاِئرِ الُمتَقَلِّبِكَتَاِئُب تُْزَجى، فَْوقَ كُلِّ كتيَبٍة       ِلوا

                                                                                                                                               
 .موضعان: قو وقارة. 34ص . شرح الديوان )1(

 .وهي ثياب سود كانت النوائح تلبسها. الذي لبس ثياب الحزن: المسلب. 34ص . شرح الديوان )2(

 .الجبل الطويل: الحالق. 34ص  .ح الديوانشر )1(

 .34ص  .شرح الديوان )2(
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم نكـرة، اكتسـب     : )فوق كل(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة، إضافة : )كل كتيبة(

  .يصمعنوية واجبة، اكتسب التخص

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب  : )كظل الطائر(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )البحر الوافر( 

  )4(أال، َيا َعْبَل قَْد َزاَد التَّصابي،       ولَجَّ، اليوَم، قَْوُمِك في َعذَابِي

عالً، أضيف إلى ضمير المخاطبة، فاكتسب التعريف، جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فا: )قومك(

  .إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المـتكلم، فاكتسـب   : )عذابي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(ظَلَّ َهَواِك َينُْمو كل يومٍ         كََما َينُْمو َمِشيبِي في شََبابِي و

جاء المضاف اسماً معرباً، أضيف إلى ضمير الخطاب، اكتسـب التعريـف، إضـافة    : )هواك(

  .معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم نكرة، استفاد المضاف : )كل يوم(

  .الظرفية، إضافة معنوية واجبة

إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالً، أضيف : )مشيبي(

  . إضافة معنوية واجبة

                                                                                                                                               
 .تساق: تزجى. 34ص  .شرح الديوان )3(

 .تكلف الصبا والميل إليه: التصابي. 34ص  .شرح الديوان )4(

 .34ص . شرح الديوان )1(
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب   : )شبابي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(َعتَْبتُ ُصُروفَ َدْهرِي ِفيِك َحتَّى     فَِنَي، وأبيِك، ُعْمرِي في الِعتَابِ

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسـم مضـاف إلـى    : )يصروف دهر(

  .ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضـمير المـتكلم، فاكتسـب    : )دهري(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

، وقع اسماً مجروراً بواو القسم، أضيف إلى ضمير المخاطبـة  جاء المضاف اسماً معرباً: )أبيك(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع فاعالُ، أضيف إلى ضمير المتكلم، فاكتسب التعريف، : )عمري(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1( ْرَعوا َجنَابِيالقَْيتُ الِعَدى، وَحِفظْتُ قَْوماً       أضاُعوِني، ولَْم َيو

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم، فاكتسـب     : )جنابي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(                                                                       قافية التاء

  )2(كوتُ        وظَنُّوِني ألْهِلي قَْد نَِسيتَُسكَتُّ فَغَرَّ أْعَداِئي السُّ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )أعدائي(

  . إضافة معنوية واجبة الجر

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )ألهلي(

  . ةإضافة معنوية واجب

                                                 
 .34ص  .شرح الديوان )2(

 .حرمتي: جنابي. 35ص . شرح الديوان )1(

 .38ص . شرح الديوان )2(
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  )3(كَْيفَ أنَاُم َعْن َساَداِت قَْومٍ      أنَا في فَْضلِ ِنْعَمِتهِْم َربِيتُو

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )سادات قوم(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

لى ضـمير  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إ: )فضل نعمتهم(

  .الغائبين فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، : )نعمتهم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(إْن َداَرتْ بِهِم خَْيُل األَعاِدي        ونَاُدْوِني، َأَجْبتُ َمتَى ُدِعيتُو

ضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   الم: )خيل األعادي(

  .إضافة معنوية جائزة

  )البحر الوافر( 

  )1(إذا قَِنَع الفتَى بِذَِميمِ َعْيشٍ      وكاَن َوَراَء َسْجٍف كالَبنَاِت

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب تخفيـف  : )بذميم عيش(

  .وين، إضافة لفظية جائزةالتن

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )وراء سجق(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل(                                                                     قافية الجيم

  )2(هَُّج          فَقَلُبَك ِمنُْه الِعٌج َيتََوهَُّجأشَاقََك ِمْن َعْبَل الخََياُل الُمَب

                                                 
 .38ص  .شرح الديوان )3(

 .38ص  .شرح الديوان )4(

 .الستر: السجف. 39ص . شرح الديوان )1(

 .يتألق: يتوهج. الحرقة: الالعج. 40ص . شرح الديوان )2(
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المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريف، إضافة : )قلبك(

  .معنوية واجبة

  )3( كَأنَّ فَُؤاِدي يوَم قُْمتُ ُمَودِّعاً        ُعَبْيلةَ ِمنِّي َهارٌِب َيتَمعَُّج

معرب، وقع اسم إّن، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم : )فؤادي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(َما أنَْساكُما َبْل ِفَداكُما           أبي وأبوَها، أيَن أيَن الُمَعرَُّج! خَِليليَّ 

  . المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى ضمير المتكلم، إضافة معنوية واجبة: )خليلّي(

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المخاطبين فاكتسـب التعريـف،   : )فداكما(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )أبي(

  .معنوية واجبة

نويـة  المضاف اسم معرب، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف، إضـافة مع  : )أبوها(

  .واجبة

  )1(أِلمَّا بَِماِء الدَّْحُرَضينِ فَكَلِّما         ِدَياَر التي في ُحبِّها بِتُّ ألَهُج

المضاف اسم معرب، وقع مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، : )بماء الدحرضين(

  .إضافة معنوية جائزة

اسم موصول فاكتسـب البنـاء،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى : )ديار التي(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )حبها(

  .إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .يتلوى: يتمعج. 40ص . شرح الديوان )3(

 .المقام: المعّرج. 40ص .شرح الديوان )4(

 .دحرض ووسيع: عين همااسم لموض: الدحرضين. 40ص  .شرح الديوان )1(
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  )2(ِدَياٌر ِلذاِت الِخدرِ َعْبلةَ أْصَبَحتْ        بها األربُع الهوُج العواصفُ تُْرِهُج

اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف : )لذات الخدر(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(أال َهْل تَُرى إْن شَطَّ َعنّي َمزاُرها       وأْزَعَجها َعْن أْهِلها اآلن ُمْزِعُج

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبـة فاكتسـب التعريـف،    : )مزارها(

  .عنوية واجبةإضافة م

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )أهلها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(فََهْل تُْبِلغَنِّي َداَرَها شََدِنّيةٌ      َهَملََّعةٌ، بين الِقفَارِ تَُهْملُج

الغائبة فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير: )دارها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )بين القفار(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(هذا ُدرُّ نظْمٍ نَظَْمتُُه      وأنِْت له ِسلٌك وُحْسٌن وَمْبَهُج! ُعَبْيلَةُ 

، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضـافة  المضاف اسم معرب: )در نظم(

  .معنوية جائزة

  )2(قَْد ِسْرتُ يا بِنْتَ الِكرام ُمباِدراً     وتَْحِتَي َمْهرِيٌّ ِمَن اإلبِلِ أْهَوُجو

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )بنت الكرام(

  .إضافة معنوية جائزة
                                                 

 .تثير الغبار: ترهج. الريح القوية: الهوج. 40ص  .شرح الديوان )2(

 .40ص  .شرح الديوان )3(

 .تسرع: تهملج. السريعة: الهملعة. اسم موضع في اليمن: الشدنية. 40ص . شرح الديوان )4(

 .40ص  .شرح الديوان )1(

 .40ص  .شرح الديوان )2(
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاُ للزمان، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )تحتيو( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(بِأْرضٍ تََردَّى الماُء ِمْن َهَضَباِتها      فأْصَبَح فيها نَْبتُها َيتََوَهُج

سـب  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكت   : )هضباتها(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(أغَنُّ َمِليُح الدَّلِّ أْحَوُر أكَْحٌل         أَزجُّ نَِقيُّ الَحدِّ أْبلَُج أْدَعْج

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف التنـوين،  : )مليح الّدّل(

  .إضافة لفظية جائزة

قع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، و: )نقي الحد(

  .معنوية جائزة

  )البحر الكامل(                                                                قافية الحاء      

  )1( الخَْيُل تَْعلُم حيَن تَْضــ      َبُح في ِحياضِ الَمْوِت َضْبَحاو

عرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضـارع،  المضاف اسم م: )حين تضبح(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )حياض الموت(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(بُِمَجنَّبٍ ِمثلِ الُعقا          بِ تَخَالُُه للضَّْمرِ قَْدَحا

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التخصـيص،   : )عقابمثل ال(

  )البحر الطويل(                                                         .إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .وقع: تردى. 41ص . شرح الديوان )3(

 .األسود العينين وواسعهما: األدعج. األبيض الحسن الوجه: األبلج. 41ص  .شرح الديوان )4(

 .اي صوتت أفواهها أو أنفاسها أصواتاً خفيفة: ضبحت الخيل في عدوها: الضبح. 44ص . شرح الديوان )1(

 .44ص  .شرح الديوان )2(
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  )3(طَرَِبتَ وَهاَجتَْك الظَِّباُء السَّواِنُح        غداةَ غَدا ِمنَْها َسنيٌح وَبارُح

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية، : )ا منها سنيح وبارحغداة غد(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(تََعزَّْيتُ َعْن ِذكرِي ُسَميَّةَ ِحقَْبةً        فَُبْح َعنَْك ِمنَْها بالذي أنْتَ َباِئُح

فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم    : )ذكري(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )5(لََعْمري لقَْد أْعذَْرتُ لْو تَْعذُرينَني      وخَشَّنِْت َصْدراً َجْيُبُه لِك نَاِصُح

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )لعمري(

  .معنوية واجبة

، أضيف إلى ضمير الغائب، اكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ: )غيبه(

  .معنوية واجبة

  )1(فَلمَّا الْتَقَْينا بِالجِفَارِ تََضْعَضُعوا      وُردَّتْ على أْعقابِهِنَّ المساِلُح

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير الغائبـات فاكتسـب    : )أعقابهن(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(اَرتْ رِجاٌل نَْحَو ُأخَْرى َعلْيهُِم الـ    َحِديُد كََما تَْمِشي الجِماُل الدَّواِلُحَسو

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )نحو أخرى(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )3(ُء الُحُروبِ الَمَراجُِحفُأشْرَِع َراياتٌ وتَْحتَ ِظالِلها         ِمَن القَْومِ أْبنَا

                                                 
 .44ص  .شرح الديوان )3(

 .45ص . شرح الديوان )4(

 .45ص  .شرح الديوان )5(

 .المراصد من الخيل: المسالح. ماء لبني ضبة تّدعيه أسد وتميم: الجفار. 45ص  .شرح الديوان )1(

 .الجمال المثقلة: الجمال الدوالح. 45ص  .شرح الديوان )2(

 .46ص . شرح الديوان )3(
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )تحت ظاللها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )ظاللها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )الحروب أبناء(

  .إضافة معنوية جائزة

  )4(ُدْرنَا كَما َداَرتْ على قُطْبِها الرََّحى    وَداَرتْ على َهام الرِّجالِ الصَّفاِئُحو

التعريف،  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب: )قطبها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )هام الرجال(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(بهاجَِرٍة َحتَّى تَغَيََّب نُوُرها         وأقَْبَل ليٌل َيقْبُض الطَّْرفَ ساِئُح

، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة المضاف اسم معرب، وقع فاعالً: )نورها(

  . معنوية واجبة

  )2(تََداَعى َبنُو َعْبسٍ بكُلِّ ُمَهنٍَّد        ُحَسامٍ  ُيزيُل الهاَم، والصَّفُ َجاِنُح

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )بنو عبس(

  . معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       :)بكل مهند(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )3(كُلِّ ُرَدْينيٍّ كأَن ِسنَانَُه        ِشهاٌب َبَدا في ظُلَْمِة اللَّيلِ واِضُحو

                                                 
 .46ص  .شرح الديوان )4(

 .46ص  .شرح الديوان )1(

 .46ص  .شرح الديوان )2(
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفـاً، أضـيف إلـى اسـم علـم فاكتسـب       : )كل رديني(

  .إضافة معنوية واجبةالتخصيص، 

المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى ضمير الغائـب فاكتسـب التعريـف،    : )سنانه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )ظلمة الليل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  

  )1(ُبوا       َعَباِديَد ِمنْها ُمْستَقيٌم وجامُحفَخَلُّوا لنَا عوذَ النِّساِء وَجبَّ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )عوذ النساء(

  . إضافة معنوية جائزة

  )2(كُلَّ كَعابِ خَْدلِة السَّاِق فَخَْمٍة         لها َمنِْصٌب في آَل َضبَّةَ طَامُحو

اف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  المض: )كل كعاب(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضافة : )خدلة الساق(

  .معنوية جائزة

ص، المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التخصي: )آل ضبة(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(تََركْنَا ِضَراراً َبْيَن َعانٍ ُمكَبَّلٍ        وبين قَتيلٍ غاَب َعنُْه النواِئُح

                                                                                                                                               
 .رمح ينسب إلى ردينة وهي امرأة كانت تبيع القنا: الرديني. 46ص  .شرح الديوان )3(

: جامح. متفرقون: عبابيد. وهي التي ولدت حديثاً فولدها عائذ بها لصغره. جمع عائذ: العوذ. 47ص . شرح الديوان )1(

 .الذاهب على وجهه أي غير استقامة

 .مرتفع: طامح. غليظته: خدلة الساق. 47ص  .شرح الديوان )2(

 .47ص  .شرح الديوان )3(
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكـان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       ): بين عانٍ (

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان: )بين قتيل(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(ُيَجرِّْرَن َهاماً فَلَّقْتُه ُسيوفُنا        تََزيََّل ِمنُْهنَّ اللَِّحى والَمساِئُح

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسـب التعريـف،   : )سيوفنا(

  .إضافة معنوية واجبة

  )فرالبحر الوا(

  )1(إذا القْيتَ َجْمَع َبِني أَبانٍ          فإنِّي الِئٌم للَجْعِد الحِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )جمع بني(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )بني أبان(

  .ة معنوية جائزةإضاف

  )2(كأنَّ ُمَؤشَِّر الَعُضَدْين َحْجالً          َهُدوجاً َبْيَن أقِْلَبٍة ِمالحِ

المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف : )مؤشر العضدين(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف : )بين أقلبة(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(تََضمََّن ِنْعَمِتي َعلْيها           ُبكُوراً أو تََعجََّل في الرَّواحِ

                                                 
 .ذوائب مقدم الرأس: المسائح. 47ص  .شرح الديوان )4(

 .47ص  .شرح الديوان )1(

 .جمع قليب وهي البئر: أقلب. المتقارب الخطوة: هدوجاً. الضخم: حجالً. 47ص  .شرح الديوان )2(

 .48ص . شرح الديوان )3(
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المـتكلم، إضـافة معنويـة    : )نعمتي(

  . واجبة

  )4(إذا لَِقيتُ ذَوي الرِّماحِ ألَْم تَْعلَْم لَحاَك اُهللا أنّي          أجمُّ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )ذوي الرماح(

  .إضافة معنوية واجبة

  )5(كََسْوتُ الَجْعَد َجْعَد بِني أبانٍ          ِسالِحي َبْعَد ُعْريٍ وافِْتضاحِ

ضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف، إضـافة    المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أ: )جعد بني(

  . معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )بني أبان(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )سالحي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمـان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       : )بعد عري(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل(                                                                      قافية الدال

  )1(ِنِه قْد تَقَدََّدالَُه رِْبقَةٌ في ُعنِْقِه ِمْن قَِميِصِه          وَساِئُرُه َعْن َمتْ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )عنقه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     : )قميصه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع : )متنه(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب تخفيف التنـوين،  : )سائره(

  .إضافة لفظية جائزة

  )2(َرقوُد ُضَحيَّاٍت كأنَّ ِلَسانَُه          إذا َسِمَع األْجَراَس ِمكَْحاُل أْرَمَدا

المضاف اسم معرب، وقع خبراً لمبتدأ محذوف، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب : )رقود ضحيات(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى ضمير الغائـب فاكتسـب التعريـف،    : )لسانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(

  )1(وأْحتَِمُل القَِطيَعةَ والبَِعاَدا        ُأَعاِدي َصْرفَ َدْهرٍ ال ُيَعاَدى

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )صرف دهر(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(ُأظْهُِر نُْصَح قَْومٍ َضيَُّعوِني،       وإْن خَانَتْ قُلُوُبُهُم الوَداَداو

مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،   المضاف اسم معرب، وقع: )نصح قوم(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، إضافة : )قلوبهم(

  .معنوية واجبة

  )3(تَُعيُِّرِني الِعَدى بَِسَواِد جِلِْدي،       وبِيُض خََصاِئِلي تَْمُحو السََّواَدا
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )اد جلديبسو(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )جلدي(

  .إضافة معنوية واجبة

أ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المـتكلم  المضاف اسم معرب، وقع مبتد: )بيض خصائلي(

  .فاكتسب تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )خصائلي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َراَداَسِلي َيا َعْبَل قَْوَمِك َعْن فََعاِلي       وَمْن َحَضَر الَوِقيَعةَ والطِّ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريـف،  : )قومك(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )فعالي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(تَُهزُّ أكُفَُّها السُّْمَر الصَِّعاَدا      َوَرْدتُ الَحْرَب، واألْبطَاُل َحْوِلي   

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )حولي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )أكفها(

  .معنوية واجبة

  )3(ا طََعنْتُ بِِه طَِعيناً،          فََعاَد بَِعْيِنِه نَظََر الرَّشَاَداُرْمِحي َمو
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المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )رمحي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب، اكتسب التعريف، : )بعينه(

  .فة معنوية واجبةإضا

  )4(لَْوال َصارِِمي وِسنَاُن ُرْمِحي         لََما َرفََعتْ َبنُو َعْبسٍ ِعَماَداو

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )صارمي(

  . إضافة معنوية واجبة

معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسـم : )سنان رمحي(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )رمحي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )بنو عبس(

  .معنوية جائزة

  )1(ْعِت الُعُهوَدا       وَأمَسى ُحبُِّك الَماِضي ُصُدوَداأال َيا َعْبُل، َضيَّ

المضاف اسم معرب، وقع اسم امسى، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب  التعريف، : )حبك(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(َما َزالَتْ َصَوارُِمنا ِحَداداً        تَقُدُّ بَِها أنَاِملُنَا الَحِديَداو

اسم معرب، وقع اسم ما زال، أضيف إلى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب     المضاف: )صوارمنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلمـين فاكتسـب التعريـف،    : )أناملنا(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(الكُُبوَدا َسِلي َعنَّا الفََزارِيِّيَن لَمَّا        شَفَْينا ِمْن فََوارِِسَها

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     : )فوارسها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  

  )1(خَلَّْينَا ِنَساَءُهُم َحَياَرى          قَُبْيَل الصُّْبحِ َيلِْطْمَن الخُُدوَداو

لى ضمير الغائبين فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إ: )نساءهم(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )قبيل الصبح(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(َمألنَا َساِئَر األقَْصارِ خَْوفَاً        فأْضَحى الَعالَُموَن لنَا َعبِيَدا

مضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    ال: )سائر األقصار(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(َجاَوْزنَا الثُّريَّا في ُعالَها       ولْم نَتُْرْك ِلقاِصِدنا ُوفُوَداو

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )عالها(

  .نوية واجبةإضافة مع

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب    : )لقاصدنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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  )4(إذَا َبلَغَ الِفطَام لَنَا َصبيٌّ        تَِخُر لُه أَعاِدينَا ُسُجوَدا

ن فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلمي: )أعادينا(

  .إضافة معنوية واجبة

  )5(يوَم الَبذْلِ نُْعِطي َما َملَكْنَا        ونَْمال األْرَض إْحَسانَاً وُجوَداو

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )يوم البذل(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(ِعظَاماً َدامياٍت أو ُجلُوَدا        نُنِْعُل خَْيلنَا في كُلِّ َحْربٍو

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسب التعريـف،  : )خيلنا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )كل حرب(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )2(َبنُو األْعَجام تَْهوِي        وقَْد َولَّتْ ونَكََّسِت الُبنُوَداإذَا َعاَدت 

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضافة : )بنو األعجام(

  .معنوية جائزة

  )البحر الكامل( 

  )3(ْجُهوَدهاَجاَزتْ ُمِلمَّات الزََّمانِ ُحُدوَدها        واْستَفَْرغَتْ أاياُمَها َم

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )ملمات الزمان(

  .إضافة معنوية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )حدودها(

  .إضافة معنوية واجبة

، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به: )مجهودها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ايامها(

  .معنوية واجبة

  )1(قََضتْ َعلْينَا بِالَمنَونِ فََعوََّضتْ       بِالكَْرِه ِمْن بِيضِ الليالي ُسوَدهاو

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )يبيض الليال(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )سودها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(متْ بالِفَراِق ُصُدوَدهاَما َباُل األِحبَِّة أْعَرَضتْ       َعنَّا وَرا! باهللا 

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسب التعريف، إضافة : )بال األحبة(

  . معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )صدودها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(واْستَْوطنَتْ    َبْعَد الُبُيوِت قُُبوَرها ولُُحوَدهاَرِضَيتْ ُمَصاَحَبةَ البِلَى 

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )مصاحبة البلى(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )بعد البيوت(

  .ية واجبةالتعريف، إضافة معنو

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )قبورها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضـيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب      : )لحودها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  

  )1(ُمْبِدي النُّفُوسِ أَباَدها ِلُيِعيَدها   َحَرَصتْ َعلى طُولِ الَبقاِء وإنَّما    

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )طول البقاء(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفـة، اكتسـب تخففـي    : )مبدي النفوس(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )2(َبثَتْ بَِها األياُم َحتَّى أْوثَقَتْ        أيِدي البِلَى تَْحتَ التَُّرابِ قُُيوَدهاَع

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )ايدي البلى(

  .إضافة معنوية جائزة

فاكتسـب  المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة    : )تحت التراب(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )قيودها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(فَكَأنََّما ِتلَْك الُجُسوُم َصَوارٌِم       نََحتَ الِحَمام ِمَن اللُُّحوِد غُُموَدها
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ع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وق: )غمودها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(نََسَجتْ َيُد االيام ِمْن أكْفَاِنَها       ُحلَالً وألْقَتْ بينهن ُعقُوَدها

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )يد االيام(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب      : )اأكفانه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى ضمير الغائبات فاكتسب التعريف، : )بينهن(

  .إضافة معنوية واجبة

ر الغائبة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمي: )عقودها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(كََسا الرَّبِيُع ُرُبوَعَها أنَْواَرُه،        لمَّا َسقَتْها الغَاِدياتُ ُعُهوَدهاو

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به أول، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     : )ربوعها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

اسم معرب، وقع مفعوالً به ثانٍ ، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     المضاف : )أنواره(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به ثانٍ ، أضيف إلى ضـمير الغائبـة فاكتسـب    : )عهودها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(َواحِ الشَّمالِ َصِعيَدهاَسَرى بَِها نَشُْر النَِّسيم فََعطََّرتْ       نَفََحاتُ أْرو
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )نشر النسيم(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسـم معـرف   : )نفحات أرواح(

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )واح الشمالأر(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )صعيدها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َماُن قَِديَمها وَجِديَدهاَهْل ِعيشَةٌ طاَبتْ لنَا إال وقَْد         أْبلَى الزَّ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )قديمها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )جديدها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(كََراَها لَْيلةً،        إال وأْعقََبِت الخُطُوُب ُهُجوَدها أْو ُمقْلَةٌ ذَاقَتْ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )كراها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )هجودها(

  .ية واجبةإضافة معنو

  )3(أْو بِنَْيةٌ للَمْجِد ِشيَد أَساُسَها           إال وقَْد َهَدَم القََضاُء َوِطيَدها
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )أساسها(

  .معنوية واجبة

ئبة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغا: )وطيدها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(شَقَّتْ على الَعلَْيا َوفَاةُ كَرِيَمٍة،        شَقَّتْ َعلْيَها الَمكُْرَماتُ ُبُروَدها

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم نكرة، اكتسـب التخصـيص،   : )وفاة كريمة(

  .إضافة معنوية جائزة

وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، : )برودها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(

  )1(تََركْتُ ُجَريَّةَ الَعْمرِيَّ ِفيِه          شديُد الَعْيرِ ُمْعتَِدٌل َسديُد

المضاف اسم معرب، وقع خبراً لمبتدأ محذوف، أضيف إلـى معرفـة فاكتسـب    : )شديد العير(

  .تنوين، إضافة لفظية جائزةتخفيف ال

  )2(َجَعلتُ َبِني الَهجِيمِ لُه َدواراً         إذَا تَمضي َجماَعتُُهْم تَُعوُد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )بني الهجيم(

  .إضافة معنوية جائزة

ير الغائبين فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضم: )جماعتهم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(إذا تَقَُع الرَِّماُح بَِجاِنَبْيِه           تََولَّى قابِعاً فيِه ُصدوُد
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب، اكتسب حـذف  : )بجانبيه(

  .النون ألنه مثنى، إضافة لفظية جائزة

  )4(َريَّةُ أنَّ نَْبِلي       َيكوُن َجفيرَها الَبطُل النَّجيُدَهْل َيْدرِي ُجو

المضاف اسم معرب، وقع اسم إن، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )نبلي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبر يكون، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )حفيرها(

  .ةإضافة معنوية واجب

  )1(كَأنَّ رَِماَحُهْم أشْطَاُن بِْئرٍ       لََها ِفي كُلِّ َمْدلََجٍة خُدوُد

المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريـف،  : )رماحهم(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبر كأن، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )أشطان بئر(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )كل مدلجة(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل(

  )2(َهِديُّكُُم خَْيٌر أباً ِمْن أبيكُُم        أَعفُّ وأْوفَى بالجَِوارِ وأْحَمُد

أضيف إلى ضمير المخاطبين فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، : )هديكم(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المخـاطبين فاكتسـب    : )أبيكم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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  )3(أطَْعُن ِفي الَهْيَجا إذا الخَْيُل َصدَّها     غداة الصَّباحِ السَّمهرِيُّ الُمقَصَُّدو

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )غداة الصباح(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(بن جابرٍ      بِِذمَِّتِه وابُن اللَّقيطَِة ِعْصَيُدوفََهلَّا َوفى الفَْوغَاُء َعْمُر

عريف، إضافة معنويـة  المضاف معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب الت: )بن جابر(

  .جائزة

المضاف معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )بذمته(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )ابن اللقيطة(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(اِئياً      ُدخاُن العلَنَْدى ُدوَن َبْيِتَي ِمذَْوُدَسيْأتيكُُم َعنِّي وإْن كنْتُ نَ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )دخان العلندى(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )دون بيتي(

  .ة معنوية واجبةالمتكلم فاكتسب التعريف، إضاف

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )بيتي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )2(قََصاِئُد ِمْن ِقيلِ امرٍِئ َيْحتَِديكُُم      َبني الُعشراِء فاْرتَُدوا وتَقَلَّدوا
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ف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـي : )قيل امرئ(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )بني العشراء(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(إذَا كَاَن َدْمِعي شَاِهِدي كَْيفَ أْجَحُد      ونَاُر اشِْتَياِقي في الَحشَا تَتََّوقَُّد

اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   المضاف : )دمعي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبر كان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )شاهدي(

  .إضافة معنوية واجبة

 المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير المـتكلم  : )نار اشتياقي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )اشتياقي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َهْيَهاتَ َيْجفي َما ُأِكنُّ ِمَن الَهوَى       وثَْوُب َسقَامي كلَّ يوم ُيجدَُّدو

وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير المـتكلم   المضاف اسم معرب، : )ثوب سقامي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم نكرة، اكتسـب الظرفيـة،   : )كل يوم(

  . إضافة معنوية واجبة

تعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب ال: )سقامي(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )2(ُأقَاِتُل أشَْواِقي بَِصْبرِي تََجلُّداً       وقَلْبِي في قَْيِد الغََرام ُمقََيُد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )أشواقي(

  .إضافة معنوية واجبة

اً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجرور: )بصبري(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )قلبي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )قيد الغرام(

  .ئزةالتعريف، إضافة معنوية جا

  )1(إلى اهللا َأشْكُو َجْوَر قَْوِمي وظُلَْمُهْم      إذَا لَْم أجِْد ِخالًّ َعلَى الُبْعِد َيْعُضُد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )جور قومي(

  .إضافة معنوية جائزة

مير المتكلم فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ض: )قومي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير الغـائبين فاكتسـب     : )ظلمهم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(خَِليلَيَّ امَسى ُحبُّ َعْبلَةَ  قَاِتِلي      وَبأِسي شَديٌد والُحَسام ُمَهنَُّد

م معرب، وقع منادى، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة المضاف اس: )خليلي(

  . معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسم امسى، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )حب عبلة(

  . إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع خبر امسى، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب تخفيـف    : )قاتلي(

  .، إضافة لفظية جائزةالتنوين

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )بأسي( 

  .معنوية واجبة

  )1(َحَراٌم َعلَيَّ النَّْوُم يا اْبنَةَ َماِلٍك      وَمْن فَْرشُُه َجْمُر الغََضا كَْيفَ َيْرقُُد

أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع منادى، : )ابنة مالك(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ ثانياً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )فرشه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )جمر الغضا(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(أْرَضاً أنِْت فيها ُمِقيَمةٌ     لََعلَّ لَهِيبي ِمْن ثََرى األْرضِ َيْبُرُد ألْثَُمو

المضاف اسم معرب، وقع اسم لعل، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )لهيبي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم علـم فاكتسـب     : )ثرى األرض(

  .ريف، إضافة معنوية جائزةالتع

  )3(َرَحلِْت وقَلْبِي َيا اْبنَةَ الَعمِّ تَاِئٌه      َعلَى َأثَرِ األظَْعانِ للّركْبِ ُينِْشُد
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المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )قلبي(

  .معنوية واجبة

أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   المضاف اسم معرب، وقع منادى، : )ابنة العم(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )أثر األظغان(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  

  )1(لَِئْن َيشَْمِت األْعَداُء يا اْبنَةَ َماِلٍك     فَِإنَّ وَِداِدي ِمثْلََما كَاَن ُيعََْهُد

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى علم فاكتسـب التعريـف، إضـافة    : )ابنة مالك(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسم إّن، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )ودادي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(سِ لَْيَس لَُهْم َعْهُدِلأيِّ َحبِيبٍ َيْحُسُن الرَّأُي والُودُّ،      وأكْثَُر َهذَا النَّا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )الي حبيب(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم إشارة فاكتسب البنـاء، إضـافة   : )وأكثر هذا(

