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  :)3(ويقول البحتري

ــــَؤدي ُشــــْكَر ِنْعَمــــِة ِخلــــه   مــــن ال ُي
  

  ربــــهِ  فمتـــى يــــؤدي ُشـــكَر ِنْعَمــــةِ   *
  

ت التـــي شـــرع" جامعـــة أم درمـــان اإلســـالمية"أبـــدأ بشـــكر المنـــارة الشـــامخة 

 عّنـا العـاملين بهـذه الجامعـة المباركـة جمـيعهم خيـر أبوابها لطلبة العلم، وجزى اهللا
  .الجزاء

 أحمـد حسـن ابـن عـوف: وأخص بالشكر، وعظيم االمتنان فضيلة الـدكتور

ـــ مـــه النصـــح والتوجيـــه، ضـــوع، وتقديو له بقبـــول اإلشـــراف علـــى هـــذا المعلـــى تفض
  .والمتابعة

لــذي ا عبــد الــرحمن وّراق محمــد غالــب/ أخــص بالشــكر أيضــًا الــدكتوركمــا 

منيـــرة حســـن / لـــم يبخـــل علـــّي بعلمـــه وتوجيهـــه، والشـــكر أجزلـــه لألســـتاذة الفاضـــلة
، والشــكر أقــل ها مــن علـم ووقــت وكانـت نعــم األخـتالطيـب التــي منحتنـي مــا عنـد

  .والشكر للجنة المناقشة لتفضلهم بقبول قراءة هذه الرسالة. ما يقال لهم

اإلســالمية، والشــكر  كمــا أشــكر أســرة كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة أم درمــان
  .أجزله ألسرة مكتبتي جامعة أم درمان اإلسالمية، وجامعة القرآن الكريم

                                      
   .41سورة النمل، اآلية  )1(

   .11/سنن أبي داود، كتاب األدب )2(

، 2/م، ج1987 - هـ1407يوسف الشيخ محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، . ديوان البحتري، شرح د )3(

   .285ص 



 

حـث باهتمـامهم ومن الوفاء أن أشكر الذين شجعوني على مواصلة هذا الب
وهــم كثيــرون، فــإن نســيتهم فــإن اهللا لــن ينســاهم وٕان لــم تــرد أســماؤهم  واستفســاراتهم

�(� �: هنا فهي�* !"#�$ !�� 
َ+��ٍ- 
� ./�0�� !"#�$ 
َ���  1������ )1(.  

                                      
   .52سورة طه، اآلية  )1(
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  مقدمــــة

  
الحمــد هللا رّب العــالمين، والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين؛ ســيدنا 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين -صلى اهللا عليه وسلم–محمد 
ي علــى المراجــع والرســائل الجامعيــة الحظــت اهتمــام الجميــع اّطالعــوبعــد 

ى ، باإلضــافة إلــربطهــا بــبعض أجــزاء القــرآن الكــريمبأخــذ الموضــوعات وتحليلهــا و 
؛ وذلـــك بالبحـــث فـــي آخـــرَ  منحـــىً  تكـــرار موضـــوعات البحـــث، فقـــررُت أن أنتحـــيَ 

الكتـــب القديمـــة، وخاّصـــة كتـــب العصـــر الجـــاهلي والـــذي مـــا زال شـــعره خالـــدًا فـــي 
وألّنــه يحمــل إلينــا  ة، ومعّبــرًا تعبيــرًا صــادقًا عنهــا،أعماقنــا نابضــًا بكــل معــاني الحيــا

عربـي، وبقيـة ممـا تـرك أســالفنا  آثـاره مـن عطـر الصـحراء الخالـدة فـي أعمـاق كـل
م القدماء من تـراث فّنـي ال نملـك أن ننفصـل عنـه، و  ألّنـه قطعـة مـن تاريخنـا، ومقـو

  .ن مقّومات حضارتنا العريقةم
ورغـــم كثـــرة الدراســـات التـــي قامـــت حـــول الشـــعر الجـــاهلي، ورغـــم اهتمـــام 

اجــة البــاحثين فــي األدب العربــي بهــذا الشــعر، مــا زالــت هنــاك جوانــب منــه فــي ح
إلـــى مزيـــد مـــن الدراســـة، لكشـــف مـــا يكتنفهـــا مـــن غمـــوض، وتجليـــة مـــا يحـــيط بـــه، 
ونفــض مــا تــراكم مــن غبــار الــزمن علــى هــذه الكنــوز الثريــة، فاطلعــت علــى شــعر 

ــر فــي هــذا المجــال، والــذي لفــت انتبــاهي الجــاهليين، وأثــار ذلــك ر  غبتــي فــي التبح
ــْنَفَرى"الميــة  لــة الدراســات النحويــة حــول شــعره لق، و "الميــة العــربب"المشــهورة  "الش
الدراســات التــي اقتصــرت علــى األدوات والقضــايا النحويــة، رأيــت أن تكــون  ولكثــرة

  .دراسة نحوية تطبيقية، عنوانًا لبحثي) الشْنَفَرىالجملة االسمية في شعر (
  :أهداف البحث

 .بيان مفهوم الجملة وآراء النحاة حولها -1

  .سمية في النحو العربيالوقوف على طريقة ترتيب الجملة اال -2
 .معرفة النواسخ وأقسامها وعملها -3

 .األحكام في شعر الشْنَفَرى تطبيق هذه -4

:  
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ــــى مســــتو  نظــــرُت فــــي شــــتى الدراســــات ــــاول هــــذا والرســــائل ألقــــف عل ى تن
ات علـــى النحـــو الموضـــوع، ومـــن خـــالل إجالـــة النظـــر فيهـــا بـــدت لـــي هـــذه الدراســـ

  :التالي
القــرآن الكــريم بــين ظــاهرة الترتيــب بالجملــة االســمية فــي  :دراســة بعنــوان -أ

تقـــدم بهـــا الباحـــث إبـــراهيم ) م1996 -هــــ1417(رســـالة دكتـــوراه . المبنـــي والمعنـــى
/ العنـــزاوي إلـــى جامعـــة القـــرآن الكـــريم والعلـــوم اإلســـالمية، تحـــت إشـــراف الـــدكتور

  :وقد بّين الباحث في مقدمته أهداف بحثه؛ أهمها. أحمد خالد بابكر
رســم حركــة الجملــة االســمية ومعموالتهــا فــي عناصــر اإلســناد، واألســاليب 
النحويـــة أمـــا النتـــائج التـــي توّصـــل إليهـــا فهـــي كثيـــرة فـــي ثالثـــة مجـــاالت؛ المجـــال 

  .التركيبي، والمجال الداللي، المجال المنهجي
دراســـة بعنـــوان أنمـــاط الجملـــة العربيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم، دراســـة فـــي  -ب

تقـدّم بهـا ) م2002 -هـ1423(ء، رسالة ماجستير في سورة النسا التركيب النحوي
الباحث دفع اهللا حمد اهللا حسين إلى جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية تحـت 

وقــد بــّين الباحــث فــي مقدمتــه أهــداف بحثــه . أحمــد خالــد بــابكر/ إشــراف الــدكتور
  :أهمها

ة واألدلــــة العمــــل علــــى نقــــل دارســــي النحــــو والصــــرف فــــي مجــــال األمثلــــ
  .والشواهد المحصورة في النحو العربي إلى مجال القرآن الكريم

  .أما النتائج التي توصل إليها فهي كثيرة جدًا وأكثرها تتعلق بسورة النساء
بناء الجملة االسمية في شعر أبي تمام، دراسـة نحويـة : دراسة بعنوان -ج

لباحثــة منيــرة حســن ، تقــدمت بهــا ا)م2001 -هـــ1421(تطبيقيــة، رســالة ماجســتير 
بــابكر البــدوي / الطيــب، إلــى جامعــة أم درمــان اإلســالمية، تحــت إشــراف الــدكتور

وهـــو الوقـــوف : وقـــد بّينـــت الباحثـــة فـــي مقـــدمتها هـــدف بحثهـــا -رحمـــه اهللا–دشــين 
  .على خصائص شعر أبي تمام

  :أما النتائج التي توصلت إليها
  .ماختالف النحاة حول مصطلح الجملة ومساواته للكال -أ

الدراسات السابقة
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مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفـوع أغنـى عـن : ينقسم المبتدأ إلى قسمين -ب
  .الخ... الخبر

  :صعوبات البحث
ومن الصعوبات التي قابلتني صعوبة الحصول على الديوان، وعـدم وجـود 

، وغرابة ألفاظ شـعره، وضـياع البحـث "المية العرب"شرح كاٍف لديوانه سوى شرح 
  .جهاز بفيروس والطباعة مرة أخرىأكثر من مرة؛ ذلك إلصابة ال

  :منهج البحث
عـــرض اآلراء ب وذلـــك التحليلـــي؛ اتبعـــُت فـــي هـــذا البحـــث المـــنهج الوصـــفي

  .في أكثر النماذج التي اخترتها وتحليلها النحوية
تبعـت كـل مية، وتبويـب البحـث حسـب الخّطـة، وأَ قمُت بتصنيف المادة العل

بعـض الجمـل التـي لهـا محـل  فصل بدراسة تطبيقيـة فـي شـعر الشـنفري، وتوضـيح
وذلـك  وخّرجُت شواهد القرآن التـي وردت فـي البحـث؛. من اإلعراب، وبيان محّلها

رقمهــا، واســم الســورة التــي وردت فيهــا، وأكملــت بعــض اآليــات فــي و بــذكر اآليــة، 
  .الهامش

  .وخّرجُت األحاديث الشريفة التي جرى االستشهاد بها
النحــو واللغـــة واألدب  راء وكتـــبوخّرجــُت شــواهد الشـــعر مــن دواويـــن الشــع

لـي، كمـا قمـُت بضـبط مفـردات الشـواهد بالشـكل، وترجمـُت لألعـالم  متى ما تيّسر
، وأْثبـــت كـــل مصـــدر ومرجـــع ن البحـــث؛ وذلـــك فـــي مكانهـــا بالهـــامشالـــواردة بمـــت

بكامــل معلوماتــه حــال وروده أول مــّرة، وذلــك بــذكر اســم المؤلــف، واســم الكتــاب، 
كمــا . ه، وتاريخــه ورقــم الجــزء والصــفحة متــى مــا تيســر ذلــكوالطبعــة، ومكــان نشــر 

علـى  لْ كِ ْشـقمُت بضبط األلفاظ التي تحتاج إلى ضبط، واأللفاظ الغريبة التي قـد تُ 
القــارئ، وشــرحت المفــردات التـــي تحتــاج إلــى شــرح، متـــى مــا دعــت الحاجــة إلـــى 

  .ذلك
سـخ مـع وقد اعتمدت في التطبيق ترتيب المعـارف فـي المبتـدأ وأسـماء النوا

مراعـــاة أنـــواع الخبـــر مـــن نكـــرة، ومعرفـــة، وجملـــة، وشـــبه جملـــة، وختمـــت البحـــث 
  .بخاتمة موضحة أهم النتائج والتوصيات ثم قمُت بإعداد طائفة من الفهارس
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  :هيكل البحث
يتـــألف الهيكـــل مـــن مقدمـــة، وتمهيـــد، وثالثـــة فصـــول وخاتمـــة علـــى النحـــو 

  :التالي
  مقدمة -
  تمهيد -
  ):المبتدأ والخبر لةجم( :الفصل األول -

  .الجملة وعناصر بنائها: المبحث األول �
  .المبتدأ وأحكامه: المبحث الثاني �
  .الخبر وأحكامه: المبحث الثالث �
  .أحكام تتعلق بالمبتدأ والخبر: المبحث الرابع �

  .يليه التطبيق في شعر الشنفري* 
  .صور المبتدأ والخبر في شعر الشنفرى: أوالً  -
  .جملة المبتدأ والخبر في شعر الشنفرىالترتيب في : ثانياً  -
  .الحذف في جملة المبتدأ والخبر في شعر الشنفرى: ثالثاً  -

  )النواسخ الفعلية لجملة المبتدأ والخبر: (الفصل الثاني
  .كان وأخواتها: المبحث األول �
  .أفعال المقاربة والرجاء والشروع: المبحث الثاني �
  .ظّن وأخواتها: المبحث الثالث �

  :لتطبيق في شعر الشنفرىيليه ا* 
  .كان وأخواتها في شعر الشنفرى: أوالً  -
  .ظّن وأخواتها في شعر الشنفرى: ثانياً  -
  

  ):النواسخ الحرفية لجملة المبتدأ والخبر: (الفصل الثالث
  .إّن وأخواتها: المبحث األول �
  .ال النافية للجنس: المبحث الثاني �
  .األحرف المشبهات بليس: المبحث الثالث �
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  :ليه التطبيق في شعر الشنفرىي* 
  .إّن وأخواتها في شعر الشنفرى: أوالً  -
  .رىفال النافية للجنس في شعر الشن: ثانياً  -
  ال، وما الشبهات بليس في شعر الشنفرى: ثالثاً  -

  :خاتمة* 
  .وبينُت فيها أهم النتائج والتوصيات بعون اهللا وتوفيقه

  :المصادر والمراجع* 
  :والمراجع فهي كثيرة ومتنوعة أهمها أّما من حيث المصادر

  ).الكتاب(سيبويه  -1
 .الكواكب الدرية -2

 .المفصل في علم العربية -3

 .شرح األشموني -4

 .شرح ابن عقيل -5

 .المقتضب -6

 .الجمل في النحو -7

 .مغني اللبيب -8

 .بناء الجملة بين منطلق اللغة والنحو -9

  .بناء الجملة االسمية -10
ــــرًا ألحقــــت بالبحــــث مجموعــــة مــــن الفهــــارس العامــــة شــــملت، فهــــرس  وأخي

فهــــرس المصــــادر  فهــــرس األعــــالم، اآليــــات، فهــــرس األحاديــــث، فهــــرس الشــــعر،
  .والمراجع، ثم فهرس الموضوعات لتنتهي بذلك هذه الرسالة
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  تمهيـــد

  
العصر الجاهلي، ومن ألمـع شـعرائهم،  )1(من أشهر صعاليك الشنفرى ُيعد

ــ -كالعــادة–ولكــّن الــرواة اختلفــوا   .)2(ثابــت بــن أوس األزدي: هفــي اســمه، فقيــل أن
  .وعمرو بن ُبراق نفسه. وعمرو بن مالك األزدي

  .بن األواس )3(الشنفرىوقيل أّنه 
اســمه ال لقبــه، وُيعنــى بــه الغلــيظ الشــفاه، ممــا يــدل علــى  الشــنفرىوقيــل أن 

أن دمــاء حبشــية تجــري فــي عروقــه مــن ناحيــة أمــه، فيقــال أنهــا َأَمــة حبشــية وقــد 
لذاتــــه أصــــبح مــــن الشــــهرة بحيــــث ال  الشــــنفرىكــــان لفــــظ  ورث عنهــــا ســــوادها وٕان

يحتـــاج إلـــى زيـــادة تعريـــف أو توضـــيح، فهـــو علـــم فـــرد فـــي التـــاريخ العربـــي قديمـــه 
  .وحديثه، لم يشاركه في الشهرة على األقل شخص آخر

  :نسبته
ورغـــم اخـــتالف الـــرواة فـــي اســـمه فقـــد أجمعـــوا علـــى أّنـــه مـــن األزد، القبيلـــة 

نهم اختلفــوا فــي تسلســل قبيلــة األزد، وفــي أطــوار تنقلهــا، القحطانيــة المعروفــة، ولكــ
  .وانتشارها في الجزيرة العربية وما حولها

  :موطنه
والمــوطن األصــلي لــألزد الــيمن، كــانوا يعيشــون حيــاة الخصــب واالســتقرار 
فـي شــعب سـبأ بــاليمن، وهـم بنــو أزد بـن الغــوث فرعـًا مــن بنـي ســبأ، وتفّرقـوا فــيمن 

يخلو ركن في الجزيرة العربية من بعض هؤالء المهـاجرين تفّرق من سبأ، ولم يكد 

                                                 

األمالي، دار : ينظر أبو عالي القالي. الفقير في كالم العرب: الفقر في األصل، والصعلوك: لكةالصع )1(
، 456 -10/455، وابن منظور، لسان العـرب، 20/282م، 1980 -هـ1400اآلفاق الجديدة، بيروت، 

  . مادة صعلك

  . 336، ص 19نسبه إلى قبيلة األزد، المنجد في األعالم، ط )2(

الغلــيظ الشــفة، ويطلــق علــى الســيء (غلــب عليــه حتــى عــرف بــه، ويقصــد بـه فــي اللغــة  الشـنفرى نصــب )3(
. الخلــق وعلــى ضــخام اإلبــل، وكلمــا يصــلح لقبــًا لــه، حيــث كــان قبــيح الوجــه، قــاطع طريــق، ســريع العــدو

  ). شنفر(لسان العرب، مادة 
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مــن الــيمن ولكــن معظمهــم أثــر االســتقرار فــي أطــراف الجزيــرة العربيــة، وخصوصــًا 
  .)1("…في شمالها وشرقها

وهـو حقيقـة، يمكـن القـول بـأن وٕاذا تجاوزنا االعتذار بالغموض في التاريخ 
لســيادة فــي بيئــتهم تلــك كمــا لظــن أن األزد قديمــة فــي الــيمن، وكانــت لهــم اأغلــب ا

لســيادة أو ا تشــير إلــى ذلــك روايــات التــاريخ، ثــم حــاولوا أن يحــافظوا علــى نــوع مــن
بعـض األسـر قّوة الكيـان االجتمـاعي فـي مـواطنهم الجديـدة، باإلضـافة إلـى لمعـان 

لجاهلية كملوك الحيرة وآل غّسان، ثم جاء اإلسـالم فكـانوا واألفراد منهم حتى في ا
س إليــــه، كمــــا كــــان األوس والخــــزرج، وكمــــا كانــــت خزاعــــة التــــي مــــن أســــبق النــــا

ـــد وح -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم–انضـــمت إلـــى النبـــي  الفتـــه متعديـــة بـــذلك قريشـــًا أل
أعداء اإلسالم حينئذ وأقواهم، وكان هذا الحلف وغدر قريش به من أهم األسـباب 
 المباشـــرة لفـــتح مكـــة كمـــا هـــو معـــروف، وأغلـــب الظـــن أن هـــذه األســـباب ونحوهـــا
جعلــت الــرواة والمــؤرخين يركــزون حــديثهم علــى األزد فيمــا يشــبه الجهــل والتجاهــل 
لمـن صـحبهم أو شـاركهم ظــروفهم مـن القبائـل األخـرى، ولكــن هـذا االحتمـال يثيــر 
أمــرًا أهــم وأبعــد مــن ذلــك، وهــو الشــك فــي نســبة كــل هــذه الفــروع التــي تشــعبت فــي 

  .)2(الجزيرة العربية وغيرها إلى األزد
ابــــن  الشــــنفرىه ســــل القريــــب آلبائــــه، فأغلــــب الروايــــات تــــذكر أنــــالتسل أمــــا

بـــن . بكســـر الحــاء وســـكون الجــيم. ابـــن الِحجــْر " بكســر الهمـــزة أو ضــمها"اإلواس 
  .بن األزد) بوزن ُكليب(الُهَنيء 

ــ. أمــا فرعــه مــن قبيلــة األزد اة رَ فهــو أزد شــنوءة التــي اســتوطنت منطقــة الّس
 رواة فـــي ســـبب وصـــفهم بشـــنوءة، فبعضـــهمالـــويختلـــف  )3(فيمـــا بـــين مكـــة والمدينـــة

ويســوق لـذلك أحــداثًا مـن الخصــومة والعـداء فــي . يجعلهـا مــن الشـنآن وهــو العـداوة
أحــداث تتعلــق بخزاعــة، ســموا مــن أجلهــا أزد شــنوءة، وبعــض الروايــات يــذكر أن 
شـــنوءة مخـــالف الـــيمن، ومعنـــى ذلـــك أن نســـبتهم هـــذه لبيـــان مـــوطنهم مـــن الـــيمن، 

                                                 

  . 9-7ط، ص . ت. ن. الشنفرى الصعلوك، د )1(

   .9المصدر نفسه، ص  )2(

  . في تاريخ األدب العربي أن جبال السراة في نجدذكر  )3(
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ــــة  ــــذكر رواي ــــاليمن شــــنوءة، ومهمــــا يكــــن مــــن شــــيء بينمــــا ت أخــــرى أن مــــوطنهم ب
  .أزدي وفرعه من األزد استوطن الّسراة وكان ذلك قبل اإلسالم الشنفرىف

  :حياتــــه
وحياتـــه،  الشـــنفرىقبـــل أن نـــدخل فـــي شـــيء مـــن التحليـــل والتعقيـــب علـــى 

ينبغــي أن نلــم بنبــذة تاريخيــة مجملــة، دون تعقيــب، لنســتطيع أن نحــدد فــي أذهاننــا 
رة مجملــة عــن الشــخص الــذي نتحــدث عنــه، وعــن حياتــه التــي يتعــرض لهــا صــو 

  .الحديث
 هنــاك نقـــاط تت فـــق عليهـــا مـــن فـــق عليهـــا الروايـــات، أو تكـــون فـــي حكـــم المت

  .، وهناك نقاط تختلف حولها الرواياتالشنفرىحياة 
، نشـــأ فــي غيـــر )1(فممــا تتفــق عليـــه الروايــات أنــه أزدي مـــن حيــث النســب

إلى قوم آخرين وهو صغير، وقيل أنهـم بنـو شـبابة بـن فهـم، ثـم  قومه، حيث انتقل
انتقل منهم إلى بني سالمان بن مفرج، وهم من األزد أيضًا، ونشـأ فـيهم مسـتعَبدًا؛ 
أي أن حياته لم تكن حياة الِعـزة، وٕانمـا حيـاة الـدخالء علـى القـوم؛ فلمـا وعـى ذلـك 

مـنهم مائـة رجـل انتقامـًا  انفصل عنهم وأضمر لهم الشر وآلى علـى نفسـه أن يقتـل
هــذا حتــى قتــل مــنهم تســعة وتســعين رجــًال  وظــل مصــممًا فــي تنفيــذ وعيــده )2(مــنهم

قبـل أن يدركــه المــوت ومــن المتفـق عليــه أيضــًا أنــه مـات قتــيًال، وأن بنــي ســالمان 
هم الذين قتلوه، ومـن المتفـق عليـه أيضـًا أنـه مـن أشـهر صـعاليك العـرب، وقّطـاع 

لعــّدائين الــذين ضــرب بــه ا ئهم وأجــودهم شــعرًا، وأنــه مــنالطــرق، ومــن أشــهر شــعرا
  .)3(المثل في العدو

  :والثابت في حياة شاعرنا الصعلوك أمران اثنان
  .)4(أنه عاش في فهم، وقيل إنه نزح إليهم مع أمه وأخيه: أولهما
  .أنه خّص بني سالمان بغاراته: ثانيهما

                                                 

  . سبق الكالم عنه )1(

وقيل في سبب انتقامه مـنهم أن حـزامبن جـابر األزدي قـد قتـل أبـاه، فقـرر عندئـٍذ االنتقـام مـن قومـه شـر  )2(
  . 9/638ت، . ط. انتقام وقد ورد ذلك في جواد على المفضل، بيروت، دار العلم للماليين، د

  . 9/638الروايات أن السليك ضرب به المثل أيضًا في العدو دون إجماع على ذلك،  في بعض )3(

  . 379ط، ص . شوقي ضيف، العصر الجاهلي، القاهرة، د )4(
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للشنفري خبران غريبـان ومن طريف ما تتفق عليه الروايات جميعًا بالنسبة 
مان الشـر حالفـًا أن أنـه أضـمر لبنـي سـال: أولهمـا: غرابتهما أنهما مصدر الطرافـة

يقتـل مــنهم مائــة رجــل انتقامــًا، فكــان يترصــدهم حتــى إذا اســتفرد واحــدًا مــنهم فــوّف 
إلــى أن . ثــم يطلــق ســهمه فيصــيبه فــي عينــه" هــل أطرفــك؟: "ســهمه وهــو يقــول لــه
ســعين رجــًال، ثــم غــزاهم غــزوة فعلمــوا بــه وحــّذروه، فخــرج هاربــًا قتــل مــنهم تســعة وت

بــامرأة مــنهم يلــتمس عنــدها المــاء فعرفتــه، فأطعمتــه  إّال أنهــم خرجــوا فــي أثــره، فمــرّ 
ـــًا رائبـــًا بعـــد أن غّيبـــت عنـــه المـــاء، ثـــم خـــرج مـــن  ســـمنًا ليزيـــد عطشـــًا، وســـقته لبن

يس لـه مـاء غيـره، فلمـا عندها، وجاءها القوم، فـأخبرتهم، فرصـدوه علـى بئـر لهـم لـ
جــّن عليــه الليــل، أقبــل إلــى المــاء، وصــاح حــين دنــا منــه، إّنــي أراكــم، ولــيس يــرى 

. فسـكت القـوم ولـم ينطقـوا. د يترصـد بـهإنما يريد أن يعلم إن كـان هنـاك أحـأحدًا، 
ورأى سوادًا، وقد كانوا أجمعوا إن قتـل مـنهم قتيـل أن يمسـكه الـذي إلـى جنبـه لـئال 

لّما أبصر السواد، فأصاب رجًال وقتله، ولكن لم يتحـرك أحـد،  تكون حركة، فرمى
فـــأمن وأقبـــل إلـــى البئـــر، فوضـــع ســـالحه ثـــم انحـــدر فيـــه، فخـــرج محـــاوًال الهـــرب، 

ورمى بها كبد الرجـل فخـر  الشنفرىفضرب بعضهم يده الشمال فسقطت، فأخذها 
ولبـث عامـًا عنده في البئر، فوطئ رقبته فدّقها، ثـم ثـم خـرج إلـيهم فقتلـوه وصـلبوه، 

أو عامين مصلوبًا، ثم جاء رجل منهم كان غائبًا، فمّر بـه وقـد سـقط، فعثـر رجلـه 
علــى جمجمتــه، فــدخل فيهــا عظــم مــن رأســه، فمــات، فكــان ذلــك الرجــل هــو تمــام 

  .)1(المائة
أن الوصــية الوحيــدة التــي أقضــى بهــا عنــد موتــه حــين هــّم : والخبــر الثــاني

ركـوا جيفتـه فــي العـراء غنيمــة للضـبع المشــهورة أعـداؤه بقتلـه هــي أال يـدفنوه، بــل يت
 الشـنفرىبالبحث عن الِجَيِف باعتبارهـا الطعـام الشـهي المفّضـل لـديها، وقـد صـاغ 

وصـيته هــذه فـي شــعر مـن أشــهر مـا تحــرص الكتـب القديمــة علـى إثباتــه وتداولــه، 
حيث قال عندما ربطوه إلى شجرة وقالوا له أنشد، فقال اإلنشاد علـى حـين المسـرة 

  : قالف

                                                 

  . 168م، ص1980 -هـ1401مصطفى الجوزو، األساطير العربية، دار الطبعة، بيروت، . د )1(
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ــــــــ ــــــــرُ بُ قْ تَ  الَ َف ــــــــقَ  ي إن وِن   مٌ ر َحــــــــي مُ رِ ْب
ـــمَ تَ احْ ِإَذا  ـــأْ وا رَ ُل ـــِس ـــر ي وِف ـــكْ أَ  سِ أْ ي ال   يرِ َث
ــــــــنَ هُ  ــــــــو حَ ُجــــــــرْ ال أَ  كَ اِل   ينِ ر ُســــــــتَ  اةً َي

  

*  
*  
*  

  )1(رِ امِ َعــ ري أم ِشــبْ أَ  نْ ِكــلَ وَ  مْ كُ يْ َلــعَ 
ــعِ  رَ ودِ ُغــوَ  ــتَ لْ المُ  دَ ْن   يرِ ائِ َســ م ى ثُــَق

ـــالِ الل  يرَ مِ َســـ ـــَســـبْ ي مُ ي   رائِ رَ الجَ ًال ِب
  

  
وممــا اتفقــت عليــه الروايــات أيضــًا أنــه جــاهلي، وخــالفهم فــي ذلــك صــاحب 
القـــاموس المحـــيط حيـــث عـــّده مـــن أْغِرَبـــة العـــرب اإلســـالميين، وهـــم ســـود األلـــوان 
تشـبيهًا بــالُغراب المشـهور بالســواد، وٕاّنـي أخــالف هـذا الــرأي؛ مـن القــرائن التاريخيــة 

أن صـديقه تـأبط شـرًا كانـت لـه أخـت تسـمى آمنـة  شـنفرىالالتي تقرب تحديد زمن 
تزوجــت مــن نوفــل بــن أســد بــن عبــد العــزي بــن قصــي الــذي أســلم ابنــه ُعــدي ســنة 

ومعنـــى ذلـــك أن تـــأبط شـــرًا كـــان فـــي الجيـــل الســـابق  )2(هــــ، كمـــا نقـــل بروكلمـــان8
صــديقه رغــم أنــه أكبــر ســنًا ومــات قبــل تــأبط شــرًا، ورثــاه تــأبط  الشــنفرىلإلســالم، و 

  .أيضًا من الجيل السابق لإلسالم الشنفرىبشعر، فيكون  شراً 
ســبب انتقالــه مــن : وأمــا النقــاط التــي كانــت موضــع اخــتالف بــين الروايــات

بـين قومـه إلــى آخـرين، فــبعض الروايـات تــذكر أن بنـي شــبابه ابـن فهــم أسـروه فــي 
بعــض غــاراتهم علــى أهلــه مــن بنــي اإلواس بــن الحجــر، ثــم أســر بنــو ســالمان بــن 

، فاقتـدى بنـو فهـم الشـنفرىرجًال من بني فهم الـذين أسـروا  -وهم من األزد–مفرج 
إلــى بنــي ســالمان مكــان الفهمــي، وعــاش  الشــنفرى، ولــذلك انتقــل الشــنفرىرجلهــم ب

وقيــل أنــه لــم . وعــاد إلــى بنــي فهــم مــنهمولســبب مــا انــتقم . فــيهم كأنــه واحــد مــنهم
د أمـه مـن بنـي الحجـر مـن يؤسر، وٕانمـا عمـد بنـو سـالمان إلـى قتـل والـده، فلـم تجـ

ــا . وهــو صــغير إلــى بنــي فهــم الشــنفرىيطالــب بدمــه، فنقمــت علــيهم وانتقلــت ب فلم
  .أخذ يغير على بني سالمان الشنفرىشب 

  
  

                                                 

  .فامري) َأبشري(وفي رواية أخرى بدل ، أم عامر كنية الضبع عند العرب، 47الديوان، ص  )1(

  . 1/104م، 1993بروكلمان، تاريخ األدب العربي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة،  )2(



 11

وخالصة األمر أنه نشأ في غير قومه، ليحيـا حيـاة غيـر عاديـة مـن حيـث 
ل هـــذه عـــدم تمتعـــه بالكرامـــة التـــي يحظـــى بهـــا ابـــن القبيلـــة، أو العشـــيرة وهـــو يســـج

  :الحقيقة في شعره حيث يقول
  وُهّنـــئ ِبـــي َقـــْوٌم وَمـــا ِإْن َهَنـــْأَتُهم

  

  ِبُمْنَيِتـي اوَأْصَبْحُت ِفـي َقـوٍم وَلْيُسـو   *
  

  :الشنفرىبيئة 
السـراة، تلـك المنطقـة الجبليـة بـين  نشأ في منطقـة الشنفرىذكرت سالفًا أن 

نائهـا حيـاة الصـعلكة؛ ألن وهذه البيئة من العوامل التـي تيسـر ألب. )1(مكة والمدينة
البيئة الجبلية دائمًا قليلة الخصب، فتسيطر الحاجـة عـادة علـى أكثـر أبنائهـا، ممـا 
يـــدفعهم إلـــى اللصوصـــية وقطـــع الطريـــق، وألن المنـــاطق الجبليـــة أنســـب األمـــاكن 

هــا أو فو ايــة والتخّفــي ســواء فــي طياتهــا وكهللمطــاردين، وذلــك لتيســير وســائل الحم
  .قممها

ــــا الروايــــات زمــــن  الشــــنفرىرض نشــــأ ففــــي هــــذه األ ــــم تحــــدد لن األزدي، ول
  .والدته، وال زمن وفاته

للشــنفري فقــد كانــت شــديدة القســوة، وقــد حالفتــه هــذه  أمــا البيئــة االجتماعيــة
تـه ودفعتـه إلــى القسـوة منـذ عـرف نفسـه، وكانـت تالزمـه حتــى لقـى حتفـه، ممـا جعل

ي حيـاة الصـعلكة، والـدليل علـى أن يسلك الحياة التي ال بد أن يلقى فيها حتفه وه
لم يعرف حيـاة الراحـة والدعـة قـط، بـل لـم يعـرف حيـاة االسـتقرار  الشنفرىأن ذلك 

واالنتماء االجتماعي، ومما ال شك فيه أن معيشته في بني سـالمان كانـت شـديدة 
نفسه بالغة اإليالم واإليذاء لها، وليس من الشك أيضـًا فـي أن النقمـة  القسوة على
لبنـي سـالمان لـم تـرتبط بسـبب واحـد محـّدد، وٕانمـا كـان  الشـنفرىيحملهـا التي كان 

آلالم تجمعـــــت فـــــي نفســـــه، ممـــــا أدى إلـــــى حقـــــده وبغضـــــه علـــــى بنـــــي ســـــالمان، 
وفتاة من بني سالمان، وهي ابنة الرجل الـذي  الشنفرىوالروايات ترّدد عالقة بين 

ان يحــب كــ بعــض الروايــات تشــير إلــى أن الشــنفرىيعــيش عنــده، و رى كــان الشــنف

                                                 

ورد في كارل بروكلمان، تاريخ األدب العربي، أن الشنفرى نشأ في نجد، وهذا غير دقيق، كما ذكـر أن  )1(
جد، والشنفرى لم ينتقل من اليمن، إنما انتقلت القبيلـة الشنفرى اليمني األصل تعلم لغة الشمال من أهل ن

  .1/105قبل الشنفرى بأزمان، وولد بالحجاز، 
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ّفعـت عنـه، والـبعض أن يتزوجهـا تر  والتـي تسـمى ُقعسـوس، وعنـدما أراد هذه الفتـاة
كـان يظـن أنهـا أختـه، فطلـب منهـا أن تخدمـه فـي بعـض شـأنه،  يذكر أن الشنفرى

، وفـي )1(فرفضت ذلـك، ولطمتـه؛ ألنهـا كانـت تعلـم أنـه أسـير عنـدهم ولـيس أخاهـا
ة، وهــو ال يشــك فــي أنهــا أختــه، غســلي رأســي يــا ُأخيــروايــة أخــرى أنــه قــال لهــا أ

  :فأنكرت أن يكون أخاها وصفعته، فذهب مغاضبًا قائالً 
  ةٌ ل َضــــ فُ ُهــــلَ ي والت رِ عْ ِشــــ يــــتَ لَ  الَ أَ 
  يدِ اِلــوَ  ابَ َســنْ أَ  وُس عُســقُ  تَ ْمــلِ عَ  وْ َلــوَ 

  اً بَ ِصـنْ مَ ًا وَ يتَـبَ  رِ ْجـالحُ  يـارِ خِ  أنا ابنُ 
  

*  
*  
*  

  )2(اَهـــينَ جِ هَ  اةِ تَـــالفَ  ف َكــ تْ بَ رَ ا َضـــَمــبِ 
ــــدِ اوَ وَ  ــــونَ دُ  تقاصــــرُ  تْ لــــا ظَ هَ ل   )3(اَه
ــوأُ  4(اَهــينَ فِ رِ عْ تَ  وَلــ ارِ رَ األْحــ ةُ َنــي ابْ م(  

  

يحمـل لبنـي سـالمان الحقـد والكراهيـة  الشـنفرىوألسباب كثيرة جعلـت  ولهذا
وعــدم الرضــا فــإن مــا حــدث بعــد ذلــك وهــو مــا تجمــع عليــه كــل الروايــات مــن أن 

مان مائة رجل، وهي نتيجة غير طبيعيـة لمجـرد أقسم ليقتلن من بني سال الشنفرى
شـيء مــن الســبب الســابق، فلــيس مجــرد رفـض الفتــاة الــزواج مــن شــخص أو حتــى 
صفعها إياه، ليس سببًا كافيًا ألن يحمل لقومها هـذا الـبغض الُمـدمر لكـن المنطـق 

قـد عـانى مـن إذالل بنـي  الشـنفرىالذي يستقيم مع طبـائع األمـور، أن نتصـور أن 
وٕانمـا كـان هـذا الحـادث . ، وامـتألت نفسـه بـالمرارة مـن الـذل والهـوان بيـنهمسالمان

في قلبه، وكرامتـه مجـرد انتكاسـة لجراحـه، وٕازاحـة للغشـاوة عـن بصـره  على مرارته
ليعــود بصــره حديــدًا يــرى كــل مــا يعانيــه مــن بنــي ســالمان، ولتعــود ذاكرتــه شــديدة 

 الشــنفرىوذلــك؛ ألن نفــس . اءالــوعي واالســترجاع لكــل مــا مــّر بــه مــن إيــالم وٕايــذ
  :ليست ككل النفوس في إبائها الضيم وشعورها بالهوان، كما يقول

ـــــ يمُ ِقـــــتُ  الَ  ةً ر ًا َحـــــَســـــفْ نَ  ن ولِكـــــ   يِب
  

ـــذّ عَ   * ـــثَ ريْ  إال  أمِ لـــى ال ـــتَ ا أَ َم   )5(لُ و َح
  

                                                 

  . 17-16الشنفرى، الصعلوك، ص  )1(

  . 856المعجم، ص. اللئيم ومعنى آخر العربي الذي ُأّمه َأمة: الهجين. 63الديوان، ص )2(

  . اسم الفتاة التي لطمته: قعسوس )3(

  . ويقصد بها قبيلة اإلواس بن الحجر: لة بعينهاقبي: الحجر )4(

  . 8الديوان، ص  )5(
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فــي النســب، فهـــم فــرع مـــن األزد  الشـــنفرىوألن بنــي ســالمان كـــانوا أقربــاء 
إيذاء للنفس مما لو صـدرت مـن الغربـاء،  يب والتعالي منه أشد قر لأيضًا، وٕاساءة ا

  :كما يقول الشاعر العربي القديم
ــمُ    ةً اَضــضَ مَ  د َشــى أَ َبــرْ ي القُ وِ ذَ  وظل

  

  )1(دِ نـهَ المُ  امِ َسـالحُ  عِ ْقـوَ  نْ مِ  سِ فْ لى الن عَ   *
  

 الشـنفرىالنقمـة كلهـا فـي نفـس  عوامـل تجّمعـتومهما يكن من شـيء، فقـد 
  .)2(سالمان خاصةعلى بني 

 وحياتـه، وذلـك مـن  الشنفرىرت على نفسية وعليه نجد أن هذه األحداث أث
شخصــيته كانــت بيئــة  وكونــت الشــنفرىحيــث المكــان، ألن البيئــة التــي نشــأ فيهــا 

البــرودة فــي  ةجبليــة وعــرة، ومــن حيــث المنــاخ شــديدة الحــرارة فــي الصــيف، شــديد
لحــديث فحســب، بــل أساســًا ا ضــًا فــيالشــتاء، وذكــر ذلــك كثيــرًا فــي شــعره لــيس عر 

فقـد تحـدث "من متاعب هذه البيئـة،  الشنفرىيدور حوله الحديث من حيث معاناة 
ألعدائــــه، وعــــن  التــــي كــــان يتخــــذها مخــــابَئ لنفســــه، وكمــــائنَ  )3(كثيــــرًا عــــن الُقــــَننِ 
  .)5( ..."التي كان يتسلل أعلى ذراها )4(المراقب العنقاء

، وهــو الهــدوء والســكون الــذي لشــنفرىا وهنــاك جانــب مهــم مــن ســمات بيئــة
الحيــاة، فهــو ال يتعــود صــدور  فــي هــذه البيئــة ينــدد الســكان، وتنــدرهــا، فيخــيم علي

ه غيــر مــألوف، بخــالف إلحســاس بــأي حركــة، ألنـاألصـوات، ولــذلك يكــون شـديد ا
البيئة التي يكثر فيها األحياء، فإن الحركة والصوت يفقدان فيها إثـارة االنتبـاه مـن 

شـديد اإلحسـاس بكـل شـيء، الـذي  الشـنفرىكرارها على األسماع لـذلك نجـد كثرة ت
  .يتميزون بهذا اإلحساس ةٌ عام  دفعه إلى حياة الصعلوك، والصعاليكُ 

وٕاذا نظرنــا إليــه مــن الناحيــة االجتماعيــة، نجــد أن الروايــات تتفــق علــى أن 
جعلــه يــنعكس لــم يــنعم بالحيــاة االجتماعيــة العاديــة، كمــا ذكــر ســالفًا مــن  الشــنفرى

                                                 

  . 18الشنفرى الصعلوك، ص  )1(

  . بعض الروايات تذكر أن بني سالمان كانوا قد قتلوا والد الشنفرى فأصبح طالبًا الثأر منهم )2(

  . 115المعجم في اللغة، ص . جمع قنة بضم القاف وهي أعلى الجبل: القنن )3(

طويلـــة العنـــق إشـــارة إلـــى شـــدة : المرقبـــةالمرتفع مـــن الجبـــل بحيـــث يســـتطيع مراقبـــة غيـــره منـــه، والعنقـــاء )4(
  . ارتفاعها

  . 190الشنفرى الصعلوك، ص  )5(
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ـــًا  علـــى حياتـــه وســـلوكه، فقـــد اتخـــذ مـــن الصـــعلكة وقطـــع الطريـــق والغـــارات إعالن
للحرب على الناس أجمعين، ولكنه ركز نقمته وحقده بتركيز بالغ الشدة على بنـي 
سالمان، يصيب كل ما يعرض لـه ممـا يملـك النـاس، ويسـطو علـى كـل مـا يمكـن 

خر صـلب جهـده وقوتـه ليصـب أن تصل إليه يـده مـن متـاعهم، ولكنـه مـع ذلـك يـدّ 
نغمتــه علــى بنــي ســالمان، وهــذه النتيجــة هــي التــي اســتهل بهــا الميتــه المشــهورة، 

  .)1(مظهرًا نقمته على الناس مصممًا على هجرهم
امـــتألت  الشـــنفرىومــن حيـــث الجانـــب النفســي يتضـــح ممـــا ســبق أن نفـــس 

  .)2(نفورًا من الناس ثم توجسًا وحذرًا، ثم غضبًا ونقمة

                                                 

، 1أشـعار الشـعراء الســتة الجـاهليين، دار الجيـل، بيــروت، ط" الشــنتمري"يوسـف بـن ســليمان بـن عيسـى  )1(
  .20، ص 1م، ج1992 -هـ1412

  . 191الصعلوك، ص  الشنفرى )2(
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  المبحث األول

  الجملة وعناصر بنائها

  
  :المعنى اللغوي لكلمة جملة

اســـتجمل البعيـــر إذ صـــار " )1(للفيـــروز أبـــادي جـــاء فـــي القـــاموس المحـــيط
  .)2("جمالً 

الجّمل بتشديد الميم يعنـي الحبـال المجموعـة، فأمـا "العرب  وجاء في لسان
التخفيف فهــو الحبــل الغلــيظ، والجمــل الجماعــة مــن النــاس، ولعــل الجملــة الجمــل بــ

	ُ���  ���َ �: من جملـة الحبـل وجمـل الشـيء جمعـه قـال تعـالىاشتقت �� ����ـ�  ��ْ����ـ�َ  ��ـ

�ـ�� 	��  ُ�والجملـة واحـدة الُجمـل، والجملـة جماعـة الشـيء،   )3(� ��ْ'�&�ـ%$�  #�ـ"!   �ـ�  ��ْ����ـ
فرقـه، وأجمـل لـه الحسـاب كـذلك، والجملـة جماعـة كـل وأجمل الشيء جمعـه عـن ت

: قـال تعـالى. أجملـت لـه الحسـاب والكـالم: يقـال. شيء بكماله من الحساب وغيره
� %َ���َ� َ(!)ُ* �+�&َ	�, 
�-�.ُ/ْ�� ً�َ	��
1 23��  .))5"وقد أجملت الحساب إذ رددته إلى الجملة 4((� ����

  ):جملة(المعنى االصطالحي لكلمة 
لنحــاة الجملــة، ومصــطلحات الكــالم والقــول، وقــد تباينــت تعريفــاتهم عــّرف ا

واختلفت فيما بينها، فمنهم من عّرف الكالم وساوى بينه وبين الجملـة، ومـنهم مـن 
  .رأى غير ذلك

                                                 

هــ، مــن 817هــ، وتـوفي سـنة 729هـو محمـد بـن يعقـوب بـن إبـراهيم الفيـروز أبـادي، ولـد بكـازرون سـنة  )1(
هديـــة العـــارفين أســـماء المـــؤلفين وآثـــار المصـــنفين، إلســـماعيل باشـــا  ينظـــر. القـــاموس المحـــيط: مؤلفاتـــه

  .180ص، 2/م، ج1951البغدادي، طبعة استانبول، 

لبنان، فصل الجيم،  -القاموس المحيط، دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت )2(
  . 361ص/ 3ت، ج. باب الالم، د

  . 40سورة األعراف، اآلية  )3(

  . 32سورة الفرقان، اآلية  )4(

  ). جمل(لسان العرب، مادة  )5(
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فـــالكالم فـــي اصـــطالح النحـــاة هـــو عبـــارة عـــن اللفـــظ المفيـــد فائـــدة يحســـن 
، والمـــراد بالمفيـــد مـــا دّل القـــول المفيـــد بالقصـــد"الســـكوت عليهـــا وعّرفـــه ابـــن هشـــام 

  .)1(على معنى يحسن السكوت عليه
ن والكــالم مــا تضــم : "قيــدًا علــى هــذا التعريــف حيــث قــال )2(وزاد ابــن مالــك

  .)3("من الكلم إسنادًا مقصورًا لذاته
مـــن ) قـــام أبـــوه(إلخـــراج نحـــو  :قـــال) لذاتـــه(فـــي زيـــادة  )4(ورأى األشـــموني

قيـدَاً◌ ثالثـًا وهـو  )6(د محمـد بـن علـي الرعينـيوزا )5("جـاءني الـذي قـام أبـوه: "قولك
التركيــب، والمقصــود بــه أن يكــون مركبــًا مــن كلمتــين فــأكثر تركيبــًا إســناديًا، وقيــود 
التركيـــب متمثلـــة فـــي المفـــرد كزيـــد، والمركـــب غيـــر اإلســـنادي كالمركـــب اإلضـــافي 

) رجـللقـب ال(نحو عبد اهللا، والمزجي كبعلبك، واإلسنادي المسمى به، كتأبط شـرًا 
بمــا يلفــظ بــه إفــادة  كمــا زاد قيــدًا رابعــًا وهــو القصــد؛ والمــراد بــه أن يقصــد المــتكلم

الســــــامع، وخــــــرج بهــــــذا القيــــــد غيــــــر المقصــــــود كالصــــــادر مــــــن النــــــائم والســــــاهي 
  .)7(والسكران

                                                 

اللبيب عن كتب األعاريب، حققه مازن المبـارك، ومحمـد علـي جمال الدين بن هشام األنصاري، مغني  )1(
  . 490ص  م1985، 6حمد اهللا، راجعه سعيد األفغاني، دار الفكر، بيروت، ط

هــو محمــد بــن عبــد اهللا بــن مالــك الطــائي الجيــاني، أبــو عبــد اهللا جمــال الــدين، أحــد األئمــة فــي علــوم  )2(
تســهيل الفوائــد : ه،، مــن آثــاره672في بدمشــق ســنة هـــ، وتــو 600العربيــة، ولــد فــي جيــان باألنــدلس ســنة 

البدايــة والنهايــة، عمــاد الــدين أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر  ينظــر. وتكميــل المقاصــد، واأللفيــة
  .267، ص13/م، ج1990 -هـ1411، بيروت، دار المعارف، 2/هـ، ط774المتوفى سنة 

حققــــه محمــــد كامــــل بركــــات، المؤسســــة المصــــرية  ،3ابــــن مالــــك، تســــهيل الفوائــــد وتكميــــل المقاصــــد، ج )3(
  . م1967 -هـ1378ط، . للطباعة والنشر، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، د

هو أحمد بن محمد بن منصور األشموني الحنفي النحوي، كـان فاضـًال فـي العربيـة مشـاركًا فـي الفنـون  )4(
  .  هـ809توفى سنة 

، تحقيــق محمــد محيــى شــرح األشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك، أحمــد بــن محمــد بــن منصــور األشــموني )5(
  . 1/171، م1970، 3الدين بن عبد الحميد، ملتزمة الطبع والنشر، مكتبة النهضة المصرية، ط

  . صاحب متممة األجرومية )6(

دار إحيــاء  اكــب الدريــة، شــرح متممــة األجروميــة، مطبعــةمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد البــارئ األهــدل، الكو  )7(
  . 1/6، هـ1307ط، . تب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، دالك
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والقيــد األخيــر وهــو المفيــد مــا ال يفهــم معنــى يحســن ســكوت المــتكلم عليــه 
جملـــة الشـــرط، والقســـم وحـــدها، وجملـــة كجملـــة الصـــلة والصـــفة والحـــال والخبـــر، و 

) إن قـام زيـد(الجواب وحدها، ألن الفائدة، إنما تحصل بمجموعة الجملتين، فنحـو 
  .ال يسمى كالمًا لعدم حصول الفائدة

وفائــدة الجملــة أو معناهــا إنمــا يكــون فــي تعلــق ألفاظهــا وكلماتهــا ببعضــها 
ـــبعض، وال يـــتم ذلـــك إال مـــن خـــالل معرفـــة األلفـــاظ، ومعرفـــ ة تركيبهـــا، ومعرفـــة ال

األلفاظ وحدها ال تغني صاحبها في تأليف الكـالم، بـل ال بـد لـه مـن معرفـة كيفيـة 
ـــاء التحليـــل النحـــوي تـــرابط جـــانبي النحـــو ا نظـــم هـــذه لكلمـــات وتركيبهـــا، ونجـــد أثن

والداللــة، فهمــا وجهــان للجملــة، والغــرض مــن التحليــل النحــوي، فهــم الجملــة دالليــًا 
وال يمكن فهـم الجملـة مـن غيـر فهـم تراكيبهـا، أي نحوهـا، أو المساعدة على ذلك، 

وكــذلك ال يمكــن تحليــل جملــة نحويــة مــن غيــر فهــم داللتهــا، فكــال الجــانبين معــين 
  .على فهم اآلخر

العربيـة مـن نحـاة وبالغيـين، ولغـويين بهـذه اللغـة  لـذلك جـاء اهتمـام علمـاء
ا صــوتًا لــه معنــاه، ثــم العظيمــة الشــريفة، فوهبوهــا أنفســهم واهتمــوا بهــا منــذ مخرجهــ

  .حرفًا له داللته، ثم كلمة وجملة وكالماً 
  :الجملة عند علماء النحو

ة ومســــاواتها للكــــالم علــــى عــــدة وقــــد اختلــــف النحــــاة حــــول مفهــــوم الجملــــ
  .مذاهب

أّمــــا الكــــالم فكــــل لفــــظ مســــتقل بنفســــه مفيــــد : "يقــــول )1(فمــــذهب ابــــن جنــــي
زيـد أخـوك، وقـام سـعيد، وحضـر نحـو : الجملة لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون

  .)2("وفي الدار أبوك محمد،

                                                 

هو عثمان بن جني الموصـلي، أبـو الفـتح، مـن أئمـة األدب والنحـو، ولـد بالموصـل، وتـوفي ببغـداد عـام  )1(
، 1/هديـة العـارفين، ج ينظـر. الخصـائص، سـر صـناعة اإلعـراب، واللمـع فـي النحـو: هـ، مـن آثـاره392
  .652ص

، 2، تحقيق محمـد علـي النجـار، مطبعـة دار الكتـب المصـرية، القـاهرة، ط1/17ابن جني، الخصائص  )2(
  . م1952 -هـ1371
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فـي أن الكـالم يسـاوي الجملـة، وتبعهمـا : )1(علـي الفارسـي ونجده يوافـق أبـا
، وقـد ذهـب إلـى )3("ويسمى الجملة: "أيضًا بعد أن عّرف الكالم قال )2(الزمخشري

دف حيــث يــرى أن الكــالم مــرا: )4(هــذا الــرأي مــن المحــدثين الــدكتور عبــاس حســن
  .)5("ما ترّكب من كلمتين أو أكثر، وله معنى مفيد مستقل: "للجملة وهو
  .أقبل الضيف، وهذه أنوار ساطعة: مثل

عبـــاس  فنجـــد أن أصـــحاب هـــذا الـــرأي ســـاووا بـــين الكـــالم والجملـــة إال أن
ذلــــك أن يتركــــب مــــن كلمتــــين فــــأكثر، مــــع اإلفــــادة حســــن حــــّدد تركيــــب الجملــــة، و 

  .واالستقالل
أن الجملــــة أعــــم مـــن الكــــالم، وأن الكــــالم  )6(األنصـــاري ويـــرى ابــــن هشــــام

  ".هو القول المفيد بالقصد: "أخص منها فيعّرف الكالم بقوله
" قـــام زيـــد"والجملـــة عبـــارة عـــن الفعـــل وفاعلـــه، كــــ : "ويعـــّرف الجملـــة بقولـــه

أقـائم "و " ُضِرب اللـص"وما كان بمنزلة أحدهما نحو " ائمـزيٌد ق"والمبتدأ وخبره، كـ 
  ".ظننته قائماً "و " كان زيٌد قائماً "و " نالزيدا

 وتبـع )7(وبهذا يظهر لك أنهما ليسـا متـرادفين كمـا يتوهمـه كثيـر مـن النـاس
ويســـمى جملــــة،  :صـــاحب المفصـــل؛ فإنــــه بعـــد أن فــــرغ مـــن تعريــــف الكـــالم قــــال

                                                 

الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار بــن محمــد بــن ســليمان اإلمــام أبــو علــي المشــهور، تــوفى ببغــداد عــام  )1(
ضل إبـراهيم، المكتبـة العصـرية، جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة، تحقيق محمد أبو الف ينظر. هـ377

  . 1/496ت . ط. لبنان، د -بيروت

  . 2/279بغية الوعاة . هـ538هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري أبو القاسم، توفى  )2(

محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في علم العربية، تحقيق محمد محيى الـدين عبـد الحميـد، مطبعـة  )3(
  . 1/10ط، . ت. ى بنشره محمد محمود توفيق، دحجازي، القاهرة، عن

أســتاذ بكليــة دار العلــوم، جامعــة القــاهرة، رئــيس قســم النحــو والصــرف والعــروض، عضــو مجمــع اللغــة  )4(
  . 1/1العربية بالقاهرة، النحو الوافي 

  . 15المرجع نفسه، ص  )5(

قــه للشــافعي، ثــم تحنبــل، وأتقــن هــو عبــد اهللا بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد اهللا بــن هشــام األنصــاري، تف )6(
  .70 -2/68ط، . ت. هـ، بغية الوعاة، د761العربية، له عدة تصانيف في النحو، توفى عام 

  . 410ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ص )7(
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جملـة : والصواب أنها أعم منه، إذ شرطه اإلفادة، بخالفها، ولهذا تسمعهم يقولون
  .)1(الجواب، جملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدًا، فليس بكالمالشرط، جملة 

فكـل كـالم جملـة وال يــنعكس أال : "... ويقـول أيضـًا فـي كتـاب آخـر شـارحاً 
يســمى جملـــة وال " وقــام عمــرٌ  إن قــام زيــدٌ "مــن قولـــك " يــدٌ زَ  امَ َقــ إنْ : "تــرى أن نحــو

  .)2("جوابيسمى كالمًا؛ ألنه ال يحسن السكوت عليه، وكذا القول في جملة ال
والــــذي يــــرى أن إطــــالق الجملــــة علــــى جملــــة  )3(وتبعــــه اإلمــــام الســــيوطي

الصلة، والجواب والشرط إطالق مجازى، ألن كًال منهمـا كـان جملـة قبـل فأطلقـت 
كــانوا  الجملــة عليــه باعتبــار مــا كــان كــإطالق اليتــامى علــى البــالغين نظــرًا ألنهــم

الحـق أن الكـالم أخـص مـن الجملـة، و : "... وقد أّيده أحد المحدثين بقولـه )4(كذلك
والجملـــة أعـــم منـــه، وٕانمـــا كـــان الكـــالم أخـــص مـــن الجملـــة ألنـــه مزيـــد فيـــه اإلفـــادة 

فالنســبة المنطقيــة " األخــص مــا زاد قيــدًا، واألعــم مــا ازداد فــرداً : "ويقــول المناطقــة
أد واجبـــك، وتنفـــرد : بينهمـــا هـــو العمـــوم والخصـــوص المطلـــق يجتمعـــان فـــي قولـــك

  .)5("لة الموصول وجملة الجواب وحدهاالجملة في ص
نالحظ اتفاق أهل الرأي الثـاني مـع أصـحاب الـرأي األول فـي قيـد اإلفـادة، 
وافتراقهمــا فــي اشــتراط القصــد بالــذات فــي اإلســناد، ممــا أدى إلــى عــدم مســاواتهم 

  ".الكالم للجملة

                                                 

  . 410ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ص )1(

ب عــن قواعــد اإلعــراب، تحقيــق وتقــديم علــي فــورة نبيــل، جامعــة الريــاض، ابــن هشــام األنصــاري، اإلعــرا )2(
  ). 36-35(م، 1981 -هـ1401، 1السعودية، عمادة شئون المكتبات، ط

بكر محمد جالل الدين السيوطي، من رجال الفضل والدين، توفى سـنة  هو عبد الرحمن بن الكمال أبو )3(
  . بغية الوعاة ينظر. هـ911

لسيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هـرون، وعبـد جالل الدين ا )4(
  . 38 -1/36م، 1987 -هـ1407، 2العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

عبـــد الســـالم محمـــد هـــرون، األســـاليب اإلنشـــائية فـــي النحـــو العربـــي، مطبعـــة الســـّنة المحمديـــة، الناشـــر  )5(
  . 19-18م، 1959 -هـ1378ط، . مكتبة المثنى، بغداد، دمؤسسة الخانجي، مصر، 
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وهناك اتجاه ثالث يذهب إلى أن الكالم أعـم مـن الجمـل، ألنـه يصـلح ألن 
علــــى جملــــة واحــــدة، كمــــا يصــــلح أن طلــــق علــــى عــــدد ال حصــــر لــــه مــــن  يطلــــق
  .)1(الجمل

ولكـــن هنالـــك مـــن يـــرى غيـــر ذلـــك فيعـــّرف . بعـــض النحـــاة اشـــترط اإلفـــادة
عبــارة عـــن مركــب مـــن كلمتــين أســـندت إحــداهما إلـــى األخــرى ســـواء "الكــالم بأنـــه 
تفيـد إال بعـد  فإنـه جملـة ال. إن يكرمنـي: زيٌد قائٌم، أو لم يفد كقولـك: "أفاد، كقولك

  .)2("مجيء جوابه فتكون الجملة أعم من الكالم مطلقاً 
حيث عّرف الكالم بأنه لفـظ  )3(ويذهب إلى هذا الرأي الرضي االستراباذي

موضــوع لجــنس مــا يــتكلم بــه ســواء كــان كلمــة تــدل علــى حــرف كــواو العطــف أو 
فكقولـك ات أما إطالقه على المفـرد. على أكثر من كلمة، وسواء كان مهمًال أو ال

هــذا كــالم غيــر . د، غيــر مركبــة تركيــب اإلعــراب كزيــد، عمــرو بكــرلــم تكلــم بكلمــة كزيــ
  .)4(لهمفيد، وأما إطالقه على المهمل فكقولك تكّلم فالن بكالم المعنى 

وقـول الرضـي هـذا لـه : "ونجد أحد المحدثين معلقًا على رأي الرضي قـائالً 
ل فــي بــاب االســتقامة مــن الكــالم ســند؛ ذلــك أن ســيبويه يقــو  )5(مــن كتــاب ســيبويه

فمنه مستقيم، محال، ومستقيم كـذب، ومسـتقيم قبـيح، ومـا : "يعني الكالم: واإلحالة
  ". سآتيك غداً "و " آتيك أمس"هو محال كذب، فأما المستقيم الحسن، فقولك 

وســآتيك " آتيــك غــداً : "وأمــا المحــال فــأن تــنقض أول كالمــك بــآخره، فتقــول
... ونحـوه" شربُت ماء البحـر"و " حملُت الجبل: "ب فقولكذأمس وأما المستقيم الك

                                                 

  . 1/125عبد الرحمن محمد أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، الناشر مكتبة األنجلو المصرية،  )1(

  . 82صم، 1978ط، . محمد علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، د) 2(

شرح الكافية وشرح الشافية، : سن رضي الدين االستراباذي النحوي، من مؤلفاتههو الشيخ محمد بن الح )3(
  . 2/134هدية العارفين  ينظر. هـ686وله اختيارات جّمة لقبه نجم األئمة توفى 

  .1/3م، 1982 -هـ1402، 3لبنان، ط -االستراباذي، شرح الكافية، دار الكتب العلمية، بيروت )4(

بــر، مــن مــوالي بنــي الحــارث بــن كعــب مــن أهــل فــارس، ُســّمي كتابــه قــرآن هــو عمــر بــن عثمــان بــن قن )5(
  . هـ161النحو، توفى سنة 
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فلـم يمتنـع مـن أن  )1(وأما المحال الكذب، فأن تقول سوف أشرب ماء البحر أمـس
  .يسميه كالمًا وٕان كان محاًال كذبًا ال تجنى منه ثمرة أصالً 

ونجد أن سيبويه نفسه يعرض في بعض قوله بأن ما ال يفيـد قـد ال يسـمى 
إن : الفعــل ال بــد لــه مــن االســم، وٕاال لــم يكــن كالمــًا إن قلــت: "قــولكالمــًا حيــث ي

  .)2("يضرب يأتينا وأشباه هذا لم يكن كالماً 
فــالكالم عنــد الرضــي يشــمل كــل مــا نطــق بــه ســواء أفــاد أم لــم يفــد، وســواء 

  .استعمل أم أهمل
وأمثلــة ســيبويه فــي بــاب االســتقامة واإلحالــة مــن الكــالم ال تعتبــر كالمــًا وال 

عنــد اشــتراط اإلفــادة فــي الكــالم، وســاوى بينــه وبــين الجملــة، وهــم أصــحاب  جمــالً 
أما في رأي الفريـق الثـاني فإنهـا ال تعتبـر كالمـًا أيضـًا ولكنهـا تعتبـر . الرأي األول

البالغيــين؛  فــي رأي جمــًال، ألنهــم لــم يشــترطوا اإلفــادة فيهــا غيــر أنهــا تعتبــر خطــأ
فنقـــول أن الجملـــة صـــواب أو متناقصـــة ألن الجملـــة فـــي النهايـــة فكـــرة إمـــا منســـقة 

  .)3("فنقول أن الجملة خطأ
فهــو مــن المهمــل فــال ُيعــد مــن أقســام " إن يضــرب"أمــا نحــو مثــال ســيبويه 

إّن : "قـال لـي بعـض فقهـاء بغـداد: ")4(يقـول ابـن فـارس. الكالم حتـى يسـمى كالمـاً 
ائـدة، فالمهمـل هـو الـذي لـم يوضـع للف: قـال. الكالم على ضربين مهمل ومستعمل

فأعلمتــــه أن هــــذا الكــــالم غيــــر صــــحيح؛ وذلــــك أن " والمســــتعمل مــــا وضــــع ليفيــــد
وأهــل اللغــة لــم يــذكروا المهمــل فــي أقســام الكــالم، وٕانمــا ... المهمــل علــى ضــربين

                                                 

إميــل . لبنــان، عّلــق عليــه ووضــع حواشيـــه وفهـــارسه د -، دار الكتــب العلميــة، بيــروتســيبويه، الكتــاب )1(
  . 1/79، م1999 -هـ1420، 1بديع يعقوب، ط

المجلــة العربيــة للدراســات اللغويــة، معهــد الخرطــوم الــدولي ، جعفــر ميرغنــي، )مقــال(مــن حــديث الجملــة  )2(
  . 57م، ص 1982للغة العربية، مجلة نصف سنوية، السنة األولى، العدد األول، أغسطس 

م، ص 1979 -هـ1399، 1محمد أبو موسى، دالالت التراكيب دراسة بالغية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )3(
179 .  

: ن زكريـــا محمـــد بـــن حبيـــب، اللغـــوي، القزوينـــي، الـــرازي، مـــن مؤلفاتـــهأبـــو الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس بـــ )4(

  .28البلغة في تاريخ أئمة اللغة، ص  ينظر. هـ332المقاييس، فقه اللغة والتفسير، توفي سنة 
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ذكروه في األبنيـة المهملـة التـي لـم تقـل عليهـا العـرب فقـد صـّح مـا قلنـاه مـن خطـأ 
  .)1("رغم أن المهمل كالم

إلـى اللغـة منـه إلـى االصـطالح؛ ألن الكـالم يطلــق فتعريـف الرضـي أقـرب 
وعلى اللفـظ مطلقـًا .. في اللغة على الكالم النفسي الخالي عن الحروف والصوت

أي أفاد أو لم ُيِفد ولو مهمًال ال معنى له وعلى الخط واإلشارة ولسان الحال وكـل 
  .)2(وهو حقيقة لغوية فيها جميعًا على األظهر... ما أفهم

وهما ما ال يغني واحد منهما عـن (نعقد به الكالم مسند ومسند إليه وأقل عدد ي
والرابطـــة بـــين أجـــزاء الكـــالم هـــي عالقـــة اإلســـناد،  )3(اآلخـــر، وال يجـــد المـــتكلم منـــه بـــداً 

ونعني باإلسناد أن يخبر في الحال أو في األصل بكلمـة أو أكثـر عـن أخـرى علـى أن 
  .)4()الذكر وأخص بهفي  يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر

وال يتــأتى اإلســناد إال فــي اســمين، أو فــي فعــل واســم، ألن الكــالم كلــه اســم 
وفعــــل وحــــرف والتركيــــب العقلــــي الثنــــائي بــــين هــــذه الثالثــــة ال يعــــدو ســــتة أقســــام 
االســمان، واالســم مــع الفعــل أو الحــرف، والفعــل مــع الفعــل أو الحــرف، والحرفــان؛ 

أحــدهما مســندًا إليــه، واالســم مــع الحــرف ال يكــون  فاالســمان يكونــان كالمــًا لكــون
  .)5(كالماً 

ولكننا نجد كلمات مفردة أو تركيبـات وصـفية أو إضـافية، أو عطفيـة غيـر 
إســنادية مفيــدة مســتقلة بنفســها ال تحتــاج علــى غيرهــا مظهــرًا كــان أو مقــّدرًا نجــدها 

ــــدكتور إ ــــذلك يقــــول ال ــــة والكــــالم؛ ل ــــف النحــــاة للجمل ــــة فــــي تعري ــــراهيم غيــــر داخل ب
كل الذي يشترط في الكالم لئال يكن لغـوًا هـو حصـول الفائـدة وتمامهـا، : ")6(أنيس

                                                 

أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، الصــاحبي، تحقيــق الســيد أحمــد صــقر، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي ) 1(
  . 8/88ت، . ط. دوشركاه، القاهرة، 

  . 24 -1/23م، 1966سيبويه، الكتاب، القاهرة، دار القلم، ) 2(

  . 24 -1/23م، 1998االستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب، بيروت، دار الكتب العلمية، ) 3(

  . 908المرجع نفسه، ص ) 4(

  . 908نفس المرجع، ص ) 5(

. الشـعرأسرار اللغة، األصـوات اللغويـة، موسـيقى : مؤلفاتهم، من 1906هـ، 1324باحث لغوي، ولد بالقاهرة سنة ) 6(

  .256م، ص 1997 -هـ1418، ابن حزم للطباعة والنشر، 1/محمد خير، تكملة معجم المؤلفين، ط ينظر
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وتمامها، ويتحقق مثل هذا الشرط في كثيـر مـن العبـارات التـي ال يعـدها اللغويـون 
  .)1("جمالً 

والذي نرتضيه هو ما يرتضيه الزمخشري وابن يعـيش : "ويقول باحث آخر
نخـالف مـن تبعـه فـي أن الكـالم أخـص مـن  حدًا للكالم وحّدًا للجملة، ونخالفه كما

مــا كــان مــن األلفــاظ قائمــًا برأســه مفيــدًا "الجملــة وهــي أعــم منــه، فنــرى أن الجملــة 
" صــه"جملــة و " زيـٌد مجتهــدٌ "جملــة، و " فقــام زيــد" )2("لمعنـى يحســن الســكوت عليـه

جملة، ألن كل جملة مما سبق تؤدي بلبناتهـا كلهـا " النار"جملة، و " ُأف"جملة و 
  .عنى يحسن السكوت عليه، ولو نقصت لبنة واحدة الختل المعنىم

جمـل للوصـول إلـى معنـى أعـم ونرى كذلك أن الكالم تألف من عدد مـن ال
لجملـــة وأشـــمل، وعلـــى ذلـــك فقـــد كـــان القـــرآن الكـــريم كـــالم اهللا، والشـــعر ممـــا فـــي ا

  .)3("والنثر كالم العرب
ة تفســـيرهم ممـــا يـــدخل فـــي بـــاب الخـــالف ويتصـــل بحـــديث معنـــى الجملـــو 

ــــى كلمــــة، فالنحــــاة ال يعّرفــــون الكلمــــة إال بلفــــظ الواحــــد مــــن مفــــردات القــــول  لمعن
ويحملون ما يجدونه في كالم العرب من الداللة والكلمة علـى الجملـة مـن األلفـاظ 

  .)4("وكلمٌة ِبَها َكالٌم قد ُيَؤم: "على المجاز القليل االستعمال مثلما قال ابن مالك
  :الغةالجملة عند علماء الب

ثـم . جاء اهتمام علماء البالغة من جانـب المسـند والمسـند إليـه، وأحوالهمـا
الجملــة اإلنشــائية التــي غرضــها االبتــداء، : جعلــوا ذلــك فــي جملتــين كبيــرتين همــا

  .)5(وغيرها... واإلنشاء واإلبداع، كأساليب االستفهام، والشرط والتمّني

                                                 

  . 277 -276م، 1978، 6إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األنجلو المصرية، ط )1(

  . 1/17ابن جني، الخصائص  )2(

، مؤسسـة علـوم القـرآن، عجمـان، "مـنهج وتطبيـق فـي الداللـة"أحمد عمـايرة، نحـو اللغـة وتراكيبهـا، خليل  )3(
  . 77 -76م، ص 1990 -هـ1410، 2اإلمارات العربية المتحدة، ط

بهـــاء الـــدين عبـــد اهللا بـــن عقيـــل الهمـــداني المصـــري علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك، المكتبـــة العصـــرية للطباعـــة  )4(
  . 8، ص 1م، ج1990بيروت،  -والنشر والتوزيع، صيدا

محمـــد أبـــو موســـى، أســـتاذ مســـاعد بكليـــة اللغـــة العربيـــة، جامعـــة األزهـــر، دالالت التركيـــب، دراســـة . د )5(
  . 199م، مكتبة وهبة، القاهرة، ص 1979 -هـ1399، 1بالغية، ط
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ُوِلـَد : و الكـذب كقولـكوالجملة الخبريـة وهـي كـل كـالم يصـح فيـه الصـدق أ
المصـــطفى عليـــه الصـــالة والســـالم فـــي يـــوم االثنـــين فـــي الثـــاني عشـــر مـــن ربيـــع 

فــــإن كانــــت الحقــــائق المــــذكورة فــــي هــــذا الكــــالم صــــحيحة كــــان هــــذا خبــــرًا . األول
  .صادقًا، وٕاال، فهو خبر كاذب

الصــدُق : والمســند هــو الفاعــل فــي نحــو قــام عمــر، وهــو المبتــدأ فــي نحــو
ُقِتــَل الكــافُر، أو مــا أصــله الخبــر كخبــر كــان، : ئــب الفاعــل فــي نحــونجــاٌة، وهــو نا

وٕان والمصــدر، والمســند والمســند إليــه تتبعهمــا الفضــلة، وهــي مــا زاد عليهمــا مــن 
  .الخ... حال، أو صفة، أو تمييز، أو جار ومجرور، أو مفعوالت

مـوا وأيضًا اهتم علماء البالغـة بأحكـام المسـند والمسـند إليـه وأحوالهمـا واهت
  .)1(...بها كثيرًا، كحذف أحدهما وذكره، وتنكيره، وتعريفه، وتقديمه

  :تقسيمات الجملة عند النحويين
الجملة االسمية وهي التي تبـدأ باسـم كمحمـٌد : الجملة عند النحويين نوعان

مجتهــٌد والجملــة الفعليــة وهــي التــي تبــدأ بفعــل كَجــاَء زيــٌد، وظننــُت عليــًا قائمــًا، وال 
: وقـــــم وقســـــمها ابـــــن هشـــــام إلـــــى اســـــمية وفعليـــــة وظرفيـــــة حيـــــث قـــــال يقـــــوُم زيـــــٌد،

هي التي صدرها اسم، كزيد قائم، وهيهات العقيـق، وقـائم الزيـدان عنـد : فاالسمية"
  .من جّوزه وهو األخفش والكوفيون

هـــي التـــي صـــدرها فعـــل، كقـــام زيـــد، وضـــرب اللـــص، وكـــان زيـــد : والفعليـــة
  .قائمًا وظننته قائمًا، ويقوم زيد وقم

  
أفـــي "و " أعنـــدك زيـــدٌ : "هـــي المصـــدرة بظـــرف أو مجـــرورة نحـــو: والظرفيـــة

فــــاعًال بــــالظرف والجــــار والمجــــرور، ال باالســــتقرار " زيــــداً "إذا قــــّدرت " الــــداِر زيــــدٌ 
فــي " فــي الــدار"المحــذوف، وال مبتــدأ مخبــرًا عنــه بهمــا، ومّثــل الزمخشــري لــذلك بـــ 

                                                 

د الرحمن الخطيب القزويني، جالل الدين بن عبد اهللا بن محمد قاضي القضاة سعد الدين بن محمد عب )1(
، مختصـر تلخـيص المفتـاح، دار الجيـل، "المعـاني والبيـان والبـديع"القزويني، اإليضاح في علوم البالغة 

  . 61-22ص  ت،. ط. د لبنان، -بيروت
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المقدر فعـل ال اسـم، وعلـى أنـه  وهو مبنٌي على أن االستقرار. قولك زيٌد في الدار
  .)1("حذف وحده وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه

ويــرى ابــن هشــام أن الجملــة عبــارة عــن الفعــل والفاعــل كقــام زيــٌد، والمبتــدأ 
والخبــر كزيــٌد قــائٌم، ومــا كــان بمنزلــة أحــدهما نحــو أقــائٌم الزيــدان، وكــان زيــٌد قائمــًا، 

ملـة الظرفيـة أن تكـون مقـدرة بظـرف أو مجـرور كمـا وظننته قائمًا ويشترط فـي الج
  .سبق

ـــدأ  ـــذات أو المعنـــى ب ومـــن كالمـــه نســـتنبط أن المـــتكلم إن قصـــد بحديثـــه ال
ث، ٌد منطلـق، وٕان أراد المـتكلم الحـدحديثه باالسم، كزيد قائم، وأقـائٌم الزيـدان، وأزيـ

ًا، وظننتـه بدأ بالفعل، ثم أسند إليه فاعله، كقام زيد وضرب اللص، وكان زيد قائم
  .قائمًا، وهي جملة فعلية
بكـر "أن الجملة على أربعة أضرب، فذكر الشرطية نحو  وذكر الزمخشري

وهي في الحقيقـة ضـربان فعليـة واسـمية ألن الشـرطية مركبـة  )2("إن تعطه يشكرك
الشـــرط فعـــل وفاعــــل، والجـــزاء فعـــل وفاعــــل والظـــرف فــــي (مـــن جملتـــين فعليتــــين 

  .)3()وهو فعل وفاعلالحقيقة للخبر الذي استقر 
  
  
  

 وقــد قســمت الجملــة باعتبــار التراكيــب إلــى كبــرى وصــغرى؛ فــالكبرى هــي
وتسـمى فـي المثـال " قـام أبـوه، وزيـد أبـوه قـائم زيـدٌ "االسمية التي خبرهـا جملـة نحـو 

  .األول جملة كبرى ذات وجهين، وفي الثاني جملة كبرى ذات وجه

                                                 

  . 492جمال الدين بن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ص )1(

صـل فـي شـرح أبيـات المفصـل للسـيد محمـد بـدر الزمخشري، المفصل في علم العربية وبذيله كتـاب المف )2(
  . 24لبنان، ص  -الدين أبي فراس النمساني الحلبي، دار الجيل، بيروت

محمــد ســمير بخيــت، معجــم المصــطلحات النحويــة والصــرفية، دار الفرقــان، عجمــان، مؤسسةالرســالة،  )3(
  . 53م، ص1988 -هـ1409، 3بيروت، ط
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بتــدأ كالجملــة المخبــر بهــا والجملــة الصــغرى وهــي الجملــة المبنيــة علــى الم
فــي ) أبــوه قــائم(وجملــة . فــي المثــال األول) قــام أبــوه(فــي األمثلــة الســابقة كجملــة 

  .المثال الثاني
ــــارين نحــــو ــــرى باعتب ــــة صــــغرى وكب ــــوه غالمــــه : (وقــــد تكــــون الجمل ــــد أب زي

أبـــوه غالمـــه (فمجمـــوع هـــذا الكـــالم جملـــة كبـــرى ال غيـــر ألنهـــا خبـــر، و ) منطلـــق
  .وصغرى باعتبار جملة الكالم) غالمه منطلق( منطلق كبرى باعتبار

مـا فسـرت بـه الجملـة الكبـرى هـو مقتضـى كالمهـم، وقــد : "يقـول ابـن هشـام
ظننـــت زيـــدًا يقـــوم (يقــال كمـــا تكـــون مصـــّدرة بالمبتـــدأ تكـــون مصـــّدرة، بالفعـــل نحـــو 

  :كما قّسم ابن هشام الجملة إلى ذات وجه، وذات وجهين) أبوه
" زيــٌد يقــوم أبــوه"صــدر، فعليــة العجــز، نحــو هــي اســمية ال: فــذات الــوجهين

بنـاًء علـى مـا " ظننـُت زيـدًا أبـوه قـائم"كذا قالوا ينبغي أن يراد عكس ذلـك فـي نحـو 
ظننــُت زيــدًا : "ومثلــه علــى مــا قــّدمناه نحــو" زيــٌد أبــوه قــائم"قــّدمنا وذات الوجــه نحــو 

ركبـة لمـا ويوحي حديث ابن هشام بتقسيم الجمل إلى جمل بسيطة وم )1("يقوم أبوه
  .لما يوحي بأن الجملة هي أكبر وحدة تحليل في النحو

والجملة الكبرى هي الجملة االصطالحية، وٕاطالق الجملـة إطـالق مجـازى 
  .)2(على الصغرى باعتبار أنها إذا كانت في سياق مستقل كانت جملة

مــــن لهــــا فتنقســــم إلــــى جمــــل ال محــــل  المحــــلأمــــا تقســــيم الجملــــة باعتبــــار 
محـــل مـــن اإلعـــراب وتســـمى  المعربـــة، وجمـــل لهـــاغيـــر ل اإلعـــراب وتســـمى الجمـــ

  .المعربةالجمل 
أما الجمل التي ال محل لهـا مـن اإلعـراب فهـي التـي لـم تحـل محـل المفـرد 

  :وذلك هو األصل وهي

                                                 

  . 53النحوية والصرفية، صمحمد سمير بخيت، معجم المصطلحات  )1(

أبــــو الســــعود حســــنين الشــــاذلي، المركــــب اإلســــنادي وأنماطــــه مــــن خــــالل القــــرآن الكــــريم، دار المعرفــــة  )2(
  . ت. ط. الجامعية، اإلسكندرية، د
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وهــي التــي تقــع فــي صــدر الكــالم أو فــي أثنائــه، : الجمــل المســتأنفة -1
وتســمى الجملــة " والــدي وقــد حضــر"، "األرُض كرويــةٌ : "وهــي منقطعــة عّمــا قبلهــا نحــو

  .محلاالبتدائية ألنها تطلق أيضًا على الجملة المصّدرة بالمبتدأ، ولو كان لها 
بـــين شـــيئين إلفـــادة الكـــالم تقويـــة وتســـديدًا أو تحســـينًا وقـــد المعترضـــة  -2

  :وقعت في المواضع التالية
ــــرَ  -ن ُظــــأَ – اكَ جَ َشــــ ــــنِ اعِ الظَ  عُ ْب   ايَن

  

ــــــلِ اذِ العَ  لِ ذْ َعــــــبِ  أْ َبــــــعْ تَ  مْ وَلــــــ  *   )1(ايَن
  

المفعــول " شــجاكَ "وُيــروى بنصــب ربــع علــى أنــه المفعــول األول ألظــن، و 
  :الثاني، وفيه ضمير مستتر راجع إليه، وقوله

ـــتْ كَ رَ دْ أَ  دْ َقـــوَ  ـــ ثُ ادِ وَ والَحـــ–ي ِن ةٌ جم-  
  

  )2(لُ ز وال ُعـ افٌ عَ ال ِضـ ومٍ قَ  ةُ ن سِ أَ   *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )2(لُ ز ُع

  


��ْ ���َ �: وقوله تعالى نهيـاً ��4�5ُ6 ��ِ8 9���� �:ِ;َ6 �"ُ<����= ْ�ُ> ��ِ8 ?�
@ْ��  ?�
ـA  �
ـC  �َ6�5َ� ��	ّـ+�  D Cَ��ـ

َ�ْE!4 %�4 �"ُ�&�6�ُC �)3(.  
أشــرت إليــه : "وهــي الفضــلة الكاشــفة لحقيقــة مــا تليــه نحــو: التفســيرية -3

����F.�#َC�� ?�������� �9ْ �: وكقوله" بأن قمG��� ْ��
�َ	َH... ْ��A �َG�A %��ِ8 D.�I�J �"ُ<ُ	ْE!4 �)4(.  
فجملــة االســتفهام مفســرة للنجــوى، وهــل هنــا للنفــي، ويجــوز أن تكــون جملــة 
هـل هــذا فـي النجــوى إن قلنـا إن مــا فيـه معنــى القـول يعمــل فـي الجمــل، وهـو قــول 

ــ�ُ �: الكــوفيين، وأن تكــون معمولــة لقــول محــذوف، وهــو حــال مثــل َ<�K�LَM��� ���ُ	
��ــ �� 

"ِ@�&َ	�, 9!4 N�ُO �J ٍQ%* DR�L�# "ُ<�&َ	�, %��ِJ �"ُ6�.�;�S �"�T��َ  ��;ْ/
, ِU���� �)5(.  
  :ثم إن المفسرة ثالثة أقسام

                                                 

  . 446ورد بال نسبة في تخليص الشواهد، ص  )1(

لسـيوطي، األشـباه والنظـائر فـي مـن بنـي دارم، جـالل الـدين ا" حويرثـة بـن بـدر"جويرية بن زيد، وقيـل لــ  )2(
  . م1984النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

  . 73سورة آل عمران، اآلية  )3(

  . 3سورة األنبياء، اآلية  )4(

  . 24-23سورة الرعد، اآليتان  )5(
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  .مجردة من حرف التفسير أي كما في األمثلة السابقة -أ
  :مقرونة بأي كقوله -ب
  

ــأي أَ  رفِ ي بــالط ِنــينَ مِ رْ وتَ    بٌ مــذن تَ ْن
  

  )1(يِلــقْ ال أَ  يــاكِ ن إِ ِكــي، لَ ِنــينَ لِ تقْ وَ   *
  

  ����ْ/ُـ.�-�ِ * �V  �: وقوله تعـالى" واهللا ألقولن الحق: "نحو: جواب القسم -4

 ِ"&�<�Wْ��* �X�*ِ8 �9��َ�  �Y�	�#�.
�� �: وقوله تعالى )2(���ْ+�	�%َ6�� ���&�OَZَ� "ُ<�4%���SَC �)3(.  
  .يقّدر لذلك وما أشبهه القسم

أو " اجتهــــدت نجحــــتإذا : "غيــــر الجـــازم مطلقــــًا نحـــوجـــواب الشــــرط  -5
  ".إن تزرع تحصدْ " :رن بالفاء وال بإذا الفجائية نحوالجازم غير المقت

إن "و " إن تقــــم أقــــمْ "فــــاألول جــــواب لــــو ولــــوال ولّمــــا وكيــــف، والثــــاني نحــــو 
أمـا األول فلظهـورا لجـزم فـي لفـظ الفعـل، وأمـا الثـاني فـألن المحكـوم " قمَتَ◌ قمتُ 

  .لموضعه بالجزم هو الفعل، ال الجملة
جـاء الـذي قـام : "سواء كان السم أو حرف، فاألول نحـوجملة الصلة  -6

  .فالذي في موضع رفع، والصلة ال محل لها" أبوه
  :وقوله

ــــــإِ فَ  ــــــم ــــــمُ  امٌ رَ ا ِك ــــــتَ قِ لَ  ونَ رُ وِس   مهُ ي
  

  )4(اَيـانِ فَ اكَ مَ  مهُ دَ ْنـي عِ ذِ  نْ ي ِمـبِ سْ حَ فَ   *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ فَ اكَ مَ    )4(اَي

علـــــى الســـــكون وذلـــــك علـــــى لغـــــة طـــــيء، وهـــــو بمعنـــــى ) ذو(حيـــــث بنـــــى 
  .احبص

إذ قلنـــــا بحرفيـــــة مـــــا " أعجبنـــــي أن قمـــــت، أو مـــــا قمـــــت: "نحـــــو: والثـــــاني
الموصـــــول وصـــــلته فـــــي موضـــــع كـــــذا، ألن : المصـــــدرية، وفـــــي هـــــذا النـــــوع ُيقـــــال

                                                 

  . 4/490هذا البيت مجهول القائل وهو في الخزانة  )1(

  .3-2سورة يس، اآليتان  )2(

  . 57بياء، اآلية سورة األن )3(

شـرح التصـريح علـى التوضـيح  .قائله منظور بن سحيم الفقعسـي األسـدي مخضـرم مـن شـعراء الحماسـة )4(
   .3/148، شرح المفصل 2/830
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��ـ% �الموصول حرف فال إعراب لـه ال لفظـًا وال محـًال، وأّمـا قـول أبـي البقـاء فـي ِJ 

ــ%*ُ�� َO ���
J�Gــ وحكمــه مــع ذلــك بــأن ) نيكــذبو (مصــدرية وصــلتها ) مــا(؛ إن )1(� ��>ْ
يكذبون في موضع نصب خبرًا لكان، فظـاهره متنـاقض، ولعـل مـراده أّن المصـدر 

العبـاس وأبـي إنما ينسبك مـن مـا ويكـذبون، ال منهـا ومـن كـان بنـاًء علـى قـول أبـي 
  .لهاإن كان الناقصة ال مصدر : بكر وأبي علي وأبي الفتح، وآخرين

ـــة ال محـــل  -7 قـــدم الرجـــل الـــذي : "راب نحـــولهـــا مـــن اإلعـــالتابعـــة لجمل
  ".قام زيد ولم يقم عمرو: "وفي نحو" احترمه وأقدره

  :الجمل التي لها محل من اإلعراب
  :وهي أيضًا سبع

الجملة الواقعة خبرًا وتكون في موضع رفع في بابي المبتدأ وٕاّن، ونصـب  -1
إن المنــــافقين " "المــــذاهُب أصــــدقاُؤُه كثيــــرون"فـــي بــــابي كــــان وكــــاد، نحـــو 

  ".اهللا يخادعون
��ـ�
9  ���َـ%  � : .وتكـون فـي موضـع نصـب كمـا فـي: الجملـة الواقعـة حـاالً  -2َ6 

  
.�Eْ<َـ��ْ  �َ �: ونحـو. )2(�6َ]�ـ�
J�.ْ/َ6  �3�Lـ�ُ"�  ��\�ـ*َC��  ?�U%َ<ـ
ال تفصـل : "ونحـو )3(� #
أقـرب مـا يكـون العبـد : "وقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم" القول وأنت غضبان
 .)4("من ربه وهو ساجد

لـة الواقعــة مفعـوًال، ومحلهــا النصــب إن لـم تنــب عـن الفاعــل، والنيابــة الجم -3

/َ%)ُ [ُ"� �: هنا مختصة بباب القول نحو�  �َGـ�A  ̂ �Gُ�ـ�ُ"  ���ـO  �
���  Jِـ+JNGوكمـا  )5(� 6ُ>َـ

 .مفعول به لقال" إّني بريء: "فجملة" قال المتهم ِإّني بريء"في نحو 

 :الجملة اآلتيومحلها الجر، ويضاف إلى : المضاف إليها -4

                                                 

  ). 10: (، البقرة"ولهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون: "قال تعالى )1(

  . 6سورة المدثر، اآلية  )2(

  . 43سورة النساء، اآلية  )3(

  . 3/217 ح مسلم، كتاب الصالةصحي )4(

  . 17سورة المطففين، اآلية  )5(
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  �AـGَ�  �: أسـماء الزمـان ظروفـًا كانـت أو أسـماء نحـو قولـه تعـالى -أR�َـ%  ��ـ�� 

�Uِ  �: وقولـه تعـالى )1(����_�/ُـ���  Gـ*َC��  �`%ـ����  �R�ـ���  
"ِ@&�6ْZـ��  
Q�َGـ�Tْ�� �)2(  فيـوم فـي


  �: وظـرف فـي قولـه. األولى خبر، وفي الثانية مفعـول ثـانِ R%َ	]�ـ����  ��َـ	�, 

�����R Fa��
� �)3(.  
ــــى وتخــــتص بــــذلك عــــن ســــائر أســــماء المكــــان، : حيــــث -ب وٕاضــــافتها إل

الجملــة الزمــة، وال يشــترط لــذلك كونهــا ظرفــًا كمــا وزعــم المهــدوي شــارح 
  :)4(في قوله" حيث"الدريرية أّن 

ــــثُ  ــــ احَ رَ  تَ م ــــينِ ي المَ ِف   لــــىإِ  لب
  

ـــ ثُ ْيـــحَ   * ـــومِ  انِ َمـــزُ أْ ى المَ تحجين  
  

فيــة بــدخول إلــى عليهــا خرجــت عــن اإلضــافة إلــى لمــا خرجــت عــن الظر 
الجمل، وصارت الجملة بعدها صفة لها، وتكّلف تقدير رابـط لهـا، وهـو 

  .وليس بشيء، لما قّدمنا في أسماء الزمان" فيه"
آية بمعنى عالمة، فإنها تضاف جوازًا إلـى الجملـة الفعليـة المتصـرف  -ج

  :فعلها مثبتًا أو منفيًا بما، كقوله
ــــةِ بِ  ــــيَ  آي ــــالخَ  ونَ مُ دِ ْق ــــ لَ ْي   اً ثَ عْ َش

  

ـــ  * ـــعَ  ن أَ َك ـــَل ـــهَ كِ ابِ نَ ى َس   )5(اامَ دَ ا َم
  

  
  :وقال آخر

ـــــ الَ أَ  ـــــبْ مُ  نْ َم ـــــعَ  غٌ ِل ـــــمِ ي تَ ن   اً يَم
  

ــــ بآيــــةَ   * ــــيا َم ونَ حب  ــــعَ الط   )6(ااَم
  

والبــاء فــي ذلــك ظرفيــة، وذي صــفة " اذهــب بــذي تســلم"ذو فــي قــولهم  -د
حب، فالموصــوف نكــرة، بمعنــى صــا: لــزمن محــذوف، ثــم قــال األكثــرون

                                                 

  . 35سورة المرسالت، اآلية  )1(

  . 44سورة إبراهيم، اآلية  )2(

  .33: مريم" يوم أموت ويوم أبعث حيا"تتمتها  )3(

  . 550ورد في المغني، ص . لم أعثر على قائله )4(

  . يس في ديوانه، ونسب لمجهولقد اختلفوا في نسبة هذا البيت، نسب لألعشى ول )5(

، وفـــي ســـيبويه 3/138قائلــه يزيـــد بـــن عمـــرو بـــن الصــعق يعبـــر تميمـــًا بحـــب الطعـــام وهــو فـــي الخزانـــة  )6(
  . 147، وفي الكامل، ص 1/460
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، وقيل "سالمةأي في وقت مظّنة ال"أي ذهب في وقت صاحب سالمة 
بمعنى الذي فالموصوف معرف، والجملة صلة فال محل لهـا، واألصـل 

  .)1("اذهب في الوقت الذي تسلم فيه"
لـــدن وريـــث، فإنهمـــا يضـــافان جـــوازًا إلـــى الجملـــة الفعليـــة التـــي فعلهـــا  -هــــ

  .ًا، بخالفه مع آيةمتصرف، ويشترط كونه مثبت
فأما لدن فهي اسم لمبدأ الغاية، زمانية كانت أو مكانية، ومن شواهدها 

  :)2(قوله
ـــمْ زَ لَ  ـــ نْ دُ ا َلـــَن   مكُ اقَ َفـــا وِ ونَ مُ تُ لْ أَ َس

  

  وحُ ُنـــالف جُ م الِخـــكُ نْ ِمـــ كُ َيـــ الَ َفـــ  *
  

وأمــا ريــث فهــي مصــدر راث إذا أبطــأ، وعوملــت معاملــة أســماء الزمــان 
ة، كما عوملـت المصـادر معاملـة أسـماء الزمـان في اإلضافة إلى الجمل

  :قال" جئتك صالة العصر: "في التوقيت كقولك
  ةاَنـبَ ي لُ ِضـقْ أَ  ثَ ْيـًا رَ َقـفْ رِ  ي يلَ لِ خَ 

  

  )3(اودَ ُهـــعُ  راتِ كَ ذْ الُمـــ اتِ َصـــرَ ن العَ ِمـــ  *
  

  :)4(قول وقائل كقوله -و
ــول  ــا للر "ق ــ" الِ َجــي   انــمِ  ُض هَ نْ َي

  

  اانَ ب والّشــــــ ولُ ُهــــــالكُ  ينَ عِ رِ ْســــــمُ   *
  

  :)5(وقوله
  "صــالح" بــ" تَ ْنـكيـف أَ " ائـلَ قَ  تُ ْبـجَ وأَ 

  

ـــلَ حتـــى مَ   * ـــل ومَ  تُ ْل ـــِن   يادِ و ي ُع
  

الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابًا لشرط جـازم؛ ألنهـا لـم تصـّدر بمفـرد  -5
إن : "أو محـــًال فـــي قولـــك" إن َتقُـــْم َأقُـــم: "يقبــل الجـــزم لفظـــًا كمـــا فـــي قولــك

�ِ 9�4 �: مثال المقرونة بالفاء" جئتني أكرمتك�	ْb
� 
+ّ	�� �Lَ   �^�
"�  �َـ+
  �Aـ%=A
UَGـ����  �ـ�  

�"ِ@�ــ%* �&ْcُd  ــ��� 
@���T���)6( إن "ومثــل . ولهــذا قــرئ بجــزم يــذر عطفــًا علــى المحــل

                                                 

  . 550، ص1ابن هشام، المغني، ط )1(

  . 421، ومغني اللبيب، ص 836ورد بال نسبة في شواهد المغني، ص  )2(

  . ئلهلم أقف على قا )3(

  . 2/837، ينظر شرح شواد المغني لم أقف على قائله )4(

  . ، والشاهد فيه إضافة لفظ قائل إلى المحكي4/503، ورد في المقاصد النحوية لم أقف على قائله )5(

  . 185سورة األعراف، اآلية  )6(
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�ـ;�@
"�  ��8ِ� �: ومثـال المقرونـة بـإذا". تـول الجميـل فأنـت مشـكور\ُ6  ٌ�َf!&ـ%  #�ـ��ِJ 

�g�4�َ> ِ@����َC�" �َhِ8 �"
A ���ُ_��ْ/�� �)1(. 