  .معنوية جائزة

  )3(رُّها،         فََهْل َداِفٌع َعنِّي نََواِئَبها الَجْهُدُأرِيُد ِمَن األيامِ  َما ال َيُض

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )نوائبها(

  . إضافة معنوية واجبة
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  )4(َما هِذِه الدُّنْيا لَنَا بُِمِطيَعٍة،        ولَْيَس ِلخَلٍْق ِمْن ُمَداَراِتَها ُبدُّو

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     : )مداراتها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )5(تَكُوُن الَمَواِلي والَعبِيُد ِلَعاجِزٍ،       وَيخُْدُم ِفيَها نَفَْسُه الَبطَُل الفَْرُد

الغائب فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير : )نفسه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(كُلُّ قَرِيبٍ ِلي َبعيُد َمَودٍَّة،        وكُلُّ َصِديٍق َبْيَن أْضلُِعِه ِحقُْدو

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتسـب التخصـيص،    : )كل قريب(

  .إضافة معنوية واجبة

خبراً، أضيف إلى اسم نكرة، اكتسب التخصيص، إضافة المضاف اسم معرب، وقع : )بعيد مودة(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التخصيص، إضافة : )كل صديق(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )بين أضلعه(

  .الغائب، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )أضلعه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(فَِللَِّه قَلٌْب ال َيُبلُّ غَِليلَُه           وَِصاٌل وال ُيلْهِيِه ِمْن َحلِِّه َعقُْد
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فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب : )غليله(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ُأِحبُّ كََما َيْهَواُه ُرْمِحي وَصارِِمي       وَسابِغَةٌ َزْعفٌ وَسابِغَةٌ نَْهُد

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )رمحي(

  .معنوية واجبة

طوفاً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع اسماً مع: )صارمي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(إْن تُظْهِرِ األياُم كُلَّ َعِظيَمٍة       فِلي َبْيَن أْضالِعي لََها َأَسٌد َوْرُدو

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )كل عظيمة(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )أضالعي بين(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )أضالعي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(ِه      فَِللضَّارِبِ الَماِضي بِقَاِئِمِه َحدُّإذَا كَاَن ال َيْمِضي الُحَساُم بنَفِْس

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بنفسه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بقائمه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َحْوِلي ِمْن ُدونِ األنَامِ  ِعَصاَبةٌ       تََودُُّدها َيخْفَى، وأْضغَانُها تَْبُدوو
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسب التعريف، : )حولي(

  .إضافة معنوية واجبة

عرفة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم م: )دون األنام(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبـة فاكتسـب التعريـف،    : )أضغانها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(ال َماَل إال َما أفَاَدَك نَْيلُُه        ثَنَاًء، وال َماٌل ِلَمْن َما لَُه َمْجُدو

اعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع ف: )نيله(

  .معنوية واجبة

  )2(أال لَْيتَ ِشْعرِي َهْل تُبلِّغُِني الُمنَى      َيُروُح إلى ظُْعنِ القََباِئلِ أْو َيغُْدو

المضاف اسم معرب، وقع اسم ليت، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )شعري(

  .إضافة معنوية واجبة

   )3(ِفيفٌ َعلى ِإثْرِ الطَّرِيَدِة ِفي الفَال      إذَا َهاَجِت الرَّْمضاُء واخْتَلفَ الطَّْرُدخَ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )إثر الطريدة(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(فٌ بين القَباِئلِ َيْمتدَُّيْصَحُبِني ِمْن آلِ َعْبسٍ ِعَصاَبةٌ      لََها شََرو

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )آل عبس(

  .إضافة معنوية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )بين القبائل(

  .إضافة معنوية واجبة

  )5(ِد في كُلِّ َمْوِطنٍ          كََأنَّ َدَم األْعَداِء في فمهِْم شَْهُدَبَهاِليُل ِمثُْل اُألْس

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التخصـيص،    : )مثل األسد(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )دم األعداء(

  .نوية جائزةإضافة مع

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم علـم فاكتسـب      : )كل موطن(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، : )فمهم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الكامل(

  )1(وقُُيوُد       وكَذا النَِّساُء َبخَاِنقٌ وُعقُوُد فَخُْر الرَِّجالِ َسالِسٌل

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )فخر الرجال(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(إذَا غَُباُر الخَْيلِ َمدَّ ُرَواقَُه       ُسكْرِي به ال َما َجنَى الُعنْقوُدو

اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة، اكتسـب التعريـف،    المضاف : )غبار الخيل(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )رواقه(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )سكري(

  .معنوية واجبة

  

  )1(ال تُْبِق َعليَّ فَقَْد َدنَا       ما كُنْتُ أطلُُب قَْبَل ذا وُأريُد! َيا َدْهُر 

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم اإلشـارة فاكتسـب البنـاء،    : )قبل ذا(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(يشُ َبْعَد ِفَراِقها َمنْكُوُدفَالقَتُْل لي ِمْن َبْعِد َعْبلَةَ َراَحةٌ      والَع

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )بعد عبلة(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )بعد فراقها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )فراقها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(قَْد َدنَِت الَمِنيَّةُ فانْدبِي     إْن كاَن َجفنُِك بالّدموعِ َيُجوُد! يا َعْبَل 

التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب : )جفنك(

  .إضافة معنوية واجبة

   )4(إْن تَْبِكي َعلَيَّ فَقَْد َبكى     َصْرفُ الزَّمانِ َعلَيَّ وهَو َحُسوُد! يا َعْبَل 

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )صرف الزمان(

  .إضافة معنوية جائزة
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  )5(في كُلِّ يوم ِذكُْرُهنَّ َجْديُد    إْن َسفَكوا َدِمي فَفعاِئلي! يا َعْبَل 

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )دمي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )ففعائلي(

  .معنوية واجبة

معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة، اكتسـب الظرفيـة،   المضاف اسم : )كل يوم(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبـات فاكتسـب التعريـف،    : )ذكرهن(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َو تَُموُج َمْوَج الَبْحرِ، إال َأنَّها       القَتْ ُأُسوداً فَوقَُهنَّ َحِديُد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً مطلقاً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، : )موج البحر(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى ضـمير الغائبـات فاكتسـب     : )فوقهن(

  )البحرالطويل(                                                  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(قلَّ َصْبرِي على ِفَراِق غَُضوبٍ         وهَو قَْد كان ُعدَِّتي واْعِتَماِدي

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المـتكلم، اكتسـب التعريـف،    : )صبري(

  .إضافة معنوية واجبة

ة فاكتسـب  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم نكـر  : )فراق غضوب(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة
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دتي( ف، ): ع تكلم فاكتسب التعري ى ضمير الم ان، أضيف إل ر ك ع خب رب، وق م مع المضاف اس

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )اعتمادي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(وَميَسَرةٌ حا            ِمي ِحَمانا ِعنَْد اْصِطدام الجِياِدو كَذَا ُعْرَوةٌ 

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاَ للمكان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى اسـم    : )عند اصطدام(

  .معرف باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

سـم معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ا: )اصطدام الجياد(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(َألفُكَّنَّ أْسَرُهْم َعْن قَريبٍ           ِمْن أياِدي األْعَداِء والُحسَّاِد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريـف،  : )أسرهم(

  .إضافة معنوية واجبة

معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   المضاف اسم : )ايادي األعداء(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )البحر الطويل(

  )3(إذا الرِّيُح َهبَّتْ ِمْن ُرَبى الَعلَمِ      السَّْعِدي طَفَا َبْرُدها َحرَّ الصََّباَبِة والَوْجِد

ضـيف إلـى علـم، اكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أ: )ربى العلم السعدي(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )بردها(

  .معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )حر الصبابة(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(ي قَْوَماً َحِفظْتُ ُعُهوَدُهْم       فَما َعَرفُوا قَْدرِي وال َحِفظوا َعْهِديو ذَكََّرِن

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، : )عهودهم(

  .إضافة معنوية واجبة

التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب  : )قدري(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )عهدي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و لوال فَتاةٌ في الِخَيام ُمقيَمةٌ        لَما اخْتَْرتُ قُرَب الدَّارِ يوماً على الُبْعِد

مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع : )قرب الدار(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(ُمَهفَْهفَةٌ والسِّْحُر ِمْن لَحظَاِتها        إذا كَلََّمتْ َمْيتاً َيقُوُم ِمَن اللَّْحِد

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     : )لحظاتها(

  .وية واجبةالتعريف، إضافة معن

  )4(أشَاَرتْ إليَها الشَّْمُس ِعنَْد غُُروبَِها      تقُوُل إذا اْسَودَّ الدَُّجى فاطْلُِعي َبْعِدي

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )عند غروبها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف،  المضاف اسم معرب،: )غروبها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )بعدي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(وفي السَّْعِدأال اْسِفرِي      فإنَِّك ِمثِْلي في الكََمالِ : و قاَل لََها الَبْدُر الُمنيُر

المضاف اسم معرب، وقع خبر إن، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )مثلي(

  .معنوية واجبة

  )2(فَولَّتْ َحَياًء ثُمَّ أْرخَتْ ِلثَامَها          وقَْد نَثََرتْ ِمْن خَدَِّها َرِطَب الَوْرِد

ف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضي: )لثامها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )حدها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسب تخفيـف  : )رطب الورد(

  . جائزةالتنوين، إضافة لفظية 

  )3(و َسلَّتْ ُحَساماَ ِمْن َسَواجِي ُجفُوِنَها     كَسْيِف أبيَها القاِطعِ الُمْرَهِف الَحدِّ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير : )سواجي جفونها(

  . الغائبة، اكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير   المضاف اسم معرب،: )كسيف أبيها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )أبيها(

  .إضافة معنوية واجبة

. ضافة لفظية جـائزة المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة، إ: )المرهف الحد(

  .تخفيف التنوين: الفائدة

  )1(تُقاِتُل َعْينَاَها به وْهَو ُمغَْمٌد        وِمْن َعَجبِ أْن َيقْطََع السَّْيفُ في الِغْمِد

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )عيناها(

  .معنوية واجبة

  )2(َمْهُضوَمةُ الَحشَا      ُمنَغَّمََةُ األطَْراِف، َماِئَسةُ القَدُِّمَرنََّحةُ األعطاِف 

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة، إضـافة لفظيـة   : )مرنحة األعطاف(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين. جائزة

يـة  المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة، إضـافة لفظ  : )مهضومة الحشا(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين. جائزة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة، إضـافة لفظيـة    : )منعمة األطراف(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين. جائزة

. المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة، إضافة لفظيـة جـائزة  : )مائسة القد(

  .ناكتسب المضاف تخفيف التنوي

  )3(َيبيتُ فُتَاتُ الِمْسِك تَْحتَ ِلثَاِمَها         فََيْزَداُد ِمْن أنْفَاِسَها أَرُج النَّدِّ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )فتات المسك(

  .إضافة معنوية جائزة
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اسم مضاف إلـى ضـمير   المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى : )تحت لثامها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )لثامها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     : )أنفاسها(

  .عنوية واجبةالتعريف، إضافة م

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )أرج الند(

  .معنوية جائزة

  )1(و َيطْلُُع َضْوُء الصُّْبحِ تَْحتَ َجبيِنَها      فََيغْشَاُه لَْيٌل ِمْن ُدَجى شَْعرَِها الَجْعِد

ف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضي: )ضوء الصبح(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )تحت جبينها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )جبينها(

  .افة معنوية واجبةإض

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )دجى شعرها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )شعرها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(إذا ما تََبسََّمتْ         ُمْديُر ُمَدامٍ  َيْمُزُج الرَّاَح بالشَّْهِد و بيَن ثَنَاياَها
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )بين ثناياها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

الغائبة، فاكتسب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير: )ثناياها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة، إضـافة لفظيـة جـائزة    : )مدير مدام(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين

  )1(شَكا نَْحُرَها من ِعقِْدَها ُمتَظَلَِّماً         فََوا َحَرباً ِمْن ذَِلَك النَّْحرِ والِعقِْد

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )انحره(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )عقدها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2( اوِي القَلَْب ِمْن ألَمِ الصَِّدفََهْل تَْسَمُح األياُم َيا ابنَةَ َماِلٍك        بَِوْصلٍ ُيَد

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابنة مالك(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )ألم الصد(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(ي ولَْو َسفَكُوا َدِمي      وأْجَرُع فيِك الصَّْبَر ُدوَن المآل َوْحِديَسأْحلُُم َعْن قَْوِم

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )قومي(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )دمي(

  .ضافة معنوية واجبةإ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )دون المآل(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )وحدي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َبْعَدكُْم        فََهْل أنْتُُم أشَْجاكُُم الُبْعُد ِمْن َبْعِديو َحقِِّك، أشَْجاِني التََّباُعُد 

المضاف اسم معرب، وقع مجروراً بواو القسم، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسـب  : )حقك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى ضـمير المخـاطبين فاكتسـب     : )بينكم(

  .يف، إضافة معنوية واجبةالتعر

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )بعدي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(َحِذْرتُ ِمْن الَبْينِ الُمفَرِِّق بيننا          وقَْد كاَن ظَنِّي ال ُأفارِقُكُْم َجْهِدي

للزمان، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسب التعريف،  المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً: )بيننا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )ظني(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )جهدي(

  .معنوية واجبة
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   )3(فإْن َعاينَتْ َعيِني الَمطَايا وَركَْبها        فََرشْتُ لََدى أخْفَاِفَها َصفَْحةَ الخَدِّ 

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )عيني(

  .معنوية واجبة

ائبة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغ: )ركبها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )لدى أخفاقها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )أخفافها(

  .ة واجبةإضافة معنوي

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )صفحة الخد(

  .إضافة معنوية جائزة

  )البحر الكامل(

  )1(بيَن الَعقْيِق، وبين ُبْرقَِة ثَْهَمِد           طلٌل ِلَعْبلَةَ ُمستَهِلُّ المْعَهِد

لمكان، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً ل: )بين العقيق(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )بين برقة(

  .إضافة معنوية واجبة

. المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة، إضافة لفظية جـائزة : )مستهل المعهد(

  .مضاف تخفيف التنويناستفاد ال

  )2(يا َمْسَرَح اآلَرامِ  في َواِدي الِحَمى        َهْل فيَك ذو شََجنٍ َيُروُح وَيغْتَِدي
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المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )مسرح اآلرام(

  .إضافة معنوية جائزة

أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً،: )وادي الحمى(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )ذو شجن(

  .معنوية واجبة

  )1(في أْيَمنِ الَعلََمْينِ َدْرُس َمَعاِلمٍ         أْوَهى بَِها َجلَِدي، وَباَن تََجلُِّدي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )ايمن العلمين(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )درس معالم(

  .إضافة معنوية جائزة

التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب  : )جلدي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )تجلدي(

  .معنوية واجبة

  )2( ِمْن كُلِّ فَاِتنٍَة تَلَفَّتَ جِيُدَها         َمَرحاً كَساِلفَِة الغَزالِ األغَْيِد

ـ : )كل فائتة( روراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع اسماً مج

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )جيدها(

  .معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة، إضـافة    : )كسالفة الغزال(

  .المضاف تخفيف التنوينلفظية جائزة، استفاد 

  )1(يا َعْبَل كَْم ُيشَْجى فُؤاِدي بالنََّوى        وَيُروُعِني َصْوتُ الغَُرابِ األْسَوِد

المضاف اسم معرب، وقع نائب فاعل، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )فؤادي(

  .إضافة معنوية واجبة

يف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أض: )صوت الغراب(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(كَْيفَ السُّلوُّ وَما َسِمْعتُ َحَماِئماً         َينُْدْبَن إال كُنْتُ أوََّل ُمنِْشِد

المضاف اسم معرب، وقع خبر كان، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )أول منشد(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(الدَّْمَع ال ُبخْالً بِِه،       يوم الَوَداعِ على ُرُسومِ الَمْعَهِد و لَقَْد َحَبْستُ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )يوم الوداع(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة، اكتسـب    : )رسوم المعهد(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(و َسألتُ طَْيَر الدَّْوحِ كَْم ِمثِْلي شََجا      بَِأنيِنِه وَحنيِنِه المتََردِِّد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )طير الدوح(

  .إضافة معنوية جائزة
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ه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إلي: )مثلي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بأنينه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )حنينه(

  .ية واجبةإضافة معنو

  )1(نَاَدْيتُُه وَمَدامِعي ُمنَْهلَّةٌ         أيَن الخَِليُّ ِمَن الشَّجِيِّ الُمكَْمِد

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )مدامعي(

  .إضافة معنوية واجبة

   )2(ْصنِ النَّقا الُمتأوَِّد لَْو كُنْتَ ِمثِْلي ما لَبِثْتَ َمالَوةً،      وَهتَفْتَ في غُ

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )مثلي(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )غصن النقا(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3( بأْعُينٍ        َمكُْحولٍة بالسِّْحرِ ال باإلثِْمِد و اْستَوكَفُوا َماَء الُعيونِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )ماء العيون(

  .إضافة معنوية جائزة

  )4(و الشَّْمُس َبْيَن ُمَضرَّجٍ وُمَبلَّجٍ،       والغُْصُن َبْيَن ُمَوشَّحٍ وُمقلِّد
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )بين مضرج(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )بين موشح(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )1(ٍؤ وَزَبْرَجِدَيطلُْعَن َبْيَن َسَواِلٍف وَمَعاِطٍف        وقالِئٍد ِمْن لُْؤلُ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )بين سوالف(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )2(قَالُوا اللِّقاُء غداً بُمنَْعرِجِ اللِّوى        َوا طُوَل شَْوِق الُمْستَهام إلى غَِد

جروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً م: )بمنعرج اللوى(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم مضاف إلـى اسـم معـرف    : )طول شوق(

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة   : )شوق المستهام(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(و تَخاُل أنْفَاِسي إذْ َردَّْدتَُها        بيَن الطُّلولِ َمَحتْ نُقُوشَ الِمْبَرِد

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )أنفاسي(

  .معنوية واجبة

ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع : )بين الطلول(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )نقوش المبرد(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(و تَنُوفٍَة َمْجهولٍَة قَْد خُْضتَُها       بِِسنانِ ُرْمحٍ نَاُرُه لْم تُخَْمِد

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )بسنان رمح(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ناره(

  .معنوية واجبة

  )2(َع في الكَريَهِة أْصَيِدَباكَْرتَُها في ِفتَْيٍة َعْبِسّيٍة         ِمْن كُلِّ أْرَو

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )كل أروع(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )3(و تَرى بَِها الرَّاياِت تَخْفُقُ والقَنَا        وتَرى الَعَجاَج كَِمثْلِ َبْحرِ ُمزبِِد 

سماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع ا: )كمثل بحر(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )4(فُهنَاَك تَنْظُُر آُل َعْبسٍ َمْوِقِفي           والخَْيُل تَْعثُُر بالَوشيجِ االملَِد

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )آل عبس(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )يموقف(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )1(و َبوارِقُ البيضِ الرِّقاِق لَوامٌع         في َعارِضٍ ِمثْلِ الغََمام الُمْرِعِد

جائزة، المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة، إضافة لفظية : )بوارق البيض(

  .استفاد المضاف تخفيف التنوين

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التخصـيص،    : )مثل الغمام(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و ذَوابُِل السُّْمرِ الّدقاِق كأنَّها           تَْحتَ القَتامِ  نُُجوُم ليلٍ أْسَوِد

ع مبتدأ، إضافة لفظية جائزة، استفاد المضاف تخفيـف  المضاف اسم معرب، وق: )ذوابل السمر(

  .التنوين

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )تحت القتام(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )نجوم ليل(

  .معنوية جائزة

  )3( َحواِفُر الخَْيلِ الِعتَاِق على الصَّفا       ِمثُْل الصَّواِعِق في ِقفَارِ الفَْدفَِد و

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )حوافر الخيل(

  .إضافة معنوية جائزة

سب التخصيص، المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكت: )مثل الصواعق(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )قفار الفدفد(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة
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  )1(باشَْرتُ َموِكَبَها، وخُْضتُ غَُباَرَها      أطْفأتُ َجْمَر لَهيبَِها الُمتََوقِِّد

مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع: )موكبها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )غبارها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائبة : )جمر لهيبها(

  .كتسب التعريف، إضافة معنوية جائزةفا

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )لهيبها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و كََرْرتُ واألْبطاُل بين تََصاُدمٍ       وتَهاُجمٍ وتحّزبٍ وتشدٍُّد

أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، : )بين تصادم(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )3(و فَوارُِس الَهْيَجاِء َبْيَن ُمَماِنعٍ        وُمَداِفعٍ وُمخَاِدعٍ وُمَعْربِِد

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )فوارس الهيجاء(

  .إضافة معنوية جائزة

ف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمـان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       المضا: )بين ممانع(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )4(و البيُض تلَْمُع والرَِّماُح َعواِسٌل     والقَْوُم َبْيَن ُمَجدَّلٍ وُمقَيَِّد
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكـان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       : )بين مجدل(

  .نوية واجبةالتخصيص، إضافة مع

  )1(و ُمَوسٍَّد تحتَ التُّرابِ وغيُرُه     فوقَ التُّرابِ َيِئُن غيَر ُمَوسَِّد

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )تحت التراب(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

سـب التخصـيص،   المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائـب فاكت : )غيره(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )فوق التراب(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )غير موسد(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(جوُم مضيئةٌ      واُألفْقُ ُمغَْبرٌّ الَعنانِ األرّبِدو الجوُّ أقتَُم والنّ

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة، إضافة لفظية جـائزة،  : )مغبر العنان(

  .تخفيف التنوين من المضاف: الفائدة

  )3(أقَحْمتُ ُمْهرِي تحتَ ِظلِّ َعَجاَجٍة     بِِسنَانِ ُرْمحٍ ذابلٍ وُمهنِّد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )مهري(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمـان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       : )تحت ظل(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة
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فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليـه، أضـيف إلـى اسـم نكـرة     : )ظل عجاجة(

  . التخصيص، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )سنان رمح(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

  )1(َرغَّْمتُ أنَفَ الحاِسديَن بَسطَوِتي       فَغَدوا لها ِمْن راكعيَن وُسجَِّد

مفعوالً به، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع: )أنف الحاسدين(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المـتكلم فاكتسـب    : )بسطوتي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(

  )2(أال َمْن ُمْبِلغٌ أهَل الجحوِد        َمقَاَل فتًى َوِفيٍّ بالعهوِد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به السم الفاعل، أضيف إلـى اسـم معرفـة    : )أهل الحجود(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به ثان السم الفاعل، أضيف إلـى اسـم نكـرة    : )مقال فتى(

  .فاكتسب التخصيص، إضافة معنوية جائزة

  )3(َبالٍ،       بقَلبٍ قُدَّ ِمْن ُزَبرِ الحديِد َسأخُرُج للبِرازِ خَِليَّ

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضـافة  : )خلي بال(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )زبر الحديد(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة
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  )1(بالقَنَا حتّى َيَراِني          َعُدوِّي كالشَرارِة من بعيِد و أطَْعُن

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )عدوي(

  .معنوية واجبة

  )2(إذا َما الَحرُب داَرتْ لي َرَحاها        وطَاَب الموتُ للرَُّجلِ الشَديِد

م معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  المضاف اس: )رحاها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(تَرى بِيَضاً تُشَْعِشُع في لَظَاَها       قَِد التََصقَتْ بأْعضاِد الزُّنوِد

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )لظاها(

  .واجبةإضافة معنوية 

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )بأعضاد الزنود(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(فأقِحُمها، ولكْن َمْع رَِجالٍ          كأَن قُلوُبَها َحَجُر الصعيِد

تسـب  المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاك    : )مع الرجال(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى ضمير الغائبة، اكتسـب التعريـف،   : )قلوبها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسـب التعريـف،   : )حجر الصعيد(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )1(نايا        تُشَيُِّب َمفْرِقَ الطِّفلِ الوليِدو خَْيلٍ ُعوَِّدتْ خوَض الم

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )خوض المنايا(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )مفرق الطفل(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(سأْحِمُل باُألُسوِد على ُأُسوٍد        وأخِْضُب َساِعِدي بَدمِ اُألُسوِد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )ساعدي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة، اكتسـب     : )بدم األسود(

  .ريف، إضافة معنوية جائزةالتع

  )3(بَِمْملكٍة عليها تاُج ِعزٍّ،         وقَْومٍ ِمْن بني َعبسٍ شُهوِد

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضـافة  : )تاج عز(

  .معنوية جائزة

ب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتس: )بني عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

  )4(ِهَزْبُر قْومٍ         فَذاَك الفَخُر ال شََرفُ الُجْدوِد: فأّما القاِئلوَن

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتسـب التخصـيص،    : )هزبر قوم(

  .إضافة معنوية جائزة
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اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع اسم ال، أضيف إلى : )شرف الجدود(

  .إضافة معنوية جائزة

   )1(قَتيُل طَْعنٍ        فذلَك مصرُع الَبطَلِ الجليِد : و اما القاِئلوَن

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتسـب التخصـيص،    : )قتيل طعن(

  .إضافة معنوية جائزة

ضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أ: )مصرع البطل(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(َصَحا ِمْن َبعِد َسكَْرِتِه فُؤاِدي       وَعاَوَد ُمقْلِتي طيُب الرُّقَاِد

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )بعد سكر(

  .الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )سكرته(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )فؤادي(

  .معنوية واجبة

كتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فا: )مقلتي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )طيب الرقاد(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(و أْصَبَح َمْن ُيعاِنُدِني ذليالً،       كثيُر الهمِّ، ال َيفديِه فاِدي
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اسم معرفة، إضـافة لفظيـة جـائزة     المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى: )كثير الهم(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين

  )1(َيَرى ِمْن نَوِمِه فَتَكاتُ َسْيِفي       فََيشْكو ما َيَراُه إلى الوَِساِد

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب، اكتسب التعريف، : )نومه(

  .إضافة معنوية واجبة

اف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    المض: )فتكات سيفي(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )سيفي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(ُل من الرَّشاِدقَْد عاينِت ِفْعلي       وباَن لك الضَّال! أال يا َعْبَل 

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )فعلي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(و إْن أْبصرِت ِمثِلي فاْهُجريني     وال َيلَْحقِْك َعاٌر ِمْن َسَواِدي

فاكتسب التخصـيص،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم : )مثلي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )سوادي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(و إال فاذكُرِي طْعِني وَضْربِي،      إذا ما لحَّ قَْوُمِك في بَِعاِدي
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ف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضي: )طعني(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )ضربي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المخاطبـة فاكتسـب التعريـف،    : )قومك(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )اديبع(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(طََرقْتُ ِدياَر كنَدةَ وهَي تَْدوي        َدوِيَّ الرَّْعِد ِمْن ركضِ الجياِد

يـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعر  : )ديار كندة(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً مطلقاً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )دوي الرعد(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )ركض الجياد(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(َس في ُرَباَها        بِطَْعنٍ ِمثْلِ َأفْواِه الَمَزاِدَو َبدَّْدتُ الفََوارِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )رباها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )بطعن مثل(

  .ية جائزةالتعريف، إضافة معنو

                                                 
 .65ص. شرح الديوان )1(

 .وهي وعاء من جلد يوضع فيه الماء. جمع المزادة: المزاد. 65ص  .شرح الديوان )2(
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التخصيص، : )مثل أفواه(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )أفواه المزاد(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(ُبكُوراً قَْبَل ما نادى الُمناِدي   َو خَثَْعُم قَْد َصبحناَها َصَباحاً    

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلهـا  : )قبل ما نادى المنادي(

  .ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(غََدوا لَمَّا َرَأوا ِمْن َحدِّ َسْيِفي       نَِذيَر الَمْوِت في اَألْرَواحِ َحاِدي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )يفيحد س(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )سيفي(

  .إضافة معنوية واجبة

به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً : )نذير الموت(

  .إضافة معنوية جائزة

  )البحر الطويل(

  )3(إذا َرشَقَتْ قَلْبِي ِسَهام ِمَن الصَّدِّ      وَبدََّل قُْربِي َحاِدثُ الدَّْهرِ بِالُبْعِد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )قلبي(

  . عنوية واجبةإضافة م

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )قربي(

  . إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .65ص .شرح الديوان )1(

 .الوثاق الذي يقيد به األسير: الصفاد. 65ص .شرح الديوان )2(

 .65ص. شرح الديوان )3(
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )حادث الدهر(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(اً     والقَْيتُ َجْيشَ الشَّْوِق ُمنْفَرِداً َوْحِديلَبِْستُ لََها ِدْرَعاً ِمَن الصَّْبرِ ماِنع

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )جيش الشوق(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )وحدي(

  . معنوية واجبة

  )2(تُّ بِطَْيٍف ِمنِْك يا َعْبَل قاِنَعاً       ولَْو َباتَ َيْسرِي في الظَّالم َعلَى خَدِّيو بِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )خدِّي(

  .البناء على الفتح أو التسكين في محل جر: حكم الياء.إضافة معنوية جائزة

  )3(ا ريَح الِحجازِ تَنَفَِّسي      َعلَى كَبٍِد َحرَّى تَذُوُب ِمْن الَوْجِدفبا ِهللا ي

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )ريح الحجاز(

  .إضافة معنوية جائزة

  )4(م السعِديو َيا َبْرقُ إْن َعرَّْضتَ ِمْن َجاِنبِ الِحَمى     فََحيِّ َبِني َعْبسٍ على الَعل

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )جانب الحمى(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )بني عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

  

                                                 
 .66ص . شرح الديوان )1(

 .66ص .انشرح الديو )2(

 .اي ظامئ. مؤنث حران: حرى. 66ص .شرح الديوان )3(

 .جبل بني سعد: العلم السعدي. 66ص .شرح الديوان )4(
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  )1(ونَاَدى وأعلَن ِفيِه الُمنَاِدي  إذَا قَام ُسوقٌ ِلَبْيعِ النُّفوسِ      

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بيع النفوس( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(و َأقَْبلَِت الخَْيُل تْحتَ الغَُبارِ            بَِوقْعِ الرَِّماحِ وَضْربِ الِحداِد

معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      المضاف اسم: )تحت الغبار(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بوقع الرماح(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

اكتسـب  المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسـم معرفـة ف  : )ضرب الحداد(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(ُهنَاِلَك َأْصِدُم فُْرَسانََها             فَتَْرجُِع َمخْذُولَةً كالِعَماِد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )فرسانها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(وتَْرقُُد أْعُيُن أْهلِ الوَِداِد      و تَْسَهُر ِلي أْعُيُن الَحاِسديَن    

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )أعين الحاسدين(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرف بـاأللف  : )أعين أهل(

  .ية جائزةوالالم فاكتسب التعريف، إضافة معنو

                                                 
 .68ص  .شرح الديوان )1(

 .اي السيوف. الحديد: الحداد. 68ص .شرح الديوان )2(

 .68ص .شرح الديوان )3(

 .68ص .شرح الديوان )4(
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )أهل الودادي(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )البحر الطويل(