 :الجملة التابعة لمفرد وهي ثالثة أنواع -6

6ْ���  Cَ� <َ;�ـ�ِ  4!9 �: المنعوت بها، فهي في موضع رفع وفي نحو -أZـ��  DR�ـ��� ��  D:ـ�&�J 

�+&�
��� ����24% ����6/ُ��ْ �: ونصب في نحو )2(�  T�1�.ُ6 �+&�وجـر فـي  )3(� ��	ّـ+�  8ِ�َـ�   


 �U%���J �X�*ِ8 �: في نحو:�4%�1 ِ`%���� ٍR���&�� �� �i���U �+&�  �)4(.  
 إن قــّدرت الــواو" زيــٌد منطلــٌق وأبــوه ذاهــبٌ : "ونحــ: المعطــوف بــالحرف -ب

عاطفة على الخبر؛ فلو قدرت العطف علـى الجملـة فـال موضـع لهـا، 
  .أو قدرت الواو واو الحال فال تبعية والمحل نصب


/َ%)ُ �4% � :المبدلة كقوله تعالى -ج� �Xَ� %��ِ8 %�4 �َ>  َ��&ـ>  ِ�
ـ#F.	�4�ـ9  �  �Xـ�	�;َ> ��ِ8  �Xـ�J�U  �ُGَـ� 

j3�.ــ �kْc�4 �ُh�� ٍQ%ــ َ/�ــ&"ٍ  , ��َC�)5(  ،فــإّن ومــا عملــت فيــه بــدل مــن مــا وصــلتها

�&ـ�َ  hِ8َ� �وجـاز إسـناد يقـال إلـى الجملـة كمـا جـاز فـي > ��ِ8  � ��ـlm  ��	�ـ+�  ��,�ـ

هـذا كلـه إن كـان المعنـى مـا يقـول اهللا لـك إال  )6(�  �&@�ـ%  ��U�ـ�i  �َـ%  ����]�%,��ُ
ما قد قيل، فأما إن كان المعنى ما يقول لك كفار قومك من الكلمات 
المؤذيـــة إال مثـــل مـــا قـــد قـــال الكفـــار الماضـــون ألنبيـــائهم وهـــو الوجـــه 

  .)7(الذي بدأ به الزمخشري، فالجملة استئناف

                                                 

   .36سورة الروم، اآلية  )1(

  . 354سورة البقرة، اآلية  )2(

  . 281ة سورة البقرة، اآلي )3(

  . 9سورة آل عمران، اآلية  )4(

  . 43سورة فصلت، اآلية  )5(

  . 32سورة الجاثية، اآلية  )6(

  . 556ابن هشام األنصاري، المغني، ص  )7(
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�ْ �: ثم قال اهللا تعالى )��F.�#َC�� �������� ?�)1 �من ذلك �A �َG�A %��ِ8 D.�I�J �"ُ<ُ	ْE!4 

 ���ُ6ْZَ�َـ َC  �.�Wهـذا فـي موضـع نصـب بـدًال مـن : قـال الزمخشـري ) 2(� ��]!ـ
  :النجوى، ويحتمل التفسير، وقال ابن جني في قوله

ــــــدِ المَ و بِ كُ ْشــــــأَ  لــــــى اهللاِ إِ    ةً اَجــــــحَ  ةِ يَن
  

ــوبِ   * ــأُ  امِ الش ــى كَ رَ ْخ ــانِ قِ تَ لْ يَ ف ْي   )3(ي
  

جملــة االســتفهام بــدل مــن حاجــة وأخــرى، أي إلــى اهللا أشــكو حــاجتين 
  .تعّذر التقائهما

ويقـــع ذلـــك فـــي بـــابي الّنســـق . التابعـــة لجملـــة لهـــا محـــل: الجملـــة الســـابعة -7
إذ لــم تقــدر الــواو " زيــد قــام أبــوه وقعــد أخــوه: "والبــدل خاصــة فــاألول نحــو

 .للحال، وال قدرت العطف على الجملة الكبرى

̂  ����6/ُـ��  � �Gـ���  "ُO���ـ%  �4َCـِJ   ـ���
�َ	�Tَ6*  "ُO�
ـ��ٍ  �����1ـ%�J�� * jaـ���Tْ*َZِJ   �Yـ%�4َC  ٍRـ&
فـإن  )4(� ��,
 .)5(داللة الثانية على نعم اهللا مفصلة بخالف األولى

  :أركان الجملة االسمية التامة
بـد مـن أساسـية فـي نظـرة النحـاة العـرب إلـى الجملـة هـي أنـه ال  هناك فكرة

فـال بـد  )6()المبتدأ والخبـر(وجود اإلسناد بطرفيه، وطرفاه في الجملة االسمية هما 
مـع إفادتـه معنـى . فحسب جملة مسـتقلةبد من وجودهما وال يمكن اعتبار أحدهما 

  .يحسن السكوت عليه في نظر كثير من النحاة
؛ أي حكـــم بأحـــد الطـــرفين علـــى اآلخـــر، "رابطـــة"وقـــد عّرفـــوا اإلســـناد بأنـــه 

فالضرورة تقتضـي طـرفين همـا . أنه تعليق خبر بمخبر عنه في الجملة االسميةوب
  .)7()الخبر(والمسند " المبتدأ"المسند إليه 

                                                 

  .62سورة طه، اآلية  )1(

  . 3سورة األنبياء، اآلية  )2(

  . البيت للفرزدق )3(

  . 132 -131سورة الشعراء، اآليتان  )4(

  .577ني اللبيب، صابن هشام، مغ )5(

  . )18-17(ط، ص. م، د1988، القاهرة، مكتبة الشباب، بد اللطيف، بناء الجملة االسميةمحمد حماسة ع) 6(

  . 1/5جالل الدين السيوطي، همع الهوامع  )7(
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تلــك التــي اكتمــل عنصــراها وتحقــق فيهــا . ونعنــي بالجملــة االســمية التامــة
األعـالم كمـا ، وكان المبتدأ فيهـا اسـمًا مـن أسـماء )المبتدأ والخبر(ه اإلسناد بطرفي

D �: في���WF4 ُ(�
#�U ����9 �: ، أو اسم موصول مثـل)1( � ��	�+G�����  
�ـ���T�4  nـ+oَC  َـ�	�,  ِU%ـ�kُ<ْ�� 


��ـ%  �AـGَ�  �: أو اسـم إشـارة مثـل قولـه )p� �)3َ,�	َـ����  ��Cَ*ـ�ُ"
  �: ، أو ضـمير مثـل)2(�J%َ��O 

 
mـ���ـ  �: أو معرفـًا بـأل مثـل )J �)4ِـ%�m�Wْ!  ,�	َـ&�>ُ"  ���_�Wْ��
  ��Q�U  �Y! �	ّـ+�أو معرفـًا  )�Tْ�� �)5ـ%�َ

: أو نكـرة مخصصـة مثـل )6(� =��ـ9ِ  ����ـ��  =��ـ�
>ُ"�  �َ>ُـ"�  �: باإلضافة إلى معرفة كمـا فـي

� D�;�Tَ��� D9�4�5F4 D.�&�� 9!4 jqِ.�IF4 ��َ��� �"ُ<�;���,َC �)7(.  
التاّمــة مــا لــم  الجملــة االســمية: "دت بعبــارات أكثــر اختصــارًا فقــالواد وقــد ُحــ

يكن المبتدأ فيها وصفًا رافعًا لما يكتفي به، ولم يجب حذف أحـد وتطـابق الجـزأين 
  .فيها

  :ومن التعريف أعاله نجدهم قد اشترطوا ثالثة شروط
أّال يكـون المبتـدأ وصـفًا رافعـًا لمـا يكتفـي بـه حتـى ال تصـير : الشرط األول

  .وصفية
جـــــب الحـــــذف حتـــــى ال تصـــــير أّال يكـــــون أحـــــد جزأيهـــــا وا: الشـــــرط الثـــــاني

وهــــو مــــا يســــمى . ناقصــــة؛ إال إذا كــــان الحــــذف لــــداع اقتضــــاه الموقــــف الّلغــــوي
  .محّمد: من أنت؟ فتجيب: بالحذف وذلك كأن يسألك سائل

) اإلفــراد والتثنيــة، والجمــع(أن يتطــابق الجــزءان فــي العــدد : الشــرط الثالــث
فإننـــا نـــرى أن كلمـــة ) اجحٌ محمـــٌد نـــ: (فـــإذا قلنـــا مـــثالً ). التـــذكير والتأنيـــث(والنـــوع 

" أناجٌح محمـدٌ "خبر سواء سبقت باستفهام أم ال، وال نرى أّنها عندما تكون " ناجح"
                                                 

  . 29سورة الفتح، اآلية  )1(

  . اآلية نفسها من سورة الفتح )2(

  . 35آلية ، وسورة محمد، ا139سورة آل عمران، اآلية  )3(

  . 29سورة الجاثية، اآلية  )4(

  . 2سورة الفاتحة، اآلية  )5(

  . 7سورة الكافرون، اآلية  )6(

  . 221سورة البقرة، اآلية  )7(
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يمكــن أن تكــون جملــة وصــفية، فــإذا أعربنــا هــذه الجملــة فإّننــا نكتفــي بــالقول بــأّن 
  .)1(مبتدأ مؤّخر" محمدٌ "خبر مقّدم و " ناجحٌ "الهمزة لالستفهام و 

يين والزمخشــــري وابــــن الحاجــــب، إذ أوجبــــوا فــــي قولــــه وهــــذا هــــو إعــــراب الكــــوف

َ������� �: تعالى ���َ
   .))3والتأخيرأن يكون محموًال على التقديم  2((� �������� ���

: وقــــّدم الخبــــر علــــى المبتــــدأ فــــي قولــــه"وقــــول الزمخشــــري فــــي هــــذه اآليــــة 
وفيــه ألنــه كــان أهــم عنــده، وهــو عنــد أغنــى، ) أراغــب أنــت عــن آلهتــي يــا إبــراهيم(

ضــرب مــن التعجــب واإلنكــار برغبتــه عــن آلهتــه، وأن آلهتــه مــا ينبغــي أن يرغــب 
عنهــا أحــد، وفــي هــذا ســلوان وثلــج لصــدر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عمــا 

  .)4("كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه
أن يكـــون " أراغـــب أنـــت"فـــي إعـــراب  يبـــين أن المختـــار )5(ولكـــن أبـــا حّيـــان

. فاعـل سـّد مسـد الخبـر" أنـت"ه قد اعتمـد علـى أداة االسـتفهام و مبتدأ ألن" راغب"
ويترجح هذا اإلعراب علـى مـا أعربـه الزمخشـري : "ويقول في ترجيح هذا اإلعراب

أحــدهما أنــه ال يكــون فيــه تقـــديم وال : خبــرًا وأنــت مبتــدأ بــوجهين مــن كــون أراغــب
كـون فصـل بـين العامـل أال ي: تأخير، إذ رتبة الخبر أن يتأخر عـن المبتـدأ والثـاني

بمــــا لــــيس بمعمــــول ) عــــن آلهتــــي: (وبــــين مفعولــــه الــــذي هــــو) أراغــــب(الــــذي هــــو 
فــاعًال فإنــه ) أنــت(هــو عــامًال فــي المبتــدأ بخــالف كــون  للعامــل؛ ألن الخبــر لــيس

                                                 

  . 20م، ص 1988محمد حماسة، وأحمد عفيفي، بناء الجملة االسمية، القاهرة، مكتبة الشباب،  )1(

  . 46سورة مريم، اآلية  )2(

، وقد أعرب هذه اآلية على أنها مبتدأ وفاعل سّد مسـد الخبـر كـل 181شذور الذهب، ابن هشام، شرح  )3(
، والعكبـــري، )3/127البيـــان (، وابـــن األنبـــاري )456مشـــكل إعـــراب القـــرآن، (مــن مكـــي بـــن أبـــي طالـــب 

  ).  115 -2/114اإلمالء (

اهرة، مصــطفى البــابي الزمخشــري، الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل، القــ )4(
  . 3/412هـ، 1348الحلبي، 

هو أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان، الغرنـاطي المغربـي، ولـد بغرناطـة سـنة  )5(
النجـوم . هــ، مـن آثـاره البحـر المحـيط فـي التفسـير745هـ، قرأ القرآن بالروايـات، تـوفي بالقـاهرة عـام 654

، 1/مــال الــدين أبــي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي األتــابكي، طالزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، ج
  .112-111ص/11م، ج1949 -هـ1368القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 



 37

بـأجنبي إنمـا فصـل ) عـن آلهتـي(وبـين ) أراغـب(فلـم يفصـل بـين ) أراغـب(معمول 
  .الزمخشري وابن الحاجب أرجحوٕاني أرى رأي الكوفيين و  )1(بمعمول له

ويعــرف الجملــة االســمية التامــة عنــد النحــاة بالمبتــدأ الــذي لــه خبــر، وٕاليــك 
  .الفرق بينه وبين غيره في هذين األمرين

) اُهللا ربنـا: (أن المبتدأ الذي له خبر يكـون اسـمًا صـريحًا كمـا فـي: أحدهما

ـ�4
�  ��Cَ� �: ، ومـؤوًال باالسـم نحـو)محمـٌد نبّينـا(و \َ6ْ�  D.&�ـ��وصـيامكم (أي  )2(� ��>ُـ"�  

  ).خير لكم
أن المبتــــدأ الــــذي لــــه خبــــر ال يحتــــاج إلــــى شــــيء يعتمــــد عليــــه، : ثانيهمــــا

ال بـد أن يعتمــد ) وهـو مـا نسـميه بالجملـة الوصـفية(والمبتـدأ المسـتغني عـن الخبـر 
  .)3(على نفي أو استفهام

تـدأ ال بـد أن يكـون وتتألف الجملة االسمية التاّمة من المبتدأ والخبـر، والمب
اســـم فاعـــل أو اســـم مفعـــول أو صـــفة (اســـمًا وأّمـــا الخبـــر فـــال بـــد أن يكـــون وصـــفًا 
علـى  –أو مـا يكـون فـي قـوة الوصـف ) مشبهة أو صـيغة مبالغـة أو أفعـل تفضـيل

وهو ما ينقل إليه من أنواع االسـم األخـرى، أو الجملـة،  -حد تعبير النحاة القدماء
  ).ار والمجرورالظرف أو الج(أو شبه الجملة 

الضــمة أو الــواو (والمبتــدأ ال بــد أن يكــون مرفوعــًا بعالمــة الرفــع المعروفــة 
  :وال يفقد هذه العالمة إال في الحاالت اآلتية) أو األلف

عندما يكون مضافًا إلى ياء المتكلم ألن المضاف إلى ياء المتكلم تذهب  -1
 J�U!ـ�  �عـراب الياء فيـه بالعالمـة علـى حـد قـول ابـن خالويـه إذ يقـول فـي إ

رفــع باالبتــداء وال عالمــة للرفــع فيــه ألن اليــاء ) ربــي(نجــد أن  )OَC �)4ْــ.�9�4ِ

                                                 

وينظـر ، 6/192النهر الماد له أيضًا بهامش البحر المحيط  ينظر، و 6/145أبو حيان، البحر المحيط  )1(
  . 6/194أيضًا بهامش الدر اللقيط، تاج الدين الحنفي 

  . 184سورة البقرة، اآلية  )2(

  . ، مرجع سابق180ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص  )3(

  . 15سورة الفجر، اآلية  )4(
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علــــى أّن بعــــض النحــــاة يــــرى أن المضــــاف إلــــى يــــاء  )1(تــــذهب بالعالمــــة
  .)2(المتكلم مبني والصحيح أّنه معرب إعرابًا تقديرياً 

ــــدأ اســــمًا منقوصــــًا مثــــل -2 ــــدما يكــــون المبت ًا أو اســــم) القاضــــي عــــادلٌ : (عن
ألن كـــــــًال مـــــــن االســـــــم المقصـــــــور ) الهـــــــدي هـــــــدي اهللا: (مقصـــــــورًا مثـــــــل

 .والمنقوص ال عالمة فيه كما يقرر ابن خالويه أيضًا وغيره

أو ) تـــأبط شـــّراً (و ) جـــاَد الحـــق : (إذا كـــان المبتـــدأ منقـــوًال عـــن جملـــة نحـــو -3
 .مبنيًا أو مصدرًا مؤوالً 

 ).ِبَحْسِبك ِدْرهمٌ : (همإذا كان المبتدأ مجرورًا بحرف الجر الزائد، كقول -4

                                                 

  . 89م، ص 1998ابن خالويه الحسين بن أحمد، إعراب ثالثين سورة، بيروت، دار مكتبة الهالل،  )1(

  . 1/35جمال الدين أبي عبد اهللا، شرح الكافية  )2(



 39

  المبحث الثاني

  المبتدأ وأحكامه

  
كل اسم ابتدئ به لُيْبنـى عليـه الكـالم،  فالمبتدأ: "عّرف سيبويه المبتدأ فقال

فالمبتـــدأ األول . والمبتـــدأ والمبنـــي عليـــه رفـــٌع، فاالبتـــداء ال يكـــون إال بمبنـــي عليـــه
  .)1(والمبني ما بعده عليه فهو مسنٌد ومسنٌد إليه

ثــم جــاء النحــاة بعــد ســيبويه فعّرفــوا المبتــدأ بأنــه هــو االســم الــذي تجــّرد مــن 
  .العوامال للفظية أو بمنزلته مخبرًا عنه أو وصف رافع لمكتف به

 )3(المبتدأ القياسي اسم مرفوع في أول جملتـه: (فقال )2(فعّرفه عباس حسن
ن وصـــفًا محكـــوم عليـــه بـــأمر، وقـــد يكـــو  )4(مجـــرد مـــن العوامـــل اللفظيـــة األصـــلية

حـرف جـر زائـد دخـل ) ِمـنْ (فكلمة . )5()مستغنيًا بمرفوعه في اإلفادة وٕاتمام الجملة
على المبتدأ فجّره في اللفظ دون المحل، ولذلك نقول في إعرابه إنه مبتدأ مجـرور 

  .بمن في محل رفع

ـ�4
��ْ  ��Cَ� �: والمصـدر المـؤول نحـو قولـه تعـالى) اهللا ربنـا(فاالسـم نحـو \َ6 

 D.&�ـ��والـذي بمنزلـة المجـّرد نحـو )6(� ��>ُـ"�   :�  ْ�4�ـ�A  �9ـ  ٍm�بحسـبك ( )7(� ��	�ـ+�  rَ&�ـ.
  ��ـ%�
  .)8(ألن وجود الزائد كال وجود) درهم

                                                 

 -126م، ص 1900، 1ه، الكتــاب، تحقيــق عبــد الســالم محمــد هــارون، دار الجيــل، بيــروت، طســيبوي )1(

127 .  

  . سبق ذكره )2(

  .غالباً ) 3(

  . أما غير األصلية فقد يحتويها )4(

  . 1/441عباس حسن، النحو الوافي  )5(

  . 184سورة البقرة،اآلية  )6(

  . 3سورة فاطر، اآلية  )7(

أيضــًا محمــد محيــى الــدين عبــد  ينظــرأوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، و  ابـــن هشـــام األنصـــاري، )8(
  . 132 -1/131م، 1986، 8الحميد، أوضح المسالك ط
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فقـــادم مبتـــدأ " رّب قـــادٍم غريـــب أفادنـــا: "ومثـــل الزائـــد والشـــبيه بالزائـــد نحـــو
  .في محل رفع" ُربّ "مجرور في اللفظ بحرف الجر الشبيه بالزائد وهو 

  :واع المبتدأأن
  ".المحيطاُت خمٌس : "المبتدأ نوعان مبتدأ له خبر وهو الغالب كما في

أمرتفــٌع (ومبتــدأ لــيس لــه خبــر، لكــن لــه مرفــوع يغنــي عــن الخبــر كمــا فــي 
  ).ما حسٌن الظلمُ (و ) البناءُ 

  :ويشترط النحاة في الوصف الذي يغني عن الخبر شروطًا هي
لـيس منـه لعـدم " ك خـارٌج أُبوُهَمـاأخـوا"أن يكون الوصف سابقًا، ففي نحـو  -1

والمقصـــود بالوصـــف الـــذي لـــه مرفـــوع يســـتغني بـــه عـــن الخبـــر،  )1(ســـبقه
المشتق الجاري مجرى فعله في كثير من األمور، المشاركة في الحـروف 

اســــم الفاعــــل واســــم المفعــــول، والصــــفة "األصــــلية وفــــي عملــــه ومعنــــاه كـــــ 
مـا : "فع الظاهر في مثـلفإنه ير " المشبهة، واسم التفضيل وصيغ المبالغة

  .)2("رأيت ورقًة أحسن في سطورها الخط منه في ورقة محمود
 -إال األخفــش–أن يعتمــد علــى نفــي أو اســتفهام علــى مــذهب البصــريين  -2

أنــه يجــب أن يكــون الفاعــل الــذي يرفعــه إلــى وذهــب جماعــة مــن النحــاة 
إن أن يكــون ضـميرًا منفصــًال، فــ الوصـف المعتمــد اســمًا ظـاهرًا، وال يجــوز

سمع ما ظاهره ذلـك فهـو محمـول علـى أن الوصـف خبـر مقـدم والضـمير 
 أصــح الكـالم، ولكــن يجـب أن يكــون) أقــادٌم أنـت(مبتـدأ مـؤخر، فــإذا قلـت 

خبــرًا مقــدمًا، وأنــت مبتــدأ مــؤخر، والجمهــور جــّوز أن يكــون الفاعــل " قــادم"
ه ذلــك قولــ نمــبــارزًا كمــا يكــون اســمًا ظــاهرًا، فالمغنــى عــن الخبــر ضــميرًا 

�ـDi  �: تعـالىr��UَC  �gـ*َC  �9,�ـ  �ـ���@�
  ��ـ%  -�"&�A�.ـ�Jِ8 �)3(  خبـرًا " راغـب"إذ لـو جعلـت
ومـا يتعلـق بـه ) راغـب(مبتدأ مؤخر للزم عليه الفصل بـين " أنت"مقدمًا و 

                                                 

  . 2/3همع الهوامع  )1(

  . 1/449عباس حسن، النحو الوافي  )2(

   46سورة مريم، اآلية  )3(
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بـــأجنبي وهـــو أنـــت، ألن المبتـــدأ بالنســـبة لخبـــر " عـــن آلهتـــي: "وهـــو قولـــه
 .)1(..".أجنبي منه، إذ ال عمل للخبر فيه على الصحيح

" قــائٌم الزيــدان"وذهــب األخفــش والكوفيــون إلــى عــدم اشــتراط ذلــك، فأجــازوا 
  .مبتدأ، والزيدان فاعل سّد مسد الخبر: فقائم

أي ". فـائز أولـو الرشـد: "وقـد يجـوز نحـو: "وٕالى هذا أشار ابن مالـك بقولـه
  .يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفٌي أو استفهام

ـــافع كمـــا يكـــون وقـــد أجـــاز ا بـــن مالـــك أن يكـــون االســـتفهام باالســـم غيـــر ن
  ".متى قادٌم السائحون"ونحو " يوف؟ضكيف جالٌس ال: "بالحرف نحو

ومـــن " لـــيس قـــائم الزيـــدان"وكـــذلك النفـــي بالفعـــل كمـــا يكـــون بـــالحرف نحـــو 
 ).الهمزة(ومن أدوات االستفهام ) ما(أشهر أدوات النفي 

أقـائٌم : "سـمًا ظـاهرًا أو ضـميرًا نحـوأن يرفع الوصف منفصًال سواء كـان ا -3
بالمطابقــة " أقائمــان أنتمــا"ومنــع الكوفيــون الضــمر فــال يجيــزون إّال " أنتمــا

بجعل الضمير مبتدأ مؤخر ألن الوصف علـى حـد قـولهم إذا رفـع الفاعـل 
الـــــذي يســـــد مســـــد الخبـــــر جـــــرى مجـــــرى الفعـــــل والفعـــــل ال ينفصـــــل منـــــه 

 .)2(الضمير

  :وقد ورد بالسماع
ـــــلِ خَ  ـــــ يّ يَل ـــــعَ بِ  افٍ ا وَ َم ـــــنْ ي أَ دِ ْه   اُتَم

  

  )3(عُ اطِ قَ أُ  نْ ى مَ لَ ي عَ ا لِ ونَ كُ م تَ ا لَ ذَ إِ   *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُ    )3(عُ اطِ َق

  

قيــل ال يجــوز فــي هــذا البيــت أن نجعــل الوصــف خبــرًا مقــدمًا والمرفــوع بعــد 
مبتدأ مؤخر ألنه يلزم على ذلـك أن يفـوت التطـابق بـين المبتـدأ وخبـره، وهـو شـرط 

للمثنــى أو المجمــوع، أمــا جعــل  البــارز ال بـد منــه، فــإن الوصــف المفــرد، والضـمير
  .)4(الضمير فاعًال فال محظور فيه، ألّن الفاعل يجب إفراد عامله

                                                 

  . 1/181بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل، على ألفية ابن مالك  )1(

  . 1/194شرح ابن عقيل  )2(

  . 121، وشرح قطر الندى، ص 1/89، ورد في شرح األشموني قائله مجهول )3(

، 2/محمد محيى الدين عبد الحميد، منحة الجليل بتحقيق شرح ابـن عقيـل، بهـامش شـرح ابـن عقيـل، ط )4(
  . 1/193ت، . د
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وال يجــوز أن يكــون الوصــف مبتــدأ، إذ رفــع ضــميرًا مســتترًا، فــال يقــال فــي 
فقاعــــد مبتــــدأ والضــــمير المســــتتر فيــــه فاعــــل أغنــــى عــــن " مــــا زيــــٌد قــــائم وال قاعــــد"

  .)1(الخبر
فـإن الفاعـل فيـه " أقـائم أبـواه زيـد: "ن الخبـر ليخـرج نحـوأن يكون مغنيًا عـ -4

غيــــر مغـــــن إذ ال يحســـــن الســــكوت عليـــــه، فزيـــــد هنــــا مبتـــــدأ وقـــــائم خبـــــر 
 .)2(مقدمّ 

  :رأي المحدثين في النوع الثاني من المبتدأ
وتعــرف عنــدهم بالجملــة الوصــفية وهــو المبتــدأ الــذي لــه مرفــوع أغنــى عــن 

هو الـذي تنعقـد بـه الجملـة، وطرفـا اإلسـناد الخبر؛ وسبب ذلك أن اإلسناد بطرفيه 
إما أن يكنا المبتدأ والخبر في الجملة االسمية التامة، أو أن يكونـا الفعـل والفاعـل 
في الجملة الفعلية التاّمة، أو الفعل ونائب الفاعل، وكل من المبتدأ ونائب الفاعـل 

+ مــن مســند إليــه تتــأّلف " أقــائٌم الزيــدن"يعــدان مســندًا إليــه فــي جملتيهمــا، فجملــة 
ـــة الفعليـــة، أي تـــم أخـــذ  ـــة االســـمية، واآلخـــر مـــن الجمل مســـند وأحـــدهما مـــن الجمل
المســند إليــه مــن الجملتــين، فهــم يــرون أّن هــذا الوضــع غريــب فــي تركيــب الجملــة 

  .)3(مما دعاهم إلى إفرادها بمعالجة خاّصة
  :خصائص الجملة الوصفية

نـت الصـفة مفـردة كـان عدم تطـابق الوصـف مـع المرفـوع بعـده، أي إذا كا -1
االســم بعــدها جمعــًا أو مثنــى، وأن يكــون منكــرًا، فــال يعــّرف وال يوصــف، 

 .وال ُيصّغر، وال يشترط في مثل هذا في المبتدأ

فـالرجالن فاعـل لعـارف سـّد مسـد الخبـر، " ؟رَ ْمـاألَ  الـرجالنِ  أعـارفٌ : "مثال
هنــا أن  فــإذا تطابقــت الصــفة مــع االســم بعــدها وجــب. واألمــر مفعــول بــه لعــارف

  .يكون االسم الصفة مبتدأ مؤخر
 .عدم دخول النواسخ عليها إال إذا أفادت النفي -2

                                                 

  . 1/189شرح ابن عقيل  )1(

  . 189، شرح ابن عقيل، ص 2/6همع الهوامع  )2(

  . 113محمد حماسة عبد اللطيف وأحمد عفيفي، بناء الجملة االسمية،  )3(
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فــإن لــيس تعتبــر أداة نفــي " لــيس قــائم الزيــدان:"إذا دخلــت عليهــا لــيس نحــو
فقط، وليس لهـا تـأثير علـى الجملـة الوصـفية، والبصـريون يشـترطون أن تكـون 

  .)1(الصفة مسبوقة بنفي أو استفهام
وصــف فــي الجملــة االســمية عــن هــذا اإلعــراب إال إذا أضــيفت وال يخــرج ال

  .)2(فيجر باإلضافة) غير اله عداك(كما في مثل ) غير(إلي كلمة 
أّن الوصـف علـى أي حـال هـو الخبـر المقـّدم، والمرفـوع هـو  بعضهمويرى 

قــائٌم (مبتــدأ مــؤّخر و ): أقــائم أبــواه زيــدٌ (المبتـدأ المــؤّخر؛ ذلــك ألنهــم يعربــون جملــة 
، ومعنـى ذلـك أّن المعنـى "أزيـد قـائم أبـواه"وأصـل الكـالم عنـدهم . خبر مقـّدم) هأبوا

وذلـك غيـر جـائز، . التركيـب رة الشكلية هو الذي في فرض شـكلو الداللي ال الص
ألنه إمـا أن نجعـل الوصـف الـذي لـه مرفـوع فاعـل يغنـي عـن الخبـر أوًال، وأمـا أن 

جميل للصورة الشـكلية أكثـر مـن نجعله مرة له فاعل وأخرى ال يجيزها، ألن ذلك ت
  .صورة تعبيرية، وهذا يتنافى مع المنهج الوصفي

  
  
  
  
  

  
  :دخول الالم على المبتدأ

: تـــدخل الـــالم علـــى المبتـــدأ وتســـمى الم االبتـــداء، وذلـــك نحـــو قولـــه تعـــالى
��"ُ�*َZَ� F�oَC ً��;�A�U ��  "�AِU�

S �9!4 �+�	�� �X��َh �"
@�*َZِJ DR��َ> %�� �����
@َ/ْk �)3(والفائدة منها ، :  

                                                 

ت، . ط.عبـــد المتعــــال الصـــغيري، النحــــو الجديـــد، المطبعــــة النموذجيـــة، الناشــــر دار الفكـــر العربــــي، د )1(
  . 54-149ص

دار غريــب، محمــد حماســة عبــد اللطيــف، العالمــة اإلعرابيــة فــي الجملــة بــين القــديم والحــديث، القــاهرة،  )2(
  . م2001

  . 13سورة الحشر، اآلية  )3(
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  .توكيد مضمون الجملة -1
 .)1(تخليص المضارع للحال على قول األكثرين -2

  .وتلزم الم االبتداء صدر الكالم
  :المبتدأ المعرفة والمبتدأ النكرة

واألصل في المبتدأ أن يكـون معرفـة ال نكـرة، ألن النكـرة : "يقول ابن هشام
ول ال يفيـــد، ويجـــوز أن يكـــون نكـــرة إن كـــان مجهولـــة غالبـــًا، والحكـــم علـــى المجهـــ

  .)2("عاّمًا أو خاّصاً 
األصــل فــي المبتــدأ أن يكــون معرفــة، واألصــل فــي : ")3(ويقــول ابــن يعــيش

الخبـــر أن يكـــون نكـــرة ألن الغـــرض مـــن األخبـــار إفـــادة المخاطـــب واإلخبـــار عـــن 
  .)4("النكرة ال فائدة فيه فإن أفاد جاز

م عليــــه ال بــــد أن يكــــون معروفــــًا أو فــــالخبر حكــــم علــــى المبتــــد، والمحكــــو 
  .مخصصاً 

فـــــالنكرة ال تصـــــح أن تكـــــون مبتـــــدأ إال إذا أفـــــادت فائـــــدة يحســـــن الســـــكوت 
ـــــك مـــــن األمـــــور التـــــي ُتســـــّوغ االبتـــــداء بـــــالنكرة، وترجـــــع هـــــذه . عليهـــــا ويتـــــأّتى ذل

  :المسّوغات إلى أمرين اثنين
جعــل النكــرة عاّمــة بحيــث يكــون المقصــود حينئــذ هــو الحكــم علــى جميــع  -1

أفـــراد الجـــنس؛ وذلـــك إذا وقعـــت النكـــرة بعـــد نفـــي أو اســـتفهام، وُيقـــال أّن 
 .النكرة بعد النفي أو االستفهام تعم

  ؟مع اهللاِ  َأإلهٌ : االستفهام: مثال
  ؟ما رجٌل في الدارِ : مثال النفي

                                                 

  .86، ص محمد حماسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية في الجملة )1(

  . 115م، ص 2001، بيروت، دار المعرفة، 1/ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، ط )2(

دي الموصـــلي، هــو يعـــيش بـــن علـــي بـــن يعـــيش بـــن أبـــي الســـرايا بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن الفضـــل األســـ )3(
ــــب ســــنة  ــــد بحل ــــوفي بهــــا ســــنة 556الحلبــــي، نحــــوي، ول المفصــــل، شــــرح : ، مــــن مصــــنفاته643هـــــ، وت

  . 133، ص4معجم المؤلفين، ج. التصريف

  . 1/84م، 2001ابن يعيش الحلبي، شرح المفصل، بيروت، دار الكتب العلمية،  )4(
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وقد يتحقـق عمـوم النكـرة وشـمولها لجميـع أفـراد الجـنس بـأن تكـون النكـرة نفسـها 
وقوعهــا فــي ســياق نفــي أو اســتفهام وذلــك إذا كانــت النكــرة عامــة مــن غيــر حاجــة إلــى 

  .أكرْمهومن َيُزْرِني . من يجتهْد يتفوقْ : ًا من أسماء الشرط مثلاسم
وكــذلك إال كانــت النكــرة اســمًا مــن أســماء االســتفهام كمــا فــي َمــْن عنــدكم؟ 

  .وما في يدك؟
جعـــل النكـــرة مخصصـــة بحيـــث ال تكـــون شـــاملة لجميـــع األفـــراد، ويكـــون  -2

 :خصيص باآلتيالت

  .أن تكون مخصصة مثل ولعبٌد مؤمن خير من مشرك -أ
صــــلواٍت  خمــــُس : "مثـــل )1(أن تكـــون مخصصــــة بإضـــافتها إلــــى نكــــرة -ب

  ".والليلةِ  في اليومِ  كتبهّن اهللاُ 
ــاإلِ  ةَ وَ الَ َحــ دَ َجــوَ  يــهِ فِ  ن ُكــ نْ َمــ ثــالثُ (وكمــا فــي  ــيَ  نْ أَ : انِ يَم  هُ ولُ ُســورَ  اهللاُ  ونَ ُك

 ودَ ُعـيَ  أنْ  هُ رَ ْكـيَ  نْ اهللا، وأَ  ال إِ  هُ بـحِ يُ  الَ  نْ َمـ ءُ رْ الَمـ ب ِحـيُ  نْ ما، وأَ واهُ ا سِ م مِ  ليهِ َإ◌ِ  حب أَ 
  .)2()ارِ ي الن فِ  فُ ذَ قْ يُ  نْ أَ  هُ رَ كْ ا يَ مَ كَ  رِ فْ ي الكُ فِ 

– صـــدقةٌ  أمـــٌر بمعـــروفٍ : "أو أن تكـــون نكـــرة مخصصـــة بالعمـــل كمـــا فـــي
  ".صدقةٍ  عن منكرٍ  ونهيٌ 

يهـــا وهـــو إمـــا جـــار ومجـــرور أو ظـــرف مختصـــان مثـــل أو تقـــديم الخبـــر عل
  .المبتدأ نكرة تقّدم عليها الخبر وهو جار ومجرور مختص) زكاةٌ  للمالِ (

هـي المواضـع المشـهورة التـي يسـوغ فيهـا االبتـداء بـالنكرة، وأنهـا تـؤول إلـى  هذه
تعميم النكرة، أو تخصيصها، ومما يمكن أن يدخل تحت التخصيص : أحد سببين هما

  :ما يأتي أيضاً 
 :وقوع النكرة مبتدأ أول الجملة الحالية مثل قول الشاعر -1

  ادَ َبـــ ذْ ُمـــفَ  اءَ َضـــأَ  دْ َقـــ مٌ ْجـــنا ونَ َســـَري
  

  )3(قِ ارِ َشـ ل ُكـ هُ ؤُ وْ ى ضَ فَ خْ أَ  اكِ ي حَ مُ   *
  )3(قِ ارِ َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                                                 

  . نكرة تفيد التخصيصألن إضافتها إلى معرفة تكسبها التعريف أما اإلضافة إلى ال )1(

جــامع و ، 12 -1/10, م2002، القــاهرة، مكتبــة الصــفا، ي محمــد بــن إســماعيل، صــحيح البخـاريالبخـار  )2(
  . 57، ص 1عن كلمات أهل الوحدة، ج الرسائل، باب بدء الجواب

   .3/98ورد في األشباه والنظائر  .هذا البيت من الشواهد التي ال يعرف قائلها) 3(
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بنـاء وهـذا ). خرجُت فإذا مطـٌر منهمـرٌ : (إذا وقعت النكرة بعد إذا الفجائية مثل -2

 .مكانظرف جأة وليست ظرف زمان وال حرف يفيد المفا) إذا(على أن 

 :مثل) لوال(إذا وقعت النكرة بعد  -3

ــ ــ والَ َل ــدَ وْ ألَ  ارٌ بَ طِ اْص ــي مِ ذِ  ل ى ُك   ةٍ َق
  

ــطَ مَ  تْ ل قَ تَ ا اْســَمــلَ   *   )1(نِ ْعــللظ  ن اهُ اَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللظ   )1(نِ ْع

  

 ).لرجٌل حاضرٌ : (إذا وقعت النكرة بعد الم االبتداء مثل -4

: رجـل فالتقـدير: الجـوابمْن عندك؟ : إذا وقع النكرة في جواب سؤال مثل -5
 .رجل عندي ورجل مبتدأ وهو نكرة سّوغ االبتداء بها وقوعها في جواب

 :الخبرية مثل قول الشاعر) كم(إذا وقعت النكرة بعد  -6

ــــ ــــ مــــةٌ عَ  مْ َك ــــ كَ َل   الــــةٌ وخَ  يــــرُ رِ ا جَ َي
  

  )2(هاارَ َشـعِ  لـي عَ  تْ بْ لَ من حَ  اءُ عَ دْ فَ   *
  )2(هاارَ َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 

  

 .الخبرية) كم(وعها بعد مبتدأ مع كونها نكرة لوق) عّمة(حيث وقعت 

 :إذا وقعت النكرة مبهمة مثل قول الشاعر -7

  وهــــــــةً ي بُ ِحــــــــكَ نْ تَ  الَ  دُ ْنــــــــا هِ َيــــــــأَ 
ــــــــــــــرَ مُ  هِ غِ اَســــــــــــــرْ أ بــــــــــــــينَ  ةٌ عَ س  

  

*  
*  

ــــــــــــهِ عَ  ــــــــــــيقَ قِ عَ  لي ــــــــــــحْ ه أَ ُت   ابَ َس
ـــــــ ـــــــتَ بْ يَ  مٌ َســـــــعَ  هِ ِب   )3(اَبـــــــنَ رْ ي أَ ِغ

  

 .مةمبتدأ؛ وصّوغ االبتداء بالنكرة كونها مبه) مرّسغة(حيث أتت النكرة 

 ,�	َ� #�	َ%DR �: إذا كان االسم النكرة المبتدأ في معنى الفعل مثل قوله تعالى -8

 �"&�A��.ـ�Jِ8 �
��ـ%  ,�	َـ&�>ُ"  #�ـDR�L  �: ، وقولـه)4(ِJ  �"ُ6�.�;ـ�S �

 ����ـ�ٌ  �: وقولـه تعـالى )1(

�Y�kNkَ_
�ْ	N� �
)2(. 

                                                 

، والشـاهد مجـيء النكـرة مبتـدأ بعـد 1/98شـرح األشـموني  .الرجـل: الحب، الظعـن: ، المقةقائله مجهول) 1(
  ".لوال اصطبار: "في قوله. لوال

جمـع : ت أصابعها من كثرة الحلب، العشارج و هي المرأة التي اع: رير، الفدعاءالبيت للفرزدق يهجو ج) 2(
لســان العــرب، بــاب الفــاء، ص  ينظــر. هرعشــراء وهــي الناقــة التــي أتــى عليهــا مــن زمــن حلبهــا عشــرة أشــ

  .489، 6/458انظر خزانة األدب . ، وباب العين246

  . 128ورد في ديوانه، ص  البيت المرئ القيس، وهند أخته) 3(

  .109سورة الصافات، اآلية  )4(
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مـا : مثـلوالنكرة في اآليات السابقة يراد بها الدعاء، وقد يـراد بهـا التعجـب 
  .أحسن زيداً 

وقد أنهـى المتـأخرون ذلـك إلـى نيـف وأربعـين موضـعًا ولكـن بشـرط اإلفـادة 
  :فإن أفادت النكرة جاز االبتداء بها وٕان لم تفد فال منها

  :أن يقصد بها التنويع كقوله -
ــــــبَ قْ أَ فَ  ــــــحْ زَ  تُ ْل ــــــًا عَ َف ــــــر َل   ينِ تَ بَ كْ ى ال

  

  )3(ر ْجــــأَ  بٌ وْ ، وثَــــتُ ْســــبِ لَ  بٌ وْ ثَــــفَ   *
  

��, ْ(ِ8  �Y	�# �َ	DR%َ �: نحو: كون دعاءأن ت -#%���)4(. 

 ".ما أحسن زيداً : "نحو: أن يكون فيها معنى التعجب -

 ".مؤمٌن خيٌر من كافرٍ : "أن تكون خلفًا من موصوف نحو -

 :ونحو قوله" رحيٌل عندنا: "أن تكون مصّغرة نحو -

ـــــيْ مَ أُ  ـــــثَ ي نَ زِ ال ُيخـــــ ةُ َم ـــــيلَ لِ ا حَ اَه   اَه
  

  )5(تِ لـوجَ  تْ فـعَ  انُ وَ ْسـالن  رَ كِ ا ذُ ذَ إِ   *
  

  :وفي االبتداء بالنكرة ومسّوغاته يقول ابن مالك
  ةِ رَ كِ الن ء ِبـــــــــاُ دَ ِتـــــــــاالبْ  وزُ ُجـــــــــوال يَ 
  اَنــــلَ  ل ِخــــفمــــا م كُ يْ ِفــــ تــــىً فَ  لْ وَهــــ

  مـــلُ عَ ، وَ رٌ ْيـــخَ  رِ ْيـــي الخَ ِفـــ ةٌ َبـــغْ رَ وَ 
  

*  
*  
*  

  ةرَ ِمـــــنَ  يــــدٍ زَ  دَ ْنـــــعِ كَ  دْ ِفــــتُ  مْ ا َلـــــَمــــ
  انَ دَ ْنــــــــعِ  امِ رَ الِكـــــــ نْ ِمـــــــ جـــــــلٌ ورَ 
  )6(لَقــيَ  مْ ا َلــ، ولــيقس َمــنُ يــزي ر ِبــ

  

                                                                                                                                    

  24سورة الرعد، اآلية  )1(

  .1سورة المطففين، اآلية  )2(

  . القيس قائله امرؤ )3(

  . 130ت، اآلية سورة الصافا )4(

  .36، الديوان، ص الشنفرىقائله ) 5(

  . ، مرجع سابق212 -1/202شرح ابن عقيل  )6(
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  المبحث الثالث

  الخبر وأحكامه

  
  :تعريفـــه

الـــذي يـــتم بـــه مـــع المبتـــدأ جملـــة مفيـــدة فائـــدة يحســـن الســـكوت  الخبـــر هـــو
اعلـم أن خبـر المبتـدأ هـو الجـزء : "يقول ابن يعـيش. عليها، وهو حكم على المبتدأ

ويصــير مــع المبتــدأ كالمــًا تامــًا والــذي يــدل علــى  المســتفاد الــذي يســتفيده الســامع
ـــهالشـــيخ وزاد ..." ذلـــك أّن بـــه يقـــع التصـــديق والتكـــذيب ـــد عبـــد اهللا بقول هـــو : "خال

الجزء الذي حصلت به أو بمتعلقه الفائدة التامة مـع مبتـدأ غيـر الوصـف المـذكور 
يـد نحـو ز ) لفاعـل الفعـ(أو وصـف رافـع لمكتفـي بـه فخـرج بـذكر المبتـدأ : في قوله
قام زيد فإنه وٕان حصلت به الفائدة لكنه ليس مع المبتدأ بـل مـع الفعـل : من قولك

، وخـــرج بقولـــه غيـــر الوصـــف المـــذكور )هيهـــات العقيـــق(ومثلـــه فاعـــل اســـم الفعـــل 
الزيدان فإنه وٕان حصـلت  أقائمٌ  :الزيدان من قولك: المذكور نحو) فاعل الوصف(

مـذكور بـل مـع مبتـدأ هـو الوصــف بـه الفائـدة لكنـه لـيس مـع مبتـدأ غيـر الوصـف ال
  .)1(سّد مسد الخبر المذكور فال يكون الزيدان خبرًا بل فاعالً 

 )3(أوضــــح توضــــيحًا كــــامًال للخبــــر )2(نجــــد أن العالمــــة خالــــد بــــن عبــــد اهللا
  :بخالف قول ابن مالك

  ةَ دَ اِئـــــم الفَ تِ الُمـــــ ءُ زْ الَجـــــ: رُ َبـــــوالخَ 
  

ــــــ  * ــــــ اهللاُ َك ــــــواألَ  ر َب ــــــادِ َي   ةدَ اهِ ي َش
  

ه عــّرف الخبــر بمــا يوجــد فيــه وفــي غيــره، والتعريــف ينبغــي أن يكــون فنجــد
  .مختصًا بالمعّرف دون غيره

  :أنواع الخبر

                                                 

  . 1/87يعيش، شرح المفصل ابن  )1(

، تـوفي بالقـاهرة، 838هو الشيخ اإلمام العالم خالد بن عبد اهللا األزهري، ولـد بجرجـة مـن الصـعيد سـنة  )2(
معجم المؤلفين، عمـر رضـا  ينظر. ي علم العربية، شرح البردةالمقدمة األزهرية ف: هـ، من تصانيفه905

   668، ص1/م، ج1993 -هـ1414، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1/كحالة، ط

  .160 -1/159خالد بن عبد اهللا األزهري، شرح التصريح على التوضيح، بيروت، دار الفكر،  )3(
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  :أنواع الخبر ثالثة
وهـــو مـــا لـــيس جملـــة، وال شـــبه جملـــة فيشـــمل المثنـــى : الخبـــر المفـــرد: أوالً 

ف أنـه يكـون فـإن كـان جامـدًا فـذكر المصـنّ . والمجموع سواء أكان جامدًا أو مشتقاً 
 )3(وذهــب الكســائي )2()الجنــدي أســدٌ (أو  )1()زيــٌد أخــوك( :ارغــًا مــن الضــمير نحــوف

وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير وحجتهم في ذلـك أنـه وٕان كـان اسـمًا  )4(والرماني
زيــد أخــوك : "والتقــدير عنــدهم )5(جامــدًا غيــر صــفة فإنــه فــي معنــى مــا هــو صــفة

  ".هو
مـد متضـمنًا معنـى المشـتق، أو ال، إّما أن يكون الجا: أما البصريون فقالوا

ـــاه نحـــو ـــم " زيـــٌد أســـدٌ : "فـــإن تضـــمن معن أي شـــجاع تحّمـــل معنـــى الضـــمير، وٕان ل
  .يتضّمن معناه لم يتحمل الضمير كما ُمثل

وأمـــا إن كـــان مشـــتقًا وهـــو مـــا أشـــعر بمعنـــى الفعـــل الموافـــق لـــه فـــي المـــادة 
ام فـإذا أخبـر بـه عـن بالنظر إلى القياس االستعمالي كقائم فإنه دال علـى معنـى قـ

  :بقوله وٕالى ذلك أشار ابن مالك" زيٌد قائمٌ "مبتدأ فيتحمل ضميره نحو 
  *كنْ تَ سْ مُ  يرٍ مِ و ذو ضَ هُ فَ  ق تَ شْ يُ وٕان * 

والزيـــدان قائمـــان والزيـــدون قـــائمون وهنـــد قائمـــة، والهنـــدان  زيـــٌد قـــائمٌ : نحـــو
تتر عائـــد قائمتــان، والهنـــدات قائمــات، فـــالخبر فــي ذلـــك كلــه متحمـــل لضــمير مســـ

ـــواو فـــي قـــائمون حرفـــان داالن علـــى التثنيـــة  علـــى المبتـــدأ واأللـــف فـــي قائمـــان وال
والجمــع كمــا فــي الــرجالن والزيــدون إال أن رفــع المشــتق االســم الظــاهر نحــو زيــد 
قــائم أبــوه أو رفــع الضــمير البــارز نحــو زيــٌد قــائٌم أنــت إليــه فإنــه ال يتحمــل ضــمير 

                                                 

  . 1/193ابن عقيل  )1(

  . 51، ص حماسة، الجملة االسميةمحمد  )2(

  . 589بو الحسن علي بن حمزة الكسائي عالم أهل الكوفة، وٕامامهم وقدوتهم في العربية، توفى سنة هو أ )3(

هـــو علـــي بـــن عيســـى بـــن علـــي بـــن عبـــد اهللا أبـــو الحســـن النحـــوي المعـــروف بالرمـــاني، كـــان مـــن أهـــل  )4(
المعتــزلن، لــه تصــانيف  المعرفــة، متفننــًا فــي علــوم كثيــرة مــن الفقــه والقــرآن واللغــة والكــالم علــى مــذهب

  . هـ384مشهورة، توفى سنة 

ين أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد أبــي ســعيد األنبــاري النحــوي، اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــ )5(
، م1978 -هـــ1407ط، . ، تحقيــق محمــد محيــى عبــد الحميــد، بيــروت، دالنحــويين البصــريين والكــوفيين