  )1(نََحا فَارُِس الشَّْهباِء والخَْيُل ُجنٌَّح         على فارِسٍ بين األِسنَِّة ُمقَْصِد

فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع : )فارس الشهباء(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )بين األسنة(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(و لَوال َيٌد نَالتُْه ِمنّا ألْصَبَحتْ          ِسَباٌع تَهادى ِشلَْوُه غَْيَر ُمْسنِد

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )غير مسند(

  .معنوية واجبة

  )3(فال تَكِْفر النُّعمى وأثْنِ بِفَْضِلها          وال تأمنَْن َما ُيْحِدثُ اُهللا في غَِد

كتسـب  المضاف اسم معرب، وقع اسماًَ مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فا   : )بفضلها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(فإْن َيُك َعْبُد اهللا القى فَوارِساً         َيُردُّون خاَل العارضِ الُمتَوَِّقِد

المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )عبد اهللا(

  .معنوية جائزة

به، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً: )خال العارض(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

                                                 
 .68ص .شرح الديوان )1(

 .68ص . انشرح الديو )2(

 .68ص .شرح الديوان )3(

 .وأراد بالخال هنا اللواء. أصل الخال النخوة والخيالء: الخال. 68ص .شرح الديوان )4(
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  )البحر الوافر(                                                                 قافية الراء

  )1(أَحْوِلي تنفُُض استَُك ِمذَْرَوْيها         ِلتَقْتُلَِني فََها أنذا ُعمارا

قع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، و: )حولي(

  .البناء على الفتح أو التكسين في محل جر: حكم الياء. إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المخاطـب فاكتسـب التعريـف،    : )استك(

  .إضافة معنوية واجبة

الً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعو: )مذرويها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(متى ما نَلتَِقي فَْرَدْينِ تَْرُجفْ         َرواِنفُ ألَيتَْيَك وتُْستَطارا

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المخاطب : )روانق أليتيك(

  .ئزةفاكتسب التعريف، إضافة معنوية جا

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المخاطبة، اكتسب التعريف، : )أليتيك(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(و َسْيِفي َصارٌِم قَبَضتْ َعلْيِه         أشاجُع ال ترى فيها انِتشار

ـ : )سيفي( افة المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إض

  . معنوية واجبة

  )4(َستَعلُم أيُّنا للَمْوِت أْدنى           إذا دانَْيتَ بي األَسَل الِحَرارا

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسب التعريف، إضـافة  : )اينا(

  .معنوية واجبة

                                                 
 .الجانبان: المذروان. 69ص . شرح الديوان )1(

 .69ص .شرح الديوان )2(

 .عصب ظاهر الكف: أشاجع. 69ص . شرح الديوان )3(

 .العطاش إلى الدم: الحرار. ف الرماحأطرا: األسل. 70ص .شرح الديوان )4(
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  )1(شاراأقام على خَسيسِتهن حتى          لَِقْحَن ونَتََّج اُألخََر الِع

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المخاطبات فاكتسـب  : )خسيستهن(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(و قَظَْن على لَصاِف وُهنَّ غُلٌْب       تُرِنُّ ُمتُونُها ليالً ظُؤارا

ب التعريف، إضافة المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتس: )متونها(

  .معنوية واجبة

  )3(أقَلَّ َعلَْيِك ُضّراً ِمْن قَريحٍ         إذا أْصَحاُبُه ذََمُروُه َسارا

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائـب، اكتسـب التعريـف،    : )أصحابه( 

  )البحر الكامل(                                                           .إضافة معنوية واجبة

  )4(َزاَر الخَياُل خَياُل َعْبلةَ في الكَرى      لمتَيَّمٍ نَشْواَن َمْحلولِ الُعَرى

المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )خيال عبلة(

  .معنوية جائزة

عرفة، إضافة لفظية جائزة، المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم م: )محلول العرى(

  .استفاد المضاف تخفيف التنوين

  )5(فَنَهْضتُ أشْكُو ما لقيتُ لُبْعِدها       فَتَنَّفَستْ ِمْسكاً يخاِلطُ َعنَْبَراً 

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )لبعدها(

  .إضافة معنوية واجبة

  

                                                 
 .حملن: لقحن. 70ص .شرح الديوان )1(
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 .غير ولدها
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  )طالبحرالبسي(

  )1(ال أمِلُك السَّْيفَ إال قَْد َضَرْبتُ بِِه       وال تَموتُ جِياِدي وْهَي أغَماُر

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )جيادي(

  . معنوية واجبة

  )2(بَِي الَجاُرو ال ُأعوُِّد ُمْهري أْن ُأَوقِّفَُه       َوْسطَ الكُماِة، وال َيشْفى 

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )مهري(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )وسط الكماة(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(تَِدراً        بِصارِمٍ ِمثْلِ لَْونِ الِملْحِ َبتّاُرَضَرْبتُ َعْمراً على الخَيشُومِ ُمقْ

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معـرف بـاأللف   : )مثل لون(

  .والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

يـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعر: )لون الملح(

  .إضافة معنوية جائزة

  )البحر الكامل(

  )4(أَبني زبيَبةَ ما ِلُمهرِكُُم         ُمتَِخدَِّداً وُبطُونُكُْم ُعْجُر

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )بني زبيبة(

  .معنوية جائزة

                                                 
 .75ص . شرح الديوان )1(

 .وهو الشجاع. جمع كمي: الكماة. 75ص .شرح الديوان )2(
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ف إلى ضمير المخـاطبين فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضي: )لمهركم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المخاطبين فاكتسـب التعريـف،   : )بطونكم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(ألَكُْم بآالِء الَوشيجِ إذَا        َمرَّ الشِّياُه بَِوقَْعِه خُْبُر

عرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم م: )آالء الوشيج( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بوقعه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(إذْ ال تزاُل لَكُْم ُمغَْرِغَرةٌ       تَغِْلي وأْعلى لَْوِنها َصْهُر

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير الغائبـة    : )على لونهاأ(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )لونها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ألى وَبطُْن َجَواِدِهْم ُصفُْرلمَّا غََدوا وغََدتْ َسِطَحتُُهْم        َم

المضاف اسم معرب، وقع اسم غدا، أضيف إلى ضـمير المخـاطبين فاكتسـب    : )سطيحتهم( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير الغـائبين  : )بطن جوادهم(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

                                                 
 .الرماح: الوشيج. بقر الوحش: الشِّياه. 76ص. شرح الديوان )1(

 .القدر التي تغلي باللحم: المغرغرة. 76ص .شرح الديوان )2(

 .فارغ ال شيء فيه: صفر. المزادة تكون من الجلد: السطيحة. 77ص . شرح الديوان )3(
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، : )همجواد(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(

  )1( ُمقَرََّبةُ الشَّتاِء وال تَراها       َوَراَء الَحيِّ َيتَْبُعَها الِمهاُر

اسم معرفة فاكتسب  المضاف اسم معرب، وقع خبر لمبتدأ محذوف، أضيف إلى: )مقربة الشتاء(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )وراء الحي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(لها بالصَّْيِف أْصبَرةٌ وُجلٌّ      وِنيٌب ِمْن كََراِئِمَها ِغزاُر

ع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وق: )كرائمها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(أال أْبِلغْ َبني الُعشَراِء َعنِّي      َعالِنيةً فَقَْد ذََهَب السِّراُر

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )بني العشراء(

  .إضافة معنوية جائزة

  )4( لْتُ َسَراتَكُْم وخََسلْتُ ِمنْكُْم       خَسيالً ِمثَْل ما خُِسَل الوِباُرقَتَ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى ضـمير المخـاطبين فاكتسـب     : )سراتكم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

التعريـف،  جاء المضاف اسماً معرباً، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم موصول، اكتسـب  : )مثل ما(

  .إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .خذ للركوب دون النسلهي جواد مت: المهار. 77ص .شرح الديوان )1(
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  )1(فلْم َيُك َحقُّكُْم أْن تَشِْتمونا       َبني الُعشَراِء إذْ َجدَّ الفَخاُر

المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المخاطبين فاكتسب التعريف، : )حقكم( 

  .إضافة معنوية واجبة

لى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إ: )بني العشراء(

                                                  .إضافة معنوية جائزة

  )البحر البسيط(

  )2(أطْوِي فََياِفي الفَال، واللَّيُل ُمْعتَِكُر    وأقطَُع البِيَد والرَّْمَضاُء تَْستَِعُر

لى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إ: )فيافي الفال(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(و ال أَرى ُمْؤِنَساً غَْيَر الُحَسام وإْن      قَلَّ األَعاِدي غداة الرَّْوعِ أْو كثُُروا

المضاف اسم معرب، وقع اسم استثناء منصوب، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب : )غير الحسام(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )الروع غداة(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(فََحاِذرِي يا ِسَباَع الَبرِّ ِمْن َرُجلٍ      إذَا انْتََضى َسْيفَُه ال َينْفَُع الَحذَُر

تسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفـة فاك : )سباع البر(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )سيفه(

  .إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .78ص .شرح الديوان )1(

 .األرض الحارة: الرمضاء. وهي األرض الواسعة التي ال ماء فيها. جمع الفيفاء: الفيافي. 80ص .شرح الديوان )2(
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  )1(َما خَاِلٌد َبْعَدَما قَْد ِسْرتُ طاِلَبُه       بِخَاِلٍد ال وال الَجْيَداُء تَفْتَِخُر

اً للزمان، أضيف إلى اسم موصـول فاكتسـب البنـاء،    المضاف اسم معرب، وقع ظرف: )بعدما(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب تخفيـف التنـوين،   : )طالبه(

  .إضافة لفظية جائزة

  )2(و ال ِدَياُرُهُم بِاألْهلِ آِنَسةٌ،       َيْأوِي الغَُراُب بَِها والذِّْئُب والنَِّمُر

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، إضافة : )ديارهم(

  .معنوية واجبة

  )3(ُيهِنْئِك ما يأتيِك ِمْن نََعمٍ        إذا َرَماِني على أْعَداِئِك القَدُر! يا َعْبَل 

اكتسـب  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المخاطبـة ف  : )أعدائك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(َيا َمْن َرَمتْ ُمْهَجِتي ِمْن نَبلِ ُمقْلَِتها     بِأْسُهمٍ قَاِتالٍت ُبْرُؤها َعِسُر

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )مهجتي(

  . إضافة معنوية واجبة

، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   المضاف اسم معرب: )نبل مقلتها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )مقلتها(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )1(ال تُْبِقي وال تَذَُر نَِعيُم َوْصِلِك َجنّاتٌ ُمَزخَْرفَةٌ،        ونَاُر َهْجرِِك

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المخاطبـة  : )نعيم وصلك(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى ضـمير المخاطبـة فاكتسـب     : )وصلك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

اف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المخاطبـة  المض: )نار هجرك(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى ضـمير المخاطبـة فاكتسـب     : )هجرك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(ابِ وَروَّى َرْبَعِك الَمطَُرَسقَتَْك َيا َعلََم السَّْعِدّي غَاِدَيةٌ       ِمَن السَّح

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )علم السعدي(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المخاطب فاكتسب التعريف، : )ربعك(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(كْم لَْيلٍَة قَْد قَطَْعنَا ِفيِك َصالَحٍة      َرِغيَدٍة، َصفُْوَها َما شَاَبُه كََدُر

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبـة فاكتسـب التعريـف،    : )صفوها( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(يبِ النَّارِ تَْزَدِهُرَمْع ِفتَْيٍة تَتَعاطَى الكَْأَس ُمتَْرَعةً      ِمْن خَْمَرٍة كَلَه
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )مع فتية(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )كلهيب النار(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )1(نَاِت الُعْربِ َجارَيةٌ      َرشيقَةُ القَدِّ، في أْجفاِنها َحَوُرتُِديُرها ِمْن َب

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بنات العرب(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، إضافة لفظية جائزة، اكتسب المضـاف تخفيـف   : )رشيقة القد(

  .لتنوينا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     : )أجفانها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(إْن ِعشْتُ فَْهَي التي َما ِعشْتُ َماِلكَِتي      وإْن امتْ فَالليالي شَأنَُها الِعَبُر

المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير : )مالكتي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ ثان، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )شأنها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ال تَْعَجِلي، أشُْدْد ِحَزام األْبَجرِ         إنّي إذا الموتُ َدنَا لم أْضَجرِ

ب، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معر: )حزام األبحر( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة
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  )1(و إذا َرِكْبتُ تََرى الجَِباَل تَِضجُّ ِمْن      َركْضِ الخُيولِ وكُلَّ قُطْرٍ ُمْوِعرِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )ركض الخيول( 

  .ة معنوية جائزةالتعريف، إضاف

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )كل قطر(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و إذا غََزْوتُ تَحوُم ُعقَْباُن الفَال       َحْوِلي فَتُطَْعُم كَْبَد كُلِّ غضنفَرِ

ى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إل: )عقبان الفال( 

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )حولي(

  . إضافة معنوية واجبة

  .يجب كسر آخر االسم المضاف، ويجوز فتح أو تسكين الياء: حكم الياء

أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم نكرة فاكتسب المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، : )كبد كل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التخصيص، : )كل غضنفر(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(و لَكَْم خَِطفْتُ ُمَدرَّعاً ِمْن َسْرجِِه       في الَحْربِ وْهَو بِنَفِْسِه لَْم َيشُْعرِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب      : )سرجه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بنفسه(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )1(َحبَّةَ َعْبٍد َصاِدِق القَْولِ َصابِرُِأِحبُّ َبِني َعْبسٍ ولْو َهَدُروا َدِمي      َم

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )بني عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )دمي(

  . إضافة معنوية واجبة

ف اسم معرب، وقع مفعوالً مطلقاً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  المضا: )محبة عبد(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة، إضافة لفظية جـائزة،  : )صادق القول(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين

  )2(نُْهْم وَحرَّ الَهَواجِرِو أْدنُوا إذا َما أْبَعُدوِني وألْتَِقي      رَِماَح الِعَدى َع

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )رماح العدى(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )حر الهواجر(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(الَمقَاِنُب َحْولَُه      قَتيالً وأطَْرافُ الرَِّماحِ الشَّواجِرِتََولَّى ُزَهْيٌر و

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )حوله(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )أطراف الرماح(

  .عنوية جائزةإضافة م
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  )1(و كَاَن أَجلَّ الناسِ قَْدَراً وقَْد غََدا     أَجلَّ قَتيلٍ َزاَر أْهَل الَمقابِرِ

المضاف اسم معرب، وقع خبر كان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )أجل الناس(

  .إضافة معنوية جائزة

رة فاكتسـب التخصـيص،   المضاف اسم معرب، وقع خبر غدا، أضيف إلى اسم نك: )أجل قتيل(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )أهل المقابر(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(كَْيفَ اشْتَفَى قَلُْب خالٍد      بِتَاجِ َبِني َعْبسٍ ِكَرام الَعشَاِئرِ! فََوا أَسفَا

معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   المضاف اسم : )قلب خالد(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )بتاج بني(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )بني عبس(

  .معنوية جائزةإضافة 

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب تخفيـف     : )كرام العشائر(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )3(و كَْيفَ أنَاُم اللَّْيَل ِمْن ُدونِ ثأرِِه       وقَْد كَاَن ذُخْرِي في الخُطُوبِ الكََباِئرِ

جروراً، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    المضاف اسم معرب، وقع اسماً م: )دون ثأره(

  .الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب، اكتسـب التعريـف،   : )ثأره(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )ذخري(

  .فة معنوية واجبةإضا

         قافية السين

  )بحر الرجز(                                                               

  يا ُعْرَوةُ بُن الَوْرِد خَْيَر َعْبسٍ      إّما تََراِني قَْد َبذَلتُ نَفِْسي

  )1(للَمْوِت والثّاراِت دوَن ِعْرِسي          

سم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   المضاف ا: )بن الورد(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى علم، اكتسب التعريف، إضـافة  : )خير عبس(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )نفسي(

  .ة واجبةإضافة معنوي

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )دون عرسي(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )عرسي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(نَّفوِني       ُعَداةُ اهللا ِمْن كَِذبٍ وُزورَِسقَْوِني الخَْمَر ثُمَّ تَكَ
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المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف، إضـافة    : )عداة اهللا(

  )البحر الطويل(                                                                 .معنوية جائزة

  )1(اَجٍة      وكَأَس ُمَدامي ِقْحفَ ُجْمُجَمِة الرَّاسَجَعلْتُ َمنَامي تَْحتَ ِظلِّ َعَج

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )منامي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرفـة  : )تحت ظل(

  .عنوية واجبةفاكتسب التعريف، إضافة م

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )ظل عجاجة(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماًَ معطوفاً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )كأس مدامي(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

عرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم م: )مدامي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى اسـم معـرف    : )قحف جمجمة(

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف : )جمجمة الراس(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2( و َصْوتَ ُحَسامي ُمطْرِبِي وَبرِيقَُه     إذا اْسَودَّ َوْجُه اُألفِْق بِالنَّقْعِ ِمقَْباِسي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير : )صوت حسامي( 

  .عنوية جائزةالمتكلم فاكتسب التعريف، إضافة م

                                                 
 .87ص  .شرح الديوان )1(

 .شعلة من نار تقتبس من معظم النار: المقباس. 88ص . شرح الديوان )2(



 219

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )حسامي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )مطربي(

  .إضافة معنوية واجبة

، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً: )بريقه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )وجه األفق(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(و إْن َدْمَدَمتْ ُأْسُد الشََّرى وتالَحَمتْ      ُأفَرِّقَُها والطَّْعُن َيْسُبقُ أنْفَاِسي

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )الشرى أسد(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )أنفاسي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(أنَُّه َأكْذَُب النَّاسِ و َمْن قَاَل إنّي أْسَوٌد ِلَيِعيَبِني       ُأرِيِه بِِفْعِلي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )بفعلي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )أكذب الناس(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(أنَا ِمْن جِياِد الخَْيلِ، كُْن أنْتَ فَارِِسي:      يُم وقَاَل ِليفََجاَوَبِني ُمْهرِي الكَرِ
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )مهري(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )جياد الخيل(

  .معنوية جائزة التعريف، إضافة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )فارسي(

  .معنوية واجبة

  )1(و لَمَّا تََجاذَْبنَا السُّيوفَ وُأفْرِغَتْ       ِثياُب الَمنَايا كُنْتُ أوََّل البِسِ

يف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع نائباً للفاعل، أض: )ثياب المنايا( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتسـب التخصـيص،    : )أول البس(

  .إضافة معنوية جائزة

  )البحر الكامل(                                                                    قافية الشين

  )2(ي في القُلوبِ ُمَحكَّماً       وعلْيِه ِمْن فَْيضِ الدَِّماِء نُقُوشُو َرأيتُ ُرْمِح

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )رمحي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )فيض الدماء(

  .إضافة معنوية جائزة التعريف،

  )3(ألْقَى ُصُدوَر الخَْيلِ وْهَي َعَوابٌِس      وأنَا ضُحوٌك نَْحَوَها وَبشُوشُ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )صدور الخيل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة
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ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى : )نحوها(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(إنّي َألْعَجُب كَْيفَ َينْظُُر ُصْوَرِتي      يوم الِقتالِ ُمَبارٌز، وَيِعيشُ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )صورتي(

  .إضافة معنوية واجبة

عرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، المضاف اسم م: )يوم القتال(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(                                                              قافية العين

  )2(إذَا كَشَفَ الّزماُن لََك الِقنَاَعا        وَمدَّ إلْيَك َصْرفُ الدَّْهرِ َباَعا

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )الدهر صرف( 

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(و َحْولََك ِنْسَوةٌ َينُْدْبَن ُحْزنَاً،       وَيْهِتكَْن الَبراِقَع واللِّفَاَعا

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى ضـمير المخاطـب فاكتسـب     : )حولك(

  .يف، إضافة معنوية واجبةالتعر

  )4(َيقُوُل لََك الطَّبيُب َدَواَك ِعنِْدي      إذَا ما َجسَّ كَفََّك والذَِّراَعا

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المخاطـب فاكتسـب التعريـف،    : )دواك( 

  .إضافة معنوية واجبة

ر المتكلم فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمي: )عندي(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المخاطب فاكتسب التعريـف،  : )كفك(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(و لْو َعَرفَ الطَّبيُب َدَواَء َداٍء      َيُردُّ الَمْوتَ َما قَاَس النَِّزاَعا

وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،   المضاف اسم معرب،: )دواء داء(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(و ِفي يومِ  الَمَصاِنعِ قَْد تََركْنَا       لنَا بِِفعِاِلنَا خََبراً ُمشَاَعا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )يوم المصانع(

  .بةالتعريف، إضافة معنوية واج

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب    : )بفعالنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(أقَْمنَا بالذَّوابِلِ ُسْوقَ َحْربٍ        وَصيَّْرنَا النُّفُوَس لَها َمتَاَعا

تسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى معرفـة فاك : )سوق حرب(

  .إضافة معنوية جائزة

  )4(ِحَصاِني كَاَن َدالََّل الَمنَايا         فَخَاَض ِغَماَرَها وشََرى وَباَعا

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )حصاني(

  .إضافة معنوية واجبة

إلى اسم معرفة، إضافة لفظية جـائزة،  المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف : )دالل المنايا(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريف، : )غمارها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(و َسْيِفي كَاَن في الَهْيَجا طَبِيباً       ُيَداوِي َرْأَس َمْن َيشْكُو الصُّداَعا

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )سيفي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم موصول فاكتسـب البنـاء،   : )رأس من(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(ا اتَِّساَعاَمْألتُ اَألْرَض خَْوفاً ِمْن ُحَسامي       وخَْصِمي لَْم َيجِْد ِفيَه

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )حسامي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )خصمي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(تََرى األقْطَاَر َباَعاً أْو ِذَراَعاًإذا األْبطاُل فَرَّتْ خَْوفَ َبْأِسي       

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً ألجله، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )خوف بأسي( 

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )بأسي(

  .اجبةإضافة معنوية و

  )بحر الرجز(

  )4(َمدَّتْ إليَّ الحاِدثاتُ َباَعها،       وَحارَبتِْني فََرَأتْ َما َراَعها
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )باعها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(كَشَفَتْ ِقنَاَعها يا َحاِدثَاِت الدَّْهرِ قَرِّي واْهَجِعي       فَهمَِّتي قَْد

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )حادثات الدهر(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )فهمتي(

  .معنوية واجبة

به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً : )قناعها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(َما ُدْستُ في أْرضِ الُعَداِة غُْدَوةً       إال َسقَى َسْيُل الدَِّما بِقَاَعها

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )أرض العداة(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )الدماسيل (

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )بقاعها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ى شَُعاَعَهاَوْيٌل ِلشَْيَبانٍ إذَا َصبَّْحتَُها،       وَأْرَسلَتْ بيُض الظَُّب

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى معرفة، إضـافة لفظيـة جـائزة    : )بيض الظبى( 

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )شعاعها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َعنِّي،        إذا َما فَرَّ ُمْرتَاُع الِقَراعَِسِلي األْبطَاَل : فَقُلْتُ لََها

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة، إضـافة لفظيـة    : )مرتاع القراع( 

  .جائزة، اكتسب المضاف تخفيف التنوين

  )2(َسِليهِْم ُيخْبِروِك بِأنَّ َعْزِمي         أقَاَم بَِرْبعِ أْعَداِك النََّواِعي

المضاف اسم معرب، وقع اسم أن، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،     :)عزمي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )بربع أعداك(

  .المخاطبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

ف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضي: )أعداك(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(أنا الَعْبُد الذي َسْعِدي وَجدِّي       َيفُوقُ على السَُّها في اإلْرِتفَاعِ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )سعدي(

  .معنوية واجبة

سماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، ا: )وجدي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(َسَمْوتُ إلى َعنَانِ الَمْجِد َحتّى       َعلَْوتُ ولَْم أجِْد في الّجوِّ َساِعي
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )عنان المجد(

  .ئزةالتعريف، إضافة معنوية جا

  )1(و آخَُر َراَم أْن َيْسعى كََسْعيي       وَجدَّ بَِجدٍّ َيْبِغي اتِّباِعي

المضاف اسم معرب، اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )كسعيي(

  .إضافة معنوية واجبة

إضافة  المضاف اسم معرب، مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف،: )اتباعي(

  .معنوية واجبة

  )2(فَقَصََّر عن لحاِقي في المعالي،      وقَْد أْعَيتْ بِِه ايِدي الَمَساِعي

المضاف اسم معرب، اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )لحاقي(

  .إضافة معنوية واجبة

رفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مع: )ايدي المساعي(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(و َيْحِمُل ُعدَِّتي فََرٌس كَرِيٌم،       ُأقَدُِّمُه إذا كَثَُر الدََّواِعي

المضاف اسم معرب، مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )عدتي( 

  .معنوية واجبة

  )4(ُيَداوِي الرَّْأَس ِمْن َألَمِ الصَُّداعِ  و ِفي كَفِّي َصقيُل الَمتْنِ َعْضٌب،    

المضاف اسم معرب، اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )كفي(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة، إضافة لفظية جـائزة،  : )صقيل المتن(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )لم الصداعأ(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(و ُرْمِحي السَّْمَهرِّي لَُه ِسنَاٌن،       َيلُوُح كَِمثْلِ نَارٍ في َيفَاعِ

، إضافة المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف: )رمحي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )كمثل نار(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و َما ِمثِْلي َجُزوٌع في لَظاها،      ولَْستُ ُمقَصِّراً إْن َجاَء َداِعي

كلم فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المت: )مثلي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )لظاها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل(

  )3(ُجفُوُن الَعذَاَرى ِمْن ِخاللِ الَبَراِقعِ     أَحدُّ ِمَن البِيضِ الرِّقاِق القَواِطعِ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )لعذارىجفون ا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )خالل البراقع(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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  )1(ِذكْرِي في َجميعِ الَمَجامعِ و لَْيَس َبفَخْرٍ َوْصفُ بأِسي وِشدَِّتي      وقَْد شَاَع

المضاف اسم معرب، وقع اسم ليس، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلم : )وصف بأسي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )بأسي(

  .إضافة معنوية واجبة

لمضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، ا: )شدتي( 

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )ذكري(

  .معنوية واجبة

فـة فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معر: )جميع المجامع(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(بَِحقِّ الَهَوى ال تَْعذُلوِني، وأقِصُروا     َعْن اللّومِ، إنَّ اللَّوَم لَْيَس بِنَاِفعِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )بحق الهوى(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(صَّْبَر َعمَّْن ُأِحبُُّه      وقَْد أْضرَِمتْ نَاُر الَهَوى في أضاِلِعيو كَْيفَ ُأِطيقُ ال

المضاف اسم معرب، وقع نائب فاعل، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )نار الهوى(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )أضالعي(

  .يف، إضافة معنوية واجبةالتعر
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  )البحر البسيط(                                                               قافية الفاء

  )1(َأْبِلغْ لََدْيَك َبِني َسْعٍد ُمغَلْغَلَةً         أنَّ الذي َينَْهها قَْد ماتَ أو َدنَفَا

إلـى ضـمير المخاطـب فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف : )لديك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضافة : )بني سعد(

  .معنوية واجبة

  )2(و ذَاكُُم أنَّ ذُلَّ الجارِ َحالفَكُْم         وأنَّ آِنفَكُْم ال َيْعرِفُ األنَفَا

ف اسم معرب، وقع اسم أن، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   المضا: )ذل الجار( 

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسم أن، أضيف إلى ضمير المخاطبين فاكتسـب التعريـف،   : )آنفكم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(مِ  َمْعروفُأِمْن ُسَميَّةَ َدْمُع الَعْينِ تَذْرِيفُ        لَْو أّن ذا ِمنِْك قَْبَل اليو

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )دمع العين( 

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب الظرفية، : )قبل اليوم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(ظَْبٌي بُعْسفاَن ساجي الطَّْرِف َمطْروفٌ كَأنَّها يوَم َصدَّتْ ما تُكلُِّمني     

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعليـة فعلهـا مـاض    : )يوم صدت(

  .فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم معرفـة، اكتسـب تخفيـف    : )ساجي الطرف(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )1(َيخُْرْجَن ِمنْها وقَْد ُبلَّتْ َرحائلُها       بالماِء َيْركُُضها الُمْرُد الغَطارِيفُ

المضاف اسم معرب، وقع نائب فاعل، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )رحائلها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(كَفُّ أخيها وهو َمنزوفُ قّْد َأطَْعُن الطَْعنَةَ النَّْجالَء َعْن ُعُرضٍ      تَْصفَرُّ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير الغائبـة    : )كف أخيها(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )أخيها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ِء أنَّ الدَّْهَر ذو خَلٍَف      ِفيِه تَفَرَّقَ ذو إلٍْف وَمْألوفُال شَكَّ للَمْر

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )ذو خلف(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضـافة  : )ذو إلف(

  )البحر الطويل(                                                               .معنوية واجبة

  )4(أال َهْل أتاها َأنَّ يوَم ُعراِعرٍ       شفى َسقَماً لَْو كانَِت النَّفُْس تَشْتَِفي

المضاف اسم معرب، وقع اسم أن، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )يوم عراعر(

  .واجبةإضافة معنوية 

  )1( تماَرْوا بنا إذْ َيْمُدروَن ِحياَضُهْم      على ظَْهرِ َمِقضيٍّ ِمَن األمرِ ُمْحِصِف
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالَ به، أضيف إلـى ضـمير الغـائبين فاكتسـب     : )حياضهم( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

اسـم نكـرة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى  : )ظهر مقضي(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

  )2(و َما نَذَروا َحتّى غَشينا بيوتَُهْم      بغَْيَبِة َموٍت ُمْسبِلِ الَوْدِق ُمْزِعِف

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالَ به، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريـف،  : )بيوتهم(

  .إضافة معنوية واجبة

سم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف ا: )بغيبة موت(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة، إضافة لفظية جـائزة،  : )مسبل الودق(

  .اكتسب المضاف من المضاف إليه تخفيف التنوين

  )3(ا والقَْرُح لَْم َيتَقَرَِّفعاللَتُنا في كُلِّ يوم كَريَهٍة      بِأْسَياِفنَ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسـب التعريـف،   : )عاللتنا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التعريـف،  : )كل يوم(

  .إضافة معنوية واجبة

عرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، المضاف اسم م: )يوم كريهة(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب    : )بأسيافنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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  )1(ِء الُمَعطَِّفأَبْينَا فال نُْعِطي السَّواَء َعُدوَّنا        ِقياماً بِأعضاِد السَّرا