  . 438ص 
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ز الضمير المتحّمـل وينفصـل إذا جـرى الوصـف ويبر  فاعلينالمبتدأ؛ ألنه ال يرفع 
غـالم ( :س الحـال نحـوغير من هو له في المعنى سـواء ألـب مبتدأ عنالواقع خبرًا 

فضاربه وصف في المعنـى لزيـد ألنـه هـو الضـارب للغـالم وذلـك ) زيد ضاربه هو
إذا كانــت الهــاء المفعولــة للغــالم ألنــه المضــروب وقــد جــرى الوصــف وهــو ضــاربه 

لفـظ ألنـه خبـر عنـه فلـو لـم يبـرز الضـمير المسـتتر فـي ضـاربه لتـوهم  على الغالم
هـــو الضـــارب لزيـــد وانقلـــب المعنـــى الســـامع أن الغـــالم بحســـب ظـــاهر اإلســـناد إليـــه 

فوجب إبراز ضمير الفاعل دفعًا لها اللبس فإن كان الهاء لزيد فقد جرى الوصف على 
يلبس الحـال نحـو غـالم هنـد من هو له لفظًا ومعنى واستغنى عن إبراز الضمير أم لم 

ضاربته هي فتاء التأنيث فـي ضـاربته خارجـة تـدل علـى أّن الوصـف فـي المعنـى لهنـد 
 )1(وكــان ينبغــي أن ال يبــرز ضــميرها إال أّن البصــري التــزم اإلبــراز مطلقــًا طــردًا للبــاب

  :فقال ذلك ابن مالكوجرى على 
ــــــــزَ رِ بْ وأَ  ــــــــلَ طْ مُ  هُ ْن ــــــــًا حَ َق ــــــــ ثُ ْي   الَ َت

  

ــــحَ مُ  هُ َلــــ اهُ َنــــعْ مَ  َس يْ ا َلــــَمــــ  * الَ ص  
  

  :خبر الجملة: ثانياً 
  :التالييقع الخبر جملة اسمية أو فعلية وتكون في محل رفع على النحو 

الخبر نفس المبتدأ فـي المعنـى فـال تحتـاج جملـة الخبـر إلـى رابـط يربطهـا  -1
وٕان تكــن إّيـــاه معنــى اكتفـــى بهـــا : بالمبتــد، وٕالـــى ذلــك أشـــار النــاظم بقولـــه

 يـونَ بِ ا والن أَنـ هُ تُ مْ د ما قَ  أفضلُ : "-صلى اهللا عليه وسلم–ول نحو قول الرس
فــي محـــل رفــع خبـــر ) ال  إلـــه إال اهللا(فجملــة  )2("اهللا ال إِ  هَ َلـــي ال إِ ِلــبْ قَ  نْ ِمــ

الخبـــر هـــو ، ولـــيس فيهـــا رابـــط يربطهـــا بالمبتـــدأ ألن )أفضـــلُ (عـــن المبتـــدأ 
فنطقــي  )3()يبِ ْســحَ  ي اهللاُ ِقــطْ نُ : (نفــس المبتــدأ فــي المعنــى، ومنــه قــول النــاظم

مبتـــدأ أول، ولفـــظ الجاللـــة مبتـــدأ ثـــان وحســـبي خبـــر عـــن المبتـــدأ الثـــاني 
والمبتــدأ الثــاني وخبــره فــي محــل رفــع خبــر عــن المبتــدأ األول، ولــيس فــي 

                                                 

  . ، مرجع سابق162 -161، شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد اهللا األزهري) 1(

، بـاب 122كتـاب الـدعوات،  45، والترمذي في سننه، 15أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، ص ) 2(
  .3585، حديث رقم 5/572دعاء يوم عرفة، 

  . 1/152ابن عقيل  )3(
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هـو نفـس معنـى ) اهللا حسـبي(جملة الخبر رابط يربطها بالمبتدأ ألن قولك 
نطـوق بـه هـو اهللا حسـبي فـال نطقـي؛ ألن المـراد بـالنطق المنطـوق بـه والم

  .يحتاج إلى رابط
وفي هذه الحالة تحتاج جملـة الخبـر : الخبر ليس نفس المبتدأ في المعنى -2

 :إلى رابط يربطها بالمبتدأ، وأنواع الروابط هي

زيـٌد قـام : (أما ضمير المبتدأ حال كون الضـمير مـذكورًا وهـو األصـل نحـو
بينهمـــا الهـــاء، أو مقـــّدرًا، وهـــو إّمـــا  ، فجملـــة قـــام أبـــوه خبـــر عـــن زيـــد والـــرابط)أبـــوه

فالســــمن مبتــــدأ أّول، ) الســــمُن منــــوان بــــدرهم(مجــــرور أو منصــــوب فــــاألول نحــــو 
وبــدرهم ) منــوان منــه(ومنــوان مبتــدأ ثــان وســوغ االبتــداء بــه الوصــف المحــذوف أي 

خبــر المبتـدأ األول، والــرابط بينهمـا الضــمير  وخبــره خبـرخبـر المبتـدأ الثــاني، وهـو 
 ��	�ـ+
  ��,�ـ�  ��ُO	sـ%  �والثـاني أي النصـب نحـو قـراءة ابـن عـامر . مـن المقـدرةالمجرور ب

ــ��� �[
Wْ�� �)1( وجملــة وعــد اهللا الحســنى مــن الفعــل والفاعــل . برفــع كــل فكــل مبتــدأ
والمفعــول خبــر المبتــدأ والــرابط بينهمــا الضــمير المقــّدر المنصــوب بوعــد علــى أنــه 

ولبـاس (ون الـرابط إشـارة إلـى المبتـدأ نحـو اهللا، أو أن يكـ) وعده(مفعول األول أي 
وهــي جملــة ) ذلــك خيــرٌ (ففــي هــذه اآليــة نجــد أن الخبــر جملــة ) التقــوى ذلــك خيــر

والـــرابط فـــي هـــذه ) لبـــاس التقـــوى(اســـمية فـــي محـــل رفـــع خبـــر عـــن المبتـــدأ األول 
الجملة هي أن جملة الخبر  مشتملة على اسـم إشـارة مشـار بـه إلـى المبتـدأ األول 

ي لباس التقوى ويكون الرابط إعادة المبتـدأ بمعنـاه كمـا قـال األخفـش أو أ) ذلك(فـ 
ل بـئس ـوأبـو جهـ. لُ ـم الرجــر نعـأبو بك: وـنح )2(غيرهما أي غير الضمير واإلشارة

الرجـل، ففــي هــذين المثـالين جــاء الخبــر جملـة فعليــة والــرابط فيهـا هــو أنهــا تشــتمل 
مــن جــنس الرجــل المــذكور فــي  علــى عمــوم يــدخل تحتــه المبتــدأ، فــأبو بكــر واحــد

 المبتدأ أعيـد بمعنـاه وهـذا نـوع مـن الـربط بـين المبتـدأ وخبـره إذا  جملة الخبر، فكأن
  .)3(كان جملة

                                                 

  . 10سورة الحديد، اآلية  )1(

  . 165ح اتصريح على التوضيح، ص خالد بن عبد اهللا األزهري، شر  )2(

  . 56الجملة االسمية، ص  محمد حماسة، بناء )3(
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  .)�Wْ��* %�4  ُ��>%�Wْ���)1%<��ُ  �: ومعناه نحو قوله تعالى تكرار المبتدأأو 
نيـة خبـر مـا الثا فالحاقة األولى مبتدأ، ومـا اسـم اسـتفهام مبتـدأ ثـان والحاقـةُ 

ـــدأ ) مـــا(االســـتفهامية و  ـــرابط بينهمـــا إعـــادة المبت وخبرهـــا خبـــر الحاقـــة األولـــى، وال
  .بلفظه ومعناه

نستطيع بعد هذا العـرض أن نجمـل حكـم الخبـر الواقـع جملـة بأنـه إذا كـان 
نفــس المبتــدأ فــي المعنــى فــال تحتــاج جملتــه إلــى رابــط، وٕاذا كــان غيــر المبتــدأ فــي 

الها علــــى رابــــط يربطهــــا بالمبتــــدأ، وهــــذا الــــرابط يكــــون المعنــــى فــــال بــــد مــــن اشــــتم
  :باشتمال جملة الخبر على واحد مما يأتي

  .ضمير بارز أو مستتر يعود على المبتدأ -1
 .إشارة إلى المبتدأ -2

 .إعادة المبتدأ بمعناه -3

 .إعادة المبتدأ بلفظه -4

زيـدًا "لو عربت الجملة مما ذكرنا لم يقـع خبـرًا، فلـو قلـت : "يقول ابن هشام
عنــد أو فــي : اختلــت لثبــوت األجنبيــة بينهمــا مــن كــل وجــه حتــى تقــول" ام عمــروقــ

  .)2(داره ونحو ذلك
، )3(منعهـــا ابـــن األنبـــاري، وبعـــض الكـــوفيينقــد يقـــع الخبـــر جملـــة طلبيـــة و و 

  :باآلتيل الصدق والكذب، وما احتج به ُرد تمواحتج ابن األنباري بأن الخبر ما يح
الكذب ليس هـو خبـر المبتـدأ بـل هـو مـا بأّن الخبر الذي يحتمل الصدق و  -1

يقابـــل اإلنشـــاء، وأنـــت تـــرى أّن المفـــرد يقـــع خبـــرًا إجماعـــًا مـــع كونـــه غيـــر 
محتمل للصدق والكـذب ألّن احتمـال ذلـك إنمـا هـو مـن خصـائص الكـالم 

زيـٌد : (مـن قولـك) أكرمه(ال الكلمة الواحدة على أن من الممكن أن يكون 
ـــأكرِ  ـــٌد مطلـــوب : والكـــذب، فكأنـــك قلـــت مـــؤوًال بمـــا يحتمـــل الصـــدق) هُ ُم زي

                                                 

  . 2-1 ورة الحاقة، اآليتانس )1(

ابـــن هشـــام عبـــد اهللا بـــن يوســـف، شـــرح اللمحـــة البدريـــة فـــي علـــم اللغـــة العربيـــة، عمـــان، دار البـــازوري  )2(
  . 372/ت، . العلمية، د

  . شرح الرضي على الكافية، بيروتالرضي االستراباذي، محمد بن الحسن،  )3(
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 وليست خبرية الجملـة عـن المبتـدأ. إكرامه، أو مستحق ألن يطلب إكرامه
باعتبار نفس معناه الذي هو طلب اإلكرام ألن هذا الطلـب قـائم بالطالـب 
والمنشــــئ ال المبتــــدأ، بــــل الخبريــــة واردة باعتبــــار تعلــــق معناهــــا بالمبتــــدأ؛ 

وال ريـــب أن هـــذا االعتبـــار . ذا وكـــذافكأنـــك قلـــت المبتـــدأ مطلـــوب فيـــه كـــ
  .)1(الثاني إخباري ال إنشائي

، وزيــٌد ال هُ زيــٌد أضــربْ (اتفــق النحويــون جميعــًا علــى جــواز الرفــع فــي نحــو  -2
، فزيـــٌد فـــي هـــذين المثـــالين يتعـــّين أن يكـــون مبتـــدأ والجملـــة بعـــده )هُ تضـــربْ 

 .)2(خبر وهي إنشائية طلبية

�ْ �: ىُرّد بالسماع ومن ذلك قوله تعـال كذلك -3�J  �"ُـ�*َC  %ُـ"�  �4.���;2ـ%  �َـ<ِJ �)3(  وقولـه

إذ وقعـت . )5(���ْ/َ%Uِ,�ـ�ُ   �4ـ% * ��ْ/َ%Uِ,�ـ�ُ   �و  )�Wْ���)4%<�ـ�ُ   �4ـ%  *���Wْ%<�ـ�ُ   �: تعـالى
 .)6(جمل الدعاء واالستفهام أخباراً 

زيــد أقســم بــاهللا : "، وأجازهــا الجمهــور نحــو)7(ومنعهــا ثعلــب: جملــة القســم -4
 .)8("ألضربنه

  
 

  :شروط ةويشترط في الجمل التي تقع خبرًا ثالث
  .أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ -1
 .أّال تكون ندائية -2

                                                 

، م1959، القـاهرة، مؤسسـة الخـانجي، اليب اإلنشـائية فـي النحـو العربـيعبد السالم محمد هـرون، األسـ) 1(
  . 29ص 

  . 49ص ، م1984، القاهرة، مصطفى أحمد النحاس، 2/، طي، ارتشاف الضرب على لسان العربأبو حيان النحو ) 2(

  . 60سورة ص، اآلية ) 3(

  . 2-1ورة الحاقة، اآليتان س) 4(

  . 2-1 القارعة، اآليتانسورة ) 5(

  . 29األساليب اإلنشائية في النحو العربي، ص  )6(

هـــو أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن ســـّيار أبـــو العبـــاس النحـــوي الشـــيباني، لـــه مصـــنفات فـــي النحـــو واللغـــة أشـــهرها كتـــاب ) 7(
  . هـ291، توفى سنة )الفصيح(

  . 2/49، ارتشاف الضرب 1/91لكتب العلمية الكافية بشرح الرضي، دار ا )8(
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 .)1(أّال ُتصّدر بلكن، وبل، وحتى -3

  :الخبر شبه الجملة: ثالثاً 
الحمـد ": أولهمـا الجـار والمجـرور مثـل نحـو قولـه: وشبه الجملة ُيقصد به أمـران

 �: وثانيهمــا الظــرف نحــو قولــه تعــالى" البركــُة فــي البكــور: "ه وســلموقولــه صــلى اهللا عليــ" هللا
��ْ����	
� َ  .)3()القوةالحق فوق ): والجنة تحت أقدام األمهات ونحو 2((� ����ُ�� �َ���َ

مين كما ُمثل فال يجوز زيد مكانًا وال زيد بك لعدم الفائدة وشرطهما أن يكونا تا
الخبـــــر نفـــــس الظـــــرف والمجـــــرور، أي المتعلـــــق  ويتعلقـــــان بمحـــــذوف وجوبـــــًا ثـــــم قيـــــل

 �: المحذوف، ففي قوله تعالى��������� ��� �ِ����: يكون المتعلـق المحـذوف تقـديره )4(�  ���

في وجوههم، وذلك على رأي ) مستقرة(في وجوههم أو سيماهم ) كائنة(سيماهم : تقديره
الخبر أن  جمهور البصريين وحجتهم أّن المحذوف هو الخبر في الحقيقة واألصل في

كـــان أو (يكـــون اســـمًا مفـــردًا، أمـــا األخفـــش والفارســـي والزمخشـــري التقـــدير عنـــدهم 
وحجــتهم أن المحــذوف عامــل النصــب فــي لفــظ الظــرف ومحــل المجــرور ) اســتقر

  .واألصل في العامل أن يكون فعًال، فكل من الفريقين استند إلى أصل صحيح
فــوا لال تقــدير ثــم اختإلــى أنـه  )5(وذهـب الكوفيــون وابــن طـاهر وابــن خــروف

فقاال الناصب لهما المبتـدأ وزعمـا أنـه يرفـع الخبـر إذا كـان عينـه نحـو زيـد أخـوك، 
معنـوي وهـو وينصبه إذا كان غيره نحو زيد عندك، وقـال الكوفيـون الناصـب لهمـا 

  .، وٕاّني أرّجح الرأي األخيركونهما مخالفين للمبتدأ
كـذلك  -ذا وقعـا خبـراً إ–وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور 

مـــررت برجـــل عنـــدك، أو فـــي الـــدار أو حـــاًال : يجـــب حذفـــه إذا وقعـــا صـــفة، نحـــو
جـاء الـذي عنـدك أو فـي : "أو صـلة نحـو" عنـدك، أو فـي الـدارِ  مررُت بزيدٍ : "نحو

                                                 

  . 1/36أبو القاسم عبد الواحد علي األسدي، شرح اللمع ) 1(

  .42سورة األنفال، اآلية  )2(

شـــرح ابـــن عقيـــل  ينظـــر، و أيضـــًا الكافيـــة بشـــرح الرضـــي ينظـــر، محمـــد حماســـة، بنـــاء الجملـــة االســـمية) 3(
1/210- 211 ،2/54 .  

  .29سورة الفتح، اآلية ) 4(

إشــارة . ام فــي النحــو، شــرح كتــاب ســيبويه، إمــ"ابــن خــروف"هــو علــي بــن محمــد بــن علــي الحضــرمي ) 5(
  .238التعيين، ص 
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جـاء الـذي اسـتقر "لكن يجب في الصـلة أن يكـون المحـذوف فعـًال، التقـدير " الدار
  .والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقّدم وأّما الصفة" عندك أو في الدار

  :وٕاليك إعراب الجملتين التاليتين
  :هللاِ  الحمدُ  -1

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: الحمدُ 
  .جار ومجرور متعّلق بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ: هللا

2-  األُ  امِ دَ أقْ  تَ حْ ة تَ الجن هاتِ م:  
  .ه الضمة الظاهرةع وعالمة رفعو مبتدأ مرف: ةالجنّ 
ظـرف مكـان منصـوب وعالمـة نصـبه الفتحـة الظـاهرة، وهـو متعلـق : تحت

  .بمحذوف خبر وهو مناف
  . مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف: أقدام

  .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: واألمهات
يكـــون ظـــرف ولإلخبـــار بـــالظرف حكـــم خـــاص، وذلـــك أن الظـــرف إّمـــا أن 

  .الخ... أو ظرف زمان مثل اليوم، الليلة، غداً . الخ... عند، أمام، وراء: مكان مثل
ويخبـــر بالمكـــان عـــن أســـماء الـــذوات والمعـــاني، فـــاألول مـــا يـــدّل علـــى مـــا 

 )2(، والخيـــُر أمامـــك)1(زيـــٌد خلفـــك: يشـــغل حيـــزًا ويســـمى أيضـــًا اســـم الجثـــة، فتقـــول
كـــرة ذهنيـــة لـــيس لهـــا حيـــز، ولـــيس لهـــا ومحمـــد عنـــدك والثـــاني مـــا يعّبـــر بـــه عـــن ف

الحـــق فـــوق القـــوة، العـــدل أمـــام : الحـــق، العـــدل، القـــوة، فـــيمكن القـــول: جســـم، مثـــل
  .الُقضاة

وظــرف الزمــان ال يخبــر بــه إال عــن أســماء المعــاني إذا كــان الحــدث غيــر 
فـإن كـان الحـدث مسـتمرًا امتنـع اإلخبـار ) الصوُم اليوم، والسفر غـداً (مستمر نحو 
لعــدم الفائــدة، وال يخبــر بالزمــان عــن  ةِ َعــمْ الجُ  يــومَ  الشــمُس  عَ َلــطَ :  يقــالبــه عنــه فــال

والفــــرق أّن األحـــداث أفعــــاٌل وحركــــات  ،أســـماء الــــذوات والمعـــاني نحــــو زيــــٌد اليـــوم
وغيرهما فال بد لكـل حـدث مـن زمـان يخـتص بـه بخـالف الـذوات فـإن نسـبتها إلـى 

                                                 

  . 167ريح على التوضيح، صخالد بن عبد اهللا األزهري، شرح التص )1(

  . 62محمد حماسة، ص  )2(
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الزمـــان عنهـــا فـــإن حصـــلت جميـــع األزمنـــة علـــى الســـواء فـــال فائـــدة فـــي اإلخبـــار ب
الفائـــدة جـــاز اإلخبـــار بالزمـــان عـــن أســـماء الـــذوات، وتحصـــل الفائـــدة كـــأن يكـــون 

فـنحن مبتـدأ ) نحـن فـي شـهر كـذا(المبتدأ عامًا والزمان خاصًا إمـا باإلضـافة نحـو 
: وهـو خـاص بالمضـاف إليـه، وٕامـا بالوصـف نحـو وهو عام، وفي شـهر كـذا خبـره

بنصـــب اليـــوَم ) اليـــوَم خمـــٌر، والليلـــة الهـــالل(، وٕامـــا نحـــو )نحـــن فـــي زمـــان طيـــب(
اليــوم ) األصــلُ : (والليلــَة، فالتأويــل فيهــا واجــب بتقــدير مضــاف كمــا قالــه الفارســي

شرب خمـر، والليلـَة رؤيـة الهـالل، فاإلخبـار عـن اسـم المعنـى ال عـن اسـم الـذات، 
، وجماعــــة )1(والتفضـــيل بـــين حصــــول الفائـــدة وعــــدمهما هـــو اختيـــار ابــــن الطـــراوة

  :قهم الناظم فقالواف
ـــــــ والَ  ـــــــانٍ زَ  اســـــــمُ  ونُ يُك ـــــــخَ  م   راً َب

  

ـــــجُ  نْ َعــــــ  * ارَ بِ خْ أَ د َفــــــيفــــــ نْ وإِ  ةٍ ثـ  
  

  :روابط جملة الخبر بالمبتدأ
ـــة التـــي تقـــع خبـــرًا ال بـــد لهـــا مـــن رابـــط يربطهـــا بالمبتـــدأ؛ ألنهـــا فـــي  الجمل
األصـــل كـــالم مســـتقل، فـــإذا قصـــد جعلهـــا جـــزء الكـــالم تعـــّين أن يكـــون فيهـــا رابـــط 

  .)2(بالجزء اآلخر يربطها
والجملة إمـا أن تكـون هـي المبتـدأ فـي المعنـى أوًال، فـإن كانـت هـي المبتـدأ 

؛ ألن "نطقـــي اهللا حســـبي"، و "قـــولي ال إلـــه إال اهللا: "لـــم تحـــتج إلـــى الضـــمير نحـــو
فـإن لـم تكـن  )3("قـولي ال إلـه إال اهللا"وكـذلك " نطقـي"هـو معنـى " اهللا حسـبي"قولك 

  :تاجت إلى رابط، والروابط هيهي المبتدأ في المعنى اح
وقــد يكــون الضــمير ". زيــٌد قــام أبــوه: "إمــا ضــمير يرجــع إلــى المبتــدأ نحــو -1

فالقيــاس فــي موضــع، وهــو أن يكــون الضــمير . محــذوفًا قياســًا أو ســماعاً 
مجـــرورًا بمـــن، والجملـــة الخبريـــة ابتدائيـــة، والمبتـــدأ فيهـــا جـــزء مـــن المبتـــدأ 

 .نوان منهأي م) السمن منوان بدرهم(األول نحو 

                                                 

  . 168-167لى التوضيح، ص خالد بن عبد اهللا األزهري، التصريح ع )1(

  . 1/91ة بشرح الرضي كافيال )2(

  . 1/204شرح ابن عقيل  )3(
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َ��ـkَr�� ��ِ8  �Xَـ.�  �Sـ;�.�  ���َ��ـ9  �: والسماع في غيـر ذلـك نحـو قولـه تعـالىh  �9ـ��َ�  ِR�)ـ�, 

ِU�
4ُZإّن ذلـــك الصـــبر منـــه؛ أي مـــن الصـــبر، وٕانمـــا حـــذف لقـــوة : والتقـــدير )1(� ��ْـــ
  .الداللة عليه

َ��ـ�X  ����/ْـ��?�  ����;�ـ%`
  �: أو اإلشارة إلى المبتـدأ كقولـه -2h  D.&�ـ��فـي قـراءة مـن  )2(� 
 .رفع اللباس

أو تكـــرار المبتـــدأ بلفظـــه، وأكثـــر مـــا يكـــون فـــي مواضـــع التضـــخيم كقولـــه  -3
زيـٌد مـا (وقـد تسـتعمل فـي غيرهمـا، نحـو  )�Wْ���)3%<�ـ�ُ   �4ـ%  *���Wْ%<�ـ�ُ   �: تعـالى

 ).زيدٌ 

 .)4("زيٌد نعم الرجل: "نحو. أو عموم يدخل تحته المبتدأ -4

تــدأ علــى جملــة عاريــة مــن الضــمير عطــف جملــة بالفــاء فيهــا ضــمير المب -5
، ففـي ضـربها ضـمير )زيـد جـاءت هنـد فضـربها: (، نحـوأهي خبر المبتـد

 .)5(الفاعل عائد على المبتدأ

 .إذا كان ُكنية له) زيد جاءني أبو عبد اهللا(إعادة المبتدأ بمعناه، نحو  -6

 ).زيد قامت هند وأكرمها(العطف بالواو عند ابن هشام وحده، نحو  -7

زيـــٌد يقـــوم : (لــى ضـــمير مـــدلول علــى جوابـــه بـــالخبر نحــوشــرط يشـــتمل ع -8
 ).عمرو إن قام

 ��ْ����ـ�َ   َـtِ��  �: النائبـة عـن الضـمير فـي قـول طائفـة نحـو قولـه تعـالى) ال( -9

���A  ?��ْZ��ْ���)6(. 

                                                 

  . 43سورة الشورى، اآلية  )1(

  . 26سورة األعراف، اآلية  )2(

  . 2-1سورة الحاقة، اآلية  )3(

  . 1/204، شرح ابن عقيل 140 -1/139أوضح المسالك  ينظر )4(

ر الجـواري، بغـداد، ، تحقيـق أحمـد عبـد السـتالمعروف بـابن عصـفور، ارتشـاف الضـربعلي بن مؤمن ا )5(
  . 1/83، م1971ت، . د

  . 41سورة النازعات، اآلية  )6(
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  .)1(كما اعتبروا كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى من الروابط -10
  :دخول الفاء على الخبر
ويــة الــربط بــين المبتــدأ والخبــر، فتــدخل علــى الخبــر، وذلــك تــدخل الفــاء لتق

  .على ضربين واجب وجائز
فتــدخل الفــاء وجوبــًا علــى الخبــر فــي حالــة واحــدة هــي إذا وقــع المبتــدأ بعــد 

وهي حرف شرط وتفصيل وتوكيد، ويجب اإلتيان بالفاء في خبره ألنها إنمـا ) أّما(
دخلــت عليــه مــن الكــالم بمــا قبلــه تــدخل فــي الكــالم لتتبــع شــيئًا بشــيء، وتعّلــق مــا 


 ���4َC% � :ومن ذلك=�
�َ] �"
A%������@َ  �)2(.  

�&���ُ �4َC% �: وقوله تعالىk�[�� �gَ*%َ<َ  �Y�O%�[���� ���ُ	���T�� ��  ِ.�W�;ْ�� �)3 (وقوله تعـالى :� 

� %�4َC�� 
R%َ	ُcْ�� ��%َ<َ  
u����JَC ِ9�&���4�5
4 %��&�Iَ'َ  �َC َ/�A�.
�%��
@ %ً*%�&ْcُd �2.ْkُO�� �)4(.  


  ���4َCـ%  �: وقولـه تعـالىU����ـ&�9ِ  ��cُ	َـ%�4&�9ِ   َ>َـ%��  ��ْ�ِـ&��ـ�  ���   �����ـ���ودخـول الفـاء ) 5(� ��ْ
علــى الخبــر هنــا واجــب، لــذلك حكــم النحــاة علــى مــا ورد بــدونها فــي القــرآن الكــريم 

���4َZَ  �9ــ% � :بأنــه مــؤول علــى تقــدير قــول محــذوف كمــا فــي قولــه تعــالىGــ��� �a�=ــ�� �#� 

�"
@
A�
1
� "ُ6�.َkْOَC ��T�J �"ُ<�*%�vِ8 �)6(.  
فيقـال لهـم أكفـرتم بعـد إيمـانكم : حيث يرى جمهور النحويين أن التقدير هو

فحــذف القــول اســتغناء عنــه بــالمقول وحــذفت معــه الفــاء ومــا ورد بــدونها فــي هــذا 
  :ضرورة مثل قول الشاعرالتركيب في الشعر فإنه يعد لدى النحاة 

ــــــأَ فَ  ــــــا القِ م ــــــقِ  الَ  الُ َت ــــــ الَ َت   موكُ يْ دَ َل
  

*   ــرَ يْ َســ ولكــن ــالمَ  اضِ رَ ي ِعــًا ِف   )7(بِ واِك

  

                                                 

  . 2/65النظائر في النحو جالل الدين السيوطي، األشباه و  )1(

  .17سورة فصلت، اآلية  )2(

  . 79سورة الكهف، اآلية  )3(

  . 80سورة الكهف، اآلية  )4(

  . 82سورة الكهف، اآلية  )5(

  . 106سورة آل عمران، اآلية  )6(

والشــاهد فيــه حــذف الفــاء الداخلــة علــى خبــر . 45الــديوان، ص  .الحــارث بــن خالــد بــن العــاص: قائلــه )7(
   .المبتدأ
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  :وأّما دخول الفاء جوازًا على الخبر فإن ذلك يكون بثالثة شروط
إذا كـان المبتـدأ غيـر منسـوخ بأيـة أداة ناسـخة إّال إذا كـان الناسـخ : أولهمـا
  .و لكنّ هو إّن أو أّن أ
  .إذا كان المبتدأ متقدمًا على الخبر: ثانيهما
إذا كــان المبتــدأ فيــه معنــى الشــرط، ويتحقــق ذلــك إذا كــان المبتــدأ : ثالثهمــا

 :اسمًا موصوًال صلته فعل ليس معه حرف شرط مثل

 .الذي يتفّوق فله جائزة -

- � �9��G���  ُـ���/�k�
�  "
�&�ـ�ً �� #�ـ.�w  ������@�ـ%J  ِUِ%�	�&�ـ�ِ  4َC�ـ����َ@*�L�,  �"ـ
@َ	َ   �"
A
أو كـان  )J�U �)1!@ِـ"�  ,��ـ�  1َC�ـ.
أو . الـــذي معـــك فهـــو لـــك: موصـــوًال صـــلته ظـــرف أو جـــار ومجـــرور مثـــل

���9  �: ومثـل قولـه تعـالى. الـذي فـي بيتـك فهـو ضـيُفكGُـ���  ���ـ/�k�
�  "
 Jِ%�	�&�ـ�ِ  4َC�ـ����َ@

ِU%�@������ �w.�# ً��&�*�L�,�� �"
@َ	َ  
A
.�1َC�" �. 

 :مثلأو كان اسمًا نكرة منعوتًا بفعل ال شرط فيه، أو بظرف أو جار ومجرور 
 .طالٌب يجتهُد فله النجاحُ  -
 .قةً دَ صَ  هُ لَ ي فَ نِ لُ أَ سْ يَ  يرٌ قِ فَ  -

�ْ �: مثل قوله تعـالى)2(أو اسمًا موصوفًا بالموصول السابقُ> ��ِ8 �a����ْ��  ̂ �Gـ��� 

���F.�kَ6 
+���4 
+�*ِtَ  �>%َ	
4�"ُ<& �)3(.  
معّرفـًا بـاأللف والـالم مثـل قولـه ) اسم فاعل أو اسـم مفعـول(أو كان وصفًا 


��ْ ����]�%xِU%�[���� ُ�َ>ِUُ �: تعالىTَ_ْ>%َ  %��
@�����َC n��)�1 %��ِJ %�;�[َO �)4(.  

�&��ُ �: وقوله تعالى*��)�� ��*��)���� ��
�	�1%َ  ��ُO j����� %��
@��!4 َ�َf�4 �1j3�ْ	 �)5(.  

                                                 

  . 274سورة البقرة، اآلية  )1(

، 2/55أيضــًا همــع الهوامــع  ينظــر، مرجــع ســابق، و 103 -1/102الكافيــة بشــرح الرضــي، دار الكتــب العلميــة،  )2(
  . مرجع سابق

  . 8ة، اآلية سورة الجمع) 3(

  .38سورة المائدة، اآلية ) 4(

  . 2سورة النور، اآلية )  5(



 60

ودخلت الفـاء فـي خبرهـا ) لكنّ (ومما ورد في الشعر من المبتدأ المنسوخ بـ 
  :)1(قول الشاعر

  دْ َقـــــوَ  اءَ دَ ى الَعـــــَقـــــلْ أَ  يـــــةٍ اهِ دَ  ل ُكـــــبِ 
ـــ ـــ، ولَ ال َك ـــِك ـــهِ دِ بْ ا أُ ّن َم ـــ ي ـــِم   رقٍ ن َف

  

*  
*  

  عُ زِ م َفـــِهــي بِ رِ ْكــي مَ ي ِفــنــأَ  ن ُظــيَ 
ــفَ  ــَك ــيُ وا فَ ر ي يُغ ــ يهمُ رِ ْغ ــالط ي ِب   عُ َم

  

  :وقول األخر
  مُكـــــًا لَ َبـــــالِ م قَ كُ تُ قْ ارَ ا َفـــــَمـــــ اهللاِ  وَ َفـــــ

  

  ونُ كُ يَ  وفَ سَ ي َف◌َ ضَ قْ ا يُ ن مَ ولكِ   *
  

: ومما ورد منسوخًا بأّن وٕاّن، أو اقترن الخبر فيه بالفـاء قـول القـرآن الكـريم
� ��ِ8 �9��G��� ْ��
.َkَO ْ��ُ6%�4�� �"
A�� DU%�kُO 9َ	َ  َ��;ْ/
� �9�4 "�A���َC 
nْ�!4 ِy�Up� %2;�Aَh �)2(.  


��ْ �: وقوله تعالى�َ	�,��� %���*َC "ُ�����َr 9!4 jn���o ��َZَ  �+ّ	�� 
+�[
�
� �)3(.  
فدخول الفاء في كل هذه األمثة ونظائرها جائٌز ال واجب وقد ورد التركيب 

���9 8ِ�� �: القرآني بها كما سبقت، وبدونها في مواضع كثيرة مثل قوله تعالىG��� 

�Xَ*�
=%��
� 9�4 n��U�� �a��.
�
Wْ�� �"
A
.َEْOَC %َ� ���ُ	�/�T�� �)4(.  
  :اإلخبار بالظرف عن اسم الذات واسم المعنى

مكـان، والمبتـدأ أيضـًا ضـربان؛ ُجثّـة،  الظرف نوعان؛ ظرف زمـان وظـرف
صـادر مثـل وحدث فالجّثة ما كان شخصـًا مرئيـًا، والحـدث مـا كـان معنـًى نحـو الم

  ".زيٌد عندك: "فظرف المكان يصلح لإلخبار عن الجثة، نحو )5(العلم، والقدرة
: أّمــا ظــرف الزمــان فيقــع خبــرًا عــن المعنــى منصــوبًا أو مجــرورًا بفــي، نحــو

و ) الليلــة الهــالل: (ة إال إذا أفــاد نحــووال يقــع خبــرًا عــن الجثــ ةِ َعــمْ الجُ  يــومَ  القتــالُ 
، واألصـــل اإلفـــادة؛ وذلـــك ألن الجثـــث أشـــخاص )اراليـــوم خمـــر، والـــورود فـــي أّيـــ(

ثابتة موجودة في األحيـان كّلهـا ال اختصـاص لحلولهـا بزمـان دون زمـان إذ كانـت 
لــم ) زيــد اليــوم أو عمــرو الســاعة(موجــودة فــي جميــع األزمنــة، فــإذا أخبــرت وقلــت 

                                                 

  .اقترن خبر لكن بالفاء" فكي"والشاهد فيه . 1/108ورد في شرح األشموني  .لم أعثر على قائله) 1(

  . 91سورة آل عمران، اآلية ) 2(

  . 41سورة األنفال، اآلية ) 3(

  .4سورة الحجرات، اآلية ) 4(

  . ، مرجع سابق1/89، شرح المفصل ابن يعيش )5(
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، )زيـــد حـــال، أو مســـتقر فـــي اليـــوم(تفـــد المخاطـــب شـــيئًا لـــيس عنـــده، ألّن التقـــدير 
ذلــك معلــوم؛ ألنــه ال يخلــو أحــد مــن أهــل عصــرك مــن اليــوم، إذ كــان الزمــان ال و 

  .)1(يتضّمن واحدًا دون واحد
  :تعدد الخبر

اختلــف النحويــون فــي جــواز تعــدد خبــر المبتــدأ الواحــد بغيــر عطــف نحــو 
فذهب قوم إلى جواز ذلـك سـواء أكـان الخبـران فـي معنـى خبـر ) زيٌد قائم ضاحكٌ (

أم لـــم يكونـــا كـــذلك، كالمثـــال األول وذهـــب ) حـــامٌض ُمـــرّ  هـــذا حلـــوٌ (واحـــد نحـــو 
بعضهم إلى أنه ال يتعّدد الخبر إّال إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فـإن لـم 
يكونا كذلك تعّين العطف، فإن جاء مـن لسـان العـرب شـيء بغيـر عطـف قـدر لـه 

  .)2(مبتدأ آخر
ن للمبتــدأ أوصــاف ، فكمــا يجــوز أن يكــو )3(والــراجح أنــه يجــوز تعــدد الخبــر

كثيرة كذلك يجـوز تعـدد الخبـر سـواء كـان هـذا التعـدد مـن جهـة اللفـظ ال مـن جهـة 
علــى معنــى راكــع، أم كــان خــالف ذلــك نحــو قولــه ) قاعــدٌ  هــذا قــائمٌ (المعنــى نحــو 


�� �: تعالىA�� 
U�ُkَcْ��  
=�
=��ْ�� *�ُh ِz�.�Tْ��  
&ِ���ْ��* ٌ(%�Tَ  %��N�  
�ِ.
��)4(.  
ـــالواو مـــع وفـــي  ـــة الثانيـــة يجـــوز عطـــف أحـــد الخبـــرين علـــى اآلخـــر ب الحال

زيـٌد كـريٌم شـجاٌع، زيـٌد كـريٌم (اتصاف مجموع المبتدأ بكل واحد من الخبـرين، نحـو 
  .)5()وشجاع

                                                 

  . ، مرجع سابق1/143، أوضح المسالك 1/214شرح ابن عقيل  )1(

  . 1/257شرح ابن عقيل  )2(

  . ، مرجع سابق1/99ابن يعيش، شرح المفصل  )3(

  . 15، 14سورة البروج، اآليتان  )4(

  . ، مرجع سابق1/101الكافية بشرح الرضي،  )5(
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  المبحث الرابع

  أحكام تتعلق بالمبتدأ والخبر

  
  :من أهم األحكام التي تتعّلق بالمبتدأ والخبر اآلتي

  :الحذفالتطابق، والترتيب، و 
  :التطابق بين المبتدأ والخبر: أوالً 

وهــو ضــروري لتناســق التركيــب، وتمــام الفائــدة، وكمــا أوضــحنا أن المبتــدأ 
  :نوع له خبر، ونوع له مرفوع يغني عن الخبر وهو كاآلتي: نوعان

  :المبتدأ الذي له خبر -1
  :يتطابق المبتدأ والخبر في األحكام التالية

  :الحكم اإلعرابي -1
المبتــدأ والخبــر أركــان أساســية فــي بنــاء الجملــة، وقــد خصــت العــرب هــذه 
األركان بموضـع الرفـع ألصـالتها وتقـدمها علـى مكمـالت المعنـى غالبـًا، ومـن هنـا 
تطــابق المبتــدأ والخبــر فــي حكــم الرفــع، ويعــرب كــل منهمــا بعالمــة الرفــع األصــلية 

مبنيًا فـي محـل رفـع نحـو ظاهرة أو مقدرة، أو بإحدى العالمات الفرعية، وقد يأتي 
  ).سيبويه إماُم النحاةِ (

ويتغّير ضبط المبتدأ من الناحية اللفظية إذا دخل عليه حرف جـر زائـد أو 
4�ـ�A  �9ـ�ْ  �: شـبيه بالزائـد فمثـال الزائـد قولـه تعـالى  ٍm�ومثـال الشـبيه  )1(� ��	�ـ+�  rَ&�ـ.
  ��ـ%�

  ".رب قادم غريب أفادنا"بالزائد 
إال أنهمــا دائمــًا فــي . إذا كــان مــن أســماء الزمــان وقــد يــأتي الخبــر منصــوباً 

  .)2(موضع الرفع
  

                                                 

  .3سورة فاطر، اآلية  )1(

نجـــاة عبـــد العظـــيم الكـــوفي، بنـــاء الجملـــة االســـمية بـــين منطـــق اللغـــة والنحـــو، القـــاهرة، دار النهضـــة . د )2(
  . م1978العربية، 
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  :التذكير والتأنيث -2
يتفــق الخبــر مــع المبتــدأ فــي التــذكير والتأنيــث إال فــي األلفــاظ التــي يســتوي 

  :فيها المؤنث والمذّكر ومنها
المــؤمن بــراء ممــا يفعــل المفســدون، المؤمنــة : (اإلخبــار بالمصــدر نحــو -أ

  ).ل المفسدونبراء مما يفع
المـؤمن شـكوٌر ألنعـم : (بمعنـى فاعـل نحـو) َفُعـول(ما جاء علـى وزن  -ب

  .هذا عجوز، وهذه عجوز: ونحو...) اهللا، والمؤمنة شكور
بمعنى مفعول إذا سبقه ما يدل على جنسـه ) َفِعيل(ما جاء على وزن  -ج

��ـ  8ِ�� �: الجندي جريٌح، والثكلـى جـريٌح، ومنـه قولـه تعـالى: (نحو���U�g 
�ــ+ ّ	�� Diــ ــ�9 <َ.ِ� !4  �Y�ــ� �[�W
�اكتســبت ) رحمــة(أّن  ))2ومــذهب النحــاة. 1((���ْ

التــــذكير مــــن المضــــاف إليــــه فجــــاز حينئــــٍذ أن يخبــــر عنهــــا بالمــــذّكر 
والمؤنــث، بــدليل اإلخبــار بهــا عــن المؤنــث المجــّرد مــن اإلضــافة فــي 


��X�ِU ���4% �: قوله تعالى� ���Tَ� َ��,%�[�� Di�ِ.َ> �)3(.  
وهناك ِصَيغ أخرى يستوي فيها المـذّكر والمؤنـث وهـي قليلـة منهـا نحـو  -د

علـى وزن ) معطيـر(علـى وزن ِمفعـال فـي صـفة الفصـيح، و ) ِمقوال(
  .لكثير التعّطر وغيرها) ِمْفِعيل(

  :اإلفراد والتثنية والجمع -3
يتفــق الخبــر مــع المبتــدأ فــي اإلفــراد والتثنيــة والجمــع إال فــي بعــض مواضــع 

  :امنه

                                                 

  . 56سورة األعراف، اآلية  )1(

  . 2/51شرح ابن عقيل  )2(

  . 17سورة الشورى، اآلية  )3(
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واإلضــافة، أو مضــافًا ) ال(أن يكــون الخبــر أفعــل تفضــيل مجــّردًا مــن  -أ
�   َ/َـ%)َ  �: إلـى نكـرة، قـال تعـالى+ِ;�
ـ��  ��\�ـ%�A��  
u
Uِ�%ـ�W
 ��Cَ,�ـ(F  �4%�ًـ%  4��ـEْOَC  �Xَـ.
  Cَ*َـ%  �

�2.َkَ*�)1( ،� ��ُ�%َ>�� 
9�Wَ* 
.َEْOَC %ً�����4َC �2=%َ���َC�� %�4�� 
9�Wَ* ِJ�G�T
�ِJ �Y�)2(.  
خبـرًا عـن ضـمير المـتكلم المفـرد فـي اآليـة ) أكثـر(فوقع اسم التفضيل 

  .الثانية؛ ألنه مالزم لإلفراد والتذكير أيضًا في مثل هذه المواضع
المـــؤمن بـــراٌء مـــن الكبـــائر، المؤمنـــون : أن يكـــون الخبـــر مصـــدرًا نحـــو -ب

  ...براءٌ 
 )3(ذكــر الخبـــر أن يكــون المبتــدأ وصــفًا مشــتقًا يســـتغنى بمرفوعــه عــن -ج

  :نحو
ـــــلِ خَ  ـــــ ي يَل ـــــعَ بِ  افٍ ا وَ َم ـــــتُ نْ ي أَ دِ ْه   اَم

  

  )4(عُ اطِ قَ أُ  نْ ى مَ لَ ي عَ ا لِ ونَ كُ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ   *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُ    )4(عُ اطِ َق

  

  :التعريف والتنكير -4
يختلف الخبر عن المبتدأ فـي هـذا الحكـم فيكـون نكـرة والمبتـدأ معرفـة، وقـد 

  .يتطابقان تعريفًا وتنكيرًا لكن بشروط وأحكام
الخبـــر مــع المبتـــدأ فــي التعريـــف، وجــب الفصـــل بــين الـــركنين فــإذا تســاوى 


 ��]��َ�ِ^ �َ% �: ، قال تعـالى)5(بضمير منفصلQ%�W�SَC ِU%���� 
Q%�W�SَC�� ������ْ�� 
Q%�W�SَC  � ��ْ����ـ�

������ْ�� 
"
A  ���
)�K%َـkْ�� �)6(  فلـوال الضـمير)أصـحاب (ُألْعـرب الفـائزون نعتـًا للمبتـدأ ) هـم
دأ إلــى خبــر أشــد مــن حاجتــه إلــى نعــت، ولــذا جــيء بضــمير ، وحاجــة المبتــ)الجنــة

  .الفصل ليتعين الوجه األول دون الثاني
                                                 

  . 34سورة الكهف، اآلية  )1(

  . 35سورة سبأ، اآلية  )2(

روت، دار الكتــب العلميــة، ، بيــ1/موني علــى ألفيــة ابــن مالــك، طعلــي بــن محمــد، شــرح األشــ األشــموني )3(
  . 1/191م، 1998

  .)41(سبق شرحه ص  )4(

  . 2/706اإلنصاف في مسائل الخالف  )5(

  . 20سورة الحشر، اآلية  )6(
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ــــر والنعــــت  ــــين الخب ــــبس ب ــــن الل وقــــد يســــتغني عــــن ضــــمير الفصــــل إذا ُأم
  :ويتحقق ذلك في الحاالت التالية

إذا كــان الــركن الثــاني لفظــًا جامــدًا فيتعــين إعرابــه خبــرًا دون أن يلتــبس  -أ
 8ِ�� �: النعـت مشـتق أو مــؤول بمشـتق نحـو قولـه تعــالى بالنعـت؛ ألن

�9��G��� ��ُ�%َ> %��FJ�U 
+�	�� �"ُ]  ��
�>َـ�ُ  ,�	َـ&�@ِ"
  6َ�َ��ـ(�)ُ  �#�ـ�َ/4%َK%َ	���ـ.
��  Wَ6�(�*ُـ��  ���َـ%  6َ'َـ% ُ��  Cَ��ـ%  ��ْI�JَC�� 

������ْ�%ِJ ������ �"ُ��ُO  ���
�,�ُ6�)1(.  
ر داًال علـى الغايـة التـي ينتهـي عنـدها الوصـف أن يكون تعريف الخب -ب

فيكتســب اللفــظ معنــى العمــوم ويبعــد عــن شــبهة النعــت الــذي يــراُد بــه 
6َ@ِ�
�� ���َ �: تعريفًا أو تخصيصًا قال تعالى َ��� ��ُ*�)�Wَ6 
"ُ�*َC�� ����َ	�,َp� �)2(.  