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسب التعريف، : )عدونا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )بأعضاد السراء(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(يٍَّة        وَسْهمٍ كَسْيرِ الِحْمَيريِّ الُمَؤنَِّفبكلِّ َهتوٍف َعْجُسَها َرَضوِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )بكل هتوف(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )عجسها(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )كسير الحميري(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(كتاِئَب شُْهَباً، فَْوقَ كُلِّ كَتيَبٍة       ِلَواٌء كَِظلِّ الطائرِ الُمتََصرِِّف

إلى اسـم نكـرة    المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف: )فوق كل(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )كل كتيبة(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )كظل الطائر(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )البحر البسيط(
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  )1(قَرِّي بَِواِدي الرَّْملِ آمنَةً     ِمَن الُعَداِة وإْن خُوِّفِْت ال تَخَِفي! يا َعْبَل 

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بوادي الرمل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(يٌض تقُدُّ أَعاِلي الَبيضِ والَحَجِففَُدوَن َبْيِتِك ُأْسٌد في أنامِلها      بِ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )فدون بيتك(

  .المخاطبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريـف،  : )بيتك(

  .جبةإضافة معنوية وا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )أناملها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )أعالي البيض(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(كُلَّ الفَخَارِ ونَالوا غَايةَ الشََّرِف   ِهللا َدرُّ َبِني َعْبسٍ لَقَْد َبلَغُوا    

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف، إضـافة    : )در بني(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )بني عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف : )كل الفخار(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )غاية الشرف(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(ي غْيَر ُمنْتَِصِفَما زِلْتُ ُأنِْصفُ خَْصِمي وْهو َيظِْلُمِني     َحتَّى غََدا ِمْن ُحَسام

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )خصمي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )حسامي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

وقع خبر غدا، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، المضاف اسم معرب، : )غير منتصف(

  .إضافة معنوية واجبة

  قافية القاف

  )البحر الوافر(

  )2(َصَحا ِمْن ُسكْرِِه قَلْبِي وفَاقَا            وَزاَر النَّْوُم أْجفَاِني اْسِتَراقَا

التعريف، المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب : )سكره(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )قلبي(

  . معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )أجفاني(

  . إضافة معنوية واجبة

  )1(ْربٍ       وال أخْشَى الُمَهنََّدةَ الرِّقَاقَاأكُرُّ َعلى الفََوارِسِ يوم َح
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )يوم حرب(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )2(و تُطْرُِبِني ُسُيوفُ الهِنِْد َحتَّى       َأِهيَم إلى َمَضارِبِها اشِْتياقَا

سم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   المضاف ا: )سيوف الهند(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير الغائبـة فاكتسـب    : )مضاربها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(او إنِّي أْعشَقُ السُّْمَر الَعَوالي،       وغيرِي َيْعشَقُ البيَض الرِّشَاق

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )غيري(

  . معنوية واجبة

  )4(و كَاَساتُ األِسنَِّة لي شََراٌب،      ألَذُّ بِِه اْصِطَباحاً واغِْتَباقَا

، المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف  : )كاسات األسنة(

  .إضافة معنوية جائزة

  )5(و أطَْرافُ القَنَا الخَطِّي نَقِْلي،       وَرْيَحاِني، إذَا الِمْضَماُر َضاقَا

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسـب التعريـف،   : )أطراف القنا( 

  .إضافة معنوية جائزة

متكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير ال: )نقلي(

  . معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )ريحاني(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(شَقَقْتُ بَِصْدرِِه َمْوَج الَمنَايا         وخُْضتُ النَّقَْع ال أخْشَى اللَّحاقا

رب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     المضاف اسم مع: )بصدره(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )موج المنايا(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(ِطباقَاأال َيا َعْبَل لْو أْبَصْرِت ِفْعِلي،      وخَْيُل الَمْوِت تَنْطَبِقُ انْ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )فعلي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )خيل الموت(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(في الَحْربِ كَانَا ِلي رِفَاقَا َسِلي َسْيِفي وُرْمِحي َعْن ِقتَاِلي،      ُهَما

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )سيفي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )رمحي(

  . إضافة معنوية واجبة

سم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، المضاف ا: )قتالي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )البحر البسيط(
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  )1(لَقَْد َوَجْدنَا َزبيداً غَْيَر َصابَِرٍة          يوم التقْينَا وخَْيُل الَمْوِت تَْستَبِقُ

نكرة فاكتسب التخصيص،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم: )غير صابرة(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعليـة فعلهـا مـاض،    : )يوم التقينا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )خيل الموت(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(َملْنَا في ظُُهورِِهُم      َما تَْعَمُل النَّاُر في الَحلْفَى فَتَْحتَرِقُإذْ أْدَبروا فََع

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغـائبين فاكتسـب   : )ظهورهم( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(ِه َرَمقُو خاِلٌد قَْد تََركْتُ الطيَر َعاِكفةً         على دماُه وَما في جِْسِم

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )دماه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )جسمه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(وأْصطَِلي بِلظَاَها َحْيثُ أْحتَرِقُ         خُِلقْتُ للَحْربِ َأْحِميَها إذَا َبَرَدتْ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب      : )بلظاها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(لْو َساَبقَتِْني الَمنَايا وْهَي طَاِلَبةٌ        قَْبَض النُّفوسِ أتَاِني قَْبلَها السََّبقُ
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به ثانياً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )النفوسقبض (

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )قبلها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(والخَْيُل َعابَِسةٌ قَْد َبلَّها الَعَرقُ      و ألتَِقي الطَّْعَن تَْحتَ النَّقْعِ ُمْبتَِسماً  

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسـم معرفـة   : )تحت النقع(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(و ِلي َجَواٌد لََدى الَهْيجاِء ذُو شَغَبٍ        ُيَسابِقُ الطَّْيَر َحتَّى لَْيَس َيلْتَِحقُ

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب  : )لدى الهيجاء(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )ذو شغب( 

  .معنوية واجبة

  )4(قُّ َهاَم األَعاِدي حيَن ُيْمتَشَقُو ِلي ُحَسام إذَا ما ُسلَّ في َرَهجٍ        َيشُ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )هام األعادي( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضارع، : )حين يمتشق(

  .وية واجبةاكتسبت الجملة البناء، إضافة معن

  )1(أنَا الهَِزْبُر إذا خَْيُل الِعَدى طَلََعتْ       يوَم الَوغَى وِدَماُء الشُّوسِ تَنَْدِفقُ
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )خيل العدى( 

  .إضافة معنوية جائزة

إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف: )يوم الوغى(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )دماء الشوس(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(َما َعبََّستْ َحوَمةُ الَهْيَجاِء َوْجَه فَتًى      إال وَوْجهِي إلْيها باِسٌم طَِلقُ

ضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  الم: )حومة الهيجاء(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )وجهي(

  . معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )وجه فتى(

  . افة معنوية جائزةإض

  )3(َما َسابقَ النَّاُس يوم الفَْضلِ َمكُْرَمةً       إال َبَدْرتُ إليها َحْيثُ تُْستََبقُ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )يوم الفضل( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  

  )البحر البسيط(

  )1(ْبسيِّ ما َحَسبِي       ِعنَْد الطَِّعانِ إذا ما اْحَمرَِّت الَحَدقَُهالَّ َسألِْت اْبنَةَ الَع
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المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )ابنة العبسي( 

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )حسبي(

  . واجبةمعنوية 

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرف زمان، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )عند الطعان(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(و َجالتْ الخَْيُل باألْبطالِ َعابَِسةً       شُْعثُ النَّواِصي َعلْيَها البِيُض تَْأتَِلقُ

ف إلى اسم معرفـة، إضـافة لفظيـة    المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضي: )شعث النواصي(

  .جائزة، اكتسب المضاف تخفيف التنوين

  )البحر الوافر ( 

  )3(و َضْرَبةُ فَْيَصلٍ ِمْن كَفِّ لَْيٍث       كَريمِ الجِدِّ فَاقَ َعلى الرِّفَاِق

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )ضربة فيصل(

  .زةإضافة معنوية جائ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )كف ليث(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة، إضـافة لفظيـة جـائزة    : )كريم الجد(

  .اكتسب المضاف تخفيف التنوين

  )1(ٌن ِمنُْه تَكْتَِحُل الَمآِقيو ُدوَن ُعَبْيلٍة َضْرُب الَمواِضي      وطَْع

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى علـم، اكتسـب التعريـف،    : )دون عبيلة(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسب التعريف، : )ضرب المواضي( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(َعنُْه       وِذكْرِي شَاَع في كُلِّ األفَاِق أنَا الَبطُل الذي خُبِّْرِت

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )ذكري(

  . معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )كل األفاق(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(تَخََر الَجَباُن بَِبذْلِ َمالٍ       فَفَخْرِي بالُمَضمََّرِة الِعتَاِقإذا افْ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )ببذل مال( 

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

ضافة المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إ: )ففخري(

  . معنوية واجبة

  )4(و إْن طَعَن الفَوارُِس َصْدَر خَْصمٍ       فَطَْعِني في النُّحورِ وفي التَّراِقي

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )صدر خصم(

  .إضافة معنوية جائزة

تكلم فاكتسب التعريف، إضافة المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الم: )فطعني(

  . معنوية واجبة

  )1(و َأْوِصهُِم بَِما تَخْتَاُر ِمنُْهْم        فََمالََك َرْجَعةٌ َبْعَد التّالِقي
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جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )بعد التالقي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(قْتُ لَكُلِّ فَْضلٍ          فََهْل َمْن َيْرتَِقي ِمثِْلي الَمَراِقيو إنِّي قَْد َسَب

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )لكل فضل(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )مثلي(

  . نوية واجبةمع

  قافية الكاف 

  )البحر الطويل(

  )3(لََعلَّ تََرى َبْرقَ الِحَمى وَعَساكَا       وتَْجِني أَراكاِت الغََضا بَجنَاكا 

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )برق الحمى(

  .إضافة معنوية جائزة

ب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم، اكتسب التعريف، المضاف اسم معر: )أراكات الغضا(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المخاطـب، فاكتسـب    : )بجناك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(اكَاو َما كُنْتُ لَْوال ُحبُّ َعْبلَةَ َحاِئالً       بَِدلَِّك أْن تَْسِقي غضًى وأَر

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى علم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية : )حب عبلة(

  .جائزة

  )البحر الكامل(
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  )2(َوْيَح الِحَجازِ بَِحقِّ َمْن أنْشَاِك،       ُردِّي السَّالم وَحيِّي َمْن َحيَّاِك

لى اسم علم فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً مطلقاً، أضيف إ: )ويح الحجاز(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(ُهبِي َعَسى َوْجِدي َيِخفُّ، وتَنْطَِفي      ِنيراُن أشْواِقي بَِبْرِد َهَواِك

المضاف اسم معرب، وقع اسماً لعسى، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )وجدي(

  . إضافة معنوية واجبة

معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المـتكلم  المضاف اسم : )نيران أشواقي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )أشواقي(

  . إضافة معنوية واجبة

اف إلـى ضـمير   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مض: )ببرد هواك(

  .المخاطبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريف، : )هواك(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(ال َيْحُزنِْك ُبْعِدي واْبِشرِي      بَِسالمِتي واْستَْبِشرِي بِفَكَاِكي! يا َعْبَل 

مضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  ال: )بعدي(

  . معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المـتكلم فاكتسـب    : )بسالمتي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة
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كلم فاكتسـب  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـت   : )بفكاكي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(هالّ َسألِْت الخَْيَل يا اْبنَةَ َماِلٍك        إْن كَاَن بعض ِعَداِك قَْد أغَْراِك

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابنة مالك(

  .معنوية جائزة

سم كان، أضيف إلى اسـم مضـاف إلـى ضـمير     المضاف اسم معرب، وقع ا: )بعض عداك(

  .المخاطبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريف، : )عداك(

  .إضافة معنوية واجبة

   )2(الِكيَيخْبِْرِك َمْن َحَضَر الشّآم بِأنّني       أْصفَْيتُ ُوّداً َمْن أَراَد َه

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )هالكي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )3(ذَلَّ اُأللى اْحتالوا َعلَيَّ وأْصَبُحوا      َيتَشَفَّعوَن بَِسْيِفَي الفَتّاِك

مـتكلم فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير ال   : )بسيفي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير الغـائبين فاكتسـب    : )اموالهم( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير الغـائبين فاكتسـب     : )حريمهم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )ربع القوم(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير المخاطبـة   : )مثل حماك(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

يف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أض: )حماك(

  )البحر البسيط(                                                           .إضافة معنوية واجبة

  )1(يا َعْبَل إْن كَاَن ِظلُّ القَْسطَلِ الَحِلِك       أخْفَى َعلَْيِك ِقتَاِلي يوم ُمْعتَرِكي

قع اسم كان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، و: )ظل القسطل(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )قتالي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )يوم معتركي(

  .سب التعريف، إضافة معنوية واجبةالمتكلم فاكت

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )معتركي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )2(فََساِئِلي فََرِسي َهْل كُنْتُ ُأطِْلقُُه        إال َعلى َمْوِكبٍ كالليلِ ُمحتَبِِك

الً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعو: )فرسي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )1(و َساِئِلي الرُّْمَح َعنِّي َهْل طََعنْتُ بِِه       إال الُمَدرََّع بين النَّْحرِ والَحنَِك

                                                 
 .غبار الحرب: القسطل. 111ص  .شرح الديوان )1(

 .القوي. المحكم: المحتبك. 111ص  .شرح الديوان )2(

 .111ص . شرح الديوان )1(



 246

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )بين النحر(

  .ية واجبةإضافة معنو

  )2(أْسِقي الُحَساَم وأْسِقي الرُّمَح نَْهلتَُه       وأتَْبُع الِقْرَن ال أخْشَى ِمَن الدََّرِك

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به ثانياً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )نهلته(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(                                                                قافية الالم   

  )3(ِعقَاُب الَهْجرِ أْعقََب لي الوَِصاال       وِصْدقُ الصَّْبرِ أظَْهَر ِلي الُمَحاال 

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفـة، اكتسـب المضـاف    : )عقاب الهجر( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

لمضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة، اكتسـب التعريـف،   ا: )صدق الصبر(

  .إضافة معنوية جائزة

  )4(و لْوال ُحبُّ َعْبلَةَ في فُؤاِدي        ُمِقيٌم ما َرَعْيتُ لَُهْم جَِماال  

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )حب عبلة(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )ؤاديف(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(و َما َردَّ األِعنَّةَ غَْيُر َعْبٍد        وناُر الَحْربِ تَشْتَِعُل اشِْتعاال

ص، إضافة المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصي: )غير عبد(

  .معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )نار الحرب(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(بِطَْعنٍ تُْرَعُد األْبطاُل ِمنُْه       ِلِشدَِّتِه فَتَْجتَِنُب الِقتاال

الغائب فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير : )لشدته(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َصَدْمتُ الَجْيشَ َحتَّى كَلَّ ُمْهرِي      وُعْدتُ فََما َوَجْدتُ لَُهْم ِظالال

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )مهري(

  . معنوية واجبة

  )4(َسْيِفي      ِخفَاقَاً َبْعَدَما كَانَتْ ِثقَاالو َراَحتْ خَْيلُُهْم ِمْن َوْجِه 

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغـائبين فاكتسـب التعريـف،    : )خيلهم( 

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )وجه سيفي(

  .عنوية جائزةالمتكلم فاكتسب التعريف، إضافة م

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )سيفي(

  . إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم موصـول فاكتسـب     : )بعدما(

  )البحر الكامل(                                              .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(َيا َصاِحبي ال تَْبِك َرْبَعاً قَْد خَال      وَدعِ  الَمنَازَِل تَشْتَِكي طُوَل البِلَى
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المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى ضمير المتكلم، اكتسـب التعريـف،   : )صاحبي(

  .إضافة معنوية واجبة

، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به: )طول البلى(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(و اشْكُو إلى َحدِّ الُحَسام فإنَُّه        أمَضى إذا َحقَّ اللِّقَاُء، وأفَْضال

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )حد الحسام( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(اُع الَبرِّ لْوال شَرَُّها        َداَرتْ بِها في الغَابِ ِغْرَباُن الفَالو كَذَا ِسَب

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسـم معرفـة اكتسـب المضـاف     : )سباع البر(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

ضـافة  المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إ: )شرها(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة اكتسـب المضـاف    : )غربان الفال(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(فَتََحمَّال َيا َصاِحَبيَّ رَِسالَِتي        إْن كُنْتَُما َعْن أْرضِ َعْبسٍ تَْعِدال

لى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إ: )صاحبي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )رسالتي(

  . إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم علـم فاكتسـب      : )أرض عبس(

  )البحر الكامل(                                            .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(َعفَى الرسوَم وَباقَي األطْاللِ      رِيُح الصََّبا وتََصرُُّم األْحوالِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )باقي األطالل(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة، اكتسـب التعريـف،    : )ريح الصبا(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )تصرم األحوال(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(لْجِلٍ َهطَّالِلِعْبتْ بِعافيها وأخْلَقَ َرْسُمَها        وَوِكْيفُ كُلِّ ُمَج

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب      : )بعافيها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )رسمها(

  .معنوية واجبة

معطوفاً، أضيف إلـى اسـم معرفـة، فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع اسماً: )وكيف كل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة، فاكتسب التعريف، : )كل مجلجل(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(كانَتْ َبنو ِهنٍْد فَشَطَّ َمَزاُرها          وتَبدَّلَتْ خَْيطاً ِمَن اآلَجالِ
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المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )هند بنو(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبـة فاكتسـب التعريـف،    : )مزارها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(الةَ الُعذَّالِفَلِئْن َصرْمِت الَحْبَل يا اْبنَةَ َمالٍك       وَسِمْعِت فَيَّ َمقَ

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابنة مالك(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )مقالة العذال(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(ِعنَْد الَوغى وَمواِقِف األْهوالِ   و َسِلي ِلكَْيما تُخَْبري بِِفعاِلنا   

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب    : )بفعالنا( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )عند الوغى(

  .ةالتعريف، إضافة معنوية واجب

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )مواقف األهوال(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  

  )1(و الخَْيُل تَْعثُُر بِالقَنا في جاِحمٍ       تَْهفُو بِِه وَيُجلَْن كُلَّ َمجالِ

ة فاكتسب التخصـيص،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكر: )كل مجال(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )2(و أنَا الُمجرَُّب في المواطنِ كلِّها      من آلِ َعبسٍ َمنِْصبي وفََعاِلي

المضاف اسم معرب، وقع توكيداً معنوياً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )كلها(

  .إضافة معنوية واجبة

مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع اسماً : )آل عبس(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )منصبي(

  . معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )فعالي(

  . جبةإضافة معنوية وا

  )3(ِمنُْهْم أبِي َحقّاً، فَُهْم ِلي َواِلٌد،      واألُم ِمْن َحامٍ ، فَُهْم أخَْواِلي

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )أخوالي(

  . معنوية واجبة

  )4(ابِقُ اآلجالِو أنَا الَمِنيَّةُ حين تَشْتَجُِر القَنا       والطَّْعُن ِمنّي َس

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضارع، : )حين تشتجر(

  .اكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب تخفيـف    : )سابق اآلجال(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )1(نٍ قَْد تََركْتُ ُمَجدَّالً       بِلَباِنِه كَنَواِضحِ الجِْريالِو لُربَّ ِقْر
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بلبابه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب  : )كنواضح الجريال(

  .ضاف من المضاف إليه نخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزةالم

  )2(تَنْتَاُبُه طُلُْس السِّباعِ ُمغاِدراً        ِفي قَفَْرٍة ُمتََمزِّقَ األْوصالِ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )طلس السباع(

  .إضافة معنوية جائزة

اف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب تخفيـف   المض: )متمزق األوصال(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )3(أْوَجْرتُُه لَْدَن الَمَهزَِّة ذَابِالً        َمَرنَتْ َعليِه أشْاجِِعي وِخَصاِلي

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة، اكتسـب     : )لدن المهزة(

  .افة معنوية واجبةالتعريف، إض

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )أشاجعي( 

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )خصالي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  

  )1(نا       وبِكلِّ أْبَيَض َصارمٍ قَصَّالُِرْعنَاُهُم بالخَْيلِ تُْرِدي بالق

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغـائبين فاكتسـب التعريـف،    : )رعناهم(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )بكل أبيض(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(ِك فَأْسلُموا أْبنَاَءُهْم       ونَواِعماً كالرَّْبَربِ األطْفَالِيوَم الشِّبا

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )يوم الشباك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

، المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريـف : )أبناءهم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َمْن ِمثُْل قومي حين تَخْتَِلفُ القَنَا      وإذا تَزول َمقاِدُم األْبطالِ

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير المـتكلم   : )مثل قومي( 

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

يف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أض: )قومي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملـة فعليـة فعلهـا    : )حين تختلف القنا(

  . مضارع، اكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

ـ : )مقادم األبطال( ب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتس

  .إضافة معنوية جائزة

  

  )1(فَِفدًى ِلقَْوِمي ِعنَْد كُلِّ َعظيَمٍة        نَفِْسي وَراِحلَِتي وساِئُر مالي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )لقومي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة
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للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى اسـم نكـرة    المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً : )عند كل(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التعريـف،  : )كل عظيمة(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )نفسي(

  . عنوية واجبةم

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )راحلتي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )سائر مالي(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

م معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   المضاف اس: )مالي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )2(قَْوِمي الصِّمام ِلَمْن أرادوا َضْيَمُهْم       والقَاِهروَن ِلكُلِّ أغْلََب خالي

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )قومي(

  . واجبةمعنوية 

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريـف،  : )ضيمهم(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )لكل أغلب(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(ورِجالُنا في الَحْربِ غيَر رجالِ     نَْحُن الَحَصى َعَدداً َوَسطْنَا قَْوَمنا   
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب     : )وسطنا(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسب التعريـف،  : )قومنا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلمـين فاكتسـب التعريـف،    : )رجالنا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتسـب التخصـيص،    : )غير رجال(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(بِاالمَوالِِمنَّا الُمعيُن َعلى النَّدى بِفَعاِلِه        والَبذْلِ في اللََّزباِت 

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )بفعاله(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(إنَّا إذا َحِمَس الَوغى نُروِي القَنَا      ونَِعفُّ ِعنَْد َمقاِسمِ األنَفالِ 

إلى اسم مضاف إلى اسم معرف المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف : )عند مقاسم( 

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )مقاسم األنفال(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  

  )1(ى ذَيَّالِِمْن كُلِّ شَْوَهاِء الَيَدْينِ ِطِمرٍَّة        وُمقَلِّصٍ َعْبلِ الشَّو

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرف : )كل شوهاء(

  .باألف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )شوهاء اليدين(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )ىعبل الشو(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(نَأِتي الصَّريخَ على جِياٍد ُضمَّرٍ       قُبِّ الُبطونِ كأنَُّهنَّ ِمغَالِ

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف التنوين، : )قب البطون(

  .ظية جائزةإضافة لف

  )3(ال تَأَسَينَّ َعلى خَليٍط َزايلُوا        َبْعَد اُأللى قُِتلوا بِذي أخْتالِ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )بعد األلى(

  .إضافة معنوية واجبة

معرفـة فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم   : )بذي أختال(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(كانوا َيشُبُّوَن الُحروَب إذا خََبتْ       قُُدماً بِكُلِّ ُمَهنٍَّد قَصَّالِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، : )بكل مهند( 

  .إضافة معنوية واجبة

  

  )البحر الوافر(

  )1(المِ  على جَِياٍد         ُمَضمََّرِة الخَواِصرِ كالسََّعاِلي أتَْونا في الظَّ
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المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيـف  : )مضمرة الخواصر(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )2(و ِفيهِْم كُلُّ َجبَّارٍ َعنيٍد،         شديِد البأسِ َمفْتولِ السَِّبالِ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )ركل جبا(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف التنوين، : )شديد البأس(

  .إضافة لفظية جائزة

ـ   : )مفتول السبال( ب تخفيـف  المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتس

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )3(و لّما أْوقَْدوا نَاَر الَمنايا،        بِأطْراِف الُمثَقَّفَِة الَعواِلي

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )نار المنايا( 

  .إضافة معنوية جائزة

اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع : )بأطراف المثقفة(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(طَفَاها أْسَوٌد من آلِ َعْبسٍ         بِأْبَيَض َصارمٍ َحَسنِ الصِّقَالِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )آل عبس(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب تخفيـف     : )حسن الصقال(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )1(إذا ما ُسلَّ َساَل َدماً نَجِيعاً،      وَيخُْرقُ َحدُُّه ُصمَّ الجَِبالِ
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  : )حده( 

  .اجبةمعنوية و

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب تخفيـف   : )صم الجبال(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )2(و أْسَمَر كُلَّما َرفََعتُْه كَفِّي        َيلوُح ِسنانُُه ِمثَْل الهِاللِ

لتعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب ا: )كفي(

  . معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  : )سنانه(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التخصـيص،   : )مثل الهالل(

  .إضافة معنوية واجبة

ع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم موصـول، اكتسـب     جاء المضاف اسماً معرباً، وق: )كلما(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(تَراُه إذا تَلَوَّى في َيميِني،       تَُسابِقُُه الَمِنيَّةُ في شََماِلي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )يميني( 

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )اليشم(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(َضِمنْتُ لَِك الضَّماَن َضماَن ِصْدٍق      وأتَْبْعتُ الَمقَالةَ بالِفعالِ
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المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )ضمان صدق(

  .فة معنوية جائزةإضا

  )2(و فَرَّقْتُ الكتَاِئَب ِعنَْد َضْربٍ      َيِخرُّ لُه َصنَاِديُد الرِّجالِ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )عند ضرب(

  .المصدرية، إضافة معنوية واجبة

عرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم م: )صناديد الرجال(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(و َما َولّى شَُجاُع الَحْربِ إال        وبين َيَدْيِه شَخٌْص ِمْن ِمثَاِلي

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )شجاع الحرب(

  .إضافة معنوية جائزة

للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائب المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً : )بين يديه(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )يديه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )مثالي(

  . يص، إضافة معنوية واجبةالتخص

  

  )1(و جِْسِمي في جَِبالِ الرَّْملِ ُملقًى      خََياٌل َيْرتَجِي طَْيفَ الخَيالِ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )جسمي(

  . معنوية واجبة
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إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف : )جبال الرمل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )طيف الخيال(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(و ِفي الَواِدي على األغَْصانِ طَْيٌر      َينُوُح، ونَْوُحُه في الَجوِّ َعالِ

، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب: )نومه(

  .معنوية واجبة

  )3(َدعِ الشَّكَْوى فََحالَُك غَْيُر َحاِلي:       فَقُلتُ لُه وقَْد أْبَدى نَِحيباً

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المخاطـب فاكتسـب التعريـف،    : )فحالك(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير المـتكلم    : )ليغير حا(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضاف إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )حالي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(اَك ُبكاُء َسالِأنَا َدْمِعي َيفيُض، وأنْتَ َباٍك      بال َدْمعٍ، فَذَ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ ثانياً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )دمعي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )بكاء سال(

  .معنوية جائزة

  )1(فَكَْم قَْد شَكَّ قَلبِي بِالنِّبالِ لََحى اُهللا الِفَراقَ وال َرَعاُه      
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )قلبي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )2(ُأقَاِتُل كُلَّ َجبَّارٍ َعنيٍد،       وَيقْتُلُِني الِفَراقُ بِال ِقتَالِ

 به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً): كل جبار(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الخفيف(

  )3(َحارِبيني، يا نَاِئباِت الليالي،     َعْن َيِميِني وتَاَرةً َعْن ِشَماِلي

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )نائبات الليالي(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )يميني(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )شمالي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(ِهللا لَْم تُِلّمي بَِباِليو اْجَهِدي في َعَداَوِتي وِعنَاِدي،      أنِْت وا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )عداوتي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )عنادي(

  . إضافة معنوية واجبة
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سم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، المضاف ا: )ببالي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(إنَّ ِلي ِهمَّةً أشَدَّ ِمَن الّصخـ       رِ، وأقَْوى ِمْن َراِسياِت الجِبالِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )راسيات الجبال(

  .ضافة معنوية جائزةالتعريف، إ

  )2(و ِسنَاناً إذا تََعسَّفْتُ في الليــ      لِ َهَداِني وَردَِّني َعْن َضالِلي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )ضاللي( 

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(اُه ِمَن اقِْتداحِ النَِّعالِو َجواداً َما َساَر إال َسَرى الَبْر          قُ وَر

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )وراه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )اقتداح النعال(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(الدُّجى بَِسَواٍد          َبْيَن َعْينيِه غُرَّةٌ كالهِاللِ أْدَهٌم َيْصَدُع

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )بين عينيه(

  .الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

لتعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب ا: )عينيه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َيفْتَِديني بِنَفِْسِه وُأفَدِّيـــ          ــِه بِنَفِْسي يوم الِقتَالِ، وَماِلي
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بنفسه(

  .إضافة معنوية واجبة

راً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجرو: )بنفسي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )يوم القتال(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )مالي(

  . معنوية واجبةإضافة 

  )2(و إذَا قَام ُسوقُ َحْربِ الَعَواِلي،      وتَلَظَّى بِالُمْرَهفَاِت الصِّقَالِ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى اسـم معـرف    : )سوق حرب( 

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

ضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع م: )حرب العوالي(

  . التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(كُنْتُ َدلّالَها وكاَن ِسنَاِني          تَاجِراً َيشْتَرِي النُّفوَس الغََواِلي

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )داللها(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،    :)سناني(

  . إضافة معنوية واجبة

  )1(َيا ِسَباَع الفَال إذا اشْتََعَل الَحْر        ُب اتَْبِعيِني ِمَن الِقفَارِ الخَواِلي
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إضافة المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، : )سباع الفال( 

  .معنوية جائزة

  )2(اتَْبِعيِني تََرْي ِدَماَء األَعاِدي        َساِئالٍت بين الرَُّبى والرَِّمالِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )دماء األعادي( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

لمكان، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً ل: )بين الربى(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(ثُمَّ ُعوِدي ِمْن َبْعِد ذَا واشْكُرِيِني      واذْكُرِي َما َرأيِتِه ِمْن ِفَعاِلي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم إشـارة فاكتسـب البنـاء،    : )بعد ذا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )فعالي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )4(فاْعصِ َمقَالتَُه وال تَْحِفْل بِها     واقِْدْم إذا َحقَّ اللِّقا في األوَّلِ

يـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعر: )مقالته( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )1( و اخْتَْر ِلنَفِْسَك َمنْزِالً تَْعلو بِِه      أْو ُمتْ كرِيَماً ِتْحتَ ِظلِّ القَْسطَلِ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معـرف  : )تحت ظل(