ويستغني عن ضـمير الفصـل إذا تضـّمنت الجملـة معنـى التشـبيه مثـل  -ج
فأنـت تريـد تشـبيه ): أبو يوسف أبـو حنيفـة: (، وقولهم)تابي صديقيك(

الكتــاب بالصــديق، وتشــبيه أبــي يوســف بــأبي حنيفــة، فــال مجــال إذن 
  .)3(لتوهم الوصف

  :المبتدأ الذي له مرفوع يغني عن الخبر -2
ــــا ســــبقه، ويمكــــن تلخــــيص الحــــاالت  وهــــذا النــــوع مــــن المبتــــدأ يختلــــف عّم

  :الوصف في ثالث اإلعرابية الخاصة بالمبتدأ
وفـــي هـــذه الحالـــة أجـــاز النحـــاة أن : التطـــابق فـــي اإلفـــراد: الحالـــة األولـــى

يكــون الوصــف مــن المبتــدأ الــذي لــه مرفــوع يغنــي عــن الخبــر ومــا بعــده فــاعًال ســّد 
أحاضـٌر "مسد الخبر أو يكون الوصف خبرًا مقّدمًا وما بعده مبتدأ مـؤخر كمـا فـي 

) حاضـر(فـي المثـال األول يجـوز أن تكـون كلمـة ف. )4("مـا مهـزوٌم الحـق"أو " القلم

                                                 

  . 30سورة فصلت، اآلية  )1(

  . 139سورة آل عمران، اآلية  )2(

  . 34-32ناء الجملة بين منطق اللغة والنحو، مرجع سابق، ص محمد حماسة، ب ينظر )3(

  . 1/453ن، النحو الوافي عباس حس ينظر )4(
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) حاضــر(فاعــل أغنــى عــن الخبــر، ويجــوز أن تكــون كلمــة ) القلــم(مبتــدأ، وكلمــة 
  .خبرًا مقدمًا، والقلم مبتدأ مؤخر

نائـب ) الحـق(مبتـدأ، و ) مهـزوم(وفي المثـال الثـاني يجـوز أن تكـون كلمـة 
خبرًا مقدمًا مـع إعـراب " مهزوم"فاعل أغنى عن الخبر، كما يجوز أن تكون كلمة 

  .مبتدأ مؤخر) الحق(
ــة الثانيــة ورأي جمهــرة النحــاة فــي هــذه : التطــابق فــي غيــر اإلفــراد: الحال

: الحالة أن يعرب الوصف خبرًا مقدمًا مع إعراب االسم المرفوع مبتدأ مـؤخرًا نحـو
وال يكون الوصـف مـن المبتـدأ ) ما السابحون المحمدون -ما السابحان المحمدان(

يجمـــع فـــي  ٍذ فـــاعًال بـــه، أو الوصـــف عـــامًال لـــه، وعامـــل الفاعـــل ال يثنـــى والحينئـــ
  .اللغة الفصحى، من أجل ذلك يتعين هنا أن يكون الوصف خبرًا مقّدماً 

وٕان لـم يتطابقـا، فـإن كـان الوصـف مفـردًا، : عـدم التطـابق: الحالة الثالثـة
صـــّح ) دون؟أعـــالٌم المحمـــدان؟ أمحبـــوٌب المحمـــ: (ومرفوعـــه مثنـــى أو جمعـــًا مثـــل

وصــف مبتــدأ، التركيــب فــي هــذه الصــورة الخاليــة مــن المطابقــة، ووجــب إعــراب ال
  .)1(وٕاعراب مرفوعه فاعالً 

  
  :الترتيب بين المبتدأ والخبر

ســارت الجملــة االســمية علــى الترتيــب بــين المبتــدأ والخبــر، إذ كــان المبتــدأ 
حريـــة الترتيـــب بـــين علـــى الخبـــر دائمـــًا، ولّمـــا كانـــت الجملـــة العربيـــة تتمتـــع ب ســابقاً 

. ركنيهـــا جـــاز تقـــّدم الخبـــر علـــى المبتـــدأ وال ســـيما إذا دعـــا غـــرض بالغـــي لـــذلك
وتنحصر ظاهرة تقديم الخبر فـي حـاالت الجـواز والوجـوب قسـم يجـوز فيـه التقـديم 

  .والتأخير، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخبر
 .تقديم المبتدأ جواز تأخير الخبر، وهي نفسها جواز: أوالً 

 

  

                                                 

، مكتبـة الشـباب، أيضـًا محمـد عيـد، النحـو المصـّفى ينظـر، و 1/227ن، النحو الـوافي عباس حس ينظر )1(
  .223 -221، م1980ط، . القاهرة، د
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  :تأّمل األمثلة

  واضٌح الحق     الحق واضٌح 
  متفوقان المجتهدان  المجتهدان متفوقان 

  ساطٌع النورُ     النور ساطٌع 
فكـــل خبـــر يجـــوز أن يتـــأخر وهـــذا هـــو األصـــل، ويجـــوز أن يتقـــدم الخبـــر 

ما لم يمنع من ذلك مانع؛ أي إذا أمـن اللـبس . مفردًا، كان أو جملة أو شبه جملة
  .)1(وقائٌم أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وعندك عمرو" قائٌم زيدٌ : "نحو

ومنع الكوفيون تقديم خبر المبتـدأ عليـه مفـردًا كـان أو جملـة، واحتجـوا بـأن 
تقديم خبر المبتدأ عليه في هذه الحالة يؤدي إلى تقديم ضمير االسم علـى ظـاهره 

  .يجوز تقديمه عليه وال خالف أن رتبة ضمير االسم بعد ظاهره، فوجب أال
  .أّما البصريون فاحتجوا بأن ذلك قد جاء كثيرًا في كالم العرب وأشعارهم

  :قول الشاعر )2()في بيته يؤتي الحكم(فمن أمثالهم 
ــــــــنُ بَ  ــــــــئِ انَ بْ و أَ ُنــــــــا بَ وَن   اَنــــــــاتِ نَ بَ ا وَ َن

  

  )3(دِ اِعـــبَ األَ  الِ َجـــالر  اءُ َنـــبْ أَ  ن وهُ ُنـــبَ   *
  

تـــدأ مـــع مســـاواتهما فـــي التعريـــف ألجـــل حيـــث جـــاز تقـــديم الخبـــر علـــى المب
  .القرينة المعنوية

؛ ألن الخبـــر وٕان كـــان مقـــّدمًا فـــي اللفـــظ إال أنـــه )4(وكـــالُم الكـــوفيين فاســـد
متأخر في التقدير، وٕان كان متقدمًا في اللفظ متأخرًا فـي التقـدير فـال اعتبـار بهـذا 

 �: ىقـــال تعـــال) ضـــرب غالمـــه زيـــد(فـــي منـــع اإلضـــمار، ولهـــذا جـــاز باإلجمـــاع 

                                                 

  . 1/227شرح ابن عقيل  )1(

ط، . دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، د مجمــع األمثــال، أحمــد بــن محمــد النيســابوري، الميــداني،أبــو الفضــل  )2(
  . 2/28م، 1962

  . 1/444، خزانة األدب البيت للفرزدق )3(

األنباري عبد الرحمن بن أبي الوفاء، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصـريين والكـوفيين،  )4(
  . 49-48، ص 1998ية، ، دار الكتب العلم1/بيروت، ط
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�V�1��َZَ  ��  �+�[ْkَ* ً�َk&�فالهـاء عائـدة إلـى موسـى، وٕان كـان متـأخرًا لفظـًا،  )�F4 �)1#�ـ�  �
  .)2(ألن موسى في تقدير التقديم والضمير في نّية التأخير

هنـاك أربـع : وجـوب تقـديم الخبـر، وهـي نفسـها وجـوب تـأخير المبتـدأ: ثانياً 
  .أخر المبتدأحاالت يجب في كل منها أن يتقدم الخبر، ويت

فــــأين خبــــر مقــــدم، ) أيــــن محمــــد(أن يكــــون الخبــــر اســــم اســــتفهام مثــــل  -أ
أو  -ومحمد مبتدأ مـؤخر، وأسـماء االسـتفهام فـي العربيـة لهـا الصـدارة

مضـــافًا إليهـــا نحـــو فـــي أّي يـــوٍم ســـفرك؟ واالســـم المضـــاف إلـــى اســـم 
  .االستفهام له خصائص اسم االستفهام لذلك وجب تقديم الخبر

المبتــدأ نكــرة لــيس لهــا مســوغ لالبتــداء بهــا إال تقــديم الخبــر  أن يكــون -ب
) عنـدنا ضـيوف: (عليها وهو ظرف أو جـار ومجـرور مختصـان نحـو

�"� ��,�	َ� �: وقوله تعـالىAِU%�\�JَC  D3��%ـ�I�r �)3(  فـال يجـوز)ضـيوف عنـدك (
وال غشـــــاوة علـــــى أبصـــــارهم؛ ألن تـــــأخير الخبـــــر يلتـــــبس فيـــــه الخبـــــر 

مبتـــدأ بـــال مســوغ، وقـــد أجمـــع النحـــاة والعـــرب  بالصــفة وتصـــبح النكـــرة
  .)4(على منع ذلك

أن يشــتمل المبتــدأ المتــأخر علــى ضــمير يعــود علــى شــيء فــي الخبــر  -ج
  .)5(�ُ>  %�@ُ�%َkْ>َC	�, ٍQ�ُ	RَC �َ� �: ، وقوله تعالى)في الكلية طالبها: (نحو

و " العمــلإنمــا نــافع "و ـأن يكــون المبتــدأ محصــورًا بإّنمــا أو بمــا وٕاّال نحــ -د
  .)6("ما نافع إال العمل"

كـــــم درهمـــــًا مالـــــك، : (أن يكـــــون كـــــم الخبريـــــة أو مضـــــافًا إليهـــــا نحـــــو -هــــــ
  ).وصاحب كم غالب أنت

                                                 

  . 67سورة طه، اآلية  )1(

  . ، مرجع سابق، محمد حماسة، بناء الجملة االسمية1/71اإلنصاف في مسائل الخالف،  )2(

  . 7سورة البقرة، اآلية  )3(

  . 1/240ابن عقيل  )4(

  . 24سورة محمد، اآلية  )5(

  . 36، ص محمد حماسة، بناء الجملة االسمية )6(
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  ).ثم زيٌد وهنا عمرو: (أن يكون اسم إشارة ظرفًا نحو -و
  ".بنو سعدفي كل واد : "ل في مثل؛ ألن األمثال ال تغير كقولهمـأن يستعم -ز
  ".دركهللا : "لى ما يفهم بالتقديم، وال يفهم بالتأخير نحوأن يكون داًال ع -ح
أن يكـــون الخبـــر مســـندًا دون أّمـــا إلـــى أّن المفتوحـــة المشـــّددة وصـــلتها  -ط


"� ��-���ٌ �: الىـه تعــو قولـنح@�� %�*َC %��ْ	����  �"
�ـ�  Uُh!��ـ�َ@   �Xْـ	ُkْ��   ِ��
Wـ�I��إذ لـو  )1(���ْ
إن ولــي أمــا جــاز التــأخير اتفاقــًا كمــا فــي فــ. )2(أقــر اللتــبس بالمكســورة

  :)3(قوله
ــعِ  ــدِ ْن ــ، وأَ ارٌ بَ طِ ي اْص ا أَ م ــن ــِن   عٌ زِ ي َج

  

ـــ  * ـــ مَ وْ َي ـــبْ يَ  ادَ َكـــ وجـــدٌ لِ ى فَ وَ الن   يريِن
  

حيـث وقــع المصــدر المــؤول مبتــدأ وتقـدم علــى خبــره وهــو الجــار والمجــرور 
  .وذلك ألمن الّلبس بين أّن وٕانّ 

ــاً  وهــذه الحالــة نفســها هــي حالــة وجــوب تقــديم وجــوب تــأخير الخبــر، : ثالث
المبتدأ وهناك سبع حاالت يجب فيها أن يتأخر الخبر ويتقدم المبتدأ أي يجـب أن 

  :يلزما الوضع األصلي لهما وهي
نكـــرة، بحيـــث يصـــح أن  أن يكـــون كـــل مـــن المبتـــدأ والخبـــر معرفـــة أو -1

ســاوى فيهــا ففــي مثــل هــذه الحالــة ت) محمــٌد أخــوك(يكــون كــل منهمــا مبتــدأ، نحــو 
فــي التعريــف ولــيس هنــاك مــا يبــين أحــدهما مــن اآلخــر  )المبتــدأ والخبــر(الطرفــان 

يجــب أن يكــون المتقــدم هــو المبتــدأ والمتــأخر هــو الخبــر، أمــا إذا تســاوى الطرفــان 
اك قرينة تبـّين المبتـدأ مـن الخبـر، جـاز أن يتقـدم الخبـر أو ـفي التعريف وكانت هن

ألنـه معلـوم أن المـراد تشـبيه أبـي يوسـف بـأبي " أبو يوسـف أبـو حنيفـة"يتأخر مثل 
  :وكذلك قول الشاعر )4(حنيفة، ال تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف

ــــــــنُ بَ  ــــــــائِ نَ بْ و أَ ُنــــــــا بَ وَن   اَنــــــــاتُ نَ بَ ا وَ َن
  

ــــبَ   * ــــبْ أَ  ن وهُ ُن ــــالر  اءُ َن   دِ اِعــــبَ األَ  الِ َج
  

                                                 

  . 41آلية سورة يس، ا )1(

  . 36 -2/34همع الهوامع  السيوطي، )2(

  . 1/175، وشرح التصريح على التوضيح 1/213، ورد في أوضح المسالك قائله مجهول )3(

  . 1/145أوضح المسالك  )4(
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 فالواضــح أن الحكــم هنــا علــى بنــي األبنــاء بــأنهم مثــل أبنائنــا تمامــًا ولــيس
وٕاذا تســاوى المبتــدأ مــع الخبــر فــي التنكيــر فإنــه ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق . العكــس

علــى حالــة اســتوائهما فــي التعريــف، يجــب أن يكــون المتقــدم هــو المبتــدأ والمتــأخر 
  ).أفضل منك أفضل من عمرو(هو الخبر نحو 

أن يكون الخبـر جملـة فعليـة فاعلهـا ضـمير مسـتتر يعـود علـى المبتـدأ  -2

 �: نحو قوله+ّ	�� 
n?ِ)�@َ��[�� �"ِ@ِJ �)1(  َظَهر"و الحق."  

8ِ*���ـ%  �: أن يكون الخبـر محصـورًا بإنمـا نحـو قولـه تعـالى -3  �gـ*َC  D.��Gَـ*  
 ����	ّـ+

�َ	�, N�ُO jn���o  ٌ�&�O���)2( �4% �: أو بإّال نحو قوله تعالى�� D���W
4 ��ِ8 ٌ(�
#�U �)3(.  
وال ) وهـي تفيـد التأكيـد(ت عليـه الم االبتـداء أن يكون خبرًا لمبتـدأ دخلـ -4

3
 �: بد أن تكون في صدر الكالم نحو�.��{ْ	َ��� D.�&�� �X�� �9�4  �َ��ُZْ���)4(.  
: أن يكون المبتدأ اسمًا له الصدارة في الكـالم كأسـماء االسـتفهام نحـو -5

�  ��	َـ�m  �4ـ9�  �a���%��مـن "أو  )5("يجتهـد يتفـوق مـن"اء الشـرط نحـو ـ، وأسمـ� ����ْـ�y�UَZ  ��]�ـ
كــم "وكــم الخبريــة نحــو . )7("مــا أجمــل الوفــاء"ومــا التعجبيــة نحــو  )6("يقــم أقــم معــه

  ".صديق راقني منه ُخْلُقهُ 
هــو زيــٌد : "أن يكـون خبــرًا لمبتــدأ هــو ضــمير الشـأن للــزوم تصــدره نحــو -6

  .)8("كالمي زيٌد منطلق"أو شبهه نحو " منطلق

                                                 

  . 15سورة البقرة، اآلية  )1(

  . 12سورة هود، اآلية  )2(

  . 144سورة آل عمران، اآلية  )3(

   .4سورة الضحى، اآلية  )4(

  . 77محمد حماسة، ص )5(

  . 1/232ابن عقيل  )6(

  . 148 -1/145ضح المسالك أو  )7(

  . 2/42ارتشاف الضرب  )8(
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" الـــذي يـــأتيني فلـــه درهـــم: "رن بالفـــاء نحـــويجـــب تـــأخير الخبـــر إذا اقتـــ -7
نظـــرًا إلـــى أصـــل الفـــاء الـــذي هـــو التعقيـــب وأيضـــًا لكونـــه فـــاء الجـــزاء وهـــو عقيـــب 

  .)1("الشرط الستحقاق أداته صدر الكالم
  :الحذف في جملة المبتدأ والخبر

يحــذف كــل مــن المبتــدأ والخبــر إذا دّل عليــه دليــل جــوازًا أو وجوبــًا، فمثــال 
". معــي محمــد"التقــدير . محمــد: فتقــول" مــن معــك؟: "ًا أن يقــالحــذف الخبــر جــواز 

  :وكقول الشاعر
ــــــا عِ َمــــــبِ  نُ ْحــــــنَ  ــــــا وأَ نَ دَ ْن ــــــبِ  تَ ْن   اَم

  

ـــتَ خْ مُ  يُ أْ ، والـــر اضٍ رَ  كَ دَ ْنـــعِ   *   )2(فٌ ِل
  

  ".نحن بما عندنا راضون: "التقدير
 )�U�)3<َ;�ـ�j   َـ�Tْ��*  FX/َ;�ـ�ُ   �4ـ%  q��U�=َCَ ���4ـ%  �: ومثال حذف المبتدأ جـوازًا قولـه تعـالى

  ".هو صحيح"أي " صحيح: "فتقول" كيف زيد؟: "هي فك رقبة وأن يقال: التقدير
للداللــة عليهمــا إذا حــّل محــل المفــرد " والخبــر المبتــدأ"وقــد يحــذف الجــزءان 

�� �: كقوله تعـالىK%�	���� �9�[�f��  �9ـ��ـ&|ِ  4W��4�ـ9  ��ْ  �"ُ<�K%ـ�[N* ِ�ِ8  �"ُ6َ;�ـ��U�  �9
@ُ6��ـTَ   َُـ�]%َ	َ]  ٍ.
��  oَC�ـ@K%ـ�	َـ"�  ����� 

�9ْb�W�� �)4(  فعـدتهن ثالثـة : "فحـذف المبتـدأ والخبـر وهـو" فعدتهن ثالثـة أشـهر"أي
  .لداللة ما قبله عليه" ثالثة أشهر

  :وجوب حذف الخبر
االمتناعية الشرطية في الغالـب كقولـه " لوال"أن يكون خبرًا لمبتدأ بعد : أوالً 

�  Jِـ;�b�T�J  ٍ|�Tَـ@
"�  ����ـ%`�  ��	ّـ+�  =� ْـ:
  ���َـ���َ  �: تعـالىa�
 ��kَ]�ـy�Uَp� �)5(  أي لـوال دفـع اهللا النـاس
  :وقول الشاعر" لوال زيد موجود ألتيتك"التقدير " لوال زيد آلتيتك: "ونحو. موجود
  رٌ َمــــــعَ  هُ َلــــــبْ قَ  لــــــوالَ وك وَ ُبــــــأَ  الَ وْ َلــــــ

  

  )6(يـــــدِ قالِ المَ بِ  د َعـــــمَ  ليـــــكَ إِ  تْ َقـــــلَ أَ   *
  

                                                 

  . 1/97افية بشرح الرضي، الك )1(

  . 239، وقيل لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه، ص البيت البن هشام اللخمي )2(

  . 13-12سورة البلد، اآليتان  )3(

  . 4 سورة الطالق، اآلية )4(

  . 251سورة البقرة، اآلية  )5(

  . 16/84، "األغاني، أبي الفرج األصفهاني، بوالق"، البيت ألبي العطاء السندي )6(
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  .مبتدأ وقبله خبر" عمر"فـ 
إلـى أّن  )1(فـذهب ابـن الطـراوة" لـوال"وقد اختلـف النحـاة اختالفـًا كثيـرًا حـول 

إن : إلــى التفصــيل فقــالوا )2(جــواب لــوال هــو الخبــر، وذهــب الرمــاني وابــن الشــجري
كان كونًا مطلقـًا وجـب حذفـه، أو مقيـدًا ودّل علـى حذفـه دليـل جـاز إثباتـه وحذفـه، 

 كَ ُمـوْ قَ  الَ وْ َلـ: "وجعـل منـه قـول النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلمأو لم يدل وجب إثباتـه، 
وجعل منه قـول أبـي العـالء  )3("يمَ اهِ رَ بْ إِ  دِ اعِ وَ ى قَ لَ عَ  ةُ بَ عْ الكَ  يتِ نَ بُ لَ  رٍ فْ كُ بِ  دٍ هْ و عَ يثُ دِ حَ 

  :)4(المعري
ــــ ــــالر  ذيبُ ُي ــــمِ  بُ ْع ــــ هُ ْن ــــعَ  ل ُك   بٍ ْض

  

ــــــفَ   * ــــــالغِ  الَ وْ َل ــــــمْ يُ  دُ ْم ــــــلَ  هُ كُ ِس   االَ َس
  

  .ار ابن مالك هذا المذهبواخت
الخبر محـذوف وجوبـًا وال يكـون إّال كونـًا مطلقـًا، وٕاذا أريـد : وقال الجمهور

أي موجـودة وأمـا " لـوال مسـالمة زيـٍد إّيانـا مـا سـلم: "الكون المقّيـد ُجعـل مبتـدأ فنقـول
  . )5(الحديث فمروّي بالمعنى، وأما بيت المعري فهو لحن

  .اللغةجري أقرب للصواب الستعماله في وٕاني أرى رأي الرماني وابن الش
: التقـدير" لعمـرك ألفعلـن: "نحـوغالبـًا أن يكـون المبتـدأ نصـًا فـي اليمـين : ثانياً 

فـإن كـان )6(خبـره، وال يجـوز التصـريح بـه: مبتـدأ، وقسـمي ، فعمـرك"لعمرك قسمي"
عهــد اهللا ألفعلــّن، : "المبتــدأ غيــر نــص فــي اليمــين جــاز إثبــات الخبــر وحذفــه نحــو

  .اهللا علّي ألفعلن وعهد

                                                 

هو سليمان بن محمد بن عبد اهللا السبائي المالقي، أبو الحسين بـن الطـراوة، أديـب مـن كتـاب الرسـائل،  )1(
  . 3/132، األعالم 528، توفى سنة "الترشيح في النحو: "من مؤلفاته. له شعر

هــو هبــة اهللا بــن علــي بــن محمــد الحســني، أبــو الســعادات الشــريف، المعــروف بــابن الشــجري، مــن أئمــة  )2(
  . 8/74األعالم . هـ542األمالي، توفى ببغداد سنة : العلم باللغة واألدب وأحوال العرب، من مصنفاته

بـــاب م، 1981 -هــــ1401ط، . التوزيـــع، دصـــحيح مســـلم بشـــرح النـــووي، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر و  )3(

  . 357، ص 63، الباب 1/تفسير اللباب، البن عادل، جو ، 10/88، )نقض الكعبة وبناؤها(

  .1/221أوضح المسالك  )4(

  . 299 -2/292، شرح األشموني 2/31ارتشاف الضرب  )5(

  . 1/224ابن مالك، شرح ابن عقيل  )6(
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كـل امـرئ : "أن يقـع بعـد المبتـدأ واٌو تـدل علـى العطـف والمعيـة نحـو: ثالثاً 
: معطـوف علـى كــل، والخبـر محـذوف والتقــدير) عملـه(فكـل مبتـدأ، وقولــه " وعملـه

للعلــم بــه، وســد العطــف . كــل امــرٍئ وعملــه مقترنــان، ويقــدر الخبــر بعــد واو المعيــة
  .مسّده

أ مصـدرًا أو اسـم تفضـيل مضـافًا إلـى مصـدر وبعـده أن يكون المبتـد: رابعاً 
فهمــي الــدرس : "حــال ال تصــلح أن تكــون خبــرًا وٕانمــا تصــلح أن تســد مســده، نحــو

" سـدت مسـد الخبـر"معمـول لـه، ومشـروحًا حـال : ففهمـي مبتـدأ، والـدرس" مشروحاً 
فمشـروحًا حـال " فهمـي الـدرس إذا كـان مشـروحاً "والخبر محذوف وجوبـًا، والتقـدير 

  .المفسر بالدرس" كان"لضمير المستتر في من ا
  :وقول الشاعر

  ىًضـرِ  ليـفَ ى حَ ولَ الَمـ نَ ي ِمـابِ رَ تِ اقْ  رُ يْ خَ 
  

  )1(ضـبانُ غَ  ووُهـ ي عنـهُ عـدِ بُ  ر شُ وَ   *
  )1(ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانُ غَ 

  

فحليـــف حـــال ســـدت مســـد خبـــر المبتـــدأ خيـــر، وهـــو غضـــبان جملـــة حاليـــة 
  .سّدت مسد خبر المبتدأ شر

  :وجوب حذف المبتدأ
خبــره نعــت مقطــوع فــي مجــال المــدح أو الــذم أو التــرحم  المبتــدأ الــذي: أوالً 

مـــررُت : "ونحــو" مــررُت بزيـــٍد الخبيــث: "ونحــو" ذهبــُت إلــى الرفيـــق األديــب: "مثــل
فالمبتـــدأ محـــذوف فـــي هـــذه األمثلـــة ونحوهـــا وجوبـــًا والتقـــدير هـــو " بزيـــٍد المســـكين

 مــررتُ : "فــإن كــان النعــت بغيــر ذلــك نحــو. األديــب، وهــو الخبيــث، وهــو المســكين
  .)2(جاز إظهاره وٕاضماره" بزيٍد الخّياط

نعــــم التلميــــُذ : "نحــــو" ِبــــْئَس "أو " ِنْعــــمَ "أن يكــــون الخبــــر مخصــــوص : ثانيــــاً 
، فســــعيد وعمــــرو خبــــران لمبتــــدأ محــــذوف وجوبــــًا "بــــئس الرجــــُل عمــــرو"و " ســــعيدٌ 

  ".عمرو"أي الممدوح سعيد، والمذموم " هو عمرو"و " هو سعيد: "والتقدير

                                                 

  . 1/107امع ، ينظر همع الهو البيت قائله مجهول )1(

  . 1/238ابن عقيل  )2(
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ففــي " فــي ذّمتــي ألجتهــدنّ "الخبــر صــريحًا فــي القســم مثــل أن يكــون : ثالثــاً 
  ".في ذمتي عهٌد أو يمين: "خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا والتقدير. ذمتي

ــ"!��مصـــدرًا يـــؤدي معنـــى فعلـــه نحـــو  أن يكـــون الخبـــر: رابعـــاً  ــ&ٌ �َ$ـ�  )1( ������ـ

 ، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، وقـد احتمـل األمـرين"صبري صبر جميل: "التقدير
ـــدأ أو الخبـــر؛ وذلـــك أن يكـــون  مبتـــدأ والخبـــر محـــذوف، والمعنـــى ) صـــبر(حـــذف المبت
  .)2(فصبر جميل أجمل، أو فعندي صبٌر جميل

وال : "إذا ارتفـع االسـم بعـدها نحـو) ال سـيما(يحذف المبتـدأ وجوبـًا بعـد : خامساً 
  .أي وال سّي الذي هو زيد" سّيما زيدٌ 

بت توكيـــدًا لـــنفس الجملـــة إذا يجـــب حذفـــه فـــي المصـــادر التـــي انتصـــ: سادســـاً 
,�"���� ��ْ*ِ"��(َ  �)َ!�' �: رفعت فعلى إضمار مبتدأ ال يجوز إظهاره نحو قوله تعالى-َ( ��
����
� 


���
� ��� َ! ��
� ِ#�
$�%�	 
&���' �()*�	 +�,)�	 
-َ.ْ!َ� )ُ� /0��
1 �()2ِ3 45ِ6
7 �
 ِ8 
9:ُ*
  .))4اهللاذلك صنع أي  3((� !َ�ْ;
  :رأي المحدثين في حذف المبتدأ والخبر

في ) حذف(اعترض بعض المحدثين على عدم دّقة القدماء في اختيارهم للفظ 
الحــذف الواجــب للمبتــدأ والخبـــر؛ ألنــه يشــعر بــأن المحـــذوف كــان موجــودًا، ثــم حـــذف 

الحـذف فـي جميـع حـاالت بشكل مقصود بعد ذلك، والحقيقة إننا في الواقـع لـم نـذكرها 
هو الحذف الذي ويتفقون في أن الحذف المسّلم به  )5(حتى يمكن لنا أن نحذفها الواجب

  .)6(الجائزبالحذف تسمع به ظروف الموقف اللغوي وهو ما سماه القدماء 
أمـــا الحـــذف الواجـــب فهـــو غيـــر مقبـــول، ألنـــه نتيجـــة لعوامـــل خارجـــة عـــن 

ا دام لــم مــ -الــذي انتهجــه المحــدثون–طبيعــة المــنهج الوصــفي، والمــنهج الوصــفي 

                                                 

  . 18سورة يوسف، اآلية ) 1(

  . 1/95ابن يعيش، شرح المفصل ) 2(

  . 88سورة النمل، اآلية ) 3(

  . 2/29ارتشاف الضرب ) 4(

بنـاء الجملـة بـين و  نجاة عبد العظيم الحوفي، ،1/158دراسات نقدية في النحو العربي عبد الرحمن محمد أيوب، ) 5(
  . 47والنحو، ص منطق اللغة 

  . 1/158العربي دراسات نقدية في النحو عبد الرحمن محمد أيوب، ، 97 -2/96النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم ) 6(
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فلـيس ملزمـًا أن يقبـل عناصـر  -الذي اتبعـه القـدماء–يقبل خطة المنهج المعياري 
  .)1(ومقوالت خارجة عن طبيعته

ومن أجل ذلك فهم يرون ضـرورة وجـود نـوع مـن الجمـل العربيـة اإلسـنادية 
  .)3()الجمل الموجزة(ويطلق أحدهم عليها اسم  )2(ذات الركن الواحد

  :مبتدأ وجوبًا باآلتيوقد اعترضوا على حذف ال
فـي النعـت المقطـوع للمـدح، أو الـذم، أو التـرحم، فـإن فكـرة المـدح أو الــذم  -1

أو الترحم لم تأِت من الصيغة المحذوفة ولكنها جاءت مـن نفـس الصـيغة 
المــذكورة، وكــذلك فــإن القطــع لــيس دائمــًا إلــى الرفــع حتــى نقــدر مبتــدأ بــل 

 -إذن–فالعامــل ) عنــيأ(القطــع عنــدهم يكــون إلــى النصــب، علــى تقــدير 
  .)4(هو الذي يوجه النص حسبما يريده المتكلم

فمعنـى ) صبري صـبر جميـل(وأصل الكالم " صبٌر جميل"حذفه في نحو  -2
ولكــن التقــدير هــو اإلخبــار بــأن المثــال هــو األمــر بــالتزام الصــبر الجميــل، 

فاألمر في ذلك أن أصل التعبير جملة فعليـة إنشـائية هـي . الصبر جميل
وذلــك غيــر مــراد بعــد إنابــة المصــدر عــن فعلــه خــرج إلــى اإلخبــار األمــر، و 

 .)5(لهمطلقًا، وفيه إخراج للجملة عن الغرض الذي سيقت 

نجــد أن إعرابــه خضــع لتوجيــه العامــل، فمــرة هــو . مخصــوص نعــم وبــئس -3
مبتــــدأ مــــؤخر، ومــــرة هــــو خبــــر لمبتــــدأ محــــذوف، ولقــــد قــــال شــــيخ النحــــاة 

، ألنــه )6(وهــذا هــو الــرأي الصــائب .وٕامــامهم ســيبويه بوجهــة النظــر األولــى
إن جملــة المــدح فــي ). زيــد نعــم الرجــل(و ) زيــد نعــم الرجــل(ال فــرق بــين 

 .كال األمرين حكمك على المخصوص تقدم أو تأّخر
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: ، والتقـدير"بـذمتي ألزورّنـك: "دأ فـي نـص اقسـم الصـريح نحـوحذف المبتـ -4
لــــة عــــن وهــــذا التقــــدير يقتضــــي أن تتحــــوال لجم" بــــذمتي يمــــين ألزورنــــك"

فبعــد أن كــان المعنــى تأكيــد الزيــارة بالقســم صــار بنــاًء علــى هــذا . معناهــا
التأويـــل إخبـــار الســـامع بمـــا فـــي ذمـــة المـــتكلم، ولـــيس هـــو المقصـــود مـــن 

) ألزورّنـــك(الجملـــة، وكـــذلك ســـيترتب علـــى هـــذا التقـــدير أن تكـــون جملـــة 
التـي  بينما الواقع أنها الجملة األصـلية) يمين(جملة ثانوية لتوضيح كلمة 

 .)1(جاء القسم لتوكيدها

  :كذلك اعترضوا على وجوب حذف الخبر اآلتي
حذف الخبر بعد لوال، فالموقف اللغوي في الجمـل االسـمية يقتضـي مبتـدأ  -1

مــؤخرًا، ولكــن بعــد تضــام لــوال تغّيــر الموقــف وأصــبحت المهمــة األساســية 
 ربــط جملتــين بواســطة لــوال، فــال خبــر محــذوف فــي التركيــب ال وجوبــًا وال

لــذلك فــالراجح عنــدهم رأي الكــوفيين القائــل بــأن المرفــوع بعــد لــوال . جــوازاً 
رفعتــه لــوال لنيابتهــا عــن الفعــل، مــع اخــتالف بســيط، وهــو أن هــذا االســم 

النافيــات، لكنــه لــيس لــه ) ال، ومــا، والت، وٕانْ (مرفـوع بلــوال كمــا يرفــع بعــد 
ا الكوفيـون مبتدأ له خبر بل هو يحل محل الجملة الشرطية التـي قـال فيهـ

فلـــوال ربطـــت جملـــة الشـــرط والجـــواب، ولـــيس الكـــالم مـــن ) لـــوال يمنـــع زيـــد(
  .)2(قبيل الجملة االسمية مطلقاً 

بعــد واو المعيــة، فهــم يــرون أنــه ال لــزوم لتقــدير الخبــر ألن الداللــة عليــه  -2
 .)3(حاصلة بواو المعية نفسها

لعمـرك : (رالتقـدي) لعمـرك ألزورّنـك(سـم نحـو إذا كان المبتـدأ نصـًا فـي الق -3
ومقتضــــى هــــذا التأويــــل أن يكــــون المقســــم عليــــه جملــــة ) قســـمي ألزورنــــك

قائمة بذاتها، والمقسم عليه جملة منفصلة عنها، ويترتب على ذلك وجـود 
إسنادين فالمتكلم ال يريد أن يخبـر المخاطـب بأنـه أقسـم بلفـظ عمـرك، بـل 

                                                 

  . 165 -1/164دراسات نقدية في النحو العربي  )1(

  . 2/114النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم  )2(
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ســـوى  إذن فلـــيس هنـــاك. يريـــد أن يخبـــره بأنـــه ســـيزوره مؤكـــدًا ذلـــك بالقســـم
المســند للمــتكلم، وال يســتقيم ) أزور(إســناد واحــد عّبــر عنــه المــتكلم بالفعــل 

 .)1(تقدير النحاة مع هذا التفسير السليم

" ضـربي العبـد مسـيئاً : "يحذف الخبر وجوبًا إذا ودت حال تسد مسّده نحو -4
وهــذا التأويــل ال يصــلح " مســيئاً  ضــربي العبــد حاصــل إذا وجــد: "والتقــدير

لمعنـى، ويسـبب ذلـك اعتبـار كـان تاّمـة، ولـو اعتبـرت كـان لعدم اسـتقامة ا
، وبهـذا يسـتقيم التأويـل )وجـد(ناقصة، لمـا اضـطررنا إلـى تفسـيرها بالفعـل 

هنــا ) مســيئاً (وتكــون ) ضــربي العبــد حاصــل إذا كــان مســيئاً (حيــث يبقــى 
 .)2(خبرًا لكان
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  تطبيق الفصل األول في شعر الشنفرى 

  :شعر الشنفرىصور المبتدأ والخبر في : أوالً 
  :المبتدأ معرفة والخبر نكرة -1
  :المبتدأ ضمير والخبر نكرة -أ

  :وردت في هذا الفرع األبيات التالية
  تْ رَ ثَـكْ أَ  يَ ِهـ نْ إِ  لَ ْيـا العَ َنـيْ لَ عَ  افُ خَ تَ 

ــــ ــــ كَ وٕان ــــَل   بٍ رَ ْشــــمَ  ب رُ  نْ أَ  ينَ رِ دْ و َت
ـــــبُ ك رَ أُ  ـــــا ِفـــــَه   رٍ اثِ َغـــــ رَ َمـــــحْ أَ  ل ي ُك
  هُ وَصــــصُ فُ  ن أَ ًا َكــــوَصــــحُ نْ مَ  لُ دِ ْعــــأَ وَ 
ـــــوإِ  ـــــهُ  فُ ْل ـــــ ومٍ ُم ـــــَم ـــــتَ  الُ زَ ا َت   هُ ودُ ُع
ــــلَ وَ  ــــهْ مِ بِ  تُ ْس ــــعَ يُ  افٍ َي ــــش   هُ امَ وَ ي َس
ـــذْ أَ كَ  )ن ُهـــوَ (   )رٌ ادِ وَ َصـــ( يلِ ِســـالحَ  ابِ َن

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

ـــــــجِ  نُ ْحـــــــونَ (   )1(تِ لـــــــأَ آل تَ  أي ) اعٌ َي
  )2( )فُ وَ ْخـأَ  وَ ُهـ(و أَ  نِ طْ الـبَ  داءِ كَ  وفٍ خُ مَ 
)2(  
  )3( )فُ رِ ْقــو مُ ا ُهــَمــ( انِ دَ ْلــلوِ لِ  جُ ِســأنْ وَ 
)3(  
ــكِ  ــحَ دَ  ابٌ َع ــفَ ( بٌ ِعــا الَ اَه   )4()لُ ثــمُ  يَ ِه
  )5()لُ َقـثْ أَ  يَ هِ ( وْ أَ  عِ بْ ى الر م حُ ًا كَ ادَ يَ عِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثْ أَ    )5()لُ َق
ــــ ةٌ َعــــد جَ مُ  ــــبُ  هــــيَ وَ (ا هَ انَ بَ قْ ُس 6()لُ ه(  

  )7(تِ لــــوعَ  اءِ مَ ن الــــد ِمــــ تْ َلــــهِ نَ  دْ وَقــــ
  

فـرع ورد ضـميرًا لجماعـة المتكلمـين نالحظ ممـا سـبق أن المبتـدأ فـي هـذا ال
وورد فــي . وهــي فــي محــل نصــب حــال" ونحــن جيــاعٌ : "فــي البيــت األول فــي قولــه
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: والمهيـاف. الذي يبعد بإبله في طلب المرعى على غيـر علـم فيعطشـها ويمشـي بهـا: ، المهياف57الديوان، ص ) 6(

ويقصـــد بالســـوام اإلبـــل، . جمـــع ســـائمة وهـــي التـــي ترســـل لترعـــى: الســـوام. يرعـــى لـــيالً : يعشـــي. الســـريع العطـــش
، بـاب 881المنجـد، ص  ينظـر. البهّـل المخـالة المتروكـة. الذكر من ولـد الناقـة: السقب. السيئة الغذاء: المجدعة

  .الهاء

  . 133المنجد، باب الحاء، ص , جمع حسيلة وهي أوالد البقر: ، الحسيل38الديوان، ص ) 7(



 79

ومـا هـو مقـرف وورد ) هو أخـوفُ : (البيتين الثاني والثالث ضميرًا للغائب في قوله
وهـي ) (فهـي ُمثّـل: (في األبيات الثالثة التي تليها ضميرًا للمفردة الغائبة فـي قولـه

فــــي محــــل نصــــب حــــال وورد ضــــميرًا " هــــي بّهــــل"وجملــــة ) هــــي بّهــــلُ (و  ).أثقــــل
  ".صوادرٌ ... وهنّ : "لجماعة اإلناث في قوله

  :المبتدأ اسم إشارة والخبر نكرة -ب
  :في قوله الشنفرىورد في بيت واحد في شعر 

ــــفَ تَ  نْ َعــــ ةٌ طَ ْســــبَ  ال إِ  اكَ ا ذَ وَمــــ لٍ ض  
  

ـفَ تَ المُ  لَ َضـفْ األَ  انَ يهم وَكـلَ عَ   * 1(لُ ض(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ تَ المُ  1(لُ ض(  

  

ومـا ذاك إال (والخبر نكرة في قولـه ) ذا(نالحظ أن اسم اإلشارة ورد للبعيد 
  ).بسطة

  :المبتدأ معّرف بأل والخبر نكرة -ج
  :ورد فيه اآلتي

ـــلَ  الَ أَ  ـــ تَ ْي ـــلَ والت (ي رِ عْ ِش ُضـــ فُ ه ةٌ ل(  
  )رٌ ِمـقْ مُ  يلُ والل ( اتُ اجَ الحَ  تِ م حُ  دْ قَ فَ 

ــ ــا وَ كَ َش ــ تْ كَ َش ــارْ  م ُث ــى بَ وَ َع ــوارْ  دُ ْع   تْ وَ َع
ــــــي أَ فَ  ــــــنِ  تُ ْم ــــــتَ يْ وأَ  اً انَ وَ ْس ــــــدَ  تُ ْم   ةً آل

  

*  
*  
*  
*  

  )2(اَهـــينَ جِ هَ  اةِ َتـــالفَ  ف ُكـــ تْ بَ رَ ا َضـــَمـــبَ 
ـــــوَ  ـــــطِ لِ  تْ د ُش ـــــمطَ  اتٍ ي ـــــرْ ا وأَ اَي   )3(لُ ُح
) رُ بْ وللص(  ِـ عِ فَ نْ م يَ لَ  نْ إكْ الش و ) َ4( )لُ َمـجْ أ(  
)4(  

ــكَ  تُ دْ وُعــ ــا أَ َم ــوالل ( تُ أْ دَ ْب ــلْ أَ  لُ ْي   )5( )لُ َي
الليــل "و " التلهــف ضــلة"فقــد ورد الخبــرة نكــرة وصــفًا فــي البيتــين األول والثــاني 

والرابـع أن كمـا يالحـظ فـي البيتـين الثالـث . في محـل نصـب حـال" الليل مقمر"وجملة ". مقمر

  .حالنصب محل في والجملة " الليل أليلُ "و " الصبر أجمل"أخبارها أسماء تفضيل 
  :ضافة والخبر نكرةالمبتدأ معّرف باإل -د

  :ورد في ذلك اآلتي

                                                 

  . 56لديوان، ص ا) 1(

  . 68الديوان، ص )2(

  . ، باب الطاء476المنجد، ص . الحاجة والوطر: ، الطّية55الديوان، ص ) 3(

  .ترك: ، ارعوى60الديوان، ص ) 4(

  . 63الديوان، ص ) 5(
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ـــدِ عْ بُ  ادٍ وَ وَ  ـــالعُ  ي ـــ قِ ْم ـــمَ جُ  كٍ نْ َض   هُ اُع
ــاألَ  تِ د ُمــ نْ وإِ    نْ ُكــأَ  مْ َلــ ادِ لــى الــز ي إِ دِ ْي

  

*  
*  

  )1( )فُ لَ أْ َمـ دِ ْسـواألُ  ن للجِ  هُ نُ اطِ وَ بَ (
)1(  
  )2("لُ َجـعْ أَ  مِ وْ الَقـ عُ شَ جْ أَ " ذْ إِ  مِ هِ لِ جَ عْ أَ بِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ أَ    )2("لُ َج

: ت األول مضـــافًا إلـــى الضـــمير هـــا فـــي قولـــهحيـــث ورد المبتـــدأ فـــي البيـــ
أجشـع القـوم : "وفي البيت الثاني مضـاف إلـى معرفـة فـي قولـه". مألف... بواطنه"

وممـا يالحـظ أنـه لـم يـرد المبتـدأ  .والجملة في محـل جـر مضـاف إليـه إلذ". أعجل
  .علمًا مفردًا وال اسم موصول في هذا القسم

  :المبتدأ معرفة والخبر معرفة -2
  :ي هذا الفرع األبيات التاليةورد ف

  باً ِصـنْ مَ وَ تـًا يْ بَ  رِ ْجـالحُ  )يارِ خِ  نُ ا ابْ نَ أَ (
  يومِ ُقــــــفَ  مئــــــذٍ وْ يِ  )لُ ْعــــــالبَ  تِ أْنــــــفَ (
ــ عُ دَ توْ ْســمُ  الَ  )طُ هْ الــر  مُ ُهــ( الس عٌ اِئــذَ  ر  
  )هُ دُ َهـعَ  يُ ْلـفَ وال( نِ هْ الـد  مـس بِ  دٌ عيْ بَ 

  

*  
*  
*  
*  

ــوأُ  3(اَهــينَ فِ رَ عْ تَ  وْ َلــ ارِ رَ ْحــاألَ  ةُ َنــي ابْ م(  
ــــبِ  ــــأَ  الَ  كِ طَ وْ َس ــــَب   )4(يينِ بِ رِ اْضــــفَ  كِ ا َل
  )5(لُ ذَ ْخــيُ  ر ا َجــَمــي بِ انِ م وال الَجــيهُ دَ َلــ
  )6(لُ وِ ْحــمُ  لِ ْســن الغِ ِمـ افٍ َعــ ٌس بَ َعـ هُ َلـ
  )6(لُ وِ ْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 

  

نالحـــظ فـــي األبيـــات أعـــاله أن المبتـــدأ ورد ضـــميرًا للمـــتلكم والخبـــر معّرفـــًا 
ــــار الُحْجــــ: (باإلضــــافة فــــي قولــــه ــــا ابــــُن خي نفســــه معرفــــان وورد فــــي البيــــت ) رأن
ــأُ : (باإلضــافة فــي قولــه وورد المبتــدأ ضــميرًا للمخاطــب والخبــر ) ي ابنــُة األحــرارم

وفـــي البيـــت الثالـــث ورد ". فأنـــت البعـــل: "معرفـــًا بـــأل فـــي البيـــت الثـــاني فـــي قولـــه
فـي وورد " هـم الـرهط: "المبتدأ ضميرًا لجماعة الغائبين والخبر معرفًا بـأل فـي قولـه

  ". عهدهلّي والف: "هبيت الرابع المبتدأ معرفًا بأل والخبر معرفًا باإلضافة في قولال

                                                 

  . المنجد، باب الضاد ينظر. الضيق: ، الضنك52الديوان، ص  )1(

  . 56الديوان، ص ) 2(

  . قبيلة بعينها، يقصد قبيلته األواس بن الحجر: ، الحجر68الديوان، ص  )3(

  . 70الديوان، ص  )4(

  . 56ديوان، ص ال )5(

  . 64الديوان، ص  )6(
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ومــن المالحــظ فــي هــذا القســم أن الضــمير أكثــر ورودًا مــن بــين المعــارف 
  .ويليه المعّرف بأل والمعّرف باإلضافة، وما سواها قليل

  :المبتدأ معرفة والخبر جملة -3
  :ماضٍ فعلها  يةالمبتدأ معرفة والخبر جملة فعل -أ

  :ورد فيها اآلتي
ــــ(ا ذَ إِ  ــــ آبَ  )ىَســــمْ و أَ ُه ــــيْ عَ  ةَ ر ُق   هِ ِن
  )تْ رَ ثَـكْ أَ  يِهـ( نْ إِ  لَ ْيـا العَ ينَ لَ عَ  افُ خَ تَ 
ـــمَ جْ و أَ مـــرٍ عَ  م أُ ( الَ أَ    تِ ل قَ تَ اْســـفَ  )تْ َع
  اَهـــوقَ بُ ي غَ دِ ْهـــتُ  مِ وْ النـــ يـــدَ عَ بُ  بيـــتُ تَ 
ـ زُ عَ مْ األَ (ا ذَ إِ  الص يمِ اِسـنَ مَ  )ىَقـالَ  انُ و  

  

*  
*  
*  
*  
*  

  )1(تِ لـظَ  نَ ْيـأَ  لْ َسـيَ  مْ لَ  يدِ عِ الس  آبَ مَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظَ  1(تِ ل(  
  )2(تِ لــــــأَ تَ  أي آلٍ  اعٌ َيــــــجِ  نُ ْحــــــونَ 
ــوَ  ــد ا وَ َم ــانَ جيرَ  تْ َع ــوَ تَ  ذْ ا إِ َه 3(تِ ل(  
  )4()تِ لـــــقَ  ةُ يـــــدِ الهَ ( اذا إِ َهـــــاتِ ارَ جَ لِ 
  )5(لُ لـــــفَ ومُ  حٌ ادِ َقـــــ هُ ْنـــــمِ  رَ ايَ َطـــــتَ 

  

، )هـو أمسـى: (يـات أعـاله علـى الترتيـب هـيفجملة المبتدأ والخبر في األب
  ).األمعز القى(، )الهدية قّلت(، )أم عمرو أجمعت(، )هي أكثرت(

  :المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلها مضارع -ب
  :في ذلك الشنفرىيقول 

  رئٍ اْمـ لـىعَ  يقٌ ِضـ ضِ رْ ي األَ فـ ِ اَمـ كَ رُ عمْ لَ 
  هِ رِ ْقــــعَ لِ  )وُبــــكْ ي تَ وِهــــ(ا َهــــنْ عَ  يــــتُ ل وَ فَ 

  

*  
*  

  )6()لُ ِقــعْ يَ  ووُهــ(ًا َبــاهِ ًا أو رَ َبــاغِ ى رَ رَ َســ
  )7(لُ َصــوْ وحَ  ونٌ قُــا ذُ َهــنْ مِ  هرُ اِشــبَ يُ 

  

حيـــث ورد المبتـــدأ فـــي البيـــت األول ضـــميرًا للغائـــب والخبـــر فعـــل مضـــارع 
حـال مـن أو ) سـرى(في محل نصب حال من الضمير فـي ) هو يعقل(وجملة ) يعقل(

                                                 

  . 36الديوان، ص ) 1(

  . سبق ترجمته) 2(

  .ارتحلت: استقلت. 35الديوان، ص ) 3(

  . باب الغين، 544المنجد، ص  رينظ. تهديه لجارتها تؤثرها به لكرمها. ما يشرب بالعشي: ، الغبوق36الديوان، ص ) 4(

خـــف البعيـــر : المنســـم. الحجـــارة الملـــس: الّصـــوان. المكـــان الصـــلب الكثيـــر الحصـــى: ، األمعـــز58الـــديوان، ص ) 5(
  . المكسر: ا لمغلل.ما يخرج معه النار من الحصى: استعاره الشاعر لنفسه القادح

  . 55الديوان، ص ) 6(

  . 60الديوان، ص ) 7(
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 :فـي قولـه) هـي(لثاني ورد ضميرًا للغائبة الضمير في راغبًا أو راهبًا، وفي البيت ا
  ).وليتُ (والجملة في محل نصب حال من تاء الضمير في ) هي تكبو(
  
  :المبتدأ معرفة والخبر متعدد -4

  :وورد في هذا الفرع اآلتي
  

ــــــــ يــــــــهِ لَ إِ  ن ُشــــــــيَ  ــــــــلْ وقَ  يــــــــعٍ رِ  ل ُك   ةٍ َع
ــــــ حــــــنُ نَ ( الُبــــــ اةُ َمــــــالحُ  يكُ عالِ الص لُ ز(  

  

*  
*  

ـــةً انِ مَ ثَ  ـــ( ي ـــرِ  مُ وْ والَق ـــقْ ومِ  لٌ ْج   )1()بُ َن
  )2(لُ لـــــــــــهَ ى نُ رَ ُنـــــــــــ ا الَ يَنـــــــــــقِ ا لَ إذَ 

  

  
: فـــي قولـــهوالخبـــر متعـــّدد معرفـــًا بـــأل،  حيـــث ورد المبتـــدأ فـــي البيـــت األول

والخبـر متعـدد فـي ) ضمير(المبتدأ معرفة  الثاني البيتوفي  )والقوم رجل ومقنب(
ى مـذهب مـن أجـاز التعـّدد، أمـا مـن هذا علـ ".َنْحُن الَصَعاِليك الُحماُة البّذل: "قوله

  .لم يجزه فجعلها أخبارًا لمبتدآت محذوفة
  :المبتدأ نكرة والخبر نكرة -5

  :ورد فيه اآلتي
  

  )دٌ نـهَ مُ ( ديـدِ الحَ  اءِ ن َمـِمـ )ُض يَ بْ وأَ (
  )ةٌ يــرَ هِ ظَ ( ي أِبــ عٍ ْبــنَ  نْ ِمــ )اءُ رَ ْمــوحَ (
  هُ اُعــمَ جُ  )كٍ نْ َضــ( قِ ْمــالعُ  يــدِ عَ بُ  )ادٍ وَ وَ (
  يِنـــــن أ رَ ْيـــــغَ  )لٌ اِســـــبَ  ي ِبـــــأَ  ل وُكـــــ(

  

*  
*  
*  
*  

ـــــ افِ رَ ْطـــــألَ  ذٌ ِجـــــمُ  3(فُ َطـــــقْ مِ  دِ اعِ وَ الس(  
ـــــ ـــــإرْ كَ  رن َت ـــــ انِ َن جِ الش ـــــهْ وتَ  ي   )4(فُ ِت
  )5(فُ لَ أْ َمــــــ دِ ْســــــواألُ  ن للِجــــــ هُ ُنــــــاطِ وَ بَ 
ــــرَ ذا عَ إِ  ــــوْ أُ  تْ َض ــــدِ رَ ى الط َل ــــبْ أَ  ائ   )6(لُ َس

  

                                                 

 ينظـر. الجماعـة مـن الفرسـان الـراكبين الخيـول: ، والمقنـبالمرتفع من األرض: ، الريع34ص  الديوان،) 1(

  . المنجد في اللغة

  . نجبن ونفر: جمع الباذل وهو الرجل المجرب، نهلل: ، البذل66الديوان، ص ) 2(

  . 51الديوان، ص  )3(

  . 51الديوان، ص )4(

  .، سبق شرحه56الديوان، ص ) 5(

  . 56الديوان، ص  )6(
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هــا جــاءت موصــوفة فــي البيتــين جــاز االبتــداء بــالنكرة فــي هــذه الجمــل ألن
وفــي ، )ظهيــرة... حمــراء (و ) مهنــد مجــذ مقطــف... وأبــيض مــن (األول والثــاني 

فــي  وعامــة" وواد بعيــد العمــق ضــنك"البيــت الثالــث جــاءت مســبوقة بــواو رّب فــي 
  .).كل أبي باسلٌ (البيت األخير 

  
  :المبتدأ نكرة والخبر جملة فعلية -6

  :ورد فيه اآلتي
  

  )هُ تُ مْ مَ َضـ( يصِمـي القَ افِ ضَ  )لٌ سِ بْ تَ سْ ومُ (
ــ )يــومٍ وَ ( ــِم ــ(ى رَ عْ ن الش ــوَ لُ  )وبُ ذُ َي   هاُب
  )هُ تُـعْ طَ قَ ( رٍ ْفـقَ  سِ رْ التـ َكَضْهرِ  )قٍ رْ وخَ (
ــــــــي إِ دِ َعــــــــبْ تَ  الَ  هامَ َشــــــــ تِ ْبــــــــهَ ا ذَ م  
  هاَمـــــــــــظَ عِ  تْ لَ َصـــــــــــفَ  نٍ رْ َقـــــــــــ ب ورُ 

  

*  
*  
*  
*  
*  

  )1(جِ و َعـــــتَ مُ  والَ  سٍ ْكـــــنِ  الَ  قَ رَ زْ أَ ِبــــ
  )2(لُ َمـــلْ مَ تَ تَ  هِ ائِ َضـــمْ ي رَ ِفـــ يـــهِ عِ افَ أَ 
  )3(لُ ِمـــعْ يُ  َس يْ َلـــ هُ رُ ْهـــظَ  نِ يْ تَ لَ امِ َعـــبِ 
  )4(هاَمــــــــمَ حَ  )تْ رَ َفــــــــنَ  ادٍ وَ  ب رُ َفــــــــ(
ـــــــ ب رُ وَ  ـــــــر فَ  ي َح   )5(هوامَ َســـــــ تْ َق

  

  
ومستبســـل ضـــافي القمـــيص " األولموصـــوفًا فـــي البيـــت المبتـــدأ ورد حيـــث 

ويــوم مـــن ": الثــاني والثالـــث فــي قولــهي البيتــين ـفــ )ُربّ (بـــواو  وقــد ســبق" ضــممته

                                                 

الســـهم الـــذي ينكســـر فوقـــه فيجعـــل : نكـــس. أي بنصـــل أزرق شـــديد الصـــفاء: بـــأزرق، 42الـــديوان، ص  )1(
لسـان . رأس السـهم: معوج، الفوق: متعوج. أعاله أسفله، أو هو الرجل الضعيف الدنئ الذي ال خير فيه

  . العرب

  . كوكب مضيء يطلع بعد الجوزراء: ، الشعرى64الديوان، ص ) 2(

  . لسان العرب ينظراألرض الواسعة تتخرق فيها الرياح، : ، الخرق64الديوان، ص ) 3(

  . كناية عن الصيد: يريد شامة سوداء كانت بيده، نفرت حمامه: ، شامة67الديوان، ص ) 4(

لســان العــرب، بابــا لنــون، ص  ينظــرونظيــرك فــي الشــجاعة، . ن يقاومــكـمــ: رنـ، القــ67الــديوان، ص ) 5(
337 .  
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وســبقت بــرب ظــاهرة " خــرق كظهــر التــرس قفــر ضــممته"و " الشــعرى يــذوب لوابــه
ورب  -ورب قـرن فصـلت عظامـه–فـرب واٍد نفـرت حمامـه : "في البيتين األخيـرين

  ".حي فرقت سوامه
  :المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة -7

 الشـــنفرىات فـــي شـــعر ي عـــدة أبيـــورد المبتـــدأ نكـــرة والخبـــر شـــبه جملـــة فـــ
  :منها

  
ــ( ــمَ  ضِ رْ ي األَ وِف   ىذَ األَ  نِ َعــ يمِ رِ للَكــ )ىأَ ْن
  ةٍ َعـــبْ نَ  وطِ ى ُخـــَلـــعَ  )ي ارِ َســـنَ  يـــهِ لَ عَ (
  ٌس لــمَ عَ  دٌ يْ ِســ )ونَ لُــهْ أَ  مْ ُكــونَ ي دُ وِلــ(
ـــدٌ عِ بَ    هُ دُ ْهـــعَ  يُ ْلـــوالفَ  نِ هْ الـــدّ  س َمـــبِ  ي
  امـرئٍ ى َلـعَ  ضـيقٌ  ضِ رْ ي األَ ا ِفـك مَ مرُ عَ لِ 

  فثـــــــكَ تَ مُ  ةٍ لـــــــخُ  نْ ِمـــــــ عٌ زِ َجـــــــ الَ َفـــــــ
  

*  
*  
*  
*  
*  
*  

  )1(لُ ز َعــتَ ي مُ َلــالقِ  افَ َخــ نْ َمــا لِ وفيَهــ
  )1(لُ ز َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مُ 
ـــوَ  ـــرْ عُ كَ  وقٍ ُف ـــالقَ  وبِ ُق   )2(جِ رَ حْ دَ ُمـــ اةِ َط
  )3(ألُ ْيــــجَ  اءُ َفــــرْ عَ وَ  ولٌ لُــــهْ زُ  طُ َقــــرْ أَ وَ 
  )4(لُ وِ ْحـمُ  لغسـلِ من ا افٍ عَ  )ٌس بْ عَ  هُ لَ (
  )4(لُ وِ ْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 

  )5(لُ ِقـــعْ يُ و ًا وُهــَبــاهِ ًا أو رَ َبــاغِ ى رَ رَ َســ
ـــ والَ  ـــالغِ  حـــتَ تَ ( حٌ رِ َم ـــخَ تَ ى أَ َن 6()لُ ي(  

ومــن المالحــظ فــي األبيــات أعــاله أن الجــار والمجــرور تقــدم علــى النكــرة 
... وفيهـــا"، "فـــي األرض منـــأى: "وهـــو المســـوغ لالبتـــداء بهـــا، وهـــي علـــى التـــوالي

فـــي األرض "، و "لـــه عـــبس"، و "لـــي دونكـــم أهلـــون"، و "نســـاريّ  عليـــه"و " متعـــّزل
  .، وهي حال من المرح"تحت الغنى أتخيل"، و "ضيق

                                                 

  . 55الديوان، ص)1(

خشـبها شـجرة يسـتعمل : الغصـن النـاعم أو كـل قضـيب، النبعـة: ، خوط جمعها خيطان42الديوان، ص  )2(

  . اللغةالمنجد في . المفصل في الرجل: وتر، العرقوبرأس السهم حيث يقع ال: فوق. للقوس

. الضــــبع: األملــــس، العرفــــاء: الخفيــــف الســــريع، الزملــــول: الــــذئب، العملــــس: ، الســــيد55الــــديوان، ص  )3(

  .لسان العرب، باب الدال، والسين، والطاء، والعين، والهمزة. الضخم: الجيأل

  .، سبق شرحه64الديوان، ص  )4(

  . سبق شرحه، 55الديوان، ص  )5(

  . سبق شرحه )6(
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  :الشنفرىالترتيب في جملة المبتدأ والخبر في شعر : ثانياً 
  :تقديم الخبر جوازاً  -أ
ـــمَ تَ ا احْ ذَ إِ  ـــِســـأْ وا رَ ُل ـــكْ أَ  سِ أْ ي الـــر ي وِف   يرِ َث

  

ــوَ   * ــعِ  رَ ودِ ُغ ــتَ لْ المُ  دَ ْن ــَق   )1(يرِ ائِ َســ م ى ُث
  

لكنـــه جـــاز تقـــديم الخبـــر علـــى األصـــل أن يتقـــدم المبتـــدأ ويتـــأخر الخبـــر، و 
ألن  ؛المبتــدأ لــدواع بالغيــة أهمهــا العنايــة واالهتمــام وقــد حكمنــا هنــا بتقــدم الخبــر

  ".وفي الرأس أكثري: "المتأخر أعرف من المتقدم في قوله
  :تأخير الخبر وجوباً  -ب

  :ورد ذلك في شعره كثيرًا منها
  

  اً بَ ِصـمنْ تـًا وَ يْ بَ  رِ ْجـيـار الحُ خِ  نا ابنُ أَ 
  يِنــــــن أَ  رَ ْيــــــغَ  لٌ اِســــــبَ  ي ِبــــــأَ  ل وُكــــــ

  يمِ اِســنَ ى مَ الَقــان الصــو  زُ َعـمْ ا األَ ذَ إِ 
ـــــ ـــــرَ عَ  مْ ُه ـــــونِ ُف ـــــخِ ا مَ ئًا ذَ ي ناِش   ةٍ يَل
ــــفَ تَ  نْ َعــــ ةٌ طَ ْســــبَ  إال  اكَ مــــا ذَ وَ  لٍ ض  

ــ ــا وَ كَ َش ــ تْ كَ َش ــارْ  م ُث ــارْ وَ  عــدُ ى بَ وَ َع   تْ وَ َع
ـــــفُ وإِ  ـــــهُ  ل ـــــ ومٍ ُم ـــــَم ـــــتَ  الُ زَ ا َت   هُ ودُ ُع

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

ــوأُ  2(اَهــينَ فِ رَ عْ تُ  وَلــ ارِ رَ ْحــاألَ  ةُ َنــي ابْ م(  
  )3(لُ َســبْ رائــد أَ ى الط َلــوْ أُ  تْ َضــرَ ا عَ ذَ إَ 
  )4(لُ لـــــــفَ ومُ  حٌ ادِ َقـــــــ هُ ْنـــــــمِ  رَ ايَ َطـــــــتَ 
  )5(ردِ الـوَ  دِ سَ األَ كَ  ارِ الد  لَ الَ ي خِ ش مَ أُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ    )5(ردِ ال
ــَلــعَ  ــفَ تَ المُ  لَ َضــفْ األَ  انَ يهم وَك 6(لُ ض(  

 ـا عِ فَ نْ يُ  مْ لَ  نْ إِ  رُ بْ وللص7(لُ َمـجْ أَ  وُ كْ لش(  
  )7(لُ َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ أَ 

  )8(لُ َقـثْ أَ  يَ ِهـ وْ أَ  عِ بْ ى الر مّ حُ ًا كَ ادَ يَ عِ 
  )8(لُ َقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثْ أَ 

  

                                                 

  . 47الديوان، ص  )1(

  . سبق شرحه )2(

  . ، سبق شرحه56الديوان، ص  )3(

  . 58الديوان، ص  )4(

  . الشجاع: من خال يخال أي تكبر، الورد: ، المخيلة43الديوان، ص  )5(

  . سبق شرحه )6(

  . سبق شرحه )7(

  . سبق شرحه )8(
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تساوى فيها المبتدأ والخبـر " وأمي ابنة األحرار"نجد في البيت األول جملة 
في التعريف، وفي البيت الثاني تسـاوى فيهـا المبتـدأ والخبـر فـي التنكيـر فـي جملـة 

ابــع خيــف التبــاس المبتــدأ بالفاعــل فــي ، وفــي البيتــين الثالــث والر "وكــل أبــي باســل"
، أمــا فــي البيــت الخــامس "هــم عرفــوني: "وقولــه" إذا األمعــز الصــوان القــى: "قولــه

وفــي البيــت الســادس " مــا ذاك إال بسـطة: "فقـد جــاء الخبــر محصــورًا بـإّال فــي قولــه
وللصـبر إن لـم (تأّخر الخبـر القتـران المبتـدأ بـالم االبتـداء وهـي مسـتحقة للصـدارة 

ن ، أمـــا فـــي البيـــت األخيـــر فتـــأّخر الخبـــر ألنـــه مخبـــر بـــه عـــ)الشـــكو أجمـــل ينفـــع
  ".هي أثقل: "ضمير الشأن في قوله

  :تقديم الخبر وجوباً  -ج
  :ورد فيه اآلتي

  اً فَ حَ يْ َسـ ونَ ثُـالَ ا ثَ َهـنْ مِ  )ةٌ َضـفْ ا وَ هَ لَ (
ـــحَ يْ رَ بِ  ـــبَ  نْ ِمـــ ةٍ اَن   تْ رَ و يـــة َنـــلَ حَ  نِ ْط
  اَهــائِ عَ وِ  يا ِفــَمـبِ  )ن ا ِضــَهـبِ ( نْ ا إِ َمـوَ 
  )ةٌ اَضــرَ عُ ( يضِ ِغــبَ لْ ا لِ َهــنْ مِ  )ي فــكَ بِ (

  

*  
*  
*  
*  

ــا آنَ ذَ إِ  ــوْ أَ  تْ َس ــَل ــاقْ  ي دِ ى الَع   )1(تِ ر عَ َش
  )2(تِ نِ ْسـمُ  رُ ْيـا غَ َهـلَ وْ ا حَ َمـ )جٌ رَ ا أَ هَ لَ (
  )2(تِ نِ ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 
ــن كِ لَ وَ  ــَه ــخِ  نْ ا ِم ــ ةِ يَف ــبْ أَ  وعِ الُج   )3(تِ َق
  )4(رفَعــــتَ مَ  هُ ا َلــــَمــــ ال ُخــــ تُ ْعــــا بِ ذَ إِ 

  

ورد المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ سوى تقدم الخبر عليها والخبـر جـار  حيث
... بكفـــي"و " بهـــا ضـــنّ "و " لهـــا أرج"و " لهـــا وفضـــة"ومجـــرور علـــى التـــوالي فـــي 

، وقد وردت كل الجمل في هـذا الفـرع متقـدمًا عليهـا الجـار والمجـرور فـي "عراضة
  .الشنفرىشعر 

                                                 

جماعــة : العــدي. أحســت: آنســت. الســهم العــريض النصــل: جعبــة الســهام، الســيحف: ، الوفضــة38الــديوان، ص ) 1(
  . القوم يعدون راجلين للقتال ونحوه

  . 36الديوان، ص ) 2(

  . لبخ: ، ضن38الديوان، ص ) 3(

  . الصديق: الخل. الهدية: ، العراضة52الديوان، ص ) 4(
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  اَهــــــن أَ كَ  وهِ ُجــــــالوُ  يبُ ِشــــــ ةٌ َلــــــهَ لْ هَ مُ 
ــــــــر هَ مُ  ــــــــ ةٌ َت ــــــــ وهٌ ُف ــــــــ ن أَ َك   اهَ وقَ دُ ُش
ـــــجِ  يـــــدُ رِ طَ  ـــــحْ لَ  نَ رْ اَســـــيَ تَ  اتٍ ناَي   هُ َم
  بٌ رَ ْشــمَ  لــفَ م يُ َلــ مِ أْ الــذ  ابُ َنــتِ اجْ  الَ وْ َلــوَ 

  

*  
*  
*  
*  

ـــــــ ـــــــكَ بِ  احٌ دَ ِق ـــــــي يَ َف ـــــــلْ قَ تَ تَ  رٍ اِس   )1(لُ َق
ـــ ـــالعَ  وقُ قُ َش ـــبُ وَ  حـــاتٌ الِ كَ  ي ِص 2(لُ س(  
  )3(لُ و أَ  م ا ُحــــــــــــَهــــــــــــي ألَ  هُ تُــــــــــــيرَ قِ عَ 
  )4(لُ أُكـــــــمَ وَ  ي دَ َلـــــــ ال إِ  هِ ِبـــــــ اُش َعـــــــيُ 

  

: حيــث حــذف المبتــدأ فــي األبيــات أعــاله ألنــه كــان جوابــًا لســائل والتقــدير
ي طريـُد جنايـاٍت، وفـ الشـنفرى: وفي البيت الثالث تقديره. هي مهلهلٌة، هي مهّرته"

  .وحذف المبتدأ للعلم به" إّال هو لديّ : "البيت األخير تقديره
  
  :حذف المبتدأ وجوباً  -ب

  :ورد فيه اآلتي
  فٌ ثــــــكَ تَ مُ  ةٍ لــــــخُ  نْ ِمــــــ عٌ زِ َجــــــ الَ َفــــــ
ــــــثَ  ــــــ: ابِ حَ ْصــــــأَ  ةُ الَث   عٌ ي َشــــــمُ  ادٌ ؤَ ُف

ــــــولَ  ــــــبِ  تُ ْس ــــــ ل َع ــــــخَ  نَ وْ دَ  هُ ر َش   هِ رِ ْي
  

*  
*  
*  

  )5(لُ يــــخَ تَ ى أَ َنــــالغِ  تَ ْحــــتَ  حٌ رِ َمــــ الَ وَ 
  )6(لُ َطـــيَ عَ  راءُ فْ وَصـــ يتٌ لِ ْصـــإِ  ٌض يَ ْبـــأَ وَ 
ــإِ  ف َلــأَ  ــعْ ا رُ ذا َم ــهْ أَ  هُ َت   )7(لُ أعــز اجُ َت

  

أحـدها فـؤاٌد : وفـي البيـت الثـاني..." فال أنـا جـزع"والتقدير في البيت األول 
، وهـــي حـــال مـــن الضـــمير فـــي "وهـــو أعـــزلُ "وفـــي البيـــت الثالـــث . الـــخ... مشـــيعٌ 
  .اهتاج

  
                                                 

جمع قدح وهو السهم قبل أن يراش : القداح. 139، بلوغ اإلرب في شرح المية العرب، ص وآخرونالزمخشري،  )1(
  . المنجد في اللغة ينظر. الحرب: قمار: والميسر. المقامر باألزالم: الياسر. ويركب عليه نصله

  . سبق شرحه) 2(

مــــأخوذ مــــن يســــرالقوم : تياســــرن لحمــــه. المبعــــد: ، الطريــــد187، شــــرح الالميــــة، ص 62الــــديوان، ص  )3(
  .  المعجم ينظر. لحمه: إذا اجتزروها واقتسموها عقيرته: الجزور

  . سبق ذكره )4(

  . سبق شرحه )5(

  . 56الديوان، ص  )6(

  . سبق شرحه )7(

  :الشنفرىعر الحذف في جملة المبتدأ والخبر في ش: ثالثاً 
  :حذف المبتدأ جوازاً  -أ
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ــلَ  ــ كَ رُ عْم ــَم ــى  ضــيقٌ  ضِ رْ ي األَ ا ِف ــعل   ئٍ رِ اْم
  بٌ رَ ْشــمَ  فَ ْلــيُ  مْ َلــ مِ أْ الــذ  ابُ َنــتِ اجْ  الَ وْ َلــوَ 

  

*  
*  

  )1(لُ ِقـــعْ يُ  وَ ًا وُهــاهَبــرَ  وْ ًا أَ َبــاغِ ى رَ رَ ُســ
  )2(لُ َكــــــأْ مَ وَ  ي دَ َلــــــ إال  هِ ِبــــــ اُش َعــــــيُ 

  

  

                                                 

  . سبق شرحه )1(

  .المنجد، باب الذال ينظر. ب والتحقيرالعي: ، الذأم58الديوان، ص  )2(

  :وجوباً  حذف الخبر -ج
  :ًا واجبًا في اآلتيورد الخبر محذوفًا حذف
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ر وقــع جوابــًا لقســم صــريح؛ لــذلك حــذف بيــت األول أن الخبــيالحــظ فــي ال

أما في البيت الثاني فإن الخبـر قـد وقـع خبـرًا . حذفًا واجبًا، والتقدير لعمرك قسمي
  ...".لوال اجتناب الذأم موجود: "للوال وهو خبر عن كون والتقدير

ويالحـــظ مـــن خـــالل عـــرض الحـــذف الجـــائز والواجـــب فـــي جملـــة المبتـــدأ 
  .حذف الخبر جوازًا في شعر الشنفرى لم يردوالخبر أنه 



 90

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل    
  

  النواسخ الفعلية لجملة المبتدأ والخبر
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  المبحث األول

  كان وأخواتها

  
  :واصطالحاً معنى النسخ لغة 


� 	َ����� ��� �: النسخ في اللغة يعني اإلزالة وٕابطال الشيء قال تعالى�� ���� ��َ� 

������ُ	 ��ْ�َ	 ٍ���َ�ِ� ������واآليـة الثانيـة ناسـخة، واألولـى منسـوخة، والعـرب  )1(�... ��!ْ ���ـ�  �َ�� �
أزالتـــه، والمعنـــى أذهبـــت الظـــل وحّلــــت : نســـخت الشـــمس الظـــل وانتســـخته: تقـــول

وورد فـي . نسـخ الشـيب الشـباب ونسـخت الـريح آثـار الـديار غّيرتهـا: محله، ويقـال
  .)2("نسخه بمعنى أزاله وغّيره وأبطله وأقام شيئًا مقامه: القاموس المحيط

عبارة عن مجموعة من الكلمـات التـي تـدخل : خ في اصطالح النحاةوالنس
وهــو مــأخوذ مــن المعنــى اللغــوي، وُســّميت  )3(علــى الجملــة االســمية فتغّيــر إعرابهــا

بالنواســخ ألنهـــا تحـــدث تغييـــرًا فـــي الجملـــة التــي تـــدخل عليهـــا وتجلـــب لهـــا أحكامـــًا 
  .جديدة، وتنقسم إلى قسمين فعلية وحرفية

  :والنواسخ هي
وأخواتها وهي ترفع المبتـدأ وتنصـب الخبـر ويشـترك معهـا فـي العمـل  كان -1

 .أفعال المقاربة والرجاء والشروع

) مــا(وكــذلك تشــترك معهــا فــي العمــل الحــروف التــي ألحقــت بلــيس، وهــي 
  .لعاليةا والت، وأن في لغة أهل) الحجازية(الحجازية، وال 

 .أن وأخواتها وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر -2

وكلمــة . اهــا وهــي تنصــب المبتــدأ الخبــر ويصــيران مفعــولين لهــتظــن وأخوا -3
نواســخ بهــذا المعنــى االصــطالحي لــم تظهــر عنــد النحــاة المتقــدمين ولعــل 

                                                 

  . 106سورة البقرة، اآلية ) 1(

  . م، مادة نسخ1999، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، بيروت، دار الكتب العلمية) 2(

، دار المعرفـــــة، الجامعـــــة، ليمـــــي والتطبيـــــق فـــــي القـــــرآن الكـــــريممحمـــــد ســـــليمان يـــــاقوت، النحـــــو التع. د) 3(
  . 19ص ، ط. ت. اإلسكندرية، د
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أول ظهورها في منتصف القرن السابع تقريبًا حينمـا ذكرهـا ابـن مالـك فـي 
 :)1(ألفيته فقال

ــــ نْ إِ  لُ ْعــــوالفِ  ــــخَ اِســــنَ  نْ ُكــــيَ  مْ َل   الَ ًا َف
  

ــــه غَ   * ــــاً الَ تلفي ــــأنْ  ب   الَ وِصــــي مُ ذِ  ب
  

، وابــن هشــام، واألشــموني )3(ابــن عقيــل: )2(وتبعــه فــي ذكرهــا ُشــّراح ألفيتــه
وبالرغم من ذلك فنجدهم لم يـذكروا هـذه األفعـال والحـروف تحـت بـاب واحـد باسـم 
النواســـخ، بـــل فعـــل ذلـــك اإلمـــام  جـــالل الـــدين الســـيوطي فـــي كتابـــه همـــع الهوامـــع 

  .)4(ومؤلفو كتب النحو للمدارس ن،و وتبعه في ذلك النحاة المحدث
ويجعل النحاة الجملة التي تدخل عليها كان أو إحـدى أخواتهـا مـن الجملـة 

تـــدخل عليـــه كـــان أو إحـــدى المبتـــدأ والخبـــر الـــذي ومـــن خـــالفهم يـــرى أن الفعليـــة، 

  :أسبابأخواتها ينبغي أن ُتعد من الجمل االسمية لعدة 
تثبـت فأنت " محمٌد كريمٌ : "ذا قلتأن الجملة االسمية مبهمة الزمان فإ: أوالً 

الكرم لمحمـد مطلقـًا دون تحديـد زمـن معـّين، فـإذا أدخلـت كـان أو إحـدى أخواتهـا فأنـت 
ولـذلك فـإن بعـض النحـاة يقـول ) ليس(تحدد زمن هذا اإلثبات أو تنفيه عنه إذا أدخلت 

  .)5(الحدثعن هذه األدوات، بأنها لمجرد الزمان وال داللة لها على 
كــــان عبــــد اهللا أخــــاك فإنمــــا أردت أن تخبــــر عــــن : تقــــول: "ويهويقــــول ســــيب

إنهــا فــي : ويقــول المبــرد عنهــا. )6(األخــوة، وأدخلــت كــان لتجعــل ذلــك فيمــا مضــى
؛ ألنها خالية من الحـدث، وأنهـا )7(وزن الفعل وتصرفه، وليست فعًال على الحقيقة

                                                 

  . 27ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ص) 1(

اإلعرابـــي، دار ا أحمـــد ســـليمان يـــاقوت، النواســـخ فـــي كـــالم العـــرب وأصـــولها ووظائفهـــا وتفســـير أثرهـــ. د )2(
  . 13-11ص ، ت. ، دالمعرفة الجامعية

هــ، 698هو عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا المشهور بابن عقيل بهاء الـدين أبـو محمـد، ولـد سـنة ) 3(
   .2/251معجم المؤلفين . هـ، له شرح األلفية، البن مالك769وتوفي سنة 

ط، . ، دار المعـارف، مصـر، د)دراسـة تحليليـة مقارنـة(فيـة الحر أحمد سـليمان يـاقوت، النواسـخ الفعليـة و ) 4(
  . 15-13، م1984

  . 2/165السيوطي، الهمع  )5(

  . 1/12سيبويه، الكتاب ) 6(

  . 3/23أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب ) 7(
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 وأنهــا دخلــت علــى المبتــدأ والخبــر لتخبــر أن ذلــك وقــع فيمــا مضــى، وليســت بفعــل
  .)1(وصل منك إلى غيرك

وهذه ال تعّد مسندًا في جملتهـا " مسنداً "الفعل في الجملة الفعلية يعد : ثانياً 
 -إذن–وٕانمــا المســند فــي جملتهــا هــو الخبــر، والمســند إليــه هــو اســمها، فاإلســناد 

  .)2(فهي أداة إلفادة الزمن فحسب) كان(بين اسمها وخبرها، وأما 
لجملـــة الفعليـــة لـــم يســـتقل مـــا بعـــده فمـــثًال إذا إذا حـــرف الفعـــل مـــن ا: ثالثـــاً 

: ال يصـير البـاقي جملـة مفيـدة فـال يقـال" شـرب"وحذف " شرب الطفل اللبن: "قلت
وحـــذفت كـــان صـــار البـــاقي " كـــان محمـــد حاضـــراً : "ولكـــن إذا قلـــت" الطفـــُل اللـــبنُ "

  ".محمٌد حاضرٌ : "جملة مفيدة فتقول
الســمها إذا كــان مؤنثــًا لــزوم يــرى ابــن جنــي أنــه ال يلــزم تأنيــث كــان : رابعــاً 

للســبب الســابق وهـو أن مــا بعــدها ال يحتــاج  )3(تأنيـث الفعــل لفاعلــه إذا كـان مؤنثــاً 
  .إليها احتياج الفاعل إلى فعله

لـــم يتفـــق النحـــاة علـــى فعليتهـــا مـــع أخواتهـــا، إذ يـــرى ابـــن الســـراج : خامســـاً 
ى حرفيـــة والفارســـي وابـــن شـــقير علـــ )4(ويتفـــق ابـــن الســـراج) عســـى(وثعلـــب حرفيـــة 

اســتنادًا إلــى عــدم تصــرفها فــال يــأتي منهــا مضــارع وال أمــر وال مصــدر وال ) لــيس(
  .)5(غير ذلك، وذهب الزجاجي إلى أن كان وأخواتها حروف

أو إحـدى ) إنّ (لم يخرج النحاة جملة االبتداء والخبر المنسوخة بــ : سادساً 
الخبــر المنســوخة بـــ أخواتهــا عــن االســمية، ولــذلك ينبغــي أال تخــرج جملــة االبتــداء و 

  .أو إحدى أخواتها عن الجملة االسمية كذلك) كان(

                                                 

  . 4/86، 2/67 المرجع نفسه) 1(

  . 130محمد حماسة، بناء الجملة االسمية، ص) 2(

  . 1/251المحتسب ) 3(

هو محمد بن السري بن سهل البغدادي المعروف بابن السراج أبو بكر صـحب المبـرد وقـرأ عليـه كتـاب ) 4(
  .312، ص 3/معجم المؤلفين، ج. هـ316سيبويه في النحو، توفي سنة 

  . 1/10الهمع  )5(
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" طفــل"فتــأتي بالفاعــل نكــرة " أكــل طفــٌل تفاحــة: "تســتطيع أن تقــول: ســابعاً 
فتــأتي باســم كــان نكــرة ألنــه ال " كــان رجــل حاضــراً : "ولكنــك ال تســتطيع أن تقــول

  .يجوز االبتداء بالنكرة إال في حاالت معينة وليست هذه منها
أدوات أنهـا تـدخل علـى األفعـال " كـان وأخواتهـا"مما يدل على كـون : ثامناً 

لــذلك عــّدها بعــض  )1(كمــا يقــول المبــرد" ال يلــي فعــالً "كمــا تــدخل األدوات مــع أنــه 
ــــة  ــــزمن فــــي الجمل ــــى ال ــــة عل ــــة مــــن الفعــــل للدالل البــــاحثين المحــــدثين أدوات منقول

  .االسمية التي تخلو من الداللة عليه
أو " كـــان"مجتمعـــة يســـوغ لنـــا أن نعـــد الجملـــة المنســـوخة بــــ  لهـــذه األســـباب

كمـا تعـد الجملـة . وأخواتهـا مـن الجملـة االسـمية" كاد"ومثلها تمامًا . إحدى أخواتها
  .)2(جملة اسمية كذلك" إن وأخواتها"المنسوخة بـ 

وتعتبــر كــان وأخواتهــا أفعــاًال ناقصــة، وســميت أفعــاًال ألنهــا تشــبه األفعــال 
صـــرفها فكـــان فعـــل متصـــرف يتقـــدم مفعولـــه ويتـــأخر ويكـــون معرفـــة الحقيقيـــة فـــي ت

وســميت ناقصــة ألنهــا تـدل علــى الزمــان فقــط، والفعـل الحقيقــي يــدل علــى  )3(ونكـرة
لكنهــا  وعلــى الــرغم أنهــا أفعــالٌ  .)4(بــذلك معنـى وزمــان فلمــا نقصــت داللتهــا ســميت

  .تعد جملتها جملة اسمية لألسباب السالف ذكرها
  :عـــددها

  :هي: ع هذه األفعال ثالثة عشر فعالً ومجمو 
كان، ظل، بات، أصبح، أضحى، أمسى، صـار، لـيس، زال، بـرح، فتـئ، (
  ).انفك، دام

                                                 

لــه كتــب  هــو أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد بــن عبــد األكبــر عميــر بــن حســان بــن ســليم بــن ســعد المبــرد،) 1(
  .الكامل، الجامع والمقتضب: كثيرة

  . 132-129لة االسمية، ص محمد حماسة، بناء الجم )2(

  . 4/86، م1979 -هـ1399، 2/، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه، القاهرة، طالمبرد، المقتضب) 3(

  . 7/89يعيش، شرح المفصل ابن ) 4(
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وقيـل يـدخل فـي . وقد زاد بعض النحويين عليها حتى صـارت ثالثـين فعـالً 
ذهـب "و " قـام زيـٌد كريمـاً : "هذا الباب كل فعل ذي نصب مع رفـع ال بـد منـه نحـو

  .)1("زيٌد متحدثاً 
  :شروط عمل هذه األفعال ومعانيها

  :هذه األفعال من حيث شروط عملها ثالث مجموعات
وتفيــد اتصــاف اســمها بخبرهــا فــي زمــن صــيغتها فــإن كــان صــيغتها " كــان" -1

 '&ْ%ُ َـ�$#  ���َ�"ـ�  �: صيغة الماضي كـان ذلـك فـي الماضـي كمـا فـي قولـه تعـالى

�(�َ)َ* #+'�,��َ� ِ
ها المضارع أو األمـر كـان ذلـك فـي فإن كانت صيغت )2(� �#-�������
 .الحال أو في المستقبل

كــان اُهللا غفــورًا : "وقــد تفيــد االســتمرار وذلــك مــع اهللا ســبحانه وتعــالى مثــل

�3ـ�   *َ(َ�	َـ.�  '&�"ـ1��2  ��*0ُ�/�ـ.�  �: مثـل) صـار(، وقـد تسـتعمل بمعنـى "رحيمـاً '�,��َ�}19} 

������#4�� ُ5��6ِ7ْ&' �.َ	�َ)َ* �3�'���4 �)3(.  

تفيـد اتصــاف المخبـر عنـه بــالخبر " ظـل، وبـات وأصـبح وأمســى وأضـحى" -2
اتصــاف المخبــر عنــه وهــو اســمها بــالخبر " ظــل"فــي هــذه األوقــات فمعنــى 
ولكن االستعمال القرآنـي " ظّل المسلم صائماً : "نهارًا كما يقول النحاة نحو

�ـ��  ��8ِ9َ' �: لها تفيد التحّول واالستمرار كما في قولـه تعـالى:#��ِـ�@ُ	!َ?  <�ـ=#>#;� �َ  

 ABَـC  #Dـ#��E��  'FG�,ـ,�  �#��ـ#<��  H;ـ��IَJ �)4(بـات : "اتصـافه بـه لـيًال كمـا فـي: ، وبـات
أضــحى : اتصــافه بــه فــي الضــحى كمــا فــي: ، وأضــحى"المــريُض متألمــاً 

أصـبح : "اتصـافه بـه فـي الصـباح كمـا فـي: وأصـبح. السالُم مطلبًا عالمياً 
 ".أمسى الطفُل نائماً : "المساء كما فياتصافه به في : وأمسى" زيٌد غنياً 

                                                 

   .62/63وامع، همع اله )1(

  .  80سورة الكهف، اآلية ) 2(

  . 20-19سورة النبأ، اآليتان ) 3(

  . 58سورة النحل، اآلية ) 4(
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صـــار "تفيـــد التحـــّول والتغييـــر إذ يتحـــول اســـمها إلـــى خبرهـــا مثـــل : صـــار -3
 ".الخشُب كرسياً 

أيضًا بمعنى صار كثيرًا كما في قولـه " ظل وأضحى وأصبح"وقد استعمل 
�ـ��  ��8ِ9َ' �: تعـالى:#��ِـ�@ُ	!َ?  �َ<�ـ=#>#;�    ABَـC  #Dـ#��E��  'FG�,ـ,�  �#��ـ#<��  H;ـ��IَJ �)1( أصـبح زيـٌد : "ونحـو

 ".فقيرًا وأمسى غنيًا وأضحى كئيباً 

وتفيــد النفــي إذ تنفــي الخبــر عــن االســم فــي الحــال علــى اإلطــالق " لــيس" -4
: ، أي اآلن، وعنــد التقييــد بــزمن علــى حســبه نحــو"مــاً لــيس زيــٌد قائ: "نحــو

بح، كـان، ظـل، بـات، أصـ: "هـذه األفعـال الثمانيـة )2("ليس زيد قائمـًا غـداً "
 .تعمل هذا العمل دون شروط" أضحى، أمسى، صار، ليس

  :تعمل بشروط وهي نوعان: المجموعة الثانية
وهــي أربعــة أفعــال يشــترط فيهــا أن يســبقها نفــي لفظــًا أو تقــديرًا أو : األول

زال، وبـــرح، وفتـــئ، : (النهـــي والـــدعاء واالســـتفهام واألفعـــال هـــي"شـــبه نفـــي وهـــو 
  :ر وٕاليك أمثلتهاوكلها تفيد االستمرا) وانفك

  :)3(قول الشاعر: فمثال النفي
  تُ ْلــــــال زِ  م م ثُـــــكُ لِ ذَ وا َكـــــالُـــــزَ تَ  نْ َلـــــ

  

  الِ َبـــــــالجِ  لـــــــودَ ًا خُ دَ اِلـــــــم خَ ُكـــــــلَ   *
  

  :)4(ومثال النهي قول الشاعر" ال يبرح العرب مجتمعين: "ومثال الدعاء
ـــ رْ م َشـــ احِ َصـــ ـــ لْ زَ وال َت ـــ رَ ذاِك   والَم

  

  ينٌ ِبـــــــــمُ  لٌ الَ َضـــــــــ هُ انُ يَ ْســـــــــنِ فَ  تِ   *
  

  .وهي مسبوقة بنهي) زال(حيث عملت 

 <���K L�َM ُ�َ0ْNَM #�ُJْOَM �P#4,#� ?A0�> �(,ُ)َM �ًRَ�&ُ,'ْ �: قوله تعالى: ومثال النفي تقديراً 

وهنـا حـذف النـافي قياسـًا بعـد القسـم ألمـن اللـبس؛  )5(� '&ْ��ـ�&�(��S  ��ـ
�  Mَ(ُـ,)�  �َ��
واهللا "والمــراد " واهللا أجلــس: "نحــو" ال"افي وشــرط الحــذف كــون الفعــل مضــارعًا والنــ

                                                 

  . 58سورة النحل، اآلية ) 1(

  . 1/111شرح ابن عقيل  ينظر) 2(

  . 63في ديوانه، ص  قائله األعشى، ميمون بن قيس) 3(

   .1/111، وهمع الهوامع 1/110ورد في شرح األشموني  .قائله مجهول) 4(

  . 85سورة يوسف، اآلية ) 5(
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ألن لــم عاملــة فيمــا بعــدها والحــرف ال " لــم ومــا"ولــم يجــز أن يحــذف ". ال أجلــس
 )1(قــد تكــون عاملــة فــي لغــة أهــل الحجــاز) مــا(يجــوز أن يحــذف، ويعمــل، وكــذلك 

  :)2(لذلك شذ قوله
ــــــــــوَ  ــــــــــ حُ رَ أْب ــــــــــ اهللاُ  دامَ ا أَ َم   يومِ َق

  

  اً يـــــــــدَ جِ ًا مَ َقـــــــــطِ تَ نْ مُ  اهللاِ  دِ ْمـــــــــحَ بِ   *
  

إنمـا اشـترط فـي هـذه األفعـال األربعــة دخـول النـافي ألنهـا تفيـد النفـي وأريــد 
  ".زال زيٌد قائماً "لذلك ال يجوز  )3(بها اإلثبات، ونفي النفي إثبات

) مـا(وشـرطها أن تسـبق بــ " دام: "يمثلها فعـل واحـد وهـو: المجموعة الثالثة
  .بمصدر وظرف معاً أي تؤول الفعل بعدها . المصدرية الظرفية

بهـــا فـــي  لمســـبوقة بجملـــة فعليـــة تتصـــ) مـــا دام(ويشـــترط أيضـــًا أن تكـــون 
�ِ�&W"ـ V�َ�  ����U��َـ�	�T  �: معناهـا كمـا فـي قولـه تعـالى  �Vَـ�J"X&'��  ـ.#  ��ـ���#G  ـ�F��> �)4(  أي مـدة

  .)5(دوامي حياً 
" مـــدة"مصـــدرية ظرفيـــة أننـــا نســـتطيع أن نضـــع مكانهـــا ) مـــا(فمعنـــى كـــون 

  .)6(تفيد البقاء واالستمرار) ما دام(و . دوام
  

  :هي )7(شروطٌ ) كان وأخواتها(تدخل عليه  ويشترط في المبتدأ الذي
أال يكون مما لزم الصدر كأسماء الشرط وأسماء االستفهام، وكـم الخبريـة  -1

  .والمقرون بالم االبتداء
 .أال يكون مما لزم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع -2

 

                                                 

  . 265 -1/263رح ابن عقيل ، ش7/109ابن يعيش، المفصل  )1(

  . )نطق(، 355 -10/354في لسان العرب  اش بن زهيرقائله خد) 2(

  . 2/291الكافية بشرح الرضي ) 3(

  . 31سورة مريم، اآلية ) 4(

  . 2/291الكافية بشرح الرضي ) 5(

  . 228 -1/226ة الصبان ، حاشي111 -7/3شرح المفصل  )6(

  . 2/297ر الكتب العلمية الكافية بشرح الرضي، دا )7(
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لجريانـه " أقل رجل يقول ذلك إال زيد: "االبتدائية كقولهم أال يكون مما لزم -3
 .كذلك مثالً 

 .أال يكون بعد لوال االمتناعية وٕاذا الفجائية -4

فــي القســم أو لتضــمنه معنــى ) أيمــن(أال يكـون ممــا لــزم عــدم التصــرف كـــ  -5
 ).طوبى للمؤمن، وويل للكافر(الدعاء نحو 

: أو إنشـائية نحـو) أضربهكان زيد : (أال يكون خبره جملة طلبية فال يقال -6
؛ ألن هـــذه األفعـــال إن كانـــت خبريـــة فهـــي صـــفات )كـــان عبـــدي يعتكـــه(

لزيـــد قيـــام لـــه ) كـــان زيـــٌد قائمـــاً (لمصـــادر أخبارهـــا فـــي الحقيقـــة، إذ معنـــى 
حصول في الزمن الماضي وكذلك سائر أخوات كـان وكـون الخبـر طلبيـًا 

ر الكـالم لـذلك أو إنشائيًا ينافي حصوله في الـزمن الماضـي فيتنـاقض آخـ
 :)1(شّذ قول القائل

  ييِنـــــــــــرِ ذك  مِ ارِ َكـــــــــــالمَ ي بِ نِ وْ وُكــــــــــ
  

  ناعِ ِصــــــــــ دةٍ اِجــــــــــمَ  ل ي دَ ودلــــــــــ  *
  

، وخطيئـة يـوم ال "خطيئـة يـوم ال ألقـاك: "أال يكون المبتـدأ مـن نحـو قـولهم -7
مـــا يـــوم ال (إذ المعنـــى  الناســـخألنـــه يتقـــدر بمـــا يـــدخل عليـــه " أصـــيد فيـــه

وقــد ورد فــي شــعر " ال ألقــاك فيــه إال خطــأ أصــيد فيــه إال خطــأ، ومــا يــوم
 :البحتري

ــــــــلَ ي وَ ِضــــــــمْ تَ  ليلــــــــةٍ  ةُ يَئــــــــطِ خَ  ام  
  

ـــــــ  * ـــــــي خَ قنِ ر ؤَ ُي ـــــــ الٌ َي ـــــــ نْ ِم   عادَ ُس
  

  .ما ليلة ال يؤرقني فيها خيال سعاد إال خطأ: أراد
زيـادة علـى مـا سـبق . وشرط ما تدخل عليه صـار، ومـا دام، ومـا بمعناهـا -8

، وكــذا البـــواقي )صـــار زيــٌد علـــم(ال يقــال أال يكــون خبــره فعـــًال ماضــيًا، فـــ
اإلخبــار، والماضــي يفهــم ألنهــا تفهــم الــدوام علــى الفعــل، واتصــاله بــزمن 

بقيــة أخــوات كــان علــى مــا واختلــف فــي جــواز دخــول . االنقطــاع، فتــدافعا
 وعليـــه البصـــريون لكثرتـــه فـــي. )2(، والصـــحيح جـــوازه مطلقـــاً خبـــره ماضـــي

                                                 

  . 9/366، خزانة األدب قائله عدي بن زيد) 1(

  . 73 -2/72همع الهوامع  )2(
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 2َK "=ُK��J #D#Wَ�)� ��9ِ)� �: ياس، قال تعالىالق توجب كالمهم نظمًا ونثرًا كثرة�� 

ٍ�#�#G �.��َOَ)َ* �,#<�� 
��  �S�K�G�"W&'�)1( وقال الشاعر)2(: 

ـــــ ـــــأَ  م ُث ـــــوا لَ حَ ْض ـــــد  بَ ِع ـــــبِ  هرُ ال   مِه
  

  الٍ َحــــ دَ ْعــــاًال بَ َحــــ رُ هْ الــــد  ذاكَ َكــــوَ   *
  

  :تصرفها وجمودها
  :هذه األفعال في التصرف ثالثة أقسام

ـــيس، (رف أصـــًال فلـــم يـــأت منـــه إال الماضـــي، وهـــو فعـــالن مـــا ال يتصـــ -1 ل
  .)3()ودام

فإنـه ..." بـرح، فتـئ، انفـك"وأخواتهـا " زال"ما يتصرف تصرفًا ناقصـًا وهـو  -2
 .ال يستعمل منها أمر وال مصدر

كـان، أصـبح، أضـحى، ظـل، صـار، بـات، (ما يتصرف تصرفًا تامًا وهو  -3
 &Y(َ ��2ـ���  ��ـ=�'3G'  '&�6ْ/�ـ�#  Jَـ�)�  ,�&Aـ  KُـB  �: فتـأتي فـي الماضـي كقولـه تعـالى) أمسـى

T���Z...�)4( ـ�  �َ]ُ ��&َـ;�  �: وفي المضارع كقوله تعالىF��%��: واألمـر كقولـه )5(� 

 :والمصدر كقول الشاعر )=�>�)6��> ��َ�  '3=�,ُJ 3V�Z��7	BُK ْ',ُ �: كقوله

ــبِ  ــوحِ  لٍ ذْ َب ــ ادَ َســ مٍ ْل ــوْ ي قَ ِف ــالفَ  هِ ِم   ىَت
  

ـــــوْ وكَ   * ـــــإِ  كَ ُن ـــــكَ لَ عَ  اهُ ي ـــــيِ  ي   )7(يرُ ِس
  

وٕايـاه فكون مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى اسم وهو كـاف الضـمير للمخاطـب، 

  :كقولهالفاعل خبره من جهة نقصانه، وجملة يسير خبره من جهة أنه مبتدأ واسم 
  اً َنــائِ كَ  ةَ اَشــشَ ي البِ دِ ْبــيُ  نْ َمــ ل ا ُكــوَمــ

  

ــأَ   * ــم تُ  اذإِ  اكَ َخ ــلْ ل ــ هِ ِف ــنْ مُ  كَ َل   )1(ادَ ِج
  

                                                 

  . 27سورة يوسف، اآلية ) 1(

  . عدي بن زيد) 2(

ا فـي فهذه تصرفات دام التامة التي ترفـع فـاعًال فقـط والكـالم هنـ) يدوم، ودم، ودائم، ودوام(إنه قد سمع ) 3(

  ". دام الناقصة التي ترفع االسم وتنصب الخبر

  . 109سورة الكهف، اآلية ) 4(

  . 20سورة مريم، اآلية ) 5(

  . 50سورة اإلسراء، اآلية ) 6(

   .2/15، والمقاصد النحوية 1/239ورد في أوضح المسالك  .قائله مجهول) 7(
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  .خبره" أخاك"الحجازية واسمه مستتر فيه ) ما(خبر ) اً كائن(فـ 
مـــن مصـــدر كـــان  اســـتخدم الشـــاعر اســـم الفاعـــل" كائنـــًا أخـــاك: "ففـــي قولـــه

الناقصة، وقد عمل هذا المصدر عمل كان، فرفـع اسـمًا ونصـب خبـرًا، أّمـا االسـم 
  .)2(فهو ضمير مستتر، وأما الخبر فقوله أخاك

  :رتبة أخبارها
الجملــة مــن حيــث وجــوب التوســط ووجــوب التوســط أو  للخبــر المفــرد وشــبه

التقـــديم علـــى الناســـخ، وجـــواز األمـــور الثالثـــة؛ التوســـط، أو التقـــديم، أو التـــأخير، 
  :ست حاالت وهي

  :وجوب التوسط -1
ها إذا كـان االسـم مضـافًا الخبـر بـين هـذه األفعـال وبـين أسـمائيجب توسط 

كـان : "الصدارة في الكالم نحـوإلى شيء يعود في الخبر وكان قبل الناسخ ما له 
ــــدار صــــاحبها"ونحــــو " فــــي الحــــانوت صــــاحبه ويجــــب " يعجبنــــي أن يكــــون فــــي ال

  ".كأنك زيد: "توسيطه كذلك إذا كان الخبر ضميرًا متصًال نحو
  :وجوب التوسط أو التقديم -2

  :ويجب كذلك توسيط الخبر، أو تقديمه على الناسخ وذلك في اآلتي
كان غـالم هنـد : "إلى شيء يعود في الخبر نحوإذا كان االسم مضافًا  -أ

  ".بعلها، وغالم هند كان بعلها
لجـــواز تقـــديم ) مـــا كـــان قائمـــًا إال زيـــد: (إذا قصـــد حصـــر االســـم نحـــو -ب

  .الخبر على ما كان مؤخرًا عن ما
كــان : "إذا كــان الخبــر ظرفــًا أو مجــرورًا مســوغًا لالبتــداء بــالنكرة نحــو -ج

أو فـي الـدار كـان رجـل، وعنـدك كـان " رأةفي الدار رجل، وكان عنـد امـ
  .امرأة

  

                                                                                                                                    

، م1986 -هـ1406، 1/النحو والتصريف، طية في قائله مجهول عبد النبي الدقر، معجم القواعد العرب) 1(
  . 347ص 

  . 1/250، ط. م، د1987، القاهرة، 2، عبد المنعم سيد، النحو الشامل، جشرح ابن عقيل )2(
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إذ لـــو " كـــان عنـــدي أنـــك قـــائم: "مـــع صـــلتها نحـــو) أنّ (إذا كـــان االســـم  -د
تأخر الخبر الشتبه المفتوحة بالمكسـورة علـى تقـدير إضـمار الشـأن فـي 

  .)1(الفعل
  :وب التوسط أو التأخيروج -3

ارة فـي الكـالم، يجب توسط الخبـر أو تـأخيره إذا سـبق الناسـخ مـا لـه الصـد
" متــى كــان قائمــًا زيــد"، و "هــل كــان زيــد قائمــاً : "كأســماء االســتفهام والشــرط نحــو

ال : "فإنـــه ال يتقـــدمها إال فعـــل مضـــارع نحـــو) مـــا دام(ويســـتثنى مـــن هـــذه األفعـــال 
ألن الفعــل حينئــٍذ يكــون مــن صــلتها وتمامهــا فهنــا أيضــًا " أكلمــك مــا دام زئــد قائمــاً 
  .)2(يمتنع تقدم خبرها عليها

  :وجوب التأخير -4
  :يجب تأخير الخبر عن االسم في الحاالت التالية

 ".ما كان زيد إال قائماً : "ما قصد فيه حصر الخبر نحو -1

وقـد أجـاز " كـان عـدّوي صـديقي: "إذا عدم الفارق بين االسـم والخبـر نحـو -2
�ــ,�'>#;� YM ْــ[� \َ'&َــ. *�2َــ� �: فــي قولــه تعــالى )3(الزجــاج �̂G �

" تلــك"أن تكــون  )4(

وقــــال ال خــــالف فــــي ذلــــك بــــين  -والعكــــس–الخبــــر " دعــــواهم"االســــم و 
 .)5(النحويين

  :وجوب التقديم -5
يجب تقديم الخبر على الفعل الناسخ إذا كان الخبر مشـتمًال علـى مـا لـه الصـدارة 

: لكــالم، ويــدخل حينئــٍذ علــى غيــر المصــدر بمــا وذلــك إمــا كلمــة الشــرط نحــوا فــي
  .)6()أين كنت؟ وأيهم كنت؟: (الستفهام نحو، أو كلمة ا)أين تكن أكن(

                                                 

  . 1/94، المقرب 2/85ب ارتشاف الضر  )1(

   .7/114يش، شرح المفصل ابن يع )2(

وغيرها ) االشتقاق(و ) آن، وشرح إعرابهمعاني القر (هو أبو إسحق إبراهيم بن السدي الزجاج، له كتاب ) 3(
  . 39 -38هـ، وقيل قبلها بسنة، تاريخ العلماء النحويين 316من المصنفات، توفى سنة 

  . 15سورة األنبياء، اآلية ) 4(

  . 2/88الكافية بشرح الرضي ) 5(

  . 2/298الكافية بشرح الرضي ) 6(
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  :جواز التوسط أو التقديم أو التأخير -6
فيما عـدا الحـاالت التـي ذكـرت يجـوز توسـط الخبـر أو تقديمـه، أو تـأخيره، 

_� ��Jَ�)� �: وذلك نحو قوله تعالى �̀> �����َ �^ #��Wَ	 �S�����-#2ْ&' �)1( وقوله تعالى :��a��A& "�ِ6ْ&' (َ� 

�,ُMْ',b& �;ُ)�<,#E#� �)2(.  