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف،  :)ظل القسطل(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(فالَمْوتُ ال ُينْجِيَك ِمْن آفاِتِه         ِحْصٌن، ولْو شَيَّْدتَُه بالَجنَْدلِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )آفاته(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َمْوتُ الفَتى في ِعزٍَّة خَْيٌر لُه        ِمْن أْن َيبيتَ أِسيَر طَْرٍف أكَْحلِ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )موت الفتى(

  .معنوية جائزة

فاكتسب تخفيف التنوين،  المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم معرفة: )أسير طرف(

  .إضافة لفظية جائزة

  )4(إْن كُنْتُ في َعدِد الَعبيِد فَهِمَِّتي        فَْوقَ الثُّريا والسِّماِك األْعَزلِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )عدد العبيد(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

رب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة المضاف اسم مع: )فهمتي(

  . معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )فوق الثريا(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(ِلي أْو أنْكََرتْ فُْرَساُن َعْبسٍ ِنْسَبِتي       فَِسنَاُن ُرْمِحي والُحَسام ُيِقرُّ
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )فرسان عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )نسبتي(

  . إضافة معنوية واجبة

اسم مضاف إلى ضمير المـتكلم   المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى: )فسنان رمحي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )رمحي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )2(و بِذَابِِلي وُمَهنَِّدي ِنلْتُ الُعلى        ال بالقََراَبِة والَعديِد األْجَزلِ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب حـذف النـون،   : )بذابلي(

  . إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )مهندي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )3(َدُح ِمْن ِشفَارِ األنَْصلِو َرَمْيتُ ُمْهرِي في الَعَجاجِ فَخَاَضُه       والنَّاُر تَقْ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )مهري(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم علـم فاكتسـب     : )شفار األنصل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(جَّالً َحتَّى إذا        شَهَِد الَوِقيَعةَ َعاَد غَْيَر ُمَحجَّلِخَاَض الَعَجاَج ُمَح
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المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )غير محجل( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و لَقَْد نَكَْبتُ بِني ُحَرْيقَةَ نَكَْبةً        لّما طََعنْتُ َصميَم قَلْبِ األخَْيلِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )بني حريقة( 

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسـم معـرف   : )صميم قلب(

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف،  المضاف اسم معرب،: )قلب األخيل(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(و قَتَلْتُ فَارَِسُهْم َربيَعةَ َعنَْوةً        والَهْيذُباَن وَجابَر بن ُمَهلْهِلِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، : )فارسهم(

  .اجبةإضافة معنوية و

المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )بن مهلهل(

  .معنوية واجبة

  

  )1(و اْبنَي َربيَعةَ والَحريشَ وَماِلكاً،      والزِّْبرِقَاَن غََدا طَريَح الَجنَْدلِ

اكتسـب حـذف   المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم علم ف: )وابني ربيعة(

  .النون، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب تخفيـف    : )طريح الجندل(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة
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  )2(و أنَا اْبُن َسْوداِء الَجبينِ كأنَّها        ضُبٌع تََرْعَرَع في َرسومِ الَمنْزِلِ

وقع خبراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرف باأللف المضاف اسم معرب، : )ابن سوداء(

  .والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )سوداء الجبين(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى: )رسوم المنزل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(السَّاقُ ِمنَْها ِمثُْل َساِق نََعامٍة        والشَّْعُر ِمنْها ِمثُْل َحبِّ الفُلْفُلِ

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التخصـيص،    : )مثل ساق(

  .إضافة معنوية واجبة

ب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التخصـيص،    المضاف اسم معر: )مثل حب(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )حب الفلفل(

  .إضافة معنوية جائزة

  

  )1(و الثَّغُْر ِمْن تَْحِت اللِّثام كأنُّه       َبْرقٌ تَألَأل في الظَّالم الُمْسَدلِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )تحت اللثام(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(يا نَازِليَن على الِحَمى وِدَيارِِه،      َهال َرايتُْم في الدَِّيارِ تَقَلْقُِلي ؟
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غائب فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير ال: )دياره(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(قَْد طَاَل ِعزُّكُُم وذُلَّي في الَهَوى      َومَن الَعَجائب ِعزُّكُْم َوتَذَلُّلي

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المخاطبين فاكتسـب التعريـف،   : )عزكم(

  .إضافة معنوية واجبة

دأ، أضيف إلى ضمير المخاطبين فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مبت: )عزكم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(ال تَْسِقِني َماَء الَحياِة بِِذلَّة       َبْل فَاْسِقِني بالِعزِّ كْأَس الَحنْظَلِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )ماء الحياة(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )أس الحنظلك(

  .إضافة معنوية جائزة

  )5(َماُء الَحياِة بِِذلٍة كََجَهنَّمٍ،        وَجَهنٌَّم بالِعزِّ أطَْيُب َمنْزِلِ

يف، إضافة المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعر: )ماء الحياة(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )أطيب منزل(

  )البحر الكامل(                                                           .إضافة معنوية جائزة

  )1(ِمثَْل َضْوِء الَمشَْعلِ و الغُوُل َبْيَن َيَديَّ َيخْفَى تَاَرةً        وَيعوُد َيظَْهُر
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلم : )بين يدي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )يدي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرف بـاأللف   :)مثل ضوء(

  .والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )ضوء المشعل(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(بَِهَماِهمٍ وَدَماِدمٍ لْم نَغْفَلِ    و الجِنُّ تَفَْرقُ حْوَل غَاَباِت الفَال   

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى اسـم    : )حول غابات(

  .معرف باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )غابات الفال(

  .افة معنوية جائزةإض

  )3(و إذا َرأتْ َسْيِفي تَِضجُّ َمخَافةً       كََضجِيجِ نُوِق الَحيِّ َحْوَل المنْزِلِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )سيفي( 

  . إضافة معنوية واجبة

ضيف إلى اسم مضاف إلـى اسـم   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أ: )كضجيج نوق(

  .معرف باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )نوق الحي(

  .إضافة معنوية جائزة
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تعريف، المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم علم فاكتسب ال: )حول المنزل(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(ِتلَْك الليالي لْو َيُمرُّ َحِديثُها         بَِوليِد قَْومٍ شَاَب قَْبَل الَمْحَملِ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )حديثها(

  .معنوية واجبة

وراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع اسماًَ مجر: )بوليد قوم(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )قبل المحمل(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

                        قافية الميم

  )يفبحر الخف(                                                 

  )2(خُِسفَ الَبْدُر حين كاَن تَماماً      وخَفَى نُوُرُه، فََعاَد ظَالما

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة اسـمية فاكتسـبت   : )حين كان تماما(

  .البناء، إضافة معنوية واجبة

، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف: )نوره(

  .معنوية واجبة

  )1(حين قَالوا ُزَهْيُر َولَّى قَتيالً       خَيََّم الُحْزُن ِعنَْدنَا وأقَاما

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملـة فعليـة فعلهـا    : )حين قالوا زهير(

  .ماض، فاكتسبت البناء، إضافة معنوية واجبة
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للمكان، أضيف إلـى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً: )عندنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(قَْد َسقاُه الزََّماُن كأَس ِحَمام       وكذَاَك الزََّماُن َيْسِقي الِحَماما

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )كأس حمام(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(ِني وِعدَِّتي في الرََّزايا      كاَن ِدْرِعي وذابِِلي والُحَساماكاَن َعْو

المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )عوني(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )عدتي(

  . عنوية واجبةإضافة م

المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )درعي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )ذابلي(

  . إضافة معنوية واجبة

  

 )1(لََجَعلْتُ الكََرى َعلَْيِك َحَراما   يا ُجفُوِني إْن لْم تُجوِدي بَِدْمعٍ    

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )جفوني(

  . إضافة معنوية واجبة

  )2(يا َبِني َعامرٍ َستَلقَْوَن َبْرقاً        ِمْن ُحَسامي ُيْجرِي الدَِّماَء ِسَجاماً
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ع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وق: )بني عامر(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )حسامي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل(        

  )3(اليوم تَنَْدماِقفَا يا خَِليلَيَّ الغداة وَسلِّما      وُعوَجا فإْن لْم تَفَْعال 

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )خليلي(

  . معنوية واجبة

  )4(على طَللٍ لْو أنَُّه كاَن قَْبلَُه       تَكَلََّم َرْسٌم َدارٌِس لتَكَلََّما

ئب فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى ضمير الغا: )قبله(

  .إضافة معنوية واجبة

  )5(أيا ِعزَّنا ال ِعزَّ في النَّاسِ ِمثْلُُه       على َعْهِد ِذي القَْرنَْينِ لْن َيتََهدََّما

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى ضمير المتكلمـين فاكتسـب التعريـف،    : )عزنا(

  .إضافة معنوية واجبة

وقع خبر ال، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضافة المضاف اسم معرب، : )مثله(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معـرف  : )عهد ذي(

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

علم فاكتسب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم: )ذي القرنين(

  .إضافة معنوية جائزة
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  )1(إذا خَطََرتْ َعْبٌس َوَراِئي بِالقَنَا       َعلَْوتُ بَِها َبْيتًاً ِمْن الَمْجِد ُمْعلَماً

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )ورائي(

  . إضافة معنوية واجبة

  )2(نَا النَّْهَب ِمْن َبْعِد غَاَرٍة      أثَْرنا غَُباراً بالسَّنابِِك أقْتَماإذا َما اْبتََدْر

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )بعد غارة(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )3(ي الُمقَوََّماأال ُربَّ يوم قَْد أنَخْنَا بَِدارِِهم       ُأقيُم بِهِْم َسْيِفي وُرْمِح

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغـائبين فاكتسـب     : )بدارهم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )سيفي(

  . إضافة معنوية واجبة

اً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع اسم: )رمحي(

  . إضافة معنوية واجبة

  

  )1(ُيفَلِّقُ َهاَم الدَّارِعيَن ذَُباُبُه       وُيفْرِي ِمَن األْبطالِ كَفَّاً وِمْعَصماً

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )همام الدارعين(

  .نوية جائزةالتعريف، إضافة مع

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ذبابه(

  .معنوية واجبة
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  )2(َبرََّح بالَعْينَْينِ كُلُّ ُمِغيَرٍة        أِسنَّتُها َمن قاِني الدَّمِ تَْرُدُم

ـ  : )كل مغيرة( ب التخصـيص،  المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتس

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )أسنتها(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيـف  : )قاني الدم(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )3(شَْيرٍ ِكليهِما       بُرْمِحي َحتَّى َبلَّ َعاِملَُه الدَُّمأمارُِس فيها ابنْي قُ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )ابني قشير(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع توكيداً معنوياً، أضيف إلـى ضـمير الغـائبين فاكتسـب     : )كليهما(

  .افة معنوية واجبةالتعريف، إض

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )برمحي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائـب فاكتسـب تخفيـف    : )عامله(

  .التنوين، إضافة لفظية واجبة

  )1(ا       َسعالى بأْيِديها الَوِشيُج الُمقَوَُّمامارُِس خَْيالً للَهجيم كأنَّه

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )بايديها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل(
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  )2(و أنْتَ الذي كَلَّفْتَِني َدلََج السَُّرى         وُجوُن القَطا بِالَجْهلتَْينِ ُجثُوُم

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )دلج السرى(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )جفون القطا(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(لَيلي والَعواِذُل نُوَُّم َسأْضِمُر َوْجِدي في فُؤاِدي وأكْتُُم        وأْسَهُر

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )وجدي(

  . إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )فؤادي(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(بَِما ال أنَالُُه         وألَْزُم ِمنُْه ذُلَّ َمْن لْيَس َيْرحُم و أطَْمُع ِمْن َدْهرِي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )دهري(

  . التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم موصول فاكتسب البناء، إضافة : )ذل من(

  .معنوية واجبة

  )1(و أْرُجو التََّداِني ِمنِك يا اْبنَةَ َمالٍك        وُدوَن التََّداِني نَاُر َحْربٍ تََضرَُّم

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابنة مالك(

  .معنوية واجبة
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ضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أ: )دون التداني(

  .المصدرية، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )نار حرب(

  .معنوية جائزة

  )2(فُمنِّي بِطَْيٍف ِمْن خياِلِك واْسأِلي         إذا َعاَد َعنِّي كَْيفَ َباتَ الُمتَيَُّم

اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المخاطبـة فاكتسـب     المضاف: )خيالك( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(و ال تَْجزِعي إْن لَجَّ قَْوُمِك في َدِمي       فََما ِلي َبْعَد الَهْجرِ لَْحٌم وال َدُم

، المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المخاطبـة فاكتسـب التعريـف   : )قومك(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )دمي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )بعد الهجر(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  

  )1(اِئمِ في الدَُّجى      فَِمْن بعض أشَْجاِني ونَْوِحي تََعلَّمواألَْم تَْسَمِعي نَْوَح الَحَم

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )نوح الحمائم(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير : )بعض أشجاني(

  .اكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبةالمتكلم ف
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )أشجاني(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )نوحي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(يا َعْبَل شَخٌْص ُمَعرَّفٌ       ِسَوى كَْبٍد َحرَّى تَذوُب فأْسقَُمو لْم َيْبقَ ِلي 

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )سوى كبد(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(و ِتلَْك ِعظام َبالَياتٌ وأْضلٌُع        على جِلِدها َجْيشُ الصَُّدوِد ُمخَيُِّم

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )جلدها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )جيش الصدود(

  .إضافة معنوية جائزة

  )4(أدَِّعي أنِّي بَِعْبلةَ ُمغَْرُم و إْن ِعشْتُ ِمْن َبْعِد الِفَراقِِ فََما أنا       كََما

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )بعد الفراق(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(لَعلَّ الطَّْيفَ يأِتي ُيَسلُِّم: و إْن نام َجفِْني كاَن نَْوِمي ُعاللةً      أقوُل

ع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وق: )جفني(

  .معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )نومي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(َبكَْيتُ ِمَن البين الُمِشتِّ وإنَّني        َصُبوٌر على طَْعنِ القَنَا لْو َعِلمتُُم

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )ن القناطع(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )البحر الطويل(

  )3(و إنَّ اْبَن َسلَْمى فاْعلَُموا ِعنَْدُه َدِمي    وَهْيَهاتَ ال ُيْرَجى اْبُن َسلَْمى وال َدِمي

أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضافة  المضاف اسم معرب، وقع اسم إّن،: )ابن سلمى(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )عنده(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )دمي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابن سلمى(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )دمي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(َس بِالُمتََهضِّمَِيُحلُّ بِأكْنَاِف الشِّعابِ وَينْتَِمي        َمكَاَن الثَُّريَّا لْي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )بأكناف الشعاب(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

                                                 
 .141ص  .شرح الديوان )2(

 .142ص . شرح الديوان )3(

 .142ص . شرح الديوان) 1(



 280

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )مكان الثريا(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(أْزَرقَ لهذَمٍ      َعِشيَّةَ َحلُّوا َبْيَن نَْعٍف وَمخْرِمَِرَماِني ولْم َيْدَهشْ بِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب تخفيف : )بأزرق لهذم(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )بين نعف(

  .افة معنوية واجبةإض

  )البحر الوافر( 

  )3(نَأتَْك َرقَاشِ إال َعْن ِلمام        وامَسى َحْبلُها خَلَقَ الرَِّمام

المضاف اسم معرب، وقع اسم امسى، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )حبلها(

  .إضافة معنوية واجبة

اسم معرفة فاكتسب تخفيف التنوين،  المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى: )خلق الرمام(

  .إضافة لفظية واجبة

  )4( و َما ِذكَْرى َرقَاشِ إذا اْستَقَرَّتْ       لَدى الطَّْرفَاِء ِعنَْد اْبنَْي ِشمام

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )لدى الطرفاء( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )عند ابني(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علم فاكتسب حذف النون، : )ابني شمام(

  .إضافة لفظية واجبة
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  )1(الَحَمامو َمْسكَُن أْهِلها ِمن َبطْنِ َجْزعٍ       تَبيُض بِِه مصائيفُ 

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير الغائبـة   : )مسكن أهلها(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )أهلها(

  .إضافة معنوية واجبة

ع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وق: )بطن جذع(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )مصائيف الحمام(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(و قَفْتُ وُصْحَبِتي بُأَرْيِنَباٍت       على أقْتَاِد ُعوجٍ كالسََّمام

ضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     الم: )صحبتي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )أقتاد عوج(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

  )1(الظَّالم فَقُلْتُ تََبيَّنوا ظُُعناً أراها       تَُحلُّ شُواِحطاً ُجنَح

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )جنح الظالم(

  .      التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(و قَْد كَذََبتَْك نَفُْسَك فاكِْذَبنْها        ِلَما منَّتَْك تغريراً قَطام
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مخاطـب فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير ال: )نفسك(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(و ُمْرِقَصٍة ردْدتُ الخَْيَل َعنْها      وقَْد َهمَّتْ بإلقاِء الزِّمام

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بإلقاء الزمام(

  . التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(قَالِئُدُه َسباِئُب كالِقرام       أكُرُّ َعليهُِم ُمْهرِي كَليما

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )مهري(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  : )قالئده(

  .معنوية واجبة

  )5(ْرِفقَْيِه      تَواَرثَها َمنازيُع السِّهامكأنَّ ُدفوفَ َمْرجِعِ َم

المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم مضـاف  : )دفوف مرجع(

  .إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )مرجع مرفقيه(

  .ب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزةالغائ

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )مرفقيه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )منازيع السهام(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(ضطَِمٌر ُمِصرٌّ     بقَارَِحٍة على فَأسِ اللِّجامتَقَعََّس وْهو ُم
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     : )بقارحة(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )فأس اللجام(

  .ائزةالتعريف، إضافة معنوية ج

  )2(ُيقَدُِّمُه فتًى ِمْن خيرِ َعْبسٍ       أبوُه، وأُمُه ِمْن آلِ حام

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، : )خير عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )أبوه(

  .عنوية واجبةم

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )امه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )آل حام(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الكامل(

  )1(ُم        َيتََوقَُّدوَن تََوقَُّد الفَْحمَِيْمشُوَن والَماِذيُّ فَْوقَُه

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، : )فوقهم(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً مطلقاً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )توقد الفحم(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(كْم ِمْن فَتًى فيهْم أِخي ِثقٍَة       ُحرٍّ أغرَّ كغُرَِّة الرِّيمِ
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المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضـافة  : )أخي ثقة(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )كغرة الريم(

  .معنوية جائزة التعريف، إضافة

  )3(لْيُسوا كأقْوام َعِلْمتُُهُم         ُسوِد الُوجوِه كََمْعِدنِ الُبْرمِ

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف التنوين، : )سود الوجوه(

  .إضافة لفظية جائزة

معرفـة فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم  : )كمعدن البرم(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4( َعجِلَتْ َبنو شَْيباَن ُمدَّتَُهْم       والُبقُْع أْستاهاً بنو ْألمِ 

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )بنو شيبان(

  .معنوية جائزة

أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، : )مدتهم(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف، إضـافة    : )بنو الم(

  .معنوية واجبة

  )1(كنَّا إذا نَفََر الَمِطيُّ بِنا       وَبدا لنا أْحواُض ذي الرَّْضمِ

فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسـم معـرف    المضاف اسم معرب، وقع: )أحواض ذي( 

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )ذي الرضم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(نْمِنُْعِدي فَنَطَْعُن في أنوِفهُِم      نَخْتَاُر بين القَتْلِ والغُ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغـائبين فاكتسـب     : )أنوفهم( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بين القتل(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3( بين الضُّلوعِ كطُرَِّة الفَْدمِ       و بِكُلِّ ُمْرَهفٍَة لها نَفَذٌ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )بكل مرهفة( 

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً معرباً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب  : )بين الضلوع(

  .ةالتعريف، إضافة معنوية واجب

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )كطرة الفدم(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(هْل غَاَدَر الشَُّعراُء من ُمتَردَّمِ      أْم هْل َعرفْتَ الدَّاَر َبْعَد تََوهُّمِ

نكرة فاكتسب المصدرية، المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم : )بعد توهم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(أْعَياَك َرْسُم الدَّارِ لْم َيتَكَلَّمِ        َحتَّى تَكَلََّم كاألصمِّ األْعَجمِ
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )رسم الدار(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(ي      أشكو إلى ُسفْعٍ َرواِكَد ُجثَّمِو لَقَْد حبستُ بها طويالً ناقت

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )ناقتي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(َيا َداَر َعْبلَةَ بالجِواِء تكلَّمي       وِعِمي َصباحاً َداَر َعْبلَةَ واسلَِمي

وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة   المضاف اسم معرب،: )دار عبلة(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )دار عبلة(

  .معنوية جائزة

  )5(َداٌر آلِنَسٍة غَضيضٍ طَْرفَُها        طَْوعِ الَعناِق لَِذيذِة الُمتََبسَّمِ

سم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة المضاف ا: )طرفها(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )طوع العناق(

  .إضافة معنوية جائزة

نوين، المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف الت: )لذيذة المتبسم(

  .إضافة لفظية جائزة

  )1(فََوقَفْتُ فيها نَاقَِتي وكأنَّها         فَْدٌن ألقْضَي حاَجةَ الُمتَلَوِّمِ
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )ناقتي(

  .إضافة معنوية واجبة

ضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أ: )حاجة المتلوم(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(و تَُحلُّ َعْبلةُ بالجِواِء وأهلُنا        بالَحْزنِ فالصَّمَّانِ فالُمتَثَلَّمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضـيف إلـى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب      : )أهلنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(طَللٍ تَقَاَدَم َعْهُدُه        أقْوى وأقْفََر َبْعَد أمِّ الَهيثَمِ ُحيِّيتَ ِمْن

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  : )عهده(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )بعد ام(

  .ة واجبةإضافة معنوي

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علـم فاكتسـب التعريـف،    : )ام الهيثم(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(شَطَّتْ مَزاَر الَعاِشِقيَن فأْصَبَحتْ       َعِسراً عليَّ ِطالُبَك ابنةَ َمخَْرمِ

ـ  : )مزار العاشقين( م معرفـة فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى اس

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع بدالً من المضمر في أصبح، أضيف إلى ضمير المخاطبـة  : )طالبك(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابنة مخرم(

  .معنوية واجبة

  )2(قْتُها َعَرضاً وأقْتُُل قَْوَمها        َزْعماً وَربِّ البيِت لْيَس بَمْزَعمُِعلِّ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )قومها(

  .إضافة معنوية واجبة

 المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )ورب البيت(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(و لَقَْد نََزلِْت فال تَظُنِّي غَْيَرُه،      مني بَمنْزِلَِة الُمَحبِّ الُمكَْرمِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )غيره(

  .إضافة معنوية واجبة

مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، وقع اسماً: )بمنزلة المحب(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  

  )1(كَْيفَ الَمَزاُر وقَْد تََربََّع أْهلُها       بُعنَْيَزتَْينِ وأْهلُنا بالغَْيلمِ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )أهلها(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضـيف إلـى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب       :)أهلنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(إْن كُنِْت أْزَمْعِت الِفراقَ فإنَّما       ُزمَّتْ رِكاُبكُُم بلَْيلٍ ُمظِْلمِ
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ـ : )ركابكم( ف، المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المخاطبين فاكتسب التعري

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َما َراَعِني إال َحمولَةُ أْهِلها       َوْسطَ الدِّيارِ تََسفُّ َحبَّ الِخْمِخمِ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير الغائبـة   : )حمولة أهلها(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

فاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مضا: )أهلها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )وسط الديار(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )حب الخمخم(

  .فة معنوية جائزةإضا

  )4(فيها اثْنَتانِ وأربعوَن َحلوبةً        سوداً كخافيِة الغُرابِ األْسَحمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )كخافية الغراب(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(ُه لَذيِذ الَمطَْعمِإذْ تَْستَبيَك بأْصلَتيٍّ ناِعمٍ         َعذْبٍ ُمقَبَّلُ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً لعذب، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )مقبله( 

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف التنوين، : )لذيذ المطعم(

  .إضافة لفظية جائزة

  )2(شَاِدنٍ       َرشٍأ ِمَن الِغْزالنِ لْيَس بِتَوام و كأنَّما نظََرتْ بَِعْينْي
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب حـذف   : )بعيني شادن(

  .النون، إضافة لفظية جائزة

  )3(و كـأنَّ فَأَرةَ تاجِرٍ بِقَِسيَمٍة         َسَبقَتْ َعوارَِضها إلْيَك ِمَن الفَمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى اسم نكرةة فاكتسب التخصـيص،   :)فأرة تاجر(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )عوارضها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(بَِمْعلَمِ أو َروضةً أنُفاً تََضمََّن نَْبتَها       غَيثٌ قليُل الدِّْمنِ ليَس

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبـة فاكتسـب التعريـف،    : )نبتها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف التنـوين،  : )قليل الدمن(

  .إضافة لفظية جائزة

  )1(مما تعتِّقُُه ُملوُك األْعَجمِ   أو َعاِتقاً من أذرِعاتَ ُمَعتَّقاً     

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )ملوك األعجم(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(َجاَدتْ َعليها كلُّ َعْينٍ ثَرٍَّة        فَتَركَْن كُلَّ حديقٍة كالدِّْرَهمِ

أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، : )كل عين(

  .معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )كل حديقة(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َسّحاً وتْسكاباً فَكُلَّ َعشيٍَّة        َيْجرِي َعليها الماُء لم َيتََصرَّمِ

م معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التعريف، المضاف اس: )فكل عشية(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(فَتََرى الذُّباَب بِها ُيغَنِّي َوْحَدُه       َهزِجاً كِفْعلِ الشَّارِبِ الُمتََرنِّمِ

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  : )وحده(

  .واجبة معنوية

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )كفعل الشارب(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  

  )1(غَرِداً َيُسنُّ ِذَراَعُه بِِذراِعِه        ِفْعَل الُمِكبِّ على الزِّناِد األْجذَمِ

ير الغائب فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضم: )ذراعه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     : )بذراعه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )فعل المكب(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(ْصبُح فوقَ ظهرِ َحِشيٍَّة       وأبيتُ فَوقَ سراِة أدهَم ُملَْجمِتُْمِسي وتُ
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرفـة  : )فوق ظهر(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليـه، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       : )ظهر حشية(

  .تخصيص، إضافة معنوية جائزةال

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )فوق سراة(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(و ُحِشيَِّتي َسْرٌج على َعْبلِ الشَّوى         نَْهٍد َمراِكلُُه نَبيلِ الَمْحزِمِ

ف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضي: )وحشيتي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )عبل الشوى(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً لنهد، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )مراكله(

  .بةإضافة معنوية واج

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف التنوين، : )نبيل المحزم(

  .إضافة لفظية جائزة

  )1(هْل تُْبِلغَنِّي داَرها شَدنيَّةٌ          لُِعنَتْ بَِمْحرومِ الشَّرابِ ُمَصرَّمِ

فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة: )دارها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب  : )بمحروم الشراب(

  . التعريف، إضافة معنوية جائزة
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  )2(خَطَّاَرةٌ ِغبَّ السُّرى َزيَّافةٌ         تَِقُص اإلكاَم بِكُلِّ خُفٍّ ِميثَمِ

، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب: )غب السرى(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )بكل خف(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(و كأنَّما أِقُص اإلكاَم َعِشيَّةً        بِقَريبِ بين الَمنِْسَمْينِ ُمَصلَّمِ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بين المنسمين(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(َيأوي إلى ِحَزِق النَّعام كَما أَوتْ        ِحَزقٌ َيَماِنَيةٌ ألْعَجَم طُْمِطمِ

فـة فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معر  : )حزق النعام(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(َيتَْبْعَن قُلَّةَ رأِسِه وكأنَُّه       َزْوٌج على َحَرجٍ لَُهنَّ مخَيَّمِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير الغائـب  : )قلة رأسه(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب: )رأسه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2( َصْعٌل يعوُد بِذي الُعشَْيَرِة َبْيَضُه     كالَعْبِد ذي الفروِ الطَّويلِ األْصلَمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم علـم فاكتسـب     : )بذي العشيرة(

  .نوية واجبةالتعريف، إضافة مع
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )بيضه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضافة : )ذي الفرو( 

  .معنوية واجبة

  )3(راَء تَنِْفُر عن ِحياضِ الدَّْيلَمِشَرِْبتُ بِماِء الدُّْحُرَضْينِ فأصبَحتْ       َزو

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم علـم فاكتسـب    : )بماء الدحرضين(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )جياض الديلم(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  

  )1(نَّما َينْأى بجاِنبِ َدفِّها الـ        َوْحِشيِّ َبْعَد َمخيلٍَة وتََزغُّمِو كأ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )بجانب دفها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

الغائبة فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير: )دفها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكـان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       : )بعد مخيلة(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )2(أْبقى لَها طوُل السِّفارِ ُمقَْرَمداً          َسنَداً وِمثَْل َدعاِئمِ الُمتَخِّيمِ

اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   المضاف : )طول السفار(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرف : )مثل دعائم(

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه: )دعائم المتخيم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

 )3(َبَركَتْ على َماِء الرِّداعِ كأنَّما          َبَركَتْ على قََصبٍ أَجشَّ ُمَهضَّمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )ماء الرداع(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(ُرّباً أو كَُحْيالً ُمْعقَداً            َحشَّ الِقياُن بِِه َجواِنَب قُْمقُمِو كأنَّ 

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )جوانب قمقم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(قْرمَِينْباُع من ِذفْرى غَضوبٍ ُحرٍَّة         َزّيافٍَة ِمثْلِ الفَِنيِق الُم

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )ذفرى غضوب(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )مثل الفنيق(

  .معنوية واجبة

  )2(بأخِْذ الفارِسِ الُمْستَلِْئمِ إْن تُغِْدفي دوني الِقناَع فإنَّني         طَبٌّ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )دوني(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بأخذ الفارس(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(بَِما َعِلْمِت فإنَّني         َسْمٌح ُمخَالقَتي إذا لْم ُأظْلَمِ َأثِْني َعليَّ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )مخالفتي( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(فإذا ظُِلْمتُ فإنَّ ظُلِْمَي باِسٌل        ُمرُّ َمذاقَتُُه كطْعمِ الَعلْقَمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسم إن، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )ظلمي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  : )مذاقته(

  .معنوية واجبة

  )1(لُمْعلَمِو لقَْد شَرِْبتُ من الُمدامِة َبْعَدما       َركََد الهواجُر بالَمشوِف ا

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم موصـول فاكتسـب البنـاء،    : )بعدما(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(بِزجاَجٍة َصفْراَء ذاِت َأِسرٍَّة         قُرِنَتْ بأْزَهَر في الشِّمال ُمفَدَّمِ

كتسب التخصيص، إضافة المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم نكرة فا: )ذات أسرة(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )الشمال مقدم(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )3(فإذا شَرِْبتُ فإنَّني ُمْستَهِلٌك         مالي، وِعْرِضي َواِفٌر لْم ُيكْلَمِ
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به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً: )مالي( 

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )عرضي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(و إذا َصَحْوتُ فما ُأقَصُِّر عن نََدى       وكََما َعِلْمت شماِئلي وتَكَرُّمي

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )شمائلي( 

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )تكرمي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(ِق األْعلَمِو حليلِ غانيٍة تََركْتُ ُمجدَّالً       تَْمكو فَريَصتُُه كَِشْد

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )حليل غانية(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائـب فاكتسـب التعريـف،    : )فريصته(

  .إضافة معنوية واجبة

اً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، وقع اسم: )كشدق األعلم(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )2(َعجِلَتْ َيداَي لُه بِمارِنِ طَْعنٍَة       وَرشاشِ ناِفذٍَة كَلَْونِ الَعنَْدمِ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )يداي(

  .معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب تخفيف : )ن طعنةبمار(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )رشاش نافذة(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً: )كلون العندم(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(َهال َسألِْت الخَْيَل يا اْبنَةَ َماِلٍك       إْن كنِْت جاِهلةً بما لْم تَْعلَِمي

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابنة مالك(

  .معنوية واجبة

  )1(حالِة سابِحٍ         نَْهٍد تعاَوُرُه الكُماةُ ُمكَلَّمِإذْ ال أزاُل على رِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )رحالة سابح( 

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(طَْوراً ُيَعرَُّض للطِّعانِ وتارةً       يأوي إلى َحِصِد الِقِسيِّ َعَرْمَرمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )سيحصد الق(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(ُيخْبِْرِك َمْن شَهَِد الَوقاِئَع أنَّني       أغْشَى الَوغَى وأِعفُّ ِعنَْد الَمغْنَمِ

اكتسـب  المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة ف   : )عند المغنم(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(و ُمَدجَّجٍ كَرَِه الكُماةُ ِنَزالُه        ال ُمْمِعنٍ َهَرباً وال ُمْستَسِلمِ
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )نزاله(

  .إضافة معنوية واجبة

  )5(بُِمثَقٍَّف َصْدِق القَناِة ُمقَوَّمِ      َجاَدتْ َيداَي لَُه بِعاجِلِ طَْعنٍَة  

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )يداي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب تخفيف : )بعاجل طعنة(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضافة : )القناةصدق (

  .معنوية جائزة

  )1(بَِرِحيَبِة الفَْرغَْينِ َيْهِدي َجْرُسها       باللَّْيلِ ُمْعتَسَّ السِّباعِ الُضرَّمِ

فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة: )برحيبة الفرغين(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبـة فاكتسـب التعريـف،    : )جرسها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيـف  : )معتس السباع(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )2(ْمحِ الطَّويلِ ثياَبُه       لَْيَس الكَريُم على القَنَا بُِمَحرَّمِكَمَّشْتُ بالرُّ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )ثيابه(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )3(َصمِو تََركْتُُه َجَزَر السِّباعِ َينُشْنَُه          ما َبْيَن قُلَِّة َرْأِسِه والِمْع

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )جزر السباع(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسـم مضـاف   : )بين قلة(

  .إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم : )رأسه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(و ِمشَكِّ َسابِغٍَة َهتَكْتُ فُروَجها        بالسَّْيِف ِعْن َحامي الَحقيقِة ُمْعلَمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )مشك سابغة(

  .فة معنوية جائزةالتعريف، إضا

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )فروجها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )حامي الحقيقة(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )2(ا شَتا         َهتَّاِك غاياِت التِّجارِ ُملَوَّمَِربٍِذ َيداُه بالِقداحِ إذ

المضاف اسم معرب، وقع بدالً من المضمر، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     : )يداه( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )غايات التجار(

  .ائزةالتعريف، إضافة معنوية ج

  )3(َبطَلٍ كأنَّ ِثياَبُه في َسْرَحٍة       ُيْحذَى ِنعاَل السِّْبِت لْيَس بِتَْوام
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المضاف اسم معرب، وقع اسم كأن، أضيف إلى ضمير الغائـب فاكتسـب التعريـف،    : )ثيابه(

  .إضافة معنوية واجبة

ب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتس: )نعال السبت(

  .إضافة معنوية جائزة

  

  )1(لمَّا َرآِني قََصْدتُ ُأريُدُه        أْبَدى نَواجِذَُه ِلغَْيرِ تََبسُّمِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )نواجذه( 

  .إضافة معنوية واجبة

اً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجرور: )لغير تبسم(

  .المصدرية، إضافة معنوية واجبة

  )2(فَطََعنْتُُه بالرُّْمحِ ثُمَّ َعلَْوتُُه        بُِمَهنٍَّد صاِفي الَحديَدِة ِمخْذَمِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب تخفيف : )صافي الحديدة(

  .التنوين، إضافة لفظية جائزة

  )3(َعْهِدي بِِه شَدَّ النَّهارِ كانَّما       خُِضَب اللَّباُن وَرأُسُه بالِعظِْلمِ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )عهدي(

  .معنوية واجبة

ضـافة  المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إ: )شد النهار(

  .معنوية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )رأسه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(يا شاةَ ما قَنَصٍ ِلَمْن َحلَّتْ لَُه      َحُرَمتْ عليَّ ولَْيتَها لْم تَْحُرمِ

سم معرفة فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى ا: )شاة ما قنص(

  .إضافة معنوية جائزة

  

  )1(اذَْهبِي       فَتََحسَِّسي أخَْباَرها لي واعلِمي: فََبَعثْتُ َجارَِيِتي فَقُلْتُ لها

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )جاريتي(

  .إضافة معنوية واجبة

م معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  المضاف اس: )أخبارها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(فَكأنَّما التَفَتَتْ بِجِيِد َجدايٍة       َرشَإ ِمَن الِغْزالنِ ُحرٍّ أْرثَمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )بجيد جداية(

  .نوية جائزةالتخصيص، إضافة مع

  )3(نُّبْئتُ َعْمراً غَْيَر شاِكرِ ِنْعَمِتي          والكُفُْر َمخَْبثَةٌ ِلنَفْسِ الُمنِْعمِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به ثانياً، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )غير شاكر(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

يه، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إل: )شاكر نعمتي(

  .المتكلم فاكتسب تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )نعمتي(

  .إضافة معنوية واجبة

ـ   : )لنفس المنعم( ب المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتس

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )4(و لقَْد َحِفظْتُ َوَصاةَ َعمِّي بالضَُّحى       إذْ تَقِْلُص الشَّفَتانِ َعْن َوَضحِ الفَمِ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم مضاف إلى ضـمير  : )وصاة عمي( 

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

مضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   ال: )عمي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )وضح الفم(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1( ُل غَْيَر تَغَْمغُمِفي َحْوَمِة المْوِت التي ال تَشْتَِكي        غََمراِتها األْبطا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )حومة الموت(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )غمراتها(

  .إضافة معنوية واجبة

معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب المصدرية، إضافة المضاف اسم : )غير تغمغم(

  .معنوية واجبة

  )2(إذْ َيتَّقوَن بَِي األِسنَّةَ لْم أِخْم         َعنْها ولْو أنِّي تََضايقَ ُمقَْدِمي
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )مقدمي( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(لمَّا َرأيتُ القَْوَم أقَْبَل َجْمُعُهْم         َيتَذامروَن كََرْرتُ غَْيَر ُمذَمَّمِ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسـب التعريـف،   : )جمعهم( 

  .إضافة معنوية واجبة

تخصيص، إضافة المضاف اسم معرب، وقع حاالً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب ال: )غير مذمم(

  .معنوية واجبة

  )1(َيْدعوَن َعنْتََر والرَِّماُح كأنَّها        أشْطاُن بِْئرٍ في لَبانِ األْدَهمِ

المضاف اسم معرب، وقع خبر كأن، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )أشطان بئر(

  .إضافة معنوية جائزة

، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً: )لبان األدهم(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(َما زِلْتُ أْرِميهِْم بِثُغَْرِة نَْحرِِه        ولََباِنِه َحتَّى تََسْرَبَل بالدَّمِ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )بثغرة نحره(

  .نوية جائزةالغائب فاكتسب التعريف، إضافة مع

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )نحره(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )لبانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(وشَكا إليَّ بَِعْبَرٍة وتََحْمُحمِ    فاْزَورَّ ِمْن َوقْعِ القَنا بلَباِنِه     

                                                 
 .181ص  .شرح الديوان )3(

 .182ص . شرح الديوان )1(

 .183ص . شرح الديوان )2(



 305

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )وقع القنا(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بلبانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  

  )1(ْيُل تَقْتَِحُم الخَباَر َعوابِساً         ما َبْيَن شَْيظََمٍة وأْجَرَد شَْيظَمِو الخَ

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )بين شيظمة(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )2(َعنْتََر قَدِّمِ و لقَْد شَفَى نَفِْسي وأبََّرأ ُسقَْمها        ِقيُل الفَوارِسِ َوْيَك

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )نفسي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )سقمها(

  .إضافة معنوية واجبة

فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع: )قيل الفوارس(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(ذُلٌُل جِماِلي َحْيثُ ِشْئتُ ُمشايِعي        لُبِّي وأْحِفُزُه بَِرأي ُمْبَرمِ

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المـتكلم فاكتسـب التعريـف،    : )جمالي( 

  .إضافة معنوية واجبة
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اف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  المض: )مشايعي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(إنِّي َعَداِني أْن أزوَرِك فاْعلِمي       ما قَْد َعِلْمِت وبعُض ما لْم تَْعلَِمي 

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم موصول فاكتسب البناء، إضـافة  : )بعض ما(

  .ة واجبةمعنوي

  

  )1(َحالتْ رِماُح َبِني بغيضٍ دونَكُْم      وَزَوتْ َجواِني الَحْربِ َمْن لْم ُيْجرِمِ

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )رماح بني(

  .معنوية جائزة

تسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم علم فاك: )بني بغيض(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )جواني الحرب(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(و لَقَْد كرْرتُ الُمْهَر َيدَمى نحُرُه        َحتَّى اتَّقتْني الخَْيُل بِاْبنَْي ِحذَْيمِ

اعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع ف: )نحره(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب حـذف النـون،    : )ابني حذيم(

  .إضافة لفظية جائزة

  )3(و لقْد خشيتُ بأْن أموتَ ولْم تَُدْر       للحربِ دائرةٌ على اْبنَْي َضْمَضمِ
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اف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب حـذف  المض: )ابني ضمضم(

  .النون، إضافة لفظية جائزة

  )4(الشَّاِتَمْي ِعْرِضي ولْم أشْتُْمُهَما         والنَّاذَرْينِ إذا لََم الْقَُهَما َدِمي

المضاف اسم معرب، وقع مفعول به، اضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )الشاتمي عرضي(

  .لم، اكتسب حذف النون، إضافة لفظية جائزةالمتك

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )عرضي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   : )دمي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(تََركْتُ أَباُهما         َجَزراً لخامَعٍة وكلُّ نَْسرٍ قَشَْعمِ إْن َيفَْعال فلقَْد

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المثنـى الغائـب فاكتسـب    : )أباهما(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف، إضـافة   : )كل نسر(

  .وية واجبةمعن

  )البحر الوافر(

  )2(أتَاِني طَْيفُ َعْبلةَ في الَمنام         فَقَبَّلِني ثَالثَاً في اللّثَام

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )طيف عبلة(

  .معنوية جائزة

  )3(ُعُل في ِعظاميو َودََّعني فأْوَدَعني لَهِيباً           ُأَستُِّرُه وَيشْ
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب     : )عظامي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(و لْوال أنَّني أخْلو بِنَفِْسي        وُأطِْفُئ بالدُّموعِ َجَوى غََرامي 

ر المـتكلم فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمي   : )بنفسي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )جوى غرامي(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )غرامي(

  .واجبة إضافة معنوية

  )1(لَُمتُّ أسًى وكْم أشكُو ألنَّي        أغَاُر َعليِك َيا بدَر التَّمام

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )بدر التمام(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(طامأيا اْبنَةَ َماِلٍك كَْيفَ التََّسلّي         وَعْهُد َهَواِك ِمْن َعْهِد الِف

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابنة مالك(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير المخاطبـة   : )عهد هواك(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

ضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريف، المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أ: )هواك(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )عهد الفطام(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3( و كْيفَ أُروُم ِمنِْك القُرَب يوماً      وَحْوَل ِخَباِك آَساُد األَجام

ف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   المضا: )حول خباك(

  .المخاطبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )آساد األجام(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(ْبرِ َيا بنْتَ الِكَرامو َحقِّ َهَواِك ال َداَويتُ قَلْبِي       بِغَْيرِ الصَّ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )حق هواك(

  .المخاطبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المخاطبة فاكتسب التعريف، : )هواك(

  .إضافة معنوية واجبة

لمضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعريـف،   ا: )قلبي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بغير الصبر(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة : )بنت الكرام(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(إلى أْن أْرتَِقي َدَرَج الَمَعاِلي        بِطَْعنِ الرُّْمحِ أْو َضْربِ الُحَسامي
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )درج المعالي(

  .إضافة معنوية جائزة

قع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    المضاف اسم معرب، و: )بطعن الرمح(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب   : )ضرب الحسامي(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(أنَا الَعْبُد الذي خُبِّْرِت َعنُْه       َرَعْيتُ جِماَل قَْوِمي ِمْن ِفطامي

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير المتكلم : )جمال قومي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )قومي(

  .إضافة معنوية واجبة

مجروراً، أضيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      المضاف اسم معرب، وقع اسماً: )فطامي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(أُروُح ِمَن الصَّباحِ إلى َمِغيبٍ       وأْرقُُد َبْيَن أطْنَابِ الِخيام

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرف : )بين أطناب(

  .فة معنوية واجبةباأللف والالم فاكتسب التعريف، إضا

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )أطناب الخيام(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(أِذلُّ لَعْبلٍة ِمْن فَْرِط َوْجِدي       وأْجَعلُها ِمَن الدُّنَْيا اْهِتمامي
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إلى اسم مضاف إلى ضـمير   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف: )فرط وجدي(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )اهتمامي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(و أمتَِثُل األَوامَر ِمْن أبِيَها       وقَْد َملََك الَهوى ِمنِّي زَِمامي

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )أبيها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )زمامي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(ْبَل الِحَمامَرِضيتُ بُِحبِّها طَْوعاً وكُْرهاً      فََهْل أْحظَى بَِها قَ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )بحبها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )قبل الحمام(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(رِي      ألِني فَارٌِس ِمْن نَْسلِ َحامو إْن َعاَبتْ َسواِدي فَْهَو فَخْ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )سوادي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )فخري(

  .معنوية واجبة
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اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  المضاف : )نسل حام(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(و ِلي قَلٌْب أشَدُّ ِمَن الرَّواسي        وِذكْرِي ِمثُْل َعْرِف الِمْسِك نامي

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )ذكري(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معرف باأللف : )مثل عرف(

  .والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )عرف المسك(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(تَْسطُو        َعلَيَّ َمَها الشََّرّبِة والخَُزامو تَقْنُُصِني ِظَبا السَّْعِدي و

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )ظبا السعدي(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )مها الشربة(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(أبِيَك ال أْسلُو َهَواَها         ولْو طََحنَتْ َمَحبَّتَُها ِعظامي لَعْمُر

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير المخاطبـة   : )لعمر أبيك(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب : )هواها(

  .إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )محبتها(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ياء المخاطبة فاكتسب التعريـف،  : )عظامي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ومٍ          َسالٌم في َسالمٍ  في َسالمِ َعلَْيِك أيا ُعَبْيلةُ كلَّ ي

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )كل يوم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(

  )1(تَُعنِّفُِني َزبِيَبةُ في الَمالم        على اإلقَْدام في يومِ  الزَِّحام

اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      المضاف: )يوم الزحام(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(تَخَافُ عليَّ أْن ألْقَى ِحَمامي       بِطَْعنِ الرُّْمحِ أو َضْربِ الُحَسام

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ياء المخاطبة فاكتسـب التعريـف،   : )حمامي(

  .ة واجبةإضافة معنوي

  .يجب كسر آخر االسم المضاف ويجوز فتح أو تسكين الياء: حكم الياء

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )بطعن الرمح(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )ضرب الحسام(

  .ريف، إضافة معنوية جائزةالتع

  )3(َمقَاٌل لْيَس َيقَْبلُُه ِكراٌم         وال َيْرَضى بِِه غْيُر اللَِّئام
                                                 

 .188ص . شرح الديوان )3(
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التخصـيص،   : )غير اللئام(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(اِلماً والَبْحُر طَاميَيخُوُض الشَّْيخُ في َبْحرِ الَمنَايا        وَيْرجُِع َس

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )بحر المنايا(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )1(و يأِتي الَمْوتُ ِطفالً في ُمُهوٍد       وَيلْقَى َحتْفَُه قَْبَل الِفطام

لى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إ: )حتفه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )قبل الفطام(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(فََعْيشَُك تَْحتَ ِظلِّ الِعزِّ يوماً        وال تَْحتَ الَمذَلَِّة ألْفَ َعام

معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المخاطـب فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم : )عيشك(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضاف إلى اسم معـرف  : )تحت ظل(

  .باأللف والالم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

سم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ا: )ظل العز(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )تحت المذلة(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )ألف عام(

  )البحر الكامل(                                                           .إضافة معنوية جائزة

  )3(َهاَج الغَرام فَُدْر بِكأسِ ُمَدام        َحتَّى تَِغيَب الشَّْمُس تَْحتَ ظَالم

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )بكأس مدام(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )ت ظالمتح(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )1(و َدْع الَعواِذَل ُيطِْنُبوا في َعذِْلهِْم       فأنَا َصديقُ اللَّومِ واللّوَّام

ـ    : )عذلهم( ب المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغـائبين فاكتس

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )صديق اللوم(

  .إضافة معنوية جائزة

  )البحر الوافر(                                                             قافية النون 

  )2(وَما القَتْ َبنُو األْعَجام ِمنَّا     َسِلي يا َعْبلَةَ الَجَبلينِ َعنَّا     

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )عبلة الجبلين(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضافة : )بنو األعجام(

  .معنوية واجبة

  )3(ْم لمَّا أتَْونا       تَُموُج َمواِكٌب إنْساً وجِنَّاأَبْدنَا َجْمَعُه
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، : )جمعهم( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(و َراُموا أكْلَنَا ِمْن غَْيرِ جوعٍ      فأشَْبْعنَاُهُم َضْرباً وطَْعنا

معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم : )أكلنا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )غير جوع(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )1(نَاَضَرْبناُهْم بِِبِيضٍ ُمْرَهفَاٍت        تَقُدُّ ُجُسوَمُهْم ظَْهراً وَبط

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعريف، : )جسومهم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و فَرَّقْنا الَمواِكَب َعْن ِنساٍء       َيزِْدَن على ِنساِء األْرضِ ُحْسنَا

ـ  : )نساء األرض( ة فاكتسـب  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرف

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(و كْم ِمْن َسيٍِّد أْضَحى بَِسْيِفي       خَِضيَب الراَحتَْينِ بِغَْيرِ ِحنَّا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )بسيفي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

وقع خبر أضحى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب   المضاف اسم معرب،: )خضيب الراحتين(

  .تخفيف التنوين، إضافة لفظية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب      : )بغير حنا(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )4(او كْم َبطَلٍ تََركْتُ ِنساُه تَْبِكي       ُيَردِّْدَن النَّواَح َعليِه ُحْزنَ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )نساه( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(و َحجَّاٌر َرأى طَْعِني فَنَاَدى        تَأنَّى يا اْبَن شَدَّاٍد تأنَّى

ـ  : )طعني( ف، المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسـب التعري

  .إضافة معنوية واجبة

  .يجب كسر آخر االسم المضاف ويجوز فتح أو تسكين الياء: حكم الياء

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ابن شداد(

  .معنوية واجبة

  )2(أنَا الِحْصُن الَمِشيُد آللِ َعْبسٍ       إذا َما شَاَدتْ األْبطاُل ِحْصنا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريف، : )آلل عبس( 

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر البسيط( 

  )3(يا طاِئَر الَبانِ قَْد َهيَّْجتَ أشَْجاِني      وزِْدتَِني طََرباُ يا طاِئَر الَبانِ

اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى : )طائر البان(

  .إضافة معنوية جائزة

                                                 
 .195ص  .وانشرح الدي )4(

 .195ص  .شرح الديوان )1(

 .195ص  .شرح الديوان )2(

 .196ص  .شرح الديوان )3(



 318

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )أشجاني(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )طائر البان(

  .إضافة معنوية جائزة

  )1(النَّوحِ واْسِعْدِني على َحَزني    َحتَّى تََرى َعَجباً ِمْن فَْيضِ أْجفاِني زِْدِني ِمَن

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير المـتكلم فاكتسـب      : )حزني(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

ـ : )فيض أجفاني( مير المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ض

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )أجفاني(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(َو ِقفْ ِلتَنْظَُر َما بِي ال تَكُْن َعجِالً     واْحذَْر ِلنَفِْسَك ِمْن أنْفاسِ ِنيراِني 

مضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المخاطـب فاكتسـب    ال: )لنفسك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  : )أنفاس نيراني(

  .المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

ه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إلي: )نيراني(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3( َو ِطْر لََعلََّك في أْرضِ الِحجازِ تََرى      َركْباً على َعاِلجٍ أْو ُدوَن نعمانِ
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم علـم، اكتسـب     : )أرض الحجاز(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  : )نعمان دون(

  .إضافة معنوية واجبة

  

  )1(َيْسرِي بِجارَِيٍة تَنَْهلُّ أْدُمُعها       شَْوقاً إلى َوطَنٍ نَاٍء وجِيرانِ

إضافة  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف،: )أدمعها(

  .معنوية واجبة

  )2(نَاشَْدتَُك اَهللا يا طَْيَر الَحَمامِ  إذا      َرأيتَ يوماً ُحُموَل القَْومِ فانْعاِني

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )طير الحمام( 

  .إضافة معنوية جائزة

أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به،: )حمول القوم(

  .إضافة معنوية جائزة

  )3(طَريحاً تََركْناُه وقَْد فَِنَيتْ      ُدُموُعُه وْهَو َيْبِكي بالدَّمِ القاِني: و قُْل

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضافة : )دموعه(

  .معنوية واجبة

  )البحر الوافر(

  )4(ُأِحبُِّك، َيا ظَلوُم، فأنِْت ِعنِْدي       َمكاَن الرُّوحِ ِمْن َجسِد الَجَبانِ
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المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )عندي(

  .إضافة معنوية واجبة

كتسـب  المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فا   : )مكان الروع(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )جسد الجبان(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )البحر الكامل(

  )1(يا ِقْبلَةَ القُصَّاِد، يا تَاَج الُعال        يا َبْدَر َهذا الَعْصرِ في كَْيواِنِه

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،    :)قبلة القصاد(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضافة : )تاج العال(

  .معنوية جائزة

فة المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم إشارة فاكتسب البنـاء، إضـا  : )بدر هذا(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب      : )كيوانه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(يا ُمخجِالَ نَْوَء السََّماِء بُِجوِدِه       يا ُمنِْقذَ الَمْحزونِ ِمْن أْحَزاِنِه

ضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أ: )نوء السماء(

  .إضافة معنوية جائزة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بجوده(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع منادى، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب تخفيـف   : )منقذ المحزون(

  .زةالتنوين، إضافة لفظية جائ

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     : )أحزانه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  

  )1(يا َساِكنيَن ِدياَر َعْبسٍ إنَّني       القَْيتُ ِمْن ِكْسَرى وِمْن إْحَساِنِه

سـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم علم فاكت: )ديار عبس(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     : )إحسانه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(َما لْيَس ُيوَصفُ أْو ُيقَدَُّر أو َيفي      أْوَصافَُه أحٌد بَِوْصِف ِلَساِنِه

به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً: )أوصافه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضمير : )بوصف لسانه(

  .الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

عريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب الت: )لسانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َمِلٌك َحَوى ُرتََب الَمَعاِلي كُلََّها       بُِسُموِّ َمْجٍد َحلَّ في ايواِنِه
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، : )رتب المعالي(

  .إضافة معنوية جائزة

، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع توكيداً معنوياً: )كلها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )بسمو مجد(

  .التخصيص، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )ايوانه(

  .ية واجبةإضافة معنو

  )1(َمْولًى بِِه شَُرفَ الزَّماُن وأهلُُه      والدَّْهُر نَاَل الفَخَْر ِمْن ِتيَجاِنِه

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )أهله(

  .إضافة معنوية واجبة

ير الغائـب فاكتسـب   المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـم   : )تيجانه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(و إذا َسطا خافَ األنَاُم َجميُعُهْم       ِمْن بْأِسِه، واللَّْيثُ ِعنَْد ِعياِنِه

المضاف اسم معرب، وقع توكيداً معنوياً، أضيف إلى ضـمير الغـائبين فاكتسـب    : )جميعهم( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

سم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، المضاف ا: )بأسه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )عند عيانه(

  .الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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مير الغائب فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ض: )عيانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(الُمظْهُِر اإلنَْصافَ في أياِمِه        بِِخصاِلِه، والَعْدَل في ُبلَْداِنِه

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )ايامه(

  .إضافة معنوية واجبة

وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     المضاف اسم معرب، : )بخصاله(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بلدانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(أمَسْيتُ في َرْبعٍ خَصيبٍ ِعنَْدُه       ُمتَنَزِّهاً ِفيِه وفي ُبْستَاِنِه

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )عنده(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب      : )بستانه(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(ي َمَواِهَبُه وُجوَد َبناِنِهو نَظَْرتُ بِْركتَُه تَِفيُض، وَماُؤَها      َيْحِك

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )بركته(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )ماؤها(

  .معنوية واجبة
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ع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وق: )مواهبه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى ضـمير   : )وجود بنانه(

  .الغائب فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

اكتسـب التعريـف،   المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب ف: )بنانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(في َمْرَبعٍ َجَمَع الرَّبيَع بَِرْبِعِه       ِمْن كُلِّ فَنٍّ الَح في أفْنَاِنِه

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )بربعه(

  .إضافة معنوية واجبة

مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص،  المضاف اسم معرب، وقع اسماً: )كل فن(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )أفنانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و طُيوُرُه ِمْن كُلِّ نَْوعٍ أنْشََدتْ       َجْهراً بأنَّ الدَّْهَر طَْوُع ِعناِنِه

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، إضافة : )طيوره(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )كل نوع(

  .إضافة معنوية واجبة

ى ضمير الغائـب  المضاف اسم معرب، وقع خبر أن، أضيف إلى اسم مضاف إل: )طوع عنانه(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريـف،  : )عنانه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َمِلٌك إذا ما َجاَل في يوم اللِّقَا       َوقَفَ الَعُدوُّ ُمَحيَّراً في شَأِنِه

سم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، المضاف ا: )يوم اللقا( 

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسب التعريف، : )شأنه(

  .إضافة معنوية واجبة

  قافية الهاء

  )البحر الكامل(

  )1(اَء باِسلٍة ُيخافُ َرَداَهاو كَتيَبٍة لَبَّْستَُها بِكَتيَبٍة      شَْهب

المضاف اسم معرب، وقع نائب فاعل، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )رداها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(خَرَساَء ظاِهَرِة األداِة كأنَّها      ناٌر ُيشَبُّ وقُوُدها بِلَظاها

اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى : )ظاهرة األداة(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع نائب فاعل، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )وقودها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب      : )بلظاها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(لكُماةُ َبنو الكُماِة كأنَُّهْم      والخَْيُل تَْعثُُر في الَوغَى بِقَناهافيها ا
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المضاف اسم معرب، وقع بدالً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )بنو الكماة(

  .معنوية واجبة

يف، المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعر: )بقناها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(ُصُبٌر أَعدُّوا كُلَّ أْجَرَد َسابِحٍ      ونَجِيَبٍة ذََبلَتْ وخَفَّ َحشاها

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )كل أجرد(

  .إضافة معنوية واجبة

غائبة فاكتسب التعريف، إضافة المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير ال: )حشاها(

  .معنوية واجبة

  )2(َيْحِملَن ِفتْياناً َمَداِعَس بالقَنا      وقُراً إذا َما الَحْرُب خَفَّ ِلواها

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )لواها( 

  .معنوية واجبة

  )3(َمرِسٍ إذا لَِحقَتْ خُصًى بِكُالها     ِمن كُلِّ أرَوَع ماجٍِد ذي َصْولٍة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )كل أروع( 

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع نعتاً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، إضافة : )ذي صولة(

  .معنوية واجبة

اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، المضاف : )بكالها(

  .إضافة معنوية واجبة
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  )4(ما اْستَْمتُ أنْثَى نَفَْسها في َمْوِطنٍ     َحتَّى ُأَوفِّي َمْهَرها َمْوالها

المضاف اسم معرب، وقع توكيداً معنوياً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )نفسها(

  .افة معنوية واجبةإض

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به أوالً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     : )مهرها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به ثانياً، أضيف إلـى ضـمير الغائبـة فاكتسـب     : )موالها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )1(ٍظ ِسلَْعةً      إال لُه ِعنِْدي بِها ِمثْالهاو لَما َرَزْأتُ أخا ِحفا

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )أخا حفاظ(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، : )عندي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )امثاله(

  .معنوية واجبة

  )2(أغْشَى فَتَاةَ الَحيِّ ِعنَْد َحليِلها      وإذا غََزا في الَجْيشِ ال أغْشَاها

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )فتاة الحي( 

  .افة معنوية جائزةإض

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى اسم مضـاف إلـى ضـمير    : )عند حليلها(

  .الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )حليلها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َما َبَدتْ لي َجاَرِتي       َحتَّى ُيوارِي َجاَرتي َمأواها و أغُضُّ طَْرِفي

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )طرفي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )جارتي(

  .ةمعنوية واجب

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )جارتي(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )مأواها(

  )البحر الوافر(                                                                   .معنوية واجبة

  )1(و َما أبقَيتُ ِفيَها َبْعَد بِشْرٍ     ِسَوى الِغْرَبانِ تَْحُجُل في فَالها

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم علم فاكتسـب التعريـف،   : )بعد بشر(

  .إضافة معنوية واجبة

إلى اسم علم فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف : )سوى الغربان(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )فالها(

  )البحر الكامل(                                                           .إضافة معنوية واجبة

  )2(اها    فََعَسى الدِّياُر تُجيُب َمْن نَاَداهاِقفْ بالدَِّيارِ وِصْح إلى َبْيَد
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )بيدها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(َداٌر َيفوُح الِمْسُك ِمْن َعَرَصاِتها     والُعوُد والنَّدُّ الذَِّكيُّ َجنَاها