ويجـــوز كـــذلك األمـــور الثالثـــة مـــع مـــا دخلـــت عليـــه همـــزة االســـتفهام، ومـــا 
  ".أقائمًا كان زيد"و " ما قائمًا كان زيد: "النفي إذا لم يكن مع زال وأخواتها نحو

هــذا هــو مــذهب البصــريين، أمــا الكوفيــون فــإنهم ال يجيــزون توســط الخبــر 
ا، وحجتهم في ذلك أن الخبر فيه ضمير االسـم فـال بين هذه األفعال وبين أسمائه

  .)3(يتقدم ما يعود عليه
  :رتبة الخبر الجملة

مــن النحــاة مــن منــع تقــديم الخبــر الجملــة، وتوســيطه مطلقــًا، ســواء كانــت 
كـان زيــد مــّر : "الجملـة فعليــة أو اســمية، رافعـة ضــمير االســم، أو غيـر رافعــة نحــو

وه قـائم، ومـنهم مـن منـع إن كـان الفعـل رفـع به عمرو، كان زيد يقوم، وكان زيد أب
  .)4(ضميرًا السم

وألــزم بعضــهم تــأخير الخبــر إذا  كــان جملــة، وال وجــه لمنــع : "قــال الرضــي
  .)5("توسطها أو تقدمها واألصل الجواز

ويــرى ابــن الســراج أن التقــديم والتــأخير فــي األخبــار المجملــة بمنزلتهــا فــي 
ز تقدم المكّنى على الظاهر إذا تقدم وكان فـي األخبار المفردة ما لم تفرقها، ويجي

أمـا إذا وقـع فـي موقعـه وفـي . غير موضعه، ألن النية فيه حينئٍذ أن يكون متـأخراً 
  .مرتبته فحينئٍذ ال يجوز أن ينوى به غير موضعه

                                                 

  . 47سورة الروم، اآلية ) 1(

  . 177سورة البقرة،ا آلية ) 2(

  . 2/87همع الهوامع  ينظر) 3(

  . 1/96المقرب  ينظر. ذلكمنع ذلك ابن عصفور وأجاز في غير ) 4(

  . 2/299افية بشرح الرضي الك )5(
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ومـا جـاز أن يكـون خبـرًا فالقيـاس ال يمنـع مـن تقديمـه : "ويقول ابن السـراج
  ".أني ال أعلمه مسموعًا من العربإذا كانت األخبار تقّدم إال 

يسمع مع كان فقد سمع مـع االبتـداء  ألنه وٕان لم: وصححه ابن مالك قال
  :)1(كقول الشاعر

ـــا أُ َمــــ كِ ِلــــلـــى مَ إِ  اربٍ َحــــمُ  نْ ه ِمــــم  
  

ــــأَ   * ــــكَ  والَ  وهُ ُب   هُ رُ اهِ َصــــتُ  يــــبٌ لَ ت كُ اَن
  

  .وٕاني أرى عدم المنع أفضل وذلك إذا أدى إلى عدم التعقيد اللفظي
  :قصانها وتمامها وزيادتهان

يقصــد بنقصــان هــذه األفعــال افتقارهــا إلــى المنصــوب، لتجردهــا مــن معنــى 
الحدث، أما تمامها فالمقصود به االكتفـاء بـالمرفوع، أمـا الزيـادة فهـي اإللغـاء عـن 

وتســتعمل هــذه األفعــال تامــة كمــا هــو األصــل فــي األفعــال عــدا لــيس وزال . العمــل
  .)2()المثل(وجاء وقعد في 
ـــة " كـــان"وتعتبـــر  أم البـــاب وذلـــك لســـعة أقســـامها، فتســـتعمل ناقصـــة، وتاّم

: وزائــدة، كمــا أنهــا األكثــر فــي كالمهــم وتخــتص بوقــوع أخواتهــا أخبــارًا عنهــا نحــو
  .)3("أصبح زيد كان منطلقاً "وال يحسن " كان زيٌد أصبح منطلقاً "

 :، ومنـــه قولـــه تعـــالى)كـــان أمـــرٌ (وكـــان التامـــة تكـــون بمعنـــى حـــدث، نحـــو 

ُـ,�d �(َ�  َ5ـ���G'�Zَ�  �ًc 8ِ9َ' �َ��ـ�#+#  ِ9	�2Aـ� � �̀�  #Dَـ&  �
أحـدث فيحـدث، وبمعنـى وقـع : أي )4(�*َ��)ُـ,J   #(ُـ

كنـت (وبمعنـى كفـل نحـو  )6(أي تقـع تجـارة )5(� M��7ـ�M  3V�Zَ(ُـ,)�  �َ) Aeِ9 �: كقولـه تعـالى
 وبمعنـــى )7(أي غزلتـــه) كنـــت الصـــوف: (أي كفلتـــه، وبمعنـــى غـــزل يقـــال) الصـــبي

  .)8(أي مذ ُخلق) أنا أعرفه مذ كان زيد: (خلق نحو
                                                 

  . ، حيث قّدم الخبر وهو الجملة االسمية، وأّخر المبتدأ أبوه1/250في ديوانه،  الفرزدق) 1(

  . 236 -1/235شية الصبان حا )2(

  . 3/118ظائر ألشباه والنا) 3(

  . 82سورة يس، اآلية ) 4(

  . 282سورة البقرة، اآلية ) 5(

  . 98 -7/97، شرح المفصل ابن يعيش) 6(

  . 1/92المقرب ) 7(

  . 1/92األصول في النحو  )8(
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أمــــا أصـــــبح وأمســــى، وأضـــــحى، فتكــــون تاّمـــــة بمعنــــى الـــــدخول فــــي هـــــذه 
  .األوقات، ومنه أفجرنا؛ أي دخلنا في وقت الفجر

بمعنـــى عـــّرس، وظـــل بمعنـــى  وظـــل وبـــات إذا كانتـــا تـــامتين، كانـــت بـــات
اء فتتعــدى بحــرف الجــر، أمــا صــار التاّمــة فتســتعمل بمعنــى جــ )1(اإلقامــة بالنهــار

وكــل حــي صــائر إلــى الــزوال، ) صــار زيــٌد إلــى عمــرو(وتفيــد االنتقــال أيضــًا نحــو 
  .)2(وآمن بمنزلتها في تمامها ونقصانها

ومــا انفــك ومــا بــرح التامتــان فيــدالن علــى بقــاء الفاعــل فــي مكــان أو علــى 
  .أما ما دام فتستعمل تامة للداللة على بقاء الفاعل. صفة

ذه األفعـــال، فلـــيس فيهـــا مـــا يـــزاد بقيـــاس، وذلـــك بـــين الشـــيئين أمـــا زيـــادة هـــ
و " ما أصـبح أبردهـا: "أما زيادتهم أمسى، وأصبح في قولهم) كان(المتالزمين إال 

  .)3(فقيل شاذة) ما أمسى أدفاها(
وتســـتعمل كـــان زائـــدة دخولهـــا كخروجهـــا، ال عمـــل لهـــا فـــي اســـم وال فعـــل، 

أم مجرد الزمـان، فـذهب السـيرافي إلـى أنهـا واختلف النحاة حولها هل تفيد التوكيد 
زيـــد ظننـــت : "ا وشـــبهها بظـــن إذا ألغيـــت نحـــودالــة علـــى الزمـــان وفاعلهـــا مصـــدره

زيـٌد : "فالظن هنا ملغي فقـد خـرج الكـالم مـن اليقـين إلـى الشـك كأنـك قلـت" منطلقٌ 
  .)4("منطلق في ظني

 وهـــو هـــوس إذ ال: (وقـــد رّد عليـــه الرضـــي فـــي أن فاعلهـــا مصـــدرها بقولـــه
  .)5(...)معنى لقولك ثبت الثبوت

، ويؤيـد ذلـك قـول )6(وذهب ابن السـراج إلـى أنهـا تفيـد التوكيـد وتكـون زائـدة
 �Uـ�F�ِ6  '&���2ْـ=�  *�ـJ  Tَـ�)�  ��ـ
  	ُ(َ Yـ;#  Jَ��ـK  �Pَـ�&ُ,'  9ِ&َ��ـD�  �dَ�َ*ـ����Z  �: األئمة في قوله سبحانه تعـالى

                                                 

  . 7/104يعيش، شرح المفصل ابن  )1(

  . 1/93المقرب ) 2(

  . 94-93المرجع السابق نفسه، ص ) 3(

  . 7/99 ابن يعيش، شرح المفصل )4(

  . 2/294رضي الدين االستراباذي، الكافية ) 5(

  . 1/92األصول في النحو  )6(
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الناقصـة ألفـادت الزمـان، ولـو إنها كان زائـدة وليسـت الناقصـة، إذ لـو كانـت  )1(�
أفـادت الزمـان لــم يكـن لعيســى عليـه الســالم فـي ذلــك معجـزة؛ ألن النــاس فـي ذلــك 

أحـــدهما أن : كلهـــم ســـواء وذهـــب قـــوم إلـــى أّن علـــى كـــان إذا زيـــدت علـــى وجهـــين
تلغـــى عـــن العمـــل مـــع بقـــاء معناهـــا، واآلخـــر أن تلغـــي عـــن العمـــل والمعنـــى معـــًا، 

والثـاني ) ما كـان أحسـن زيـداً : (فاألول نحو قولهم وٕانما تدخل لضرب من التأكيد،
  .)2(كاآلية

وتزاد كان قياسًا في حشو الكالم بين شيئين، وال تزاد وال تجـّرد إال ماضـية 
وقـــد ســـمعت " مـــا كـــان أحســـن زيـــداً : "وفعـــل التعجـــب كمـــا فـــي) مـــا(لخفتهـــا، بـــين 

  :زيادتها في المواضع اآلتية
  :)3(لشاعربين الصفة والموصوف كما في قول ا -أ

  تْ َبــجَ وَ  ا التــيَيــلْ العُ  ةِ نــالجَ  فِ رَ ي ُغــِفــ
  

ــلَ   * ــم هُ ُه ــبِ  اكَ َن ــ يٍ عْ َس ــمَ  انَ َك   ورٍ كُ ْش
  

  :)4(بين العاطف والمعطوف كقول الشاعر -ب
ــــ ــــي لُ ِف ــــغَ  ةِ ج ــــأَ  تْ رَ َم ــــورُ حُ بُ  اكَ َب   اَه

  

ـــــاهِ ي الجَ ِفـــــ  * مِ الَ ْســـــان واإلِ َكـــــ ةِ لي  
  

  :)5(بين نعم وفاعلها كقول الشاعر -ج
ــــ الَ بَ رْ ِســــ تُ ْســــبِ ولَ  اَهــــورُ أزُ  ابِ بَ الش  

  

ـــــ  * ـــــ مَ عْ نِ وَل ـــــ انَ َك ـــــحْ المُ  ةُ يبُ بِ َش   الِ َت
  

ولــــــدت فاطمــــــة بنــــــت : (ول بعــــــض العــــــرببــــــين جــــــزأي الجملــــــة كقــــــ -د
  .)7()من بني عبس لم يوجد كان مثلهم الكملة )6(بر شالخ

  
  

                                                 

  . 29سورة مريم، اآلية ) 1(

  . ، مرجع سابق100 -7/99ابن يعيش، شرح المفصل ) 2(

  . قائله مجهول) 3(

  . الفرزدق يهجو جرير) 4(

  . 1/118، ورد في شرح األشموني قائله مجهول) 5(

 ينظـر. غالب في فاطمة بنت الخرشـب مـن بنـي أنمـار بـن بغـيض بـن ريـث بـن غطفـان قيس بن: قائله) 6(

  . 1/289شرح ابن عقيل 

  . 2/99ارتشاف الضرب  )7(
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  :)2(وقيل شاذة كقول الشاعر )1(بين الجار والمجرور -هـ
ــــــ ــــــبَ  راةُ ُس ــــــي أَ ِن ــــــبَ  يِب ــــــتَ  رٍ ْك   امَ َس

  

ـــــعَ   * ـــــَل   ابِ العـــــرَ  ةِ ّومَ َســـــالمُ  انَ ى َك
  

" حضــر الخطيــب كــان: "الفــراء نحــو يوقيــل تــزاد كــان فــي اآلخــر علــى رأ
  .وُرّد بعدم سماعه

  .على مذهب الفراء أيضاً  )3(كما قيل زيادتها بلفظ المضارع
  :تعدد أخبارها

ت بمــا اختلــف حــول تعــدد خبــر كــان، وأكثــرهم علــى المنــع، ألن كــان شــبه
فأجـازه وحجتـه إذا جـاز  )4(يتعدى إلى واحد، فال يزاد على ذلك، أمـا ابـن درسـتويه

  .)5(تعدد مع العامل األضعف وهو االبتداء فمع األقوى أولى
  :دخول الواو على أخبارها

مــذهب األخفــش وابــن مالــك أن الــواو تــدخل علــى أخبــار كــان وأخواتهــا إذا 
  :)7(كقول الشاعر )6(كانت جملة تشبيهًا بالجملة الحالية

  واحُ بَ ْصــــأَ ون فَ ُعــــفَ نْ ًا يَ اَســــنَ وا أُ انُ وَكــــ
  

ــ رُ ُظــالن  كَ وَنــطُ عْ ا يُ َمــ كثــرَ وأَ   * رُ زْ الش  
  

لـيس أحـد إال : (وأجاز كذلك اقتران خبر ليس بالواو إذا كان بعد نفي نحو
  :)8(أو مع كان المنفية إذا اقترن خبرها بإال كقول الشاعر) وهو هكذا

  نْ ُكـيَ  مْ َلـ ينَ خِ أرْ  تِ يْ البَ  ورُ تُ ا سُ مَ  اذَ إِ 
  

  رُ ؤُ ْنــــأَ و  كِ ُهــــجْ وَ وَ  ال ا إِ َنــــلَ  اجٌ رَ ِســــ  *
  

  ).إالّ (حيث اقترن خبر يكن بالواو، وهو جملة موجبة بـ 

                                                 

  . 242 -1/241حاشية الصبان  )1(
   .9/207، وخزانة األدب 4/303ورد في األشباه والنظائر،  .قائله مجهول) 2(
  . 1/242حاشية الصبان ) 3(
اإلرشـاد فـي : (ن جعفر بن المرزبان الفارسي، نحوي، لغوي، مشـارك فـي علـوم كثيـرة، مـن تصـانيفههو عبد اهللا ب) 4(

  . هـ258، ولد سنة )النحو، وغريب الحديث
  . 1/75همع الهوامع ) 5(
  . المرجع السابق نفسه) 6(
   .الحاليةلها بالجملة  مقترنة بالواو تشبيهاً ) أصبح(، والشاهد فيه مجيء خبر 1/116همع الهوامع  .قائله مجهول) 7(
  .8/244، وفي خزانة األدب 239ورد بال نسبة في األزهية، ص) 8(
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ال حجـــة لهمـــا فيـــه، وتـــأّولوا الجملـــة : وأنكـــر الجمهـــور هـــذا عليهمـــا، وقـــالوا
لوا حـذف على الحال والفعل على التمام في األول وفي ليس، وفي كان ا لمنفية أو

  .)1(الخبر ضرورة أو زيادة الواو
  :زيادة الباء على أخبارها

 )2(� ^��6ـ=�+#  �ِ(َـ�A &'  �fـD#  �َ&َـ���a  �: نحـو" لـيس"تـزاد هـذه األفعـال بكثـرة فـي خبـر 

  :وقد تزاد بقّلة بخبر كل ناسخ منفي كقول الشنفرى
  هملِ جَ عْ بــأَ  نْ ُكــأَ  مْ اد َلــلــى الــز ي إِ دِ ْيــاألَ  تِ د ُمــ نْ وإِ 

  

  )3(لُ َجــــعْ أَ  ومِ الَقــــ عُ َشــــجْ أإذا   *
  

  :حذف أخبارها
ال يجـــــوز عنـــــدهم حـــــذف االســـــم، وال حـــــذف الخبـــــر ال : "قـــــال أبـــــو حيـــــان

  .)4("اقتصارًا وال اختصاراً 
أمــا االســم فألنــه مشــبه بالفاعــل، وأمــا الخبــر فألنــه عــوض عــن المصــدر 

  :)5(وقيل يحذف في الضرورة كقوله
  فٍ ائِ َخــــ نْ ِمــــ ةً للهفــــ كَ ْيــــلَ ي عَ ِفــــهْ لَ 

  

ــبْ يَ   *   رُ ْيــجِ مُ  يَس َلــ ينَ ِحــ كَ ي جــوارِ َق
  

ومــن النحــويين مــن أجــاز حذفــه لقرينــة اختيــارًا وفعــل ابــن مالــك فمنعــه فــي 
الجميع إال ليس فأجاز حذف خبرهـا اختيـارًا ولـو قرينـة إذا كـان اسـمها نكـرة عامـة 

  :تشبيهًا بال كقولهم فيما حكاه سيبويه ليس أحد أي وقوله
  *ودٌ جُ  َس يْ لَ فَ  كَ نْ ود مِ ا الجُ م أَ فَ * 

  :)6(وقوله
  رٌ اِصــــنَ  يَس َلــــ هُ أنــــ مْ تُ ْلــــوخِ  َيِئْســــُتمْ 

  

ـــفَ   * ئْ ُب ـــعْ مَ  يـــرَ ا خَ نَ رِ ْصـــنَ  نْ ِمـــ مْ تُ و   لِ َق
  

                                                 

  .  1/246، حاشية الصبان 2/86همع الهوامع ) 1(

  .  36سورة الزمر، اآلية ) 2(

  .   56الديوان، ص ) 3(

  . 2/95ارتشاف الضرب ) 4(

  . الشعرية، حيث حذف خبر الت للضرورة 1/200قائله الشمردل بن عبد اهللا الليثي في شرح التصريح ) 5(

  .موجوداً حذف خبر ليس والتقدير ليس ناصر . 1/116، وهمع الهوامع 2/65ورد بال نسبة في الدرر ) 6(
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يجـــوز فـــي لـــيس خاصـــة أن : ومـــا قالـــه ابـــن مالـــك ذهـــب إليـــه الفـــراء وقـــال
ـــ: (يقـــول ـــيس أو نكـــرة كـألن الكـــ) دـس أحــــلي ـــهالم قـــد يتـــوهم تمامـــه بل مـــا مـــن : قول
  .)1(أحد

  :أحوال أسمائها وأخبارها
إذا اجتمــــع فــــي بــــاب كــــان وأخواتهــــا اســــمان فإمــــا أن يكونــــا معــــرفتين أو 
نكــرتين، أو معرفــة ونكــرة فــإن كانــا معــرفتين جعلــت الــذي تقــدر المخاطــب بجهلــه 
الخبر، فإن كان يعلمها إال أنه يجهل النسبة فالمختـار جعـل األعـرف منهـا االسـم 

ريفًا الخبر، وقد يجوز عكس ذلك، فإن كانا فـي رتبـة واحـد مـن التعريـف واألقل تع
كـــان زيـــد أخـــاك، وكـــان أخـــوك : (جعلـــت أيهمـــا شـــئت االســـم واآلخـــر الخبـــر نحـــو

  .)2()زيداً 
وقيــل الخبــر األعـــرف إال إذا اجتمــع إشـــارة مــع غيــر ضـــمير، فإنــه يجعـــل 

: ضـــمير نحـــواإلشـــارة االســـم، وٕان كـــان مـــع أعـــرف منـــه كـــالعلم والمضـــاف إلـــى ال
ألن العــرب اعنــت بتقــديم اإلشــارة لمكــان التقــديم الــذي فيــه، أمــا ) كــان هــذا أخــاك(

  .)3(مع المضمر فال، ولهذا كان ها أنا ذا أفصح من هذا أنا
: حكى هذه األقوال أبو حيان ثـم اختـار تبعـًا لجماعـة تقسـيمًا بجمعهـا فقـال

ًا مقــام اآلخــر أو مشــبهًا إذا اجتمــع معرفتــان فــي هــذا البــاب فــإن كــان أحــدهما قائمــ
بــه فــالخبر مــا يــراد إثباتــه وٕان كــان هــو نفســه فــإن عــرف المخاطــب أحــدهما دون 
اآلخر فالمعلوم هو االسم واآلخر الخبر إال المشار مـع الضـمير، وٕان اسـتويا فـي 

  .)4(التعريف فأنت بالخيارين
ن هذا مذهب الجمهور، وجّوز ابن مالك العكس اختيـارًا بشـرط الفائـدة وكـو 

النكـــــرة غيـــــر صـــــفة محضـــــة قـــــال ألنـــــه لّمـــــا كـــــان المرفـــــوع هنـــــا مشـــــبهًا بالفاعـــــل 

                                                 

  . 2/116همع الهوامع  ينظر) 1(

  . 2/93سيوطي، همع الهوامع جالل الدين ال) 2(

  . 2/89ارتشاف الضرب  ينظر، و 119المرجع نفسه، ص ) 3(

  . 119رجع نفسه، صالم) 4(
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والمنصــوب مشـــبهًا بــالمفعول جـــاز أن يغنــي هنـــا تعريــف المنصـــوب عــن تعريـــف 
  :)1(المرفوع كما جاز ذلك في باب الفاعل ومن وروده قوله

ـــــــبَ  نْ ِمـــــــ ةَ فَ الَ ُســـــــ ن أَ َكـــــــ   سٍ أْ رَ  تِ ْي
  

  ومــــــاءُ  ســــــلٌ ا عَ َهــــــمزاجَ  ونُ ُكــــــيَ   *
  

ســيبويه لــم يفصــل ذلــك هــذا التفصــيل، وٕانمــا قــال أنــت فــي ذلــك بالخيــار و 
وٕاذا اجتمع نكرتان، فإن كـان لكـل منهمـا مسـوغ لالبتـداء فلـك الخيـار، فمـا . مطلقاً 

  ).كان رجل قائمًا، أو كان قائم رجالً : (شئت جعلته االسم واآلخر الخبر نحو
 غ دون اآلخر فالذي له المسـوغ هـو االسـم، واآلخـر وٕان كان ألحدهما مسو

  .)2()كان قائٌم كل أحد(وال يجوز " كان كل أحٍد قائماً : "الخبر نحو
أمـــا إذا اجتمـــع نكـــرة ومعرفـــة، فالمعرفـــة االســـم، والنكـــرة الخبـــر، ألنـــه حـــد 

، وذلك ألمن اللـبس )3(الكالم ألنهما شيء واحد، وال يعكس إال في ضرورة الشعر
  :اللبس كقول الشاعر

ـــــي قَ ِفـــــقِ  ـــــ قِ ر َفـــــالت  لَ ْب   ااعَ بَ ا ِضـــــَي
  

ـــوَ   * ـــوْ مَ  كُ ال َي ـــمِ  فٌ ِق ـــدَ الوَ  كِ ْن   )4(ااَع
  

  :)5(وقول اآلخر
ــــــــإِ فَ  ــــــــتُ  الَ  كَ ن ــــــــي بَ الِ َب ــــــــ دَ ْع   لٍ وْ َح

  

ـــــــظْ أَ   * ـــــــ ي ْب ـــــــحِ  مْ أَ  كَ م◌ُ أُ  انَ َك   ارُ َم
  

  :حذف كان
تخـــتص كـــان مـــن بـــين ســـائر أخواتهـــا بأنهـــا تعمـــل محذوفـــة، فتـــارة تحـــذف 

  .تحذف مع معمولها وحدها وأخرى تحذف مع اسمها، ومرة
  :فتحذف كان وجوبًا دون اسمها وخبرها بخمسة شروط

  .أن تقع صلة ألن: أحدها
  .أن يدخل على أن حرف التعليل: الثاني
  .أن تتقدم العلة على المعلول: الثالث
  .أن يحذف الجار: الرابع

                                                 

  . 71سبيئته، في ديوانه، ص قائله حسان بن ثابت األنصاري، وورد كأنه ) 1(
  . 2/95السيوطي، همع الهوامع ) 2(
  . 7/95، شرح المفصل 1/47سيبويه، الكتاب  ينظر) 3(
  . 2/267دب ، وخزانة األ31في ديوانه، ص  قائله القطامي، واسمه عمير بن شييم يمدح زرف بن حارث الكالبي) 4(
  .  خبرها، والشاهد فيه أنه جعل النكرة اسم كان والمعرفة 272قائله خداش بن زهير في تخليص الشواهد، ص ) 5(
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  ."أّما أنت مطلقًا انطلقت: "أن يؤتى بها، كقولهم: الخامس
) إن، ولـــــو(جـــــوازًا ويبقـــــى خبرهـــــا إذا تقـــــدمها وتحـــــذف كـــــان مـــــع اســـــمها 

) إنْ (الشـــرطيتان إن كـــان اســـمها ضـــمير مـــا علـــم مـــن غائـــب أو حاضـــر، فمثـــال 
  :)1(قوله
  باً ذِ َكـ قًا وٕانْ دْ ِصـ إنْ  ا قيلَ مَ  يلَ قِ  دْ قَ 

  

  ؟يالَ إذا ِقــ ولٍ َقــ نْ ك ِمــذارُ ِتــا اعْ َمــفَ   *
  

قولــه ) لــو(مثــال إن كــان المقــول صــدقًا، وٕان كــان المقــول كــذبًا، و : التقــدير
أي ولـو كـان الـذي تلتمسـه  )2("التمس ولو خاتمًا من حديـد: "صلى اهللا عليه وسلم

  .)4(ولو أظهر الفعل في هذا المثل لجاز )3(خاتمًا من حديد
  :)5(وقيل حذف كان مع غير إّن ولو شاذ كقوله

  *من لد شوًال فإلى أتالئها * 
  :المصدرية كقوله) أن(وقّل حذف كان وحدها دون 

ــــ مــــانُ زْ أَ  ــــذِ  ةَ اَعــــمَ ي والجَ مِ وْ َق   يكال
  

  يالَ ِمـــــمُ  يـــــلَ مِ تَ  نْ أَ  الـــــةَ حَ الر  مَ زِ َلـــــ  *
  

قال سيبويه أراد أزمان كان قومي مـع الجماعـة، فحـذف كـان التامـة وأبقـى 
  .فاعلها وهو قومي والجماعة مفعول معه والناصب كان المحذوفة
افعـل هـذا أم : (هموتحذف مع معموليها جميعًا وذلك بعد إن الشرطية كقول

، وأدغمـت نـون فيهـا إن كنت ال تفعل غيره، فما عوض عن كان واسـمها: أي) ال
  .)6(هي النافية للخبر) ال(لتقارب مخرجيها و 

أنــا آتيــه : (فتقــول) ال تــأِت األميــر فإنــه جــائر(وحكــى الكوفيــون أنــه يقــال 
  .أي وٕان كان جائرًا، فتحذف كان مع معموليها من غير تعويض) وٕانْ 

                                                 

  . 186شرح شذور الذهب، ص ابن هشام األنصاري،  )1(

  .4/10خزانة األدب،  . قائله النعمان بن المنذر، ملك الحيرة) 2(

  . 7/32صحيح البخاري، باب النكاح ) 3(

  . 10/252الكافية بشرح الرضي  )4(

  . 103، همع الهوامع، ص 187ابن هشام األنصاري، شذور الذهب، ص  )5(

  . 1/195شرح التصريح على التوضيح  )6(
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  :حذف نونها وذلك بخمسة شروط الناقصة ومما اختصت به كان
  .أن يكون بلفظ المضارع -1
 .أن يكون المضارع مجزوماً  -2

ً Mَ[# ��9ِ) �: أن ال يقع بعد النون ساكن كما في قوله -3�����> ���ْN�^�َg#� �)1(. 

 ).يكنه(أن ال يقع بعده ضمير متصل نحو  -4

 .)2(أن تكون وصًال وال وقفاً  -5

 ��&َـ;� �: فإن اجتمعت هذه الشروط جاز حذف نونها وذلك نحو قوله تعـالى

#]�� �
�� �S�Jِ��:#2ْ&' �)3( وقوله :� �;َ&�� ُ[َ� �F��%�� �)4(.  

  

                                                 

  . 40سورة النساء، اآلية ) 1(

  . 188، شرح شذور الذهب، ص 1/245حاشية الصبان، ) 2(

  . 120سورة النحل، اآلية ) 3(

  . 20 سورة مريم، اآلية) 4(

  
  :كانحذف نون 
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  المبحث الثاني

  أفعال المقاربة والرجاء والشروع

  
  :أفعال المقاربة
واتهـــا، القســم الثـــاني مــن األفعــال الناســخة لالبتـــداء وهــو كــاد وأخ هــوهــذا 

وسميت بأفعال المقاربة، ألنها تفيـد مقاربـة وقـوع الفعـل فـي أخبارهـا، وليسـت كلهـا 
  :للمقاربة، بل هي على ثالثة أقسام

كــاد، وكــُرب، وأوشــك، وأولــى، : مــا يفيــد المقاربــة وهــي ســتة أفعــال: األول
وألم واختلف في هلهل فعـّدها الرضـي والسـيوطي مـن أفعـال المقاربـة، وعـّدها ابـن 

  .)1(وأبو حّيان من أفعال الشروع هشام
  .عسى، وحرى، واخلولق: ما يفيد الرجاء، وهي: الثاني

وعســــى تفيــــد المقاربــــة علــــى ســــبيل الترجــــي، وقــــد اجتمــــع مجيئهــــا للرجــــاء 
���? �: واإلشفاق في قوله تعـالى �̂� (َ� ْ',#<��ْ)َM  �ًcـ���d  �,ـ#<��  Hـ����h  �;ُـ)A&  ?ـ���  �dـ��/ُM  �ًc�i6ـ,'ْ  �َ) �̂�

ــ #<���, jــ��d �;ُــ)A& �)2(  ويــالزم هــذه األفعــال لفــظ المضــي إال)فســمع مضــارعها ) كــاد

  .)g#� �)3�G�َ)�� ���ُ0��َ\ #1T# �: كقوله تعالى

  ".اخلولقت األرض أن تنبت، والسماء أن تمطر"اخلولق : ومثال
  :)4(وحري كقوله

  سٍ مْ َشــ دِ ْبــي عَ ِنــبَ  نْ ِمــ ن ُهــ لْ ُقــيَ  نْ إِ 
  

  ااَنـــــــوكَ  اكَ ذَ  نَ وُكـــــــيَ  نْ ي أَ رَ َحـــــــفَ   *
  

فعًال داًال على الرجـاء وجـاء بخبـره مضـارعًا مقرونـًا ) حرى(حيث استعمل 
  .بأن

  

                                                 

  . 2/304، الكافية بشرح الرضي 2/131همع الهوامع  ينظر) 1(

  . 216سورة البقرة، اآلية ) 2(

  . 35سورة النور، اآلية ) 3(

  . 2/135، في الدرر هذا البيت نسب إلى األعشى) 4(
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فمثــال . وهــي جعــل، وطفــق، وأخــذ، وعلــق، وأنشــأ: أفعــال الشــروع: الثالــث
  :)1(جعل قول الشاعر

ـــوَ  ـــعَ جَ  دْ َق ـــا مـــا قُ ذَ إِ  تُ ْل ـــقلُ ثْ يُ  تُ ْم   يِن
  

  لِ ِمـث ال بِ ارِ الشـ َض ْهـنَ  ُض هَ ي فـانْ بِ وْ ثَ   *
  

َ� �: وطفق نحو قوله تعالى �̀Nَk�� ِ(�َN�Wْ��� ��2ِ���َ �^ 
�� �l�Z�� �"��7ْ&' �)2(.  

  :تصرفها وجمودها
وأوشـك . مالزمة للفـظ الماضـي إال كـاد. هذه األفعال جامدة غير متصّرفة

فسمع فيهما المضارع كما قيل يكاد فـي اآليـة السـابقة، وقيـل المضـارع فـي أوشـك 
لماضــي حتــى زعــم األصــمعي أنــه ال يســتعمل ماضــيها وقــد ورد أيضــًا أكثــر مــن ا

  :)3(استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله
  اودَ ُعـــــــــتَ  نْ ا أَ نَ ُضـــــــــأرْ  ةٌ كَ وِشـــــــــمُ فَ 

  

ــــ  * ــــاألَ  الفَ ِخ ــــحُ وُ  يسِ ِن ــــبَ يَ  اً وَش   ااَب
  

واسـم الفاعـل  ، وحكـى المضـارع)4(اسـم الفاعـل -أيضاً –وقد حكى في كاد 
  :)5(من عسى فمثال كاد قوله

ـــأَ  ـــأَ  وتُ ُم ـــ ىًس ـــالرّ  مَ وْ َي ـــن ، وإِ امِ َج   يِن
  

  دُ اِئـــــا كَ َنـــــي أَ الـــــذِ بِ  نٌ هْ رَ ًا َلـــــيَنـــــقِ يَ   *
  

وحكى الكسائي مضارع جعل، كما حكى أبو حيان األمـر وأفعـل التفضـيل 
  .من أوشك ومضارع ألم كما في الحديث

إلـــــى أن عســـــى حـــــرف، وذهـــــب  )6(ذهـــــب ابـــــن الســـــراج وثعلـــــب والزجـــــاج
والدليل على فعليتـه اتصـال ضـمائر الرفـع  )7(عل وهو الصحيحالجمهور إلى أنه ف
  ).عستْ (ولحاق تاء التأنيث له نحو عسيُت، وعسيُتم، : الرفع البارزة، نحو

                                                 

  . 182قائله عمرو بن أحمر في ملحق ديوانه، ص ) 1(

  . 22سورة األعراف، اآلية ) 2(

، ونسب ألسامة بن الحارث في شرح أشعار الهـذليين، 2/211المقاصد النحوية  .م الهذليقائله أبو سه) 3(
   .1293ص 

  . 1/520شرح األشموني  ينظر) 4(

  . 320، في ديوانه، ص هذا البيت لكثير عزة) 5(

  . 1/520شرح األشموني  ينظر) 6(

م فاضـل، بيـروت، دار اآلفـاق الحسن بن قاسم المـرادي، الجنـى الـداني فـي حـروف المعـاني، محمـد نـدي) 7(
  . م1983، 2/الجديدة، ط
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  :شروط أخبارها

يشـترط فــي أخبـار هــذا البـاب أن تكــون أفعـاًال مضــارعة ثـم منهــا مـا يقتــرن 
هــــا أربعــــة بــــأن ومنهــــا مــــا يتجــــرد عنهــــا، وتنقســــم باعتبــــار الخبــــر بــــأن وتجــــرده من

  :وهي )1(أقسام
حـــرى زيـــد أْن : (مـــا يجـــب اقترانـــه بهـــا، وهـــو حـــري واخلولـــق وأولـــى تقـــول -1

) أن(وقــــد ألــــزم هــــذين الفعلــــين ). اخلولقــــِت الســــماء أن تمطــــر(و ) يفعــــل
تفيـــــــد ) أن(لإلشـــــــعار بأنهـــــــا للرجـــــــاء، والرجـــــــاء مخـــــــتص بالمســـــــتقبل، و 

  .االستقبال
 �: ال ذكر أن قوله تعـالىما الغالب اقترانه بها، وهو عسى، وأوشك، مث -2

?���^ �;ُ)i��Z (َ� �;ُ)�2�>���� �)2( حـذف : وأما عسى فجمهور البصـريين علـى أن
 .أْن من خبرها ال يكون إال للضرورة

  :)3(قوله) أن(ومثال التجرد من 
  يـــهِ فِ  مســـيتَ ي أَ الـــذِ  بُ رْ ى الَكـــَســـعَ 

  

  يــــــــــبٌ رِ قَ  جٌ رَ َفــــــــــ هُ اءَ رَ وَ  كــــــــــونُ يَ   *
  

نهــا شــهيرة فــي بابهــا، أّمــا أوشــك فــاألعرف اقتــران أل) أن(ولــم تلــزم عســى 
خبرها بأن ألنها موضوعة لإلسراع المفضـي إلـى القـرب، ونـدر دخـول البـاء علـى 

  :)4(نحو قوله
ــــــأَ  ــــــتُ  اذلُ َع ــــــ ن كِ وِش ــــــمر تَ  نْ أَ ِب   ييِن

  

  ارُ زَ وال أُ  ورُ زُ ًا ال أَ يعَ رِ َصـــــــــــــــــــــــــــ  *
  

  :)5(في خبر عسى قال الشاعر) أن(وندر جعل السين مكان 
ــئً ســى طَ عَ وَ  ــ ي ــِم ــدَ بَ  ئٍ ن طي ــ ع   هِ ذِ َه

  

ــ  * ــالكُ  غــالتِ  ئُ فِ طْ تُ َس ــَل   حِ وانِ ى والَج
  

                                                 

  . 1/263حاشية الصبان  ينظر) 1(

  . 8سورة اإلسراء، اآلية ) 2(

   .9/328في خزانة األدب  .قائله هدبة بن الخشرم) 3(

  . 120، ص 2، وفي ارتشاف الضرب، ج179، ص 2لم أعثر على قائله وقد ورد في التذييل، ج) 4(

، 4، والخزانـة، ج164، والمغنـي، ص 118، ص 7ن رواحة وقد ورد في ابن يعـيش، جالبيت لقسامة ب) 5(
  . 120ص 
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الكثيـر فـي  وهو فعالن كاد وكرب، فيكـون) أن(ن ما يترجح تجّرد خبره م -3
ويقــل اقترانــه بهــا، فمثــال تجريــده مــن أن قولــه ) أن(خبرهــا أن يتجــرد مــن 

��/#,>�� �: تعالىَOَ* ����� ْ'�#G�َJ  �(,ُ �mْN���)1(  قد منع سيبويه دخول أن علـى خبـر
 .)2(...خبر كاد بصريح عباراته

  :)3(فمثاله قوله. أن اقترانها بأن في الشعر ضرورة ويرى
ــــ ــــن  تِ ادَ َك ــــتَ  نْ أَ  ُس فْ ال ــــهِ لَ عَ  يَض ِف   ي

  

ـــــإِ   * ـــــا حَ دَ ذ َغ ـــــ يطـــــةٍ رِ  وُ ْش   ودِ رُ وُب
  

  :)4(قولهك) أن(خبرها من  دفلم يذكر سيبويه فيه إال تجرّ " كرب"أما 
  بوُ ذُ َيـــــ واهُ َجـــــ نْ ِمـــــ بُ ْلـــــالقَ  بَ رُ َكـــــ

  

  وبٌ ُضــغَ  دٌ ْنــهِ : اةُ َشــالوُ  الَ َقــ ينَ ِحــ  *
  

وسـمع مـن اقترانـه بهـا . من أن وهـو الغالـب) يذوب(حيث جّرد خبر كرب 
  :)5(قوله
  اَمـالظ  ىَلـًال عَ جْ سَ  المِ حْ وا األَ وُ ا ذَ اهَ قَ سَ 

  

  اَعــــطَ قْ ن تَ ا أَ َهــــاقُ نَ عْ أَ  تْ َبــــرُ كُ  دْ وَقــــ  *
  

  

 .مقترنًا بأن واألكثر عدمها) أن تقطعا(ب حيث جاء خبر كر 

وهو مـا دّل علـى الشـروع وذلـك لمـا بينـه وبـين : ما يمتنع اقتران خبره بأن -4
لالســـتقبال؛ وذلـــك ) أن(مـــن المنافـــاة؛ ألن المقصـــود بـــه الحـــال، و ) أن(

أنشــأ الســائق يحــدو، وطفــق زيــد يــدعو، وجعــل يــتكلم، وأخــذ يــنظم، : (نحــو
  .)6("وعلق يفعل كذا

ن فـــي أخبـــار جميـــع هـــذه األفعـــال أن يكـــون فاعـــل أخبارهـــا ضـــميرًا ويتعـــي
إال أن يكــون المســند إلـــى " كــاد زيــٌد يخـــرج غالمــه"عائــدًا إلــى اســمها، فـــال يجــوز 

هــو " كــاد زيــد يخــرج نفســه: "ســببيه بمعنــى الفعــل المســند إلــى ضــمير االســم نحــو
  .)7("كاد زيد يموت"بمعنى 

                                                 

  . 71سورة البقرة، اآلية ) 1(

  . 159، ص 3سيبويه، الكتاب، ج ينظر) 2(

  . 9/348، ورد في خزانة األدب نسب لمحمد بن مناذر أحد شعراء البصرة) 3(

   .2/241وقيل لكحلب اليربوعي في الدرر  .سان بني تميمقيل إن هذا البيت لرجل من طي، ونسب ألحد فر ) 4(

  . 330في تخليص الشواهد، ص  البيت ألبي زيد األسلمي) 5(

  . 120 -119، وارتشاف الضرب، ص 310 -309، ص 1شرح ابن عقيل، ج ينظر) 6(

  . 2/304الكافية بشرح الرضي  ينظر) 7(
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ألنهــا إنمــا جــاءت لتــدل علــى ؛ )1(وجــاز فــي مضــارع عســى أن يرفــع ســببه
  :أن فاعلها قد يلبس بهذا الفعل، وشرع فيه، ال غيره، وذلك نحو قوله

ــ ــى الحَ َســا عَ اذَ وَم ــبْ يَ  اجُ ج ــجَ  غُ ُل   هُ دَ ْه
  

  )2(ادِ َيـي زِ ِنـبَ  يرَ فِ ا حَ نَ زْ اوَ جَ  نُ حْ ا نَ ذَ إِ   *
  

كمـا يمتنـع . ويشترط في أسـماء هـذا البـاب أن يكـون معرفـة، أو مقاربـًا لهـا
يم أخبارهــا عليهــا؛ ألن أخبــار هــذه األفعــال خالفــت أصــلها بلــزوم كونهــا أفعــاًال تقــد

ويجـــوز توســـيطها تفضـــيًال لهـــا علـــى إّن . فلـــو قـــدمت الزدادت مخالفتهـــا األصـــل
  .وأخواتها

  :أما إذا اقترن خبر هذه األفعال بأن ففيه قوالن
  .)3(المنع: وثانيهماجواز التوسط كغيره، : أحدهما

  :ا وزيادتهانقصانها وتمامه
  :تستعمل هذه األفعال ناقصة، وتستعمل بعضها تامة

فتســتعمل تاّمــة قاصــرة، ومتعديــة، " كــرب"األفعــال التــي تســتعمل تامــة : أوالً 
والمتعديـة نحــو ) كــل دن قريـب فهـو كـارب(وقـولهم " كـرب الشـتاء: "فالقاصـرة نحـو

  .)4(إذا ضيفته على المقيد) كربت القيد: (قوله
) زيــد عســى أن يقــوم: (ى اســم وهــو المســند إليــه نحــووٕاذا تقــدم علــى عســ

  :جاز في عسى وجهان
مستغنى بهما عن الخبر، فتكـون ) أن والفعل(أن تكون مسندة إلى : األول

  .تامة
تقديرها مسندة إلى الضمير العائد إلى االسم المتقدم عليهـا فيكـون : الثاني

ر فتكـون ناقصـة في موضـع نصـب علـى الخبـ) أن والفعل(الضمير اسمًا، وتكون 
  .)5(وهذه لغة بني تميم

                                                 

  . 2/125ارتشاف الضرب ) 1(

  . قائله الفرزدق) 2(

  . 1/143شرح التصريح على التوضيح ) 3(

  . 125-123، ص2أيضًا أبي حيان األندلسي، ارتشاف الضرب، ج ينظر، 1/208المرجع نفسه ) 4(

  . 1/208شرح التصريح على التوضيح ) 5(
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ويظهـــر أثـــر هـــذين التقـــديرين فـــي حـــال التأنيـــث، والتثنيـــة والجمـــع، فتقـــول 
الزيـدون (، و )الزيـدان عسـى أن يقومـا(و ) هند عسى أن تفلح(على اللغة األولى 
فتقــدر عســى خاليــة مــن الضــمير ) الهنــدات عســى أن يقمــن(و ) عســى أن يقومــوا

ي تامة وأّن الفعل بعدها فـي موضـع رفـع علـى الفاعليـة بهـا في جميع األمثلة، وه
وهــي ومرفوعهــا فــي موضــع رفــع علــى الخبريــة للمبتــدأ قبلهــا، وعلــى اللغــة الثانيــة 

الزيــدون عســوا أن "و " الزيــدان عســيا أن يقومــان"و " هنــد عســت أن تفلــح: "تقــول
  ".الهندات عسين أن يقمن"و " يقوموا

 ����ـ�َ��  &َـ�  �: وجاء به التنزيـل قـال تعـالى. والخلو من الضمير هو األفصح

H$,َK 
�� ٍ$�,َK ?���^ (َ� ',ُ	,ُ)�� '3����h �;#����� �َ&�� 1����	 
�� 1���Y	 ?���^ (َ� "
ُ)�� '3����h "
#����� �)1(.  