سم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير الغائبـة فاكتسـب    المضاف ا: )عرصاتها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضـافة  : )جناها(

  .معنوية واجبة

  )1(اَداٌر ِلَعْبلةَ شطَّ َعنِْك َمزاُرها      ونَأتْ لَعْمرِي َما أَراَك تََراَه

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبـة فاكتسـب التعريـف،    : )مزارها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )لعمري(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(بَِعْيِنَك أم َجفَاَك كََراها َما َباُل َعْيِنَك ال تََملُّ ِمَن الُبكَا     َرَمٌد

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير المخاطـب   : )بال عينك(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المخاطب فاكتسب التعريف، : )عينك(

  .إضافة معنوية واجبة

لمضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلى ضـمير المخاطـب فاكتسـب    ا: )بعينك(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، إضافة : )كراها(

  .معنوية واجبة

  )3(يُد ِسواهاو أكوُن أوََّل َضارِبٍ بُِمَهنٍَّد       َيفْرِي الَجماجَِم، ال ُير

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )أول ضارب(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )سواها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(أوََّل فارِسٍ َيغْشاها و أكوُن أوََّل فَارِسٍ َيغشى الَوغَى      فأقوُد

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريف، إضافة : )أول فارس(

  .معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  : )أول فارس(

  .إضافة معنوية جائزة

  )2(ني      شَْيخُ الُحروبِ وكَْهلَُها وفَتَاهاو الخَْيُل تَْعلَُم والفوارُِس أنَّ

المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى اسم معرفة فاكتسـب التعريـف،   : )شيخ الحروب(

  .إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )كهلها(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )فتاها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(يا َعْبَل كْم ِمْن فَارِسٍ خَلَّْيتُُه      في َوْسِط َرابَيٍة َيُعدُّ َحَصاها
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب      : )وسط رابية(

  .صيص، إضافة معنوية واجبةالتخ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريـف،  : )حصاها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(يا َعْبَل كْم ِمْن ُمْهَرٍة غَاَدْرتُها      ِمْن َبْعِد َصاِحبِها، تَُجرُّ خُطاَها

وراً، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير  المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجر: )بعد صاحبها(

  .الغائبة فاكتسب الظرفية، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )صاحبها(

  .إضافة معنوية واجبة

ـ : )خطاها( ف، المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعري

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(يا َعْبَل لْو أنِّي لَِقيتُ كَتيبةً      َسْبعيَن ألفاً َما َرِهْبتُ ِلقاَها

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسـب التعريـف،   : )لقاها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(جِلِدي ثَْوُبَها ورَِداها و أنا الَمِنيَّةُ واْبُن كُلِّ َمِنيٍَّة      وَسواُد

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم مضاف إلـى اسـم نكـرة    : )ابن كل(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصـيص،  : )كل منية(

  .إضافة معنوية واجبة
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لمضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم مضاف إلى ضـمير المـتكلم   ا: )سواد جلدي(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية جائزة

المضاف اسم معرب، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )جلدي(

  .إضافة معنوية واجبة

فاكتسب التعريف، إضـافة   المضاف اسم معرب، وقع خبراً، أضيف إلى ضمير الغائبة: )ثوبها(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير الغائبة فاكتسب التعريف، : )رداها(

  .إضافة معنوية واجبة

  )بحر الرجز(                                                             قافية األلف

  )1(لكُلِّ جارٍ حين َيْجرِي ُمنْتَهى

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجـروراً، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب       : )لكل جار(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعليـة فعلهـا   : )حين يجري منتهى(

  .مضارع فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(القَْوَم الُمنَىَما كُلُّ يوم تُْسِعفُ 

المضاف اسم معرب، وقع اسم ما العاملة عمل ليس، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب  : )كل يوم(

  .الظرفية، إضافة معنوية واجبة

  )3(َحقّاً وال تُخِْطيهُِم ُسْبُل الرََّدى

المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم معرفـة فاكتسـب التعريـف،    : )سبل الردى(

  .نوية جائزةإضافة مع
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  )البحر الطويل(                                                          قافية الياء

 )1(تَقوُل اْبنَةُ الَعْبِسيِّ قَرِّْب ِحمالَنا      وأقْداَسنا ثُمَّ انُْج إْن كنْتَ ناجِيا

التعريف، إضافة  المضاف اسم معرب، وقع فاعالً، أضيف إلى اسم علم فاكتسب: )ابنة العبسي(

  .معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسب التعريف، : )حمالنا(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضـمير المتكلمـين فاكتسـب    : )أقداسنا(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(ْن َيغْنَمِ اليوم نَفَْسُه      وَينْظُْر غَداً َيلْقَ الذي كاَن الِقياَم: فقُلْتُ لَها

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائب فاكتسـب التعريـف،   : )نفسه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(أال قاتََل اُهللا الطُّلوَل الَبواِليا       وقاتَل ِذكَْراَك السِّنيَن الخواِليا

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المخاطب فاكتسب التعريف، : )ذكراك(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(و قْولََك للشَّيِء الذي ال تنالُُه      إذا ما هَو اْحلْولَى أال ليتَ ذا ِليا

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلـى ضـمير المخاطـب فاكتسـب     : )قولك(

  .لتعريف، إضافة معنوية واجبةا

  )5(و نحُن َمنَْعنا بالفَروِق نساَءنا      نُطَرِّفُ َعنْها ُمشِْعالٍت غَواِشيا
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المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير المتكلمين فاكتسب التعريف، : )نساءنا(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الطويل(

  )1(تَِّقي      علْيهِنَّ أْن َيلْقَْيَن يوماً َمخَازِياو نَْحفَظُ َعوراِت النِّساِء ونَ

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )عورات النساء(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )2(َدُعوِني أَوفِّي السَّْيفَ، في الَحْربِ، َحقَُّه   وأشَْرُب ِمْن كأسِ الَمنّيِة َصاِفيا

المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أضيف إلى ضمير الغائـب فاكتسـب التعريـف،    : )حقه(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع اسماً مجروراً، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )كأس المنية(

  .التعريف، إضافة معنوية جائزة

  )3(ا الرُّْمُح، َعمِّي وخاِلياإنِّي َسيٌِّد واْبُن َسيٍِّد،    فَسْيِفي وهذ: و َمْن قاَل

المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب التخصيص، : )ابن سيد(

  .إضافة معنوية واجبة

المضاف اسم معرب، وقع مبتدأ، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضافة : )فسيفي(

  .معنوية واجبة

براً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريف، إضـافة  المضاف اسم معرب، وقع خ: )عمي(

  .معنوية واجبة
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المضاف اسم معرب، وقع اسماً معطوفاً، أضيف إلى ضمير المتكلم فاكتسب التعريـف،  : )خاليا(

  .إضافة معنوية واجبة

  )البحر الوافر(

  )1(لِقينَا يوَم َصْهباٍء َسرِّيْه       َحنَاِظلةً لُهْم في الَحْربِ ِنّيْه

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )يوم صهباء(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(و كان َزعيُمُهْم إذْ ذاَك لْيثاً      ِهَزْبراً ال ُيباِلي بالرَّزِيَّْه

يـف،  المضاف اسم معرب، وقع اسم كان، أضيف إلى ضمير الغائبين فاكتسب التعر: )زعيمهم(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(فخَلَّفْناُه َوْسطَ القَاعِ ُملْقًى      وَها أنَا طَاِلٌب قَتَْل الَبِقيَّْه

المضاف اسم معرب، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم معرفـة فاكتسـب     : )وسط القاع(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

ضيف إلى اسم معرفة فاكتسب التعريـف،  المضاف اسم معرب، وقع مفعوالً به، أ: )قتل البقيه(

  .إضافة معنوية جائزة
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  الفصل الثاني

  المضاف المبني

  )1(ِمثُْل َهَواِك أو أْضعافُه   ِعنِْدي، إذا َوقَع اإلياُس، َرجاُء! يا َعْبَل 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا وقع االياس(

فعلية فعلها ماض،اكتسب المضاف إليه البناء، المضاف من الظروف المالزمة لإلضـافة إلـى   

  .الجمل الفعلية دون غيرها، إضافتها معنوية واجبة

  )2(ما َساَءني لْوني واْسُم َزبِيَبٍة    إذْ قَصََّرتْ، عن ِهمَّتي، أْعَدائي

من الزمان، اكتسب المضاف إليـه   جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى: )إذ قصرت(

البناء، المضاف من الظروف المالزمة لإلضافة إلى الجمل بنوعيها وهنا أضيفت إلى جملة فعلية 

  .فعلها ماض، لذا وجب أن يكون الفعل ماضياً لفظياً ومعنى فاإلضافة معنوية واجبة الجر

  

  )3(ُب أبَدتْ ناَبهاوأنا الرَّبيُع لَمْن َيُحلُّ بِساَحتي   أَسٌد إذا ما الحْر 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف : )إذا ما الحرب أبدت نابها(

  .إلى جملة فعلية فعلها ماض، اكتسب المضاف إليه البناء، إضافة معنوية واجبة الجر

  )4(و إذا لِقيتُ كتيَبةً طاَعنتُها     وَسلْبتها يوَم اللقاِء ُعقاَبها

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )وإذا لقيت كتيبة(

  .فعلية فعلها ماض، اكتسب المضاف إليه البناء، إضافة معنوية واجبة الجر
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  )5(لَُدْن ذَرَّ قْرُن الشَّْمسِ َحتَّى تَغيََّبتْ  وأقَبَل لْيٌل َيقبُِض الطَّْرفَ غْيهُب

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى جملـة فعليـة   : )قرن الشمس لدن ذر(

فعلها ماض، وهي من الظروف المبهمة المالزمة لإلضافة لفظاً ومعنى، اكتسب المضاف إليـه  

  .البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(ذا َعتُبواو َمْن َيكْن َعْبَد قْومٍ ال ُيخَاِلفُُهْم   إذا َجفَْوُه وَيْستْرِضي إ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذا جفوه(

  .فعلها ماض،اكتسب المضاف إليه البناء، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا عتبوا(

  .اض،اكتسب المضاف إليه البناء، إضافة معنوية واجبةفعلها م

  )2(لِئْن َيعيْبوا َسواِدي فْهَو لي نََسٌب  َيْوَم النِّزالِ، إذا ما فاتَني النََّسب

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  : )إذا ما فاتني النسب(

  .ليه البناء، إضافة معنوية واجبة الجرجملة فعلية فعلها ماض،اكتسب المضاف إ

  )3(إذا التَقْيتُ األعاِدي، يوَم معركٍة   تَركتُ َجْمَعُهُم الَمغُروَر ُينتََهُب

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  : )إذا التقيت األعادي(

  .ة معنوية واجبة الجرجملة فعلية فعلها ماض،اكتسب المضاف إليه البناء، إضاف

  )4(ال أْبَعَد اُهللا َعْن عَينْيِ غَطَارِفَةً   إنَْساً إذا نََزلُوا، جِنَّاً إذا َرِكُبوا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا نزلوا(

  .فعلها ماض،اكتسب المضاف إليه البناء، إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .24ص .شرح الديوان) 5(

 .25ص . شرح الديوان )1(

 .25ص .شرح الديوان )2(

 .25ص . شرح الديوان )3(

 .25ص .شرح الديوان )4(
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جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا ركبوا(

  .فعلها ماض،اكتسب المضاف إليه البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(لقْد كنْتُُم في آلِ َعْبسٍ كَواكَباً   إذا غاَب ِمنْها كوكٌب الَح كْوكُب

سماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جاء المضاف ا: )إذا غاب منها كوكب(

  .جملة فعلية فعلها ماض، اكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(و َهالِكي في الُحبِّ أْهَوُن ِعنْدي  من َحَياِتي إذا َجفَاِني الَحبيُب

ل من الزمان، أضـيف إلـى   جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقب: )إذا جفاني الحبيب(

  .جملة فعلية فعلها ماض، اكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(لََك ِمنِّي إذا تنفَّْستُ َحرُّ     وِلَريَّاِك ِمْن ُعَبْيلةَ ِطيُب

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا تنفست حر(

  .ماض، اكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة فعلية فعلها

  )4(كَْم شَُجاعٍ َدنَا إليَّ ونَاَدى     َيا لقَْوِمي أنَا الشَُجاُع المهيُب 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلـى اسـم مفـرد نكـرة، فاكتسـب      : )كم شجاع(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

سم المفرد ويكون في محل جر مضاف إليه، وقد يضاف إلى االسـم  كم الخبرية تضاف إلى اال(

  ).الجمع

  )5( و ِلُسْمرِ القَنَا إليَّ انِْتَساٌب     وَجَواِدي إذا َدَعاِني ُأجِيُب

                                                 
 .26ص . ح الديوانشر )1(

 .27ص . شرح الديوان )2(

 .27ص .شرح الديوان )3(

 .27ص .شرح الديوان )4(

 .28ص . شرح الديوان )5(
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جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا دعاني(

إضافة معنويـة  . ة في محل جر مضاف إليه، اكتسبت الجملة البناءفعلها ماضٍ ، والجملة الفعلي

  .واجبة

  

  )1( خُِلقْتُ للَحْربِ أْحِميها إذا َبَرَدتْ     وأْصطَِلي ناَرَها في ِشدِِّة اللََّهبِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان،أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذا بردت(

  .بت الجلمة البناء، إضافة معنوية واجبةفعلها ماض، اكتس

  )2( و َأشْتَاقُ كَاَساِت الَمنُونِ إذا َصفَتْ     وَداَرتْ َعلى َرْأِسي ِسَهاُم الَمَصاِئبِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا صفت(

  .بناء، إضافة معنوية واجبةفعلها ماضٍ ، والجملة الفعلية اكتسبت ال

  )3( و َمْن لَْم ُيروِّ ُرْمَحُه ِمْن َدمِ الِعَدا       إذا اشْتََبكَتْ ُسْمُر القَنَا بالقََواِضبِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى : )إذا اشتبكت سمر القنا(

  .ء، إضافة معنوية واجبةجملة فعلية فعلها ماض، اكتسب الجملة البنا

  )4( إذا قَِنَع الفتَى بِذَِميمِ َعْيشٍ      وكاَن َوَراَء َسْجٍف كالَبنَاِت

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  : )إذا قنع الفتى(

  .فعلية فعلها ماض، اكتسب الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(رِ الُضيوفَ إذا َأتَْوُه      ولَْم ُيْروِ الُسْيوفَ من الكُماِةَو لَْم َيقْ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمانِ، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذا أتوه(

  .فعلها ماض، اكتسب الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة
                                                 

 .36ص . شرح الديوان) 1(

 .36ص .شرح الديوان) 2(

 .37ص . شرح الديوان) 3(

 .39ص . شرح الديوان) 4(

 .39ص .شرح الديوان) 5(
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  )6(ْن َأقَْبلَتْ َصْدَراً لََها َيتََرْجَرُجتُرِيَك إذا َولَّتْ َسنَاماً وكَاِهالً،    وإ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  : )إذا ولت سناماً(

  .فعلية فعلها ماضٍ ، اكتسبت الجملة البناء من المضاف، إضافة معنوية واجبة

  )1(َجيٍّ بالِطعَّانِ ُمَساِمُحإذا ِشْئتُ القَاِني كَِميٌّ ُمَدجَُّج      على أْعوِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذا شئت(

  .فعلها ماضٍ ، اكتسبت الجملة البناء من المضاف، إضافة معنوية واجبة

  )2( احِألَْم تَْعلَْم لَحاَك اُهللا أنّي          أجمُّ إذا لَِقيتُ ذَوي الرِّم

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى : )إذا لقيت ذوي الرماح(

  .جملة فعلية فعلها ماضٍ ، اكتسبت الجملة البناء من المضاف، إضافة معنوية واجبة

  )3(و َسألتُ طَْيَر الدَّْوحِ كَْم ِمثِْلي شََجا      بِأنيِنِه وَحنيِنِه المتََردِِّد

، وقع مفعوالً به، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    )كم(جاء المضاف اسماً مبنياً : )كم مثلي(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(إذا َما الَحرُب داَرتْ لي َرَحاها        وطَاَب الموتُ للرَُّجلِ الشَديِد

ة فعلها ماض، اكتسـبت  جاء المضاف اسماً مبنياً، أضيف إلى جملة فعلي: )إذا ما الحرب دارت(

  .الجلمة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(غََدوا لَمَّا َرَأوا ِمْن َحدِّ َسْيِفي       نَِذيَر الَمْوِت في اَألْرَواحِ َحاِدي

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلهـا مـاض،   : )لما رأوا(

  .إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .40ص . شرح الديوان) 6(

 .45ص . انشرح الديو )1(

 .48ص . شرح الديوان )2(

 .62ص . شرح الديوان )3(

 .64ص . شرح الديوان )4(

 .65ص . شرح الديوان )5(
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  )6(قَتْ قَلْبِي ِسَهاٌم ِمَن الصَّدِّ      وَبدََّل قُْربِي َحاِدثُ الدَّْهرِ بِالُبْعِدإذا َرشَ

جاء المضاف اسماً مبنياً، أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماض، اكتسـبت  : )إذا رشقت قلبي سهام(

  .الجلمة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(تُ وبِتُّ َحليفَ السَُّهاِد إذا خَفَقَ الَبْرقُ ِمْن َحيِّهْم         أرِقْ

جاء المضاف اسماً مبنياً، أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماض، اكتسبت الجلمة : )إذا خفق البرق(

  .البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(فَقَْد أمكَنَتْ َمنَْك األِسنَّةُ عاِنياً        فَلْم تَْجزِ إذْ تَْسَعى فَتيالً بَِمْعَبِد 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذ تسعى(

  .فعلها مضارع، اكتسبت الجلمة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(إذَا قَاَم ُسوقٌ ِلَبْيعِ النُّفوسِ        ونَاَدى وأعلَن ِفيِه الُمنَاِدي

للزمان، أضيف إلى جملـة فعليـة فعلهـا     جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً: )إذا قام سوق(

  .ماض، إضافة معنوية واجبة

  )4(َستَعلُم أيُّنا للَمْوِت أْدنى           إذا دانَْيتَ بي األَسَل الِحَرارا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا دانيت(

  .ناء، إضافة معنوية واجبةفعلها ماض، اكتسبت الجلمة الب

  )5(أقَلَّ َعلَْيَك ُضّراً ِمْن قَريحٍ         إذا أْصَحاُبُه ذَمُروُه َسارا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلها : )إذا أصحابه ذمروه(

  .ماض، إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .66ص. شرح الديوان )6(

 .66ص  .شرح الديوان )1(

 .ما يكون في شق النواة كالخليط ويضرب به المثل في القلة: فتيل. 67ص . شرح الديوان )2(

 .67ص  .شرح الديوان )3(

 .70ص . شرح الديوان )4(

 .70ص . شرح الديوان )5(
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  )6(َيميُل إذا َعدلتَ بِِه الشِّوارا و َمنُْجوبٍ لُه ِمنُْهنَّ َصْرٌع         

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا عدلت(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(قَْد َجَرىُحبُِّك في ِعظامي َمْع َدمي       لمَّا َجَرتْ ُروِحي بِجِْسِمي ! َيا َعْبَل 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )لما جرت روحي بجسمي(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(لمَّا َرأيتُ الَعْبَد َوْسطَ ُصفوِفنا       ُمتَكرَِّراً أكَْرْهتُ فيِه األْسَمَرا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعليـة فعلهـا   : )لما رايت العبد(

  .ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(لمَّا َرأى فُْرَساَن ُمرَّةَ والقَنا        لْم َيْستَِطْع ِلقناُهُم أْن َيْصبَِرا

للزمان، أضيف إلى جملـة فعليـة    جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً: )لما رأى فرسان مرة(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(ألَكُْم بآالِء الَوشيجِ إذَا        َمرَّ الشِّياُه بَِوقَْعِه خُْبُر

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  : )إذا مر الشياه(

  .ماض، اكتسبت الجلمة البناء، إضافة معنوية واجبةفعلية فعلها 

  )5(إذْ ال تزاُل لَكُْم ُمغَْرِغَرةٌ       تَغِْلي وأْعلى لَْوِنها َصْهُر

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذ ال تزال لكم مفرغرة(

  .فعلها مضارع، إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .71ص . شرح الديوان )6(

 .72ص . شرح الديوان )1(

 .74ص . شرح الديوان )2(

 .74ص  .شرح الديوان )3(

 .76ص . شرح الديوان )4(

 .76ص  .شرح الديوان )5(



 343

  )6(َدتْ َسِطَحتُُهْم        َمألى وَبطُْن َجَواِدِهْم ُصفُْرلمَّا غََدوا وغَ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلهـا مـاض   : )لما غدوا(

  .فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(الفَخاُر فلْم َيُك َحقُّكُْم أْن تَشِْتمونا       َبني الُعشَراِء إذْ َجدَّ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضيف إلى جملـة  : )إذ جد الفخار(

  .فعلية فعلها ماض، فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(كْم لَْيلٍَة قَْد قَطَْعنَا ِفيِك َصالَحٍة      َرِغيَدٍة، َصفُْوَها َما شَاَبُه كََدُر

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسب الظرفيـة،  : )كم ليلة(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(ال تَْعَجِلي، أشُْدْد ِحَزاَم األْبَجرِ         إنّي إذا الموتُ َدنَا لم أْضَجرِ

، أضيف إلى جملـة  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان: )إذا الموت دنا(

  .فعلية فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(كَْم َمْهَمٍه قَفْرٍ بِنَفِْسي خُْضتُُه        وَمفَاوِزٍ جاَوْزتُها باألْبَحرِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )كم مهمه(

  .إضافة معنوية واجبة

  )5(ثْلِ الضَّبابِ َهَزمتُُه     ُبمَهنٍَّد َماضٍ وُرْمحِ أْسَمرِكَْم َجْحفَلٍ ِم

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )كم جحفل(

  .إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .77ص . شرح الديوان )6(

 .78ص . شرح الديوان )1(

 .80ص . شرح الديوان )2(

 .81ص . ح الديوانشر )3(

 .81ص . شرح الديوان )4(

 .81ص .شرح الديوان )5(
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  )6(كَْم فَارِسٍ َبْيَن الّصفوِف أخَذْتُُه      والخَْيُل تَْعثُُر بالقَنَا الُمتَكَسِّرِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )كم فارس(

  .إضافة معنوية واجبة

  )1(كَْم فَارِسٍ غاَدْرتُ يأكُُل لَْحَمُه      َضارِي الذئابِ وكَاِسَراتُ األنُْسرِ

كتسـب  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مفعوالً بـه، أضـيف إلـى اسـم نكـرة فا     : )كم فارس(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )2(و إذا َرِكْبتُ تََرى الجَِباَل تَِضجُّ ِمْن      َركْضِ الخُيولِ وكُلَّ قُطْرٍ ُمْوِعرِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمـان، أضـيف   : )إذا ركبت ترى الجبال(

  .، إضافة معنوية واجبةإلى جملة فعلية فعلها ماض، اكتسبت الجلمة البناء

  )3(و إذا غََزْوتُ تَحوُم ُعقَْباُن الفَال       َحْوِلي فَتُطِْعُم كَْبَد كُلِّ غضنفَرِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   : )إذا غزوت(

  .فعلية، اكتسبت الجلمة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(َهَم كالرَِّياحِ إذا َجَرى      أْو أشَْهبٍ َعاِلي الَمطا أو أشْقَرِِمْن كُلِّ أْد

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية، : )إذا جرى(

  .فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(َحِمْدتُ تَجلُِّدي وشَكَْرتُ َصْبرِي  إذا لَِعَب الغَراُم بِكُلِّ ُحرٍّ     

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا لعب الغرام(

  .فعلية فعلها ماض، اكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .81ص .شرح الديوان )6(

 .81ص .شرح الديوان )1(

 .81ص .شرح الديوان )2(

 .81ص. شرح الديوان )3(

 .82ص . شرح الديوان )4(

 ..82ص  .شرح الديوان )5(
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  )6(السَّْيِف في الَهْيجاِء فَخْرِيإذَا ذُِكَر الفَخَاُر بِأْرضِ قَْومٍ       فََضْرُب 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف جملـة   : )إذا ذكر الفخار(

  .فعلية فعلها ماض، فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(َهنَِّد الذَّكَرِكَْم ِفتْنٍَة ُبِليتُ بَِها،       وخُْضتُها بِالُم! يا َعْبَل 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكـرة فاكتسـب التخصـيص،    : )كم فتنة(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(َيا َمنْزِالً أْدُمِعي تَْجرِي َعلَْيِه إذا      َضنَّ السَّحاُب على األطاللِ بالَمطَرِ

وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   جاء المضاف اسماً مبنياً، : )إذا ضن السحاب(

  .جملة فعلية فعلها ماض، فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(إذا نَْحُن َحالفْنَا ِشفاَر الَبواِترِ،       وُسْمَر القَنَا فَْوقَ الجِياِد الّضوامرِ

تقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يس: )إذا نحن حالفنا(

  .اسمية فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(و أْدنُوا إذا َما أْبَعُدوِني وألْتَِقي      رَِماَح الِعَدى َعنُْهْم وَحرَّ الَهَواجِرِ

ملة جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى ج: )إذا ما أبعدوني(

  .من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة )الجملة(فعلية فاكتسب المضاف إليه 

  )5(إذَا اشْتَغَلَتْ أْهُل الَبطالِة في الكَاسِ     أْو اغْتََبقوَها َبْيَن قَسٍّ وشَمَّاسِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف  : )إذا اشتغلت أهل البطالة(

  .لى جملة فعلية فعلها ماض، اكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبةإ

                                                 
 .83ص . شرح الديوان )6(

 .83 .شرح الديوان )1(

 .84ص . شرح الديوان )2(

 .حد السيف: البواتر. 85ص . شرح الديوان )3(

 .86ص . شرح الديوان )4(

 .87ص . شرح الديوان )5(
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  )6(و َصْوتَ ُحَسامي ُمطْرِبِي وَبرِيقَُه       إذا اْسَودَّ َوْجُه اُألفِْق بِالنَّفْعِ ِمقَْباِسي

ن، أضيف إلـى  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزما: )إذا اسود وجه األفق(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(و لَمَّا تََجاذَْبنَا السُّيوفَ وُأفْرِغَتْ       ِثياُب الَمنَايا كُنْتُ أوََّل البِسِ

جملة فعلية فعلها جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى : )لّما تجاذبنا السيوف(

  .ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(و ُرْمِحي إذَا ما اْهتَزَّ َيْوَم كَرِيَهٍة      تَِخرُّ لَُه كُلُّ األُسوِد القَنَاِعسِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   : )إذا ما اهتز(

  .يه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبةفعلية، اكتسب المضاف إل

  )3(َضِحكَتْ ُعَبْيلَةُ إذْ َرأتِْني َعارَِياً       خَلْقَ القَِميصِ وَساِعِدي َمخُْدوشُ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذ رأتني(

  .لبناء، إضافة معنوية واجبةفعلها ماض، اكتسب المضاف إليه من المضاف ا

  )4(ال تَْضَحِكي ِمنِّي ُعَبْيلَةُ، واْعَجبِي      ِمنِّي إذا الْتَفَّتْ علّي ُجُيوشُ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا التفت(

  .اكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(إذَا كَشَفَ الّزماُن لََك الِقنَاَعا        وَمدَّ إلْيَك َصْرفُ الدَّْهرِ َباَعا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   : )إذا كشف الزمان(

  .جملة فعلية فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .88ص . شرح الديوان )6(

 .88ص  .شرح الديوان )1(

 .88ص  .شرح الديوان )2(

 .89ص . شرح الديوان )3(

 .89ص  .شرح الديوان )4(

 .90ص . شرح الديوان )5(
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  )6(بيُب َدَواَك ِعنِْدي      إذَا ما َجّس كَفََّك والذَِّراَعاَيقُوُل لََك الطَّ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان أضيف : )إذا ما جس كفك والذراعا(

  .إلى جملة فعلية فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(َبانٍ       لَكَاَن بَِهْيَبِتي َيلْقَى السَِّباَعاو لَْو َأْرَسلْتُ ُرْمِحي َمْع َج

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )مع جبان(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )2(إذا األْبطاُل فَرَّتْ خَْوفَ َبْأِسي       تََرى األقْطَاَر َباَعاً أْو ِذَراَعاً

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   : )بطال فرتإذا األ(

  .جملة فعلية، فاكتسبت الجملة البناء من المضاف، إضافة معنوية واجبة

  )3(َوْيٌل ِلشَْيَبانٍ إذَا َصبَّْحتَُها،       وَأْرَسلَتْ بِيُض الظَُّبى شَُعاَعَها

مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة    جاء المضاف اسماً: )إذا صبحتها(

  .فعلية فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(و خَاَض ُرْمِحي في َحشَاَها، وغََدا      َيشُُّك، َمْع ُدُروِعها، أْضالَعها

اكتسـب  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضـيف إلـى معرفـة ف   : )مع دروعها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )5(و َحرُّ أنْفَاِسي إذا ما قَاَبلَتْ،      َيْوَم الِفَراِق، َصخَْرةً أَماَعها

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   : )إذا ما قابلت(

  .فعلية فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

                                                 
 .90ص  .شرح الديوان )6(

 .90ص . شرح الديوان )1(

 .90ص  .شرح الديوان )2(

 .91ص . شرح الديوان )3(

 .91ص  .شرح الديوان )4(

 .91ص  .شرح الديوان )5(
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  )6(ا الرَّبيُع ُرَباِك ِمْن أْزهارِِه     ُحلالً إذا ما األْرُض فَاَح َربيُعهاو كََس

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف : )إذا ما األرض فاح ربيعها(

  .إلى جملة اسمية فاكتسبت الجملة االسمية البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(تُ ِفيَها غَاَدةً         َيْحَيا بَِها ِعنَْد الَمنَام َضجِيُعهاكَْم لَْيلٍَة َعانَقْ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة، اكتسب الظرفية، إضـافة  : )كم ليلة(

  .معنوية واجبة

  )2(شَْمٌس إذا طَلََعتْ َسَجَدتُ َجاللَةً      ِلَجماِلَها وَجال الظَّالَم طُلُوُعها

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )ذا طلعتإ(

  .فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(ال تَخْشَْي َعلّي ِمَن الِعَدى      َيْوَماً إذا اْجتََمَعتْ َعلّي ُجُموُعها! يا َعْبَل 

ف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف جاء المضا: )إذا اجتمعت علي جموعها(

  .إلى جملة فعلية فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(و إذا ُجُيوشُ الِكْسَروِيِّ تََباَدَرتْ       نَْحوِي وأْبَدتْ َما تُِكنُّ ُضلُوُعها

ا يستقبل من الزمان، أضيف إلى جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لم: )إذا جيوش الكسروي(

  .جملة فعلية فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(فََصبْرتُ عارِفةً لذلَك ُحرَّةً       تَْرسو إذا نَفُْس الَجبانِ تَطَلَُّع

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا نفس الجبان(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة االسمية البناء، إضافة معنوية واجبةفعلية 

                                                 
 .92ص . شرح الديوان )6(

 .92ص  .شرح الديوان )1(

 .92ص  .شرح الديوان )2(

 .92ص . شرح الديوان )3(

 .92ص  .شرح الديوان )4(

 .95ص . شرح الديوان )5(
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  )6(َسِلي األْبطَاَل َعنِّي،        إذا َما فَرَّ ُمْرتَاُع الِقَراعِ: فَقُلْتُ لََها

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان،أضـيف  : )إذا ما فر مرتاع القراع(

  .الجملة البناء، إضافة معنوية واجبةإلى جملة فعلية فاكتسبت 

  )1(لَقَْد قالَتْ ُعَبْيلَةُ إذْ َرأتِني،      وَمفْرِقُ ِلمَِّتي ِمثُْل الشَُّعاعِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذ رأتني(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(و َيْحِمُل ُعدَِّتي فََرٌس كَرِيٌم،       ُأقَدُِّمُه إذا كَثَُر الدََّواِعي

جاء المضاف اسماً مبنياً، أضيف إلى جملة فعلية فاكتسبت الجملـة البنـاء،   : )إذا كثر الدواعي(

  .إضافة معنوية واجبة

  )3(فَْيضِ الَمَدامعِإذا ُجرَِّدتْ ذَلَّ الشَُّجاُع وأْصَبَحتْ      َمَحاجُِرُه قَْرَحى بِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   : )إذا جردت(

  .فعلية فعلها ماض، فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(و نَاَحتْ وقالَتْ كَْيفَ تُْصبُِح َبْعَدنَا       إذا ِغْبتَ َعنَّا في الِقفَارِ الشَّواِسعِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية، : )إذا غبت(

  .فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(و أطَْرافُ القَنَا الخَطِّيِّ نَقِْلي،       وَرْيَحاِني، إذَا الِمْصَماُر َضاقَا

اً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  جاء المضاف اسم: )إذا المضمار ضاقا(

  .جملة فعلية فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(إذْ أْدَبروا فََعَملْنَا في ظُُهورِِهُم      َما تَْعَمُل النَّاُر في الَحلْفَى فَتَْحتَرِقُ

ع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  جاء المضاف اسماً مبنياً، وق: )إذ أدبروا(

  .فعلها ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(خُِلقْتُ للَحْربِ َأْحِميَها إذَا َبَرَدتْ         وأْصطَِلي بِلظَاَها َحْيثُ أْحتَرِقُ

يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما : )إذا بردت(

  .فعلها ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى جملـة فعليـة فعلهـا    : )حيث أحترق(

  .مضارع فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )2(في َرَهجٍ        َيشُقُّ َهام األَعاِدي حين ُيْمتَشَقُو ِلي ُحَسام إذَا ما ُسلَّ 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا ما سل(

  .فعلها ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(تْ       َيْوَم الَوغَى وِدَماُء الشُّوسِ تَنَْدِفقُأنَا الهَِزْبُر إذا خَْيُل الِعَدى طَلََع

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى : )إذا خيل العدى طلعت(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(َمكُْرَمةً       إال َبَدْرتُ إليها َحْيثُ تُْستََبقُ َما َسابقَ النَّاُس َيْوَم الفَْضلِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى جملـة فعليـة فعلهـا     : )حيث تستبق(

  .مضارع فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(نَْد الطَِّعانِ إذا ما اْحَمرَِّت الَحَدقَُهالَّ َسألِْت اْبنَةَ الَعْبسيِّ ما َحَسبِي       ِع
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جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى : )إذا ما احمرت الحدق(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  

  )1(ِعنَْد الُحروبِ بأي َحيٍّ تَلَْحقُ       َساِئْل ُعَمْيَرةَ َحْيثُ َحلَّتْ َجْمَعها

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى جملة فعلية فعلهـا  : )حيث حلت جمعها(

  .ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(ِة أنَّ ظَنََّك أْحَمقُفَلْتَعلمنَّ إذا الْتَقَتْ فُْرسانُنَا        بِِلوى النَُّجْيَر

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   : )إذا التقت فرساننا(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(ْحلوَل النِّطاِقو َضجَّتْ تَْحتَُه الفُْرساُن َحتَّى       َحِسْبتُ الرَّْعَد َم

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلـى ضـمير الغائـب فاكتسـب     : )تحته(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )4(أِمْسَحُل ُدوَن َضمَِّك والِعناِق       ِطَعاٌن بالُمثَقَّفَِة الدِّقاِق

فة فاكتسـب التعريـف، إضـافة    جاء المضاف اسماً مبنياً، أضيف إلى اسم معر: )دون ضمك(

  .معنوية واجبة

  )5(و ُدوَن ُعَبْيلٍة َضْرُب الَمواِضي      وطَْعٌن ِمنُْه تَكْتَِحُل الَمآِقي

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكان بمعنى غير، أضيف إلى اسم معرفـة  : )دون عبيلة(

  .فاكتسب التعريف، إضافة معنوية واجبة
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  )6(َباُن بَِبذْلِ َمالٍ       فَفَخْرِي بالُمَضمََّرِة الِعتَاِقإذا افْتَخََر الَج

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   : )إذا افتخر الجبان(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب المضاف إليه من المضاف البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(تَراُه         قريباً ِمْن قَتالٍ َمْع ُمَحاِقأال فاخْبِْر ِلِكنَْدةَ ما 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلـى اسـم نكـرة فاكتسـب     : )مع محاق(

  .التخصيص، إضافة معنوية واجبة

  )2(فَنَثَْرتُُهْم لّما أتَوِني في الفَال،       بِِسنانِ ُرْمحٍ ِللدِّما َسفّاِك

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلها : )اللما أتوني في الف(

  .ماض فاكتسبت الجملة الفعلية البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(إنَّا إذا َحِمَس الَوغى نُروِي القَنَا      ونَِعفُّ ِعنَْد َمقاِسمِ األنَفالِ 

ع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   جاء المضاف اسماً مبنياً، وق: )إذا حمس الوغى(

  .جملة فعلية فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(كانوا َيشُبُّوَن الُحروَب إذا خََبتْ       قُُدماً بِكُلِّ ُمَهنٍَّد قَصَّالِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  : )إذا خبت قدماً(

  .لية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبةفع

  )5(و إذا االموُر تََحوَّلَتْ ألْفَْيتَُهْم      ِعَصَم الهواِلِك ساَعةَ الزِّلَزالِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  : )إذا االمور تحولت(

  .ضافة معنوية واجبةجملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إ
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  )6(و ُهْم الُحَماةُ إذا النِّساُء تََحسََّرتْ       َيْوَم الِحفَاِظ وكاَن َيْوَم ِنزالِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  : )إذا النساء تحسرت(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(طِْعموَن إذا السِّنوَن تَتَاَبَعتْ       َمْحالً وَضنَّ َسحاُبها بِِسجالِو الُم

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  : )إذا السنون تتابعت(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(ِه       وإذا نَبا بَِك َمنْزٌِل فَتََحوَّلِاحذَْر َمَحلَّ الّسوِء ال تَْحلُْل بِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا نبا بك منزل(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(ْستَْبِسلِال َيكْتَِسي إال الحديَد إذا اكْتَسى       وكذاك كُلُّ ُمغاوِرٍ ُم

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا اكتسى(

  .فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(و كأنَّ هاِديِه إذا اْستَقَْبلتَُه       جِْدٌع أذَلُّ وكاَن غيَر ُمذَلَّلِ

سماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   جاء المضاف ا: )إذا استقبلته(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(و كأنَّ َمتْنَْيِه إذا َجرَّْدتَُه        ونََزْعتَ َعنُْه الُجلَّ َمتْناً أيِّلِ

الزمان، أضيف إلى جملة فعلية  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من: )إذا جردته(

  .فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(و كأنَّ ِمشَْيتَُه إذا نَْهنَْهتَُه       بِالنِّكْلِ ِمشَْيةُ شارِبٍ ُمْستَْعجِلِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا نهنهته(

  .ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة فعلها

  )1(لمَّا َسِمْعتُ ُدَعاَء ُمرَّةَ إذ َدعا        وُدعاُء َعْبسٍ في الَوغى وُمَحلَّلِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملـة فعليـة   : )لما سمعت دعاء مرة(

  .فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )ذ دعاإ(

  .فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(و إذا الكَِتيَبةُ أْحَجَمتْ وتَالَحظَتْ        ُألِْفيتُ خَيراً ِمْن ُمَعمٍّ ُمخَْولِ

مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى   جاء المضاف اسماً: )إذا الكتيبة أحجمت(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(إذْ ال ُأباِدُر في الَمضيِق فَوارِسي       أوال ُأَوكُِّل بالرَّعيلِ األوَّلِ

ا مضى من الزمـان،  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لم: )إذ ال أبادر في المضيق فوارسي(

  .أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضارع فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(إنَّ الَمِنيَّةَ لْو تُمثَُّل ُمثِّلَتْ         ِمثِْلي إذا نََزلوا بَِضنِْك الَمنْزِلِ

أضـيف   جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان،: )إذا نزلوا بضنك المنزل(

  .إلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(و إذا َحَملَتُ على الكَريهِة لْم أقُْل       َبْعَد الكريهِة لَْيتَِني لْم أفَْعلِ
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جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف  : )إذا حملت على الكريهة(

  .ها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبةإلى جملة فعلية فعل

  

  )1(َسِليهِْم، كَْيفَ كاَن لَُهْم َجوابِي،       إذَا َما فَاَل ظَنُِّك في َمقَاِلي 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا ما فال ظنك(

  .وية واجبةفعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معن

  )2(و لّما أْوقَْدوا نَاَر الَمنايا،        بِأطْراِف الُمثَقَّفَِة الَعواِلي

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملـة فعليـة   : )لما أوقدوا نار المنايا(

  .فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(وَيخُْرقُ َحدُُّه ُصمَّ الجَِبالِ      إذا ما ُسلَّ َساَل َدماً نَجِيعاً،

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا ما سل(

  .فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(تَراُه إذا تَلَوَّى في َيميِني،       تَُسابِقُُه الَمِنيَّةُ في شََماِلي

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا تلوى(

  .فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(إذا َصاَح الغَُراُب بِِه شََجاِني      وأْجَرى أْدُمِعي ِمثَْل الآللي

اً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرف: )إذا صاح الغراب(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(و ِسنَاناً إذا تََعسَّفْتُ في الليــ      لِ َهَداِني وَردَِّني َعْن َضالِلي

ـ : )إذا تعسفت في الليل( ى جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إل

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(و إذَا قَام ُسوقُ َحْربِ الَعَواِلي،      وتَلظَّى بِالُمْرَهفَاِت الصِّقَالِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يسـتقبل مـن الزمـان،    : )إذا قام سوق حرب العوالي(

  .تسب البناء، إضافة معنوية واجبةأضيف إلى جملة فعلية فعلها ماض فاك

  )2(َيا ِسَباَع الفَال إذا اشْتََعَل الَحْر        ُب اتَْبِعيِني ِمَن الِقفَارِ الخَواِلي

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   : )إذا اشتعل الحرب(

  .واجبةجملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية 

  )3(َحكِّْم ُسيوفََك في رِقابِ الُعذّلِ         وإذا نََزلْتَ بَِدارِ ذُلٍّ فاْرَحلِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  : )وإذا نزلت بدار ذل(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(كُْن ظاِلماً،      وإذا لَِقيتَ ذَوي الَجَهالِة فاْجَهلِو إذا ُبليتَ بِظاِلمٍ 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف : )إذا بليت بظالم كن ظالماً(

  .إلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمـان،   جاء المضاف اسماً: )وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهل(

  .أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(و إذا الَجَباُن نََهاَك َيْوَم كَريَهٍة       خَْوفاً َعليَك ِمَن اْزِدَحام الجْحفَلِ

                                                 
 .131ص . وانشرح الدي )6(

 .131ص  .شرح الديوان )1(

 .131ص  .شرح الديوان )2(

 .134ص . شرح الديوان )3(

 .134ص . شرح الديوان )4(

 .134ص  .شرح الديوان )5(



 357

فاً لما يسـتقبل مـن الزمـان،    جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظر: )إذا الجبان نهاك يوم كريهة(

  .أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  

  )1(فاْعصِ َمقَالتَُه وال تَْحِفْل بِها     واقِْدْم إذا َحقَّ اللِّقا في األوَّلِ

جملـة  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  : )إذا حق اللقا(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(خَاَض الَعَجاَج ُمَحجَّالً َحتَّى إذا        شَهَِد الَوِقيَعةَ َعاَد غَْيَر ُمَحجَّلِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا شهد الوقيعة(

  .سب البناء، إضافة معنوية واجبةفعلية فعلها ماض فاكت

  )3(و لَقَْد نَكَْبتُ بِني ُحَرْيقَةَ نَكَْبةً        لّما طََعنْتُ َصميَم قَلْبِ األخَْيلِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلها مـاض  : )لما طعنت(

  .فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(َبَدا في َجْحفَلٍ        فََدُعوِني ِلِلقَاِء الَجْحفَلِ و إذا الَمْوتُ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  : )إذا الموت بدا(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(َو ذَاَك الَمنْزِلِأتَُرى تُنْبِيِك أْرواُح الصَّبا         باشِْتياِقي نَْح

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مضافاً إليه، أضيف إلى اسـم معرفـة فاكتسـب    : )ذاك المنزل(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة
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  )6(و ال تَِفرَّ إذا َما خُْضتَ معركةً        فما َيزيُد ِفَراُر الَمْرِء في األَملِ

مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جاء المضاف اسماً : )إذا ما خضت معركة(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(و كَْم ُجيوشٍ لَقَْد فَرَّقْتُها ِفَرقاً     وَعاَرُض الَحتِْف ِمثُْل الَعارضِ الَهِطلِ

نكرة فاكتسب التخصـيص،  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم : )كم جيوش(

  .إضافة معنوية واجبة

  )2(و إذا َرأتْ َسْيِفي تَِضجُّ َمخَافةً       كََضجِيجِ نُوِق الَحيِّ َحْوَل المنْزِلِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا رأت سيفي(

  .ية واجبةفعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنو

  )3(فاكْفُفْ وَدْع َعنَْك اإلطالةَ واقْتَِصْر       وإذا اْستَطَْعتَ الَيْوَم شيئاً فافَْعلِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   : )إذا استطعت(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(ي تَِضجُّ َمخَافةً       كََضجِيجِ نُوِق الَحيِّ َحْوَل المنْزِلِو إذا َرأتْ َسْيِف

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا رأت سيفي(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(إذا اْستَطَْعتَ الَيْوَم شيئاً فافَْعلِفاكْفُفْ وَدْع َعنَْك اإلطالةَ واقْتَِصْر       و

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   : )إذا استطعت(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(ْجِد ُمعلماًإذا خَطََرتْ َعْبٌس َوَراِئي بِالقَنَا       َعلَْوتُ بَِها َبْيتًاً ِمْن الَم

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمـان،  : )إذا خطرت عبس ورائي بالقنا(

  .أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(تَماإذا َما اْبتََدْرنَا النَّْهَب ِمْن َبْعِد غَاَرٍة      أثَْرنا غَُباراً بالسَّنابِِك أقْ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى  : )إذا ما ابتدرنا النهب(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(بِكُلِّ َرِقيِق الشَّفَْرتَْينِ ُمَهنٍَّد         ُحَسام إذا القَى الضَّرِيَبةَ َصمََّما

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى : )الريبة صمما إذا القى(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(فُمنِّي بِطَْيٍف ِمْن خياِلِك واْسأِلي         إذا َعاَد َعنِّي كَْيفَ َباتَ الُمتَيَُّم

سماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  جاء المضاف ا: )إذا عاد عني(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(و َما ِذكَْرى َرقَاشِ إذا اْستَقَرَّتْ       لَدى الطَّْرفَاِء ِعنَْد اْبنَْي ِشمام

من الزمان، أضيف إلـى جملـة    جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل: )إذا استقرت(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(كنَّا إذا نَفََر الَمِطيُّ بِنا       وَبدا لنا أْحواُض ذي الرَّْضمِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  : )إذا نفر المطي(

  .تسب البناء، إضافة معنوية واجبةفعلية فعلها ماض فاك
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  )6(إنَّا كذِلَك يا ُسَميُّ إذا        غََدَر الَحِليفُ نَموُر بالخُطْمِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا غدر الحليف(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(َك بأْصلَتيٍّ ناِعمٍ         َعذْبٍ ُمقَبَّلُُه لَذيِذ الَمطَْعمِإذْ تَْستَبي

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذ تستبيك(

  .فعلها مضارع فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(لقَتي إذا لْم ُأظْلَمَِأثِْني َعليَّ بما علمِت فإنَّني         َسْمٌح ُمخَا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   : )إذا لم أظلم(

  .فعلية فعلها مضارع فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(فإذا ظُِلْمتُ فإنَّ ظُلِْمَي باِسٌل        ُمرُّ َمذاقَتُُه كطْعمِ الَعلْقَمِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يسـتقبل مـن الزمـان،    : )فإن ظلمي باسلإذا ظلمت (

  .أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(فإذا شَرِْبتُ فإنَّني ُمْستَهِلٌك         مالي، وِعْرِضي وافٌر لْم ُيكْلَمِ

اً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف جاء المضاف اسم: )إذا شربت فإنني مستهلك(

  .إلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(و إذا َصَحْوتُ فما ُأقَصُِّر عن نََدى       وكََما َعِلْمِت شماِئلي وتَكَرُّمي

ن، أضيف إلـى جملـة   جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزما: )إذا صحوت(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(إذْ ال أزاُل على رِحالَِة سابِحٍ         نَْهٍد تعاَوُرُه الكُماةُ ُمكَلَّمِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضـيف  : )إذ ال أزال رحالة سابح(

  .رع فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبةإلى جملة فعلية فعلها مضا

  )1(َربٍِذ َيداُه بالِقداحِ إذا شَتا         َهتَّاِك غاياِت التِّجارِ ُملَوَّمِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذا شتا(

  .فعلها ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(َرآِني قْد قََصْدتُ ُأريُدُه        أْبَدى نَواجِذَُه ِلغَْيرِ تََبسُّمِ لمَّا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلهـا مـاض   : )لما رآني(

  .فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(الشَّفَتانِ َعْن َوَضحِ الفَمِ و لقَْد َحِفظْتُ َوَصاةَ َعمِّي بالضَُّحى       إذْ تَقِْلُص

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   : )إذ تقلص الشفتان(

  .جملة فعلية فعلها مضارع فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(قَْدِميإذْ َيتَّقوَن بَِي األِسنَّةَ لْم أِخْم         َعنْها ولْو أنِّي تََضايقَ ُم

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضيف إلـى  : )إذ يتقون بي األسنة(

  .جملة فعلية فعلها مضارع فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(لمَّا َرايتُ القَْوَم أقَْبَل َجْمُعُهْم         َيتَذامروَن كََرْرتُ غَْيَر ُمذَمَّمِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعليـة فعلهـا   : )قوملما رايت ال(

  .مضارع فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(ذُلٌُل جِماِلي َحْيثُ ِشْئتُ ُمشايِعي        لُبِّى وأْحِفُزُه بَِرأي ُمْبَرمِ

ن، أضيف إلى جملة فعلية فعلها جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكا: )حيث شئت مشايعي(

  .ماض فاكتسب البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(الشَّاِتَمْي ِعْرِضي ولْم أشْتُْمُهَما         والنَّاذَرْينِ إذا لََم الْقَُهَما َدِمي

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   : )إذا لم القهما(

  .تسب البناء، إضافة معنوية واجبةفعلية فاك

  )2(على ُمْهَرٍة َمنُْسوَبٍة َعَربِيٍَّة        تَِطيُر إذا اشْتَدَّ الَوغَى بِالقَواِئمِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة : )إذا اشتد الوغى(

  .عنوية واجبةفعلية فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة م

  )3(و كَْم فَارِسٍ يا َعْبَل غَاَدْرتُ ثَاوِياً       َيُعضُّ على كَفَّْيِه َعّضةَ نَاِدمِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )كم فارس(

  .إضافة معنوية واجبة

  )4(تُْهِديها ُبُدوُر تَمامإذا أشَْرُعوها لِلطَِّعاَن َحِسْبتها       كَواِكَب 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملـة  : )إذا أشرعوها(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )5(و ِلي فََرٌس َيْحِكي الرِّياَح إذا َجَرى        ألْبَعِد شَأوٍ ِمْن َبعيِد َمَرام

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا جرى(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(أْضَرَمتْها َبْيضاُء تَْهتَزُّ كالغُْصنِ        إذا َما انْثَنَى بَِمرِّ النَّسيمِ

سماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلـى جملـة   جاء المضاف ا: )إذا ما انثنى(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(كاِعٌب رِيقُها ألذُّ ِمَن الشَّْهِد       إذا َماَزَجتُْه بِنْتُ الكُُرومِ

من الزمان، أضيف إلـى جملـة   جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل : )إذا مازجته(

  .فعلية فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(و إذا َساَر َساَبقَتُْه الَمنَايا         نَْحَو أْعَداُه قبل َيْومِ القُُدومِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف  : )وإذا سار سابقته المنايا(

  .لى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبةإ

  )3(أَبْدنَا َجْمَعُهْم لمَّا أتَْونا       تَُموُج َمواِكٌب إنْساً وجِنَّا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملة فعلية فعلهـا مـاض   : )لما أتونا(

  .معنوية واجبة فاكتسبت الجملة البناء، إضافة

  )4(و كْم َبطَلٍ تََركْتُ ِنساُه تَْبِكي       ُيَردِّْدَن النَّواَح َعليِه ُحْزنَا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع مبتدأ، أضيف إلى اسم نكرة فاكتسـب التخصـيص،   : )كم بطل(

  .إضافة معنوية واجبة

  )5(األْبطاُل ِحْصناأنَا الِحْصُن الَمِشيُد آللِ َعْبسٍ       إذا َما شَاَدِت 

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى : )إذا ما شادت األبطال(

  .جملة فعلية فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(َجَواِدي ِنسَبِتي وأبِي وأِمي       ُحَسامي، والسِّناُن، إذا انتََسْبنَا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )تسبناإذا ان(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(يا داَر َعْبلةَ أيَن خَيََّم قَْوُمها       لمَّا َسَرتْ بِهُِم الَمِطيُّ وبانُوا

سماً مبنياً، وقع ظرفاً للزمان، أضيف إلى جملـة فعليـة   جاء المضاف ا: )لما سرت بهم المطي(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(يا داُر أْرواُح الَمنازِلِ أْهلُها       فإذا نَأْوا تَْبِكيهُِم األْبَداُن

ف إلى جملة فعليـة  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضي: )فإذا نأوا(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )3(نَاشَْدتَُك اَهللا يا طَْيَر الَحَمامِ  إذا      َرأيتَ َيْوماً ُحُموَل القَْومِ فانْعاِني

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا رايت(

  .ا ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبةفعله

  )4(و ال أْسَيافُُهْم في الَحْربِ تَنُْبو      إذا ُعرِفَ الشَُّجاُع ِمَن الَجَبانِ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   : )إذا عرف الشجاع(

  .اء، إضافة معنوية واجبةجملة فعلية فعلها ماض فاكتسبت الجملة البن

  )5(شُُهٌب بأيِدي القابِسيَن إذا َبَدتْ     بأكُفِّهِْم َبَهَر الظَّالَم َسناها

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذا بدت(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة
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  )6(تْياناً َمَداِعَس بالقَنا      وقُراً إذا َما الَحْرُب خَفَّ ِلواهاَيْحِملَن ِف

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف : )إذا ما الحرب خف لواها(

  .إلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )1(لٍة     َمرِسٍ إذا لَِحقَتْ خُصًى بِكُالهاِمن كُلِّ أرَوَع ماجٍِد ذي َصْو

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعلية : )إذا لحقت(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )2(َها فََمضاهاو َضَرْبتُ قَْرنَْي كَْبِشها فَتََجدَّال      وَحَملْتُ ُمهري َوْسطَ

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً للمكان، أضيف إلى ضـمير الغائبـة فاكتسـب    : )وسطها(

  .التعريف، إضافة معنوية واجبة

  )3(أغْشَى فَتَاةَ الَحيِّ ِعنَْد َحليِلها      وإذا غََزا في الَجْيشِ ال أغْشَاها

ما يستقبل من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً ل: )إذا غزا(

  .فعلها ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  )4(فإنِّي لْستُ خَاِذلَكُْم ولِكْن      َسأْسعى اآلَن إذْ َبلَغَتْ إناها

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما مضى من الزمان، أضيف إلى جملة فعليـة  : )إذ بلغت(

  .ا ماض فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبةفعله

  )5(يا َعْبَل إنِّي في الكَرِيَهِة َضيغٌَم     شَرِشٌ إذا َما الطَّْعُن شَقَّ جِباَها

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف  : )إذا ما الطعن شق جباها(

  .جملة البناء، إضافة معنوية واجبةإلى جملة فعلية فعلها ماض فاكتسبت ال
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  )6(و قْولََك للشَّيِء الذي ال تنالُُه      إذا ما هَو اْحلْولَى أال ليتَ ذا ِليا

جاء المضاف اسماً مبنياً، وقع ظرفاً لما يستقبل من الزمان، أضـيف إلـى   : )إذا ما هو احلولى(

  .جملة اسمية فاكتسبت الجملة البناء، إضافة معنوية واجبة

  خاتمةال

قمت بدراسة هذا البحث من جانبين، حيث اشتمل األول على دراسة اإلضافة من الجانب 

النظري، كظاهرة لها ما يميزها عن غيرها من الظواهر اللغوية في حين اعتمدت فـي القسـم   

الثاني على الجانب التحليلي لها، كتركيب له أقسامه، وأنماطه وصوره، متخذاً من ديوان عنتـرة  

  .سبيالً لبيان ذلك، لذا فإن نتائج البحث جاءت حصيلة هذين المحورين من الدراسةالعبسي 

  :إن ما أظهره الجانب النظري النتائج التالية

التعريف بالمصطلح الشائع لإلضافة في التعبير عن مفهومها، بما تعنيه عنـد النحـويين   

  ".هما الجر أبداً نسبة تقييدية بين شيئين توجب لثاني" من عموم واإلطالق من أنها 

و اإلضافة مرادفة للنسبة عند النحويين بالمعنى الذي أوضحه البحث، وفي ذلك يكون الجر علم 

اإلضافة، وأنه ظاهرة لفظية، ال يحدث إال بسببها كما أشار النحويون في النتيجة، أمـا اقترانـه   

  .بالعامل فليس المقصود منه سوى كيفية التركيب على مستوى التحليل

ناك من المحدثين من ينكرون العامل مع النحويين القدامى في اإلضافة المباشرة على و ه

معنى أحد حروف اإلضافة الالم، والفاء، ومن، وهذا يعضد ما ذهب إليه القدماء فـي ذلـك، إن   

  .القول بالعامل دافع جمالي قادهم إليه لفرز العالقات بين المضاف والمضاف إليه

عند جمهور النحويين هو المضاف إذ تبين من خـالل اسـتقراء   إن العامل في اإلضافة 

أغلب المراجع النحوية، وهذا خالف ما نسب إليهم بعض القول إن العامل عندهم معنوي، كمـا  

  .يرى الجواري، أو الحرف المقدر كما يرى المخزومي

 أما الجانب التطبيقي في البحث وفي ضوء ما ورد في ديوان عنترة العبسي فقد أظهـر 

  :النتائج اآلتية
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  .الخفيفة والفعل، خالفاً لما ذهب إليه ابن الطرادة )أن(اإلضافة إلى المصدر المؤول من * 

ورود اإلضافة المعنوية في الديوان على جميع الصور التي يكون عليهـا المضـاف، تبعـاً    * 

افته إلى المفرد للغرض المعنوي الذي يستفيده من اإلضافة وفقاً لألنماط التي يأتي عليها، من إض

  .والضمير إلى إضافته إلى الجملة، كما أوضحت ذلك في البحث

أما بالنسبة لإلضافة اللفظية فقد جاءت في أربعة أنواع، اسم الفاعل، واسم المفعول، وصـيغ  * 

المبالغة، والصفة المشبهة، وجاءت إضافته ضرباً من التخفيف ألنها على نية االنفصـال وهـذا   

  .واضح في الديوان

و بينت خالل ذلك الغرض من اإلضافة اللفظية واألنماط التي يأتي عليها كما جاءت في الديوان، 

ثم تحدثت بعد ذلك عن األسماء المالزمة لإلضافة إلى المفرد وكيفية ورودها في الـديوان، ثـم   

ـ  وحظ بينت األنماط التي جاءت عليها في الديوان، ثم الظروف المالزمة لإلضافة إلى المفرد، ول

في مالزمة الظرف لإلضافة إلى المفرد، أنه ال يكون إال ظرفاً مبهماً سـواء كـان للزمـان أم    

للمكان، ولهذا فاإلضافة ال تفيده تعريفاً، وإن أضيف إلى معرفة بل تفيده تخصيصاً كما في المبهم 

من األسماء، ثم تطرقت إلى الظروف التي تالزم اإلضافة إلى الجمل وصـور ورودهـا فـي    

  .لديوان، مع بيان نسب ورود ذلك في الديوانا
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Abstract 

This research project deals with the genitive construction in A'ntara 

Al-Absi's poetry syntactical semantical and morphological 

This research consists of two chapters with different titles.  

The first chapter is an introduction to the genitive construction ; its 

Linguistic and conventional concept , its kind , the genitive and the 

lowering issues and the opinions of the grammarians and linguists of AL-

Basra and Al-Kufa , in addition to the types , and the nouns adhering to the 

genitive construction. 

Also this chapter deals with the statistical dictionary of the genitive 

construction and its forms in the divan. 

The second chapter is a Syntactical Study of the divan ; Where the 

adjuncts have been demonstrated , illustrated and have been analyzed , in 

addition to clarifying some semantical words in the divan. 

As for all epilogue of this research , it is a conclusion , I have 

recorded the most important results specially those related to the genitive 

construction and its two types , its principles and finally its positions in the 

divan. 