  :شروط أسمائها
حــق االســم فــي هــذا البــاب أن يكــون معرفــة، أو مقاربــًا لهــا كمــا فــي بــاب 

  :)3(كقوله )2(نكرة محضة كان، وقد يرد
  هُ نـــــأَ  اهللاُ  هِ ي ِبـــــتِ أْ َيـــــ جٌ رَ ى َفـــــَســـــعَ 

  

  رُ ْمـــأَ  هِ ِتـــليقَ ي خَ ِفـــ مٍ وْ َيـــ ل ُكـــ هُ َلـــ  *
  

  .قليلحيث أتى بخبر عسى فعًال مضارعًا مجّردًا من أن المصدرية، وهذا 
  :توسط أخبارها

منــع تقــديم أخبــار هــذه األفعــال عليهــا، ويتوســط بــين الفعــل واالســم إذا لــم 
  .)طفق يصليان الزيدان(قترن بأن اتفاقًا نحو ي

والســــبب فــــي منــــع تقــــديم أخبارهــــا عليهــــا أن أخبــــار هــــذه األفعــــال خالفــــت 
وأيضــًا فإنهــا . أصــلها بلــزوم كونهــا أفعــاًال، فلــو قــدمت الزدادت مخالفتهــا األصــل

أفعــــال ضــــعيفة ال تتصــــرف فلهــــا حــــال ضــــعف بالنســــبة إلــــى الحــــروف، فــــأجيز 
علـى إّن وأخواتهـا أّمـا إذا اقتـرن خبـر هـذه األفعـال بـأن ففـي  توسيطها تفضيًال لها

  :التوسط قوالن

                                                 

  . 11سورة الحجرات، اآلية ) 1(

  . 2/144همع الهوامع ) 2(

  .351شرح شذور الذهب، ص . قائله محمد بن إسماعيل) 3(
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  .)1(المنع: وثانيهماالجواز كغيره، : أحدهما
  :حذف أخبارها

  :)2(إذا دل دليل على خبر هذه األفعال جاز حذفه وذلك كقول الشاعر
  هُ ت َلــْلــعَ جَ  ارٍ ي َجــي ِفــِبــنْ ذَ  انَ ا َكــَمــ

  

  اَبـرُ كَ  وْ أَ  وتِ الَمـ مَ ْعـطَ  اقَ د ذَ ًا وقَ عيشَ   *
  

  .حيث حذف خبر كربا، والتقدير أو كرب يذوقه
  :عملها

ذكرنــا أن األفعــال فــرع عــن كــان وأخواتهــا فتعمــل عملهــا مــن رفــع المبتــدأ 
وال خـالف فـي ذلـك فقـد كـان الفعـل بعـدها غيـر . اسمًا لها ونصب الخبر خبرًا لها

  .مقرون بأن
وفيــون إلـى أنــه بـدل مــن األول أمـا المقـرون بــأن فـاختلف حولــه؛ فـذهب الك

فقّدم االسم وأّخر المصدر، وذهب المبرد إلى أنـه مفعـول بـه ألنـه ) بدل المصدر(
قـــارب زيـــد القيـــام، وحـــّذر مـــن ) قـــارب زيـــد أن يقـــوم(فـــي معنـــى المصـــدر، فمعنـــى 
ال تـــؤول بالمصـــدر، وٕانمـــا ) أن(ورّد مذهبـــه بـــأن . اإلخبـــار بالمصـــدر عـــن الجثـــة

  .في الفعل تراخياً جيء بها لتدل على أن 
بعضـــهم إلـــى أن موضـــع الفعـــل نصـــب بإســـقاط حـــرف الجـــر ألنـــه  وذهـــب

  .)3(يسقط كثيرًا مع أن
بــدل مــن المرفــوع ســد ) أن والفعــل(وذهــب ابــن مالــك إلــى موضــعه رفــع، و 

  .)��>َ� #o�"�&' (َ� ',ُJ��ْ0#� �)5��n �: كما في قوله تعالى )4(مسد الجزأين

هذه التأويالت تخرج األلفاظ عن مقتضـاها بـال  واتفق مع الرأي القائل بأنّ 
  .ضرورة مع أنها تسوغ في جميعها

  : كقوله )6(وقد وردت أخبارها مفردة منصوبة تنبيهًا على األصل لئال يجهل
                                                 

د، وعلى المنع ابن عصفور والشلوبين، شرح التصريح على التوضيح  )1( 1/143على الجواز المبر .  

  . 18قائله الحطيئة في ديوانه، ص ) 2(

  . 1/511ينظر شرح األشموني ) 3(

  . 2/138، همع الهوامع 2/119ينظر ارتشاف الضرب ) 4(

  . 2سورة العنكبوت، اآلية ) 5(

  . 2/138همع الهوامع ) 6(
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ــــكْ أَ  ــــ تَ رْ َث ــــلِ مُ  لِ ذْ ي الَعــــِف اً َمــــائِ ًا دَ ح  
  

ـــَرن ال تُ   * ـــ ْكِث ـــي عَ إن   )1(اً مَ ائِ َصـــ يتُ َس
  

في خبر عسـى إذا اقتـرن بـأن، أنـه إذا تجـّرد  ومما يدل كذلك على األصل
 :)3(نحو قوله )2(منها كان مرفوعًا والفعل يرفع بوقوعه موقع االسم

  رٍ ادِ قَ  ◌ِ ابن الدِ بِ  نْ ي عَ نِ غْ يُ  ى اهللاُ سَ عَ 
  

  ونُ كُ ُســــ ابِ َبــــالر  نَ وْ َجــــ رٍ ِمــــهَ نْ مُ بِ   *
  

  :معنى كاد في النفي واإلثبات
في كاد إثبات لوقوع الخبـر، وٕاثباتهـا إلى أن ن )5(وابن يعيش )4(ذهب الفراء

#ـــD# �: وٕاثباتهــا نفــي لوقوعـــه بقــول الفـــراء فــي تفســـير قولــه تعــالى "̂��7َ0�� َe��  #Gَــ�)�� 

#Dُ%���#��)6(وقوله ،) :وال يكاد يسيغه فهو يسيغه.(  

فيما قد فعـل، وفيمـا لـم يفعـل، فأمـا مـا قـد فعـل ) ال يكاد(والعرب قد تجعل 
مــا أتيتــه وال : ولــم يفعــل فقولــك فــي الكــالم) كــاد(فهــو بــين هنــا، أمــا مــا دخلــت فيــه 

 -واهللا أعلـم–فهذا عنـدنا  )�p���hَ� #+�=�� �;َ& �=َ)�� ��<'���� �)7 8ِ9َ' �: كدت، وقول اهللا عز وجل

  .)8(أنه ال يراها -أعلم
أمـــا جمهـــور النحـــويين فعلـــى أّن نفيهـــا نفـــي لوقـــوع الخبـــر، وٕاثباتهـــا إثبـــات 

فمقاربــة البكــاء . ب زيــٌد البكــاءر قــا: فمعنــاه) كــاد زيــٌد يبكــي: (فــإذا قــال قائــل )9(لــه
  .)10(ثابتة ونفس البكاء منتٍف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة

والـراجح قــول الجمهـور؛ ألن كــاد فعــل يـدل فــي حالــة اإلثبـات علــى مقاربــة 
كـاد المنفـي فإنـه ينفـي  الخبر، وال يدل على وقوعه في أية صورة من الصور، أما

                                                 

  . 185قائله رؤبة في ملحقات ديوانه، ص ) 1(
  . 118 -7/115شرح المفصل  ينظر) 2(
  . قائله مجهول) 3(
هـ، مـن 207هـ، وتوفي سنة 144أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو، ولد بالكوفة سنة ) 4(

  . معاني القرآن: مصنفاته
  . 2/72معاني القرآن  ينظرو . 125 -7/124في كتابه شرح المفصل ) 5(
  . 17سورة إبراهيم، اآلية ) 6(
  . 40سورة النور، اآلية ) 7(
  . 272 -2/271الفراء، معاني القرآن ) 8(
  . 271الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص ) 9(
  . 532 -1/531شرح األشموني ) 10(
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ال : (مقاربــة الخبــر، ولهــذا كــان الخبــر المنفــي بعــده أبلــغ مــن المنفــي بدونــه، فقولنــا
هــذا  أصــدقُ  أكــادُ : (غــل فــي نفــي التصــديق مــن قولنــاأو ) هــذا الخبــرَ  قُ أصــدّ  أكــادُ 

  .)1()الخبرَ 
قـال أبـو  )2(أما دخول النفي على خبر كاد فإنه لم يرد في نص موثـوق بـه

، ولكـــن )3()طـــال حتـــى كـــاد صـــبٌح ال ينيـــر: مع نفـــي خبرهـــا قـــالوســـ: (أبـــو حيـــان
قضــيُت أيامــًا فــي بلــٍد كــاد : (ومعنــى قولنــا. النحــاة أجــازوا ذلــك، والقيــاس ال يمنعــه

أن المطــر قــارب أّال ينقطــع فــالنفي منصــب علــى االنقطــاع ) ال ينقطــعُ  فيــه المطــرُ 
  .ال على مقاربة االنقطاع
، )ال ينقطـعُ  المطـرُ  كـادَ : (وقولنـا) ينقطـعُ  رُ المط ما كادَ : (والفرق بين قولنا

أن النفي في الجملة األولى منصب على مقاربـة االنقطـاع، أمـا النفـي فـي الجملـة 
الثانية فهو منصب علـى االنقطـاع نفسـه، ولهـذا كـان النفـي فـي األولـى أوغـل مـن 

  .النفي في الثانية
ر المنفـي بنفـي ومعنى هذا أن الخبر المنفي بنفي يسبق كاد أبعد مـن الخبـ

  .)4(يجيء بعدها

                                                 

جلـة مجمـع اللغـة العربيـة، إشـراف إبـراهيم معنى كاد في اإلثبات والنفـي، م: أحمد الحوفي، مقال بعنوان) 1(
  . 65م، ص 1974مايو  -هـ1394أنيس، الجزء الثالث، ربيع الثاني 

  . المرجع نفسه) 2(

  . 2/119ارتشاف الضرب ) 3(

  . المرجع نفسه، والصفحة نفسها) 4(
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  المبحث الثالث

  ظّن وأخواتها

  
نواســخ االبتــداء لــذلك اختلــف النحــاة القــدماء والمحــدثون فــي عــّد ظــّن مــن 

كمـــــا ذهــــــب  )1(نجـــــد أن بعضـــــهم وضــــــعها فـــــي بــــــاب المتعـــــدي وغيـــــر المتعــــــدي
إلى أن المفعولين في باب ظن لـيس أصـلهما المبتـدأ والخبـر، بـل همـا  )2(السهيلي

فألنه ال يقـال زيـد عمـرو إال علـى ) ظننُت زيدًا عمراً (عولي أعطى، واستدل بـ كمف
جهة التشبيه، وأنت لم ترد ذلك مع ظننُت، وأجيب بالمنع، وأن المـراد ظننـُت زيـدًا 
عمرًا فتبين خالفه، كما ذهب الفراء إلى أن الثـاني منصـوب علـى التشـبيه بالحـال 

ومجــرورًا، وعــورض بوقوعــه معرفــة وضــميرًا مســتدًال بوقوعــه جملــة، وظرفــًا وجــارًا 
جامــدًا، وبأنــه ال يــتم الكــالم بدونــه، وتــابع بعــض المحــدثين القــدماء فــي رأيهــم هــذا 
احتج بـأن األفعـال هنـا لهـا مقومـات األفعـال األساسـية، فنجـد أّن لهـا فـاعًال، ولهـا 

  .)3(مفعولين كما في األفعال المتعدية
ّدها مـن نواسـخ االبتـداء، فإنـه بعـد وذهب البعض اآلخر من النحـاة إلـى عـ

، )4(أن ذكـــر نواســـخ االبتـــداء أتبعهـــا هـــذه األفعـــال باعتبارهـــا مـــن نواســـخ االبتـــداء
، ذلــك باعتبارهـــا داخلــة علــى مـــا أصــله المبتـــدأ )5(وتــبعهم أيضــًا بعـــض المحــدثين

والخبـــر، والـــدليل علـــى ذلـــك هـــو أن مفعولهـــا الثـــاني الـــذي هـــو خبـــر فـــي األصـــل 
  .به جملةيجيء جملة أو ش

  

                                                 

  . 1/39سيبويه، الكتاب ) 1(

لغــــة والنحــــو، صــــاحب االختراعــــات، هــــو عبــــد الــــرحمن الســــهيلي بــــن عبــــد اهللا بــــن أحمــــد، إمــــام فــــي ال) 2(
  . هـ581واالستنباطات، توفي سنة 

 -1/246، وشـــرح التصـــريح علـــى التوضـــيح 1/171النحـــو الوصـــفي مـــن خـــالل القـــرآن الكـــريم  ينظـــر) 3(

247 .  

  . 1/416، شرح ابن عقيل 2/1شرح األشموني  ينظر) 4(

  . 123النواسخ الفعلية والحرفية، ص ينظر) 5(
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  :)1(فمثال الجملة قول الشاعر
  يِنـــتُ لْ وخِ  ن ُهـــم ي عَ انِ وَ ي الَغـــانِ َعـــدَ 

  

  لُ و أَ  وَ وُهـ هِ ى ِبـَعـدْ أُ  الَ َفـ ي اسـمٌ لِ   *
  

  :)2(ومثال شبه الجملة قوله
ـــ ـــمِ عُ زْ تَ  نْ إِ َف ـــي كُ يِن ـــجْ أَ  تُ ْن ـــ لُ َه   مُ يكُ ِف

  

  لِ ْهـالجَ بِ  كِ دَ ْعـبَ  مَ لْ الحِ  تُ يْ رَ ي شَ ن إِ فَ   *
  

جملــة أو شــبه الجملــة مــن المحــال أن تقــع مفعــوًال بــه فــي غيــر هــذا وهــذه ال
الموضع، فدّل ذلك على أنها في األصل خبـر؛ ألن األخبـار فـي الجملـة االسـمية 
تــأتي جملــة وشــبه جملــة، ولــو كانــت مفعــوًال بــه علــى األصــل لــم يكــن فــي اإلمكــان 

  .أن تكون جملة أو شبهها
ال يكــون إال  لثــاني ألعطــى ومــنححًا أن المفعــول اوالــذي يزيــد األمــر وضــو 

مفــردًا، وال يكــون جملــة أو شــبه جملــة، لـــذلك ال يمكــن االقتصــار فــي هــذا البـــاب 
علــــى المفعــــول األول بخــــالف بــــاب أعطــــى فإنــــه يجــــوز فيــــه ذلــــك لعــــدم ارتبــــاط 

  .)3(المفعول األول بالثاني في األصل
  :عملــها

علهـــا فتنصـــبهما هـــذه األفعـــال تـــدخل علـــى المبتـــدأ والخبـــر بعـــد اســـتيفاء فا
علــى أنهمــا مفعــوالن لهــا وذلــك لبيــان النســبة الواقعــة بينهمــا الناشــئة مــن العلــم أو 

يكـون  احتمل أن يكون الحكـم منـك عـن علـم، وأن )زيد قائم(الظن، فإنك إذا قلت 
) ظننـُت زيـدًا قائمـاً (علـم أنـه عـن علـم، أو ) علمُت زيدًا قائمـاً (عن ظن، فإذا قلت 

  .)4(سائر أخواتهاعلم أنه عن ظن وكذا 
  :عددها ودالالتها

أحـدهما أفعـال القلـوب، وثانيهمـا أفعـال التصـيير : أفعال هـذا البـاب نوعـان
أمـا أفعــال القلــوب وٕانمــا قيــل لهــا ذلـك ألن معانيهــا قائمــة بالقلــب، ولــيس كــل قلبــي 

مــا ال يتعــدى بنفســه، نحــو فّكــر وتفكــر، : ينصــب مفعــولين بــل القلبــي ثالثــة أقســام

                                                 

  . 370، في ديوانه، ص ن تولبقائله النمر ب) 1(

  . 11/249، في خزانة األدب قائله أبو ذؤيب الهذلي) 2(

  . 124 -123والحرفية، ص  النواسخ الفعلية) 3(

  . 1/120الكواكب الدرية  )4(
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لواحــد نحــو عــرف وفهــم، ومــا يتعــدى الثنــين وهــو المــراد، فيقســم إلــى ومــا يتعــدى 
  :أربعة أقسام

وجد، وألفى، وتعّلم؛ بمعنـى : (ما يفيد في الخبر يقينًا، وهو أربعة: أحدهما
  ).أعلم، ودرى

��ـ�Nْ&َ�  �;#<1َـ,�'  ِ9	�A#ـ;�  �: وقولـه تعـالى )���h �)1ـ�3'  >#ـ,�  '& AـD�  ^��ـ=�  7َMِـ=#�+#  �: قـال تعـالى� 

�SY&�َR �)2(.  

  :وقال الشاعر
ـــ مْ لـــعَ تَ  ـــن  اءَ فَ ِش ـــقَ  سِ فْ ال ـــ رَ ْه   اهَ و دُ َع

  

  )3(رِ ْكـوالمَ  لِ يـحَ ي الت فِ  فٍ طْ لُ بِ  غْ الِ بَ فَ   *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمَ    )3(رِ ْك

  

  :وصلتها كقوله" أنّ "على " تعّلم"واألكثر وقوع الفعل 
ـــــــقُ فَ  ـــــــ ن أَ  مْ لـــــــعَ تَ  تُ ْل ِغـــــــ دِ يْ للص ةً ر  

  

ـــــــاتِ قَ  كَ إنـــــــا فَ هَ عْ يْ َضـــــــتُ  ال وإِ   *   )4(هْ ُل
0  

  :قوله) درى(ومثال 
  طْ بِ تَ اغْ َفـ وَ رْ ا ُعـَيـ دِ ْهـالعَ  ي فِ الوَ  تَ يْ رَ دُ 

  

ـــ  * ـــبَ تِ اعْ  إن َف ـــالوَ ًا بَ اَط ـــدُ مِ حَ  اءِ َف   )5(ي
  

واألكثــر فــي هــذا أن يتعــدى بالبــاء، فــإذا دخلــت عليــه الهمــزة تعــدى اآلخــر 
�Dِ� �e�� ;ُJ'�Z�Gََ �: بنفسه نحو قوله تعالى �)6(.  

جعـــل، وحجـــا، وعـــّد، : انـــًا، وهـــو خمســـةمـــا يفيـــد فـــي الخبـــر رجح: والثـــاني
َ ���m�E ُ,' �: وهب، وزعم، نحوَ)�q�َ �2ْ&' �
��OA&' �;#< #G��6�^ ِ
�2�>"�&' �ًr�َ	ِ9 �)7(. وقوله)8(:  

  ةٍ َقـا ثِ َخـو أَ رٍ ْمـا عَ َبـو أَ جُ حْ أَ  تُ نْ كُ  دْ قَ 
  

ــــلَ ى أَ تــــحَ   * ــــبِ  تْ م ــــلِ ًا مُ َمــــوْ ا يَ َن اتُ م  
  

  .فنصب مفعولين) ظنّ (بمعنى ) حجا(ث ورد الفعل حي
                                                 

  . 20سورة المزمل، اآلية ) 1(
  . 69سورة الصافات، اآلية ) 2(
   .1/247، وشرح التصريح 9/129دب في خزان األ .قائله زياد بن سيار بن عمرو بن جابر) 3(
   ).أذن( 13/13، ولسان العرب 135في ديوانه، ص  .قائله زهير بن أبي سلمى) 4(
   .2/245، والدرر 2/33ورد في أوضح المسالك،  .قائله مجهول) 5(
  . 16سورة يونس، اآلية ) 6(
  . 19سورة الزخرف، اآلية ) 7(
  .440، ص البيت لتميم بن مقبل في تلخيص الشواهد) 8(
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  :وقوله
  ىَنــالغِ  يِفــ كَ كَ يْ رِ ى َشـلَ وْ الَمــ دِ دُ ْعـتَ  الَ َفـ

  

  )1(مِ دَ ي الَعــِفـ كَ يكُ رِ ى َشــلَ وْ ا الَمـَمـن كِ ولَ   *
  )1(مِ دَ الَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :وقوله
ـــــتَ مْ عَ زَ  ـــــِن ـــــخًا ولَ يْ ي َش ـــــبِ  تُ ْس   يخٍ َش

  

*   ـــَمـــإن ـــ خُ يْ ا الش ـــ نْ َم ـــبِ دَ  ب دِ َي   )2(ايَب
  


	��� �َ���� �: ا وقوعه على أْن وأّن وصلتها نحوواألكثر في هذ�� ���َ�َ� �َ� ��� ',ُ!�m�6#��)3(.  

  :وقال الشاعر
ــــعَ د زَ َقــــوَ  ــــأَ  تْ َم ــــغَ ي تَ ن ــــبَ  تُ رْ ي   اهَ دَ ْع

  

  )4(رُ يـغَ تَ ال يَ  ز ا الذي يـا َعـذَ  نْ مَ وَ   *
  )4(رُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَ تَ يَ 

  

. علــمرأي، و : والغالــب كونــه لليقــين وهــو اثنــان: مــا يــِرُد بــالوجهين: والثالــث

��m��������  '3=	ِ9 #Dَ	�A#;� �: كقوله تعالى* #+'��َ	�� �36�ِ�َK �)5( وقوله تعـالى :� �;َ �^�َ* #DA	َ�  َـ�&  �Dـ�  9ِ&َـA&ِ9  #DـA &' 


" *sَِ)� �: وقوله تعالى )6(�#<,#2ُ0�2�^�  ������7(� �#-��(.  

  .في اآلية الكريمة للداللة على اليقين) رأي(فقد وردت 
) أنّ (فـــي اآليـــة أعـــاله علـــى مفعـــولين بواســـطة ) أعلـــم(ى الفعـــل وقـــد تعـــدّ 

  .جائزانالمؤّكدة، المشّددة وفي اآلية التالية لها بغير واسطة ذلك على أن األمرين 
ـــع ظـــن، : مـــا يـــرد بـــالوجهين، والغالـــب كونـــه للرجحـــان، وهـــو ثالثـــة: والراب

  :وحسب، وخال كقوله
  ايَ الِ َصـ بِ رْ ى الَحـَظـلَ  تْ ب شَ  نْ إِ  كَ تُ نْ نَ ظَ 

  

  )8(ادَ ر َعــمُ  اَهــنْ عَ  انَ َكــ نْ يمَ ِفــ تُ دْ ر َعــفَ   *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ    )8(ادَ ر َع

  

                                                 

   .29في ديوانه، ص  .قائله النعمان بن بشير األنصاري الخزرجي) 1(
  . 381ص، 11، ج1/122شرح ابن عقيل، الكواكب الدرية  ينظر. البيت من كالم أبي أمية الحنفي، واسمه أوس) 2(
  . 7سورة التغابن، اآلية ) 3(
   .328في ديوانه، ص  .قائله كثير عزة) 4(
  . 7 -6آليتان سورة المعارج، ا) 5(
  . 19سورة محمد، اآلية ) 6(
  . 10سورة الممتحنة، اآلية ) 7(
  1/156وشرح األشموني . 2/42قائله مجهول، ورد في أوضح المسالك، ) 8(
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فــإن للظــّن هنــا احتمــالين، أن يكــون بمعنــى اليقــين، ) ظننتــك(الشــاهد فيــه 
  .وأن يون بمعنى الرجحان

��ِ;� �َ� ,ُK�ti	i�ُI�� ;#�A,)� �: وكقوله تعالى��Z �)1( وكقول الشاعر:  

ـــكُ وَ  ســـبنَ ا حَ ن مةً حْ َشـــ اءَ َضـــيْ بَ  ا كـــل  
  

  )2(ارَ َيــــمْ وحِ  امَ ذَ ا ِجــــَنــــيْ قَ الَ  ةَ ي ِشــــعَ   *
  

  ).شحمة(و ) كل بيضاء(بمعنى الرجحان فنصب مفعلوين هما ) حسب(حيث استعمل 
  :وقوله

ــالت  تُ بْ ِســحَ  ــَق ــخَ  ودَ ى والُج ــتِ  رَ ْي   ةٍ ارَ َج
  

  )3(الَ اقِ ثَـ حَ بَ ْصـأَ  ءُ رْ ا الَمـذا َمـًا إِ احَ بَ رَ   *
  )3(الَ اقِ ثَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ).خير(و ) التقى(ليقين فنصب مفعولين هما حيث ورد الفعل حسب مفيدًا ل
  :وكقوله

  ىهـوً ا ذَ  -فَ رْ الطـ ضِ ِضـغْ تُ  مْ َلـ نْ إِ – كَ الَ خَ أَ 
  

  )4(دِ جْ الوَ  نْ مِ  اعُ طَ تَ سْ ا ال يُ مَ  كَ ومُ سُ يَ   *
  )4(دِ جْ الوَ 

: وقــد تــرد علــم بمعنــى عــرف، وظــن بمعنــى اتهــم، ورأى بمعنــى الــرأي أي

�#vُـ,)ِ  ��ـ
  ��hَـ���E(ُ;  ��'& ّـD#  �: المـذهب، وحجـا بمعنـى قصـد، فيتعـدين إلـى واحـد نحـو 

�;ُ)�M���"�ُ� َe �(,#2َ �mَM �ًc���d �)5( رأى أبو حنيفـة حـل كـذا، ورأى الشـافعي حرمتـه: "وتقول "

  ".حجوُت بيت اهللا"و " حرمته
  .وترد َوَجَد بمعنى َحِزَن أو َفَقد فال يتعديان

 تتعــّدى وتــأتي هــذه األفعــال وبقيــة أفعــال البــاب لمعــاٍن ُأَخــر غيــر قلبيــة فــال
  ".أفعال القلوب: "لمفعولين وٕانما لم يحترز عنها ألنها لم يشملها قولنا

                                                 

  . 46سورة البقرة، اآلية ) 1(
  . 435، في تخليص الشواهد، ص قائله زفر بن الحارث الكالبي) 2(
  . 11/38، ولسان العرب 246ص  ، في ديوانه،قائله لبيد بن ربيعة) 3(
  . 1/346، شرح التصريح 2/45، ورد في أوضح المسالك قائله مجهول) 4(
  . 78سورة النحل، اآلية ) 5(
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ــاني أفعــال التصــيير أو التحويــل كجعــل، وتــرك، واتخــذ، وَتِخــَذ، : النــوع الث

�	��ْ����� �: قال تعـالى. وصير، وَوهبَ َ� �ُ�  �َـ��  �: وقولـه )1(� ����ُ���� �����َ��� �! #  "ـ� &%  �ـ$ �  '�	ـ� �ُ��*ِ)ـ�%� 

���/,:3ََ �: وقوله )3(� '�	�9ٍ �7% "��5��6 "�����23%4 '�	����0َ1 ��/َ!�.ْ��� �، و )2(� .ُ-,���ً �;ّ��� ��=%���!�'ِ*  3t�� �h�)4(.  

�)4(.  
  .وهبني اهللا فداك أي صّيرني وهذا مالزم للمعنى: "وقالوا

  :أحكامــها
  :لهذه األفعال ثالثة أحكام

  .، وهو واقع في الجميعاإلعمال، وهو األصل: األول
وهو إبطال العمل لفظـًا ومحـًال، لضـعف العامـل بتوسـطه : اإللغاء: الثاني
  ".زيد قائم ظننت"و " زيد ظننت قائم"أو تأخره كـ 

 :)5(وكقول الشاعر

  ينِ دُ وِعـــتُ  مِ ؤ اللـــ يـــابنَ  يـــزِ اجِ رَ األَ  بِ أَ 
  

  ورُ والَخــ اللــؤمُ  تَ ْلــخِ  يــزِ اجِ رَ ي األَ وِفــ  *
  

  :وقال آخر
ـــــــهُ  ـــــــَم ـــــــعُ زْ ا يَ دانَ ي ا َس ـــــــن وإِ  انِ َم   اَم

  

ـــيَ   * ـــيْ أَ  نْ ا إِ نَ انِ ودَ ُس ـــاهُ مَ نْ غَ  تْ رَ َس   )6(اَم
  

وٕالغــــاء المتــــأخر أقــــوى مــــن إعمالــــه، والمتوســــط بــــالعكس، وقيــــل همــــا فــــي 
  .وٕاني أرى أن إلغاء المتأخر أفضل من إعماله. المتوسط بين المفعولين سواء

  

                                                 

  . 23سورة الفرقان، اآلية ) 1(
  . 109سورة البقرة، اآلية ) 2(
  . 99سورة الكهف، اآلية ) 3(
  . 125سورة النساء، اآلية ) 4(

، وشـــرح أبيـــات ســـيبويه 1028، نســـب لجريـــر فـــي ملحـــق ديوانـــه، ص المنقـــريقائلـــه منـــازل بـــن زمعـــة ) 5(
1/407 .  

  . )يسر(، 5/295، ولسان العرب 446، في تلخيص الشواهد، ص قائله أبو أسيدة الدبيري) 6(
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ن إبطــال عملهــا لفظــًا، ال محــًال، لمجــيء مــا لــه أمــا التعليــق فهــو عبــارة عــ
0َ��'+# &�2َ
ِ ^� �2#,'ْ ��&َ`َ=� �: الم االبتداء نحو قوله تعالى: ، وهوبعدهصدر الكالم �d'  ـ���  #Dَـ& 

T�* �V���hw' �
�� �l�t�h �)1(.  

ُ,)�  >�-#&1�َ ��� ^� ��2.� &َ`َ=� �: وما النافية نحو �̀v����)2(.  

  
علمـت واهللا ال : "ان في جـواب قسـم ملفـوظ بـه أو مقـّدر نحـووال وٕان النافيت

 6A& Aeِ9ِ!ْـi�ُIَM�� (ِ9  �;ُ0ـ,)�  �: وقولـه تعـالى" علمت إن زيد قـائم"و " زيد في الدار وال عمرو

3t�� َK �)3(  ًأي ما لبثتم إال قليال.  

  :واالستفهام، وله صورتان

 ��9ِ)� �: جملـة، نحـوأن يعتـرض حـرف االسـتفهام بـين العامـل وال: إحداهما

xِZ�Gَ� Hn�ِ�َKَ� $َ� H=��m�� �"� �(�#=�^,ُM �)4(.  

 �ixَ &�ـ���m َ;�  �: عمـدة كـان، نحـو: أن يكون فـي الجملـة اسـم اسـتفهام: والثانية

ِ
�����X�/ْ&' ?�W�>َ� �)5( .أو فضلة نحو :� #;َ �m���4�� �
��OA&' ',#2َ َC "xَ� ٍnَ َ`�#� �(,#6� َ`��� �)6(.  

  :)7(والم جواب القسم قول الشاعر
ـــــــولَ  ـــــــلِ عَ  دْ َق ـــــــلِ  تُ ْم ـــــــنِ مَ  ن يَ تِ أْ َت   ييِت

  

ــــنَ المَ  ن إِ   * ــــال تَ  ااَي   اهَ امُ هَ ِســــ يُش ِط
  

فـي الم القسم، وتسمى الم جواب القسـم، والقسـم جوابـه ) لتأتينّ (فالالم في 
محل نصب معّلق عنها العامـل بـالم القسـم ال جملـة الجـواب فقـط، فسـقط مـا قيـل 

                                                 

  . 102سورة البقرة، اآلية ) 1(

  . 65سورة األنبياء، اآلية ) 2(

  .52اإلسراء، اآلية سورة ) 3(

  .109اآلية األنبياء، سورة ) 4(

  .  12سورة الكهف، اآلية ) 5(

  . 227سورة الشعراء، اآلية ) 6(

  9/159، خزانة األدب 308في ديوانه، ص  قائله لبيد بن ربيعة) 7(

الثالث التعليق
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أن جملـــة جـــواب القســـم ال محـــل لهـــا، وأن الجملـــة المعّلـــق عنهـــا العامـــل لهـــا  مـــن
  .المعلقاتفي  )2("ولم يذكر أصحابنا الم القسم: "ولهذا قال أبو حيان. )1(محل، فيتنافيان

هنــا قــد ) علــم(ســيبويه مــذهبًا يخرجنــا مــن هــذا اإلشــكال، وهــو أن وذهــب 
واهللا لتـــأتيّن : "كأنـــه قـــالوأصـــبحت بمعنـــى القســـم ف. ت عـــن معناهـــا األصـــليخرجـــ
وتكون الجملة حينئٍذ ال محل لها وتخرج عّما نحن فيه مـن التعليـق، وذلـك " منيتي
  .)3(فيها معنى التحقيق) علمت(ألن 

0ْ��ٌ &xِZ�Gَ� #DA �mَ ��9ِ)� �: ولعل نحو قوله تعالى�* �;ُ)A& �)4(.  

  :)5(ولو الشرطية كقول الشاعر
  اً َمــــاتِ حَ  ن و أَ َلــــ وامُ ْقــــاألَ  مَ ِلــــعَ  دْ َقــــوَ 

  

  رُ ْفــــوَ  هُ َلــــ انَ َكــــ الِ الَمــــ اءَ رَ َثــــ ادَ رَ أَ   *
  

  )قبلها) لو(عن العمل، وهو ينصب مفعولين لوقوع ) علم(حيث عّلق الفعل    
وال يــــدخل اإللغــــاء وال التعليــــق فــــي شــــيء مــــن أفعــــال التصــــيير، وال قلبــــي 

اهما مـــن أفعـــال َهـــْب، وتعّلـــم، فإنهمـــا يلزمـــان األمـــر، ومـــا عـــد: جمـــد، وهـــو اثنـــان
  ).وهب(الباب متصرف إال 

وتشــارك هــذه األفعــال رأي الحلميــة : جــواز اتحــاد الفاعــل والمفعــول: الرابــع
والبصرية فيجوز فيهـا أن يكـون فاعلهـا ومفعولهـا ضـميرين متصـلين متحـدين، أي 

" علمنـــي منطلقــًا، وعلمتــك منطلقـــاً : "بــأن يكــن مرجــع الضـــميرين شــيئًا واحــدًا مثــل

أمـا فـي . أي إن رأي نفسـه )6(�'�4ـZ   ?��ْ%َ0"�+# �َ) {v��َ&}6ْ%َـ?   '&sِْ	��ـ�)�  9ِ)" �: وقوله تعالى
ضــربُت نفســي، والفــرق بينهمــا : ضــربتني، بــل يقــال: غيــر هــذه األفعــال، فــال يقــال

وبـــين األفعـــال القلبيـــة أّن علـــم الشـــخص بنفســـه أكثـــر فســـاغ فيهـــا ذلـــك الخـــالف، 

                                                 

  . 255 -10/254شرح التصريح على التوضيح  ينظر) 1(

  . 3/110ارتشاف الضرب  ينظر) 2(

  . 3/110سيبويه، الكتاب  ينظر) 3(

  . 111اآلية سورة األنبياء،) 4(

  . 2/264، وفي الدرر 202، في ديوانه، ص قائله حاتم الطائي المشهور بالجود) 5(

  . 7-6سورة العلق، اآليتان ) 6(
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هـــا بغيـــره، ألنهمـــا ليســـا فـــي الحقيقـــة فـــاعًال بخـــالف غيرهـــا لتعّلـــق فعـــل الفاعـــل في
  .)1(أي نفسه" ظّن زيد زيدًا قائماً : "ومفعوًال، والقياس

  :تصرفها وجمودها
والــــذي يخــــتص بالتصــــرف أفعــــال القلــــوب، أمــــا أفعــــال التحويــــل فجميعهــــا 

متصــرفة، : جامـدة، وتنقسـم أفعـال القلــوب مـن حيـث التصـرف وعدمــه إلـى قسـمين
: ما عدا هـب، وتعلـم، فيسـتعمل منهـا الماضـي، نحـو: ةفالمتصرف: وغير متصرفة

  زيد : "، واألمر نحو"أظن زيدًا قائماً : "والمضارع نحو" ظننت زيدًا قائماً "
ويثبـت لهـا كلهـا " عجبت من ظنك زيدًا قائمـاً : "، والمصدر نحو"مظنون أبوه قائماً 

) مهــب، وتعلّــ(مــن العمــل وغيــره مــا ثبــت للماضــي، وغيــر المتصــرف اثنــان همــا 
  .)2(بمعنى اعلم فال يستعمل منهما إال صيغة األمر

  :حذف أحد المفاعيل أو كليهما
ــ
� �: لـــدليل، نحـــو: ويجـــوز باإلجمـــاع حـــذف المفعـــولين اختصـــارًا، أي  �َ��ـ

�T�q�َJ��#d �
��OA&'  �;ُ0�ُJ  �(,#2# �̂XَM�)3( وتزعمونهم شركائي: والتقدير.  

  :)4(وقول الشاعر
  ةٍ ن ُســـــــــ ةِ أيــــــــبِ  مْ أَ  ابٍ تَــــــــكِ  ي أَ ِبــــــــ

  

ــ  *   بُ َســحْ ّي وتَ َلــًا عَ ارَ م َعــهُ ب ى ُحــرَ َت
  

  .وتحسب حّبهم عارًا عليّ : والتقدير
ويمتنــــع باإلجمـــــاع حـــــذف أحــــدهما اقتصـــــارًا، وأمـــــا اختصــــارًا فمنعـــــه ابـــــن 

  :)6(وأجازه الجمهور كقوله )5(ملكون
  هُ رَ ْيـــــي غَ نـــــظُ ال تَ َفـــــ نزلـــــتِ  دْ َقـــــلَ وَ 

  

ـــــمِ   * ـــــةِ زِ نْ مَ ي بِ ن ـــــالمُ  ب ِحـــــالمُ  ل   مِ رِ ْك
  

                                                 

  . 26-1الكواكب الدرية ) 1(

  . 1/432شرح ابن عقيل  ينظر) 2(
  . 74سورة القصص، اآلية ) 3(
  . 9/137، في خزانة األدب قائله الكميت بن زيد األسدي) 4(
  . 64 -63، ص 2ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج ينظر) 5(
  . 2/405، واألشباه والنظائر 191، في ديوانه، ص قائله عنترة بن شداد العبسي) 6(
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ـــدليل علـــى المحـــذوف وتقـــدير  ـــام ال ـــاني لظـــّن لقي حيـــث حـــذف المفعـــول الث
  ".فال تظّني غيره واقعاً : "الكالم

  :إجراء القول مجرى الظن
ُتحكى الجملة الفعلية بعد القول، وكذا االسـمية، وُسـليم يعملونـه فيهـا عمـل 

  :)1(ظّن، وعليه يروى قوله
ــذَ إِ  ــابْ و  ينِ وَ أْ ى َشــرَ ا َجــا َم   عطفــه ل َت

  

  بِ أَ ثْــأَ بِ  تْ ر َمــ يحِ الــر  يــزَ زِ هَ  ولُ قُــتَ   *
  

وغيــــرهم . بالنصــــب علــــى المفعوليــــة، وهــــذا مــــذهب ســــليم... تظــــن هزيــــز: أي
  :يشترط شروطًا وهي

  .كونه مضارعاً  -1
 ".أتقول عمرًا منطلقاً : "كونه حاًال نحو -2

 ".أتقول للعميان عقالً "كونه بعد استفهام بحرف أو باسم سمع الكسائي  -3

 .يفصل بين االستفهام والفعل الّ أ -4

  .)2("تقول لزيد عمرو منطلق"وأن ال يتعّدى بالالم كـ : وقال السهيلي
  :تعدي بعض هذه األفعال إلى ثالثة مفاعيل

ذات المفعـــولين ورأي أختهـــا فينصـــبان ) علـــم(قـــد تـــدخل همـــزة النقـــل علـــى 
  :ثالثة مفاعيل
، واألخيـران أصـلهما المبتـدأ الذي كان قبل دخول همزة النقـل فـاعالً : أولها

أعلمــت : "ثــم أتــى بهمــزة النقــل وقيــل) علــم زيــد عمــرًا فاضــالً : (والخبــر، فــإذا قلــت
، ونصـبت بالفعـل ثالثـة مفاعيـل صـار أولهـا الـذي كـان فـاعًال، وهـو "عمرًا فاضالً 

أعلمــت : "، عليــه نحــو)3(زيــد فــي هــذا المثــال مفعــوًال أوًال فيجــوز حذفــه واالقتصــار
، وأمــا الثــاني والثالــث فحكمهمــا بعــد النقــل كحكمهــا قبلــه مــن جــواز "ضــالً عمــرًا فا

  .)4(الحذف اختصارًا وعدمه اقتصارًا والتعليق واإللغاء

                                                 

   49في ديوانه، ص  قائله امرؤ القيس بن حجر الكندي،) 1(

  . 72 -67، ص2، جفي ديوانه قائله امرؤ القيس بن حجر الكندي )2(

  . دون دليل، أما الحذف اختصارًا فلدليل: معنى الحذف اقتصاراً ) 3(

  . 1/130الكواكب الدرية ) 4(
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وأكثر ما يرد الفعل المتعّدي إلى ثالثة مبنيـًا للمفعـول، وقـد ورد فـي القـرآن 
  . ):َNA&�)1� !َJ �;ُ0ْ� َK �,َ&�� �;#�َJ'�Zَ� '3z�������� 3t�* �]�Dّ &' T# �#�ِ�(َ�#;# 8ِ9ْ �: قال تعالى: مبنيًا للمعلوم

فكــاف الخطــاب المفعــول : نجــد فــي هــذه اآليــة تصــريحًا بــالمفعوالت الثالثــة
األول، وضمير الغائبين الثاني، وقليًال الثالث، وكذلك األمر في جملـة الشـرط إال 

التصـال لـم يشـعرا إال أن الضـمائر بمـا لهـا مـن صـفة ا) كثيـراً (أن المفعول الثالث 
الســامع بثقــل أو بصــعوبة فـــي فهــم اآليــة، ولــو اســـتبدلنا بهــذه الضــمائر مظهـــرات 

  .)2("يرى اهللا محمدًا الكفار قليالً : "لبانت الصعوبة في قولنا
  :وألحق بأعلم وأرى المتعدية إلى ثالثة مفاعيل، خمسة أفعال هي

  ".نّبأت زيدًا عمرًا قائماً : "نبأ، نحو -1
 ".برت زيدًا أخاك منطلقاً أخ: "أخبر، نحو -2

 ".أنبأت عبد اهللا زيدًا مسافراً : "أنبأ، نحو -3

 ".حدثت زيدًا عمرًا غائباً : "حّدث، نحو -4

 ". خّبرت زيدًا عمرًا غائباً : "خّبر نحو -5

                                                 

  . 43سورة األنفال، اآلية ) 1(

  . 140النواسخ الفعلية والحرفية، ص ) 2(
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  تطبيق الفصل الثاني في شعر الشنفري 

  
  :اآلتيجملة كان وأخواتها في شعر الشنفري لم ترد كثيرًا، ووردت فيها 

  :نكـــا -1
  :كان ماضية واسمها ظاهر وخبرها معرفة -أ

ــــفَ تَ  نْ َعــــ ةٌ طَ ْســــبَ  ال إِ  اكَ ذَ  اَمــــوَ  لٍ ض  
  

ـفَ تَ المُ  لَ َضـفْ األَ  انَ كَ وَ (م هُ يْ لَ عَ   * 1()لُ ض(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ تَ المُ  1()لُ ض(  

  

  .وكالمها أسماء ظاهرة معّرفة بأل خبرها على اسمها حيث قّدم
  :كان اسمها ضمير مستتر وخبرها جملة فعلية -ب

ـــــوَ  ـــــ دْ َق ـــــعَ  م أَ  انَ تْ قَ بَ َس ـــــرِ مْ أَ و بِ رٍ ْم   اَه
  

  )2()تِ لـظَ أَ ( ي َطـالمَ  اقِ َنـعْ أَ بِ  )تْ انَ كَ وَ (  *
  )2()تِ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظَ أَ (

  

  :اسمها ضمير مستتر وخبرها شبه جملة) أُكن( -ج
  نْ ُكـأَ ( مْ َلـ ادِ ى الـذ لَ ي إِ دِ يْ األَ  تِ د مُ  نْ إِ وَ 

  

  )3(لُ َجـعْ أَ  مِ وْ الَقـ عُ َشـجْ أَ  ذْ إِ  )مهِ لِ جَ عْ أَ بِ   *
  )3(لُ َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ أَ 

  

  :زومحذف نون المضارع المج -د
  :فيها بيتان ورد

  ًا َقــارِ طَ  حُ رَ ْبــألَ  ن ِجــ نْ ِمــ )كُ َيــ( نْ إِ َفــ
  تْ َمـــــو هَ  مّ ثَـــــ ةٌ أَ ْبـــــنَ  ال إِ  )كُ تَـــــ( مْ َلـــــفَ 

  

*  
*  

  )4(لُ عَ فْ تَ  ُس نْ ا األُ هَ اكَ مَ  اً ثَ نْ أُ  كُ يَ  ٕانْ وَ 
  )4(لُ عَ فْ تَ 
  )5(لُ دَ ْجــأَ  عَ ْيــرِ  مْ أَ  عَ ْيــرِ  اةٌ َطــا قَ َنــلْ قُ فَ 

  

واســمها مضــمر " أنْ "الشــرط  وردت كــان فعــًال للشــرط مجزومــًا بــأداةحيــث 
يكــون، فحــذفت حركــة النــون بالجــازم، فلمــا ســكنت النــون " يــك"واألصــل فــي . فيهــا

                                                 

   .56الديوان، ص ) 1(

  .35الديوان، ص ) 2(

   .56الديوان، ص ) 3(

   .64الديوان، ص ) 4(

   .المعجم ينظر. الصقر: األجدل. أفزع: نامت، ريع: متالصوت، هوّ : بأة، الن64الديوان، ص ) 5(
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. حذفت الواو اللتقاء الساكنين وألنه حرف عّلة، ثم حـذفت النـون لكثـرة االسـتعمال
ووردت فـــي البيـــت نفســـه مجزومـــة محذوفـــة النـــون " مـــن جـــنّ "وخبرهـــا شـــبه جملـــة 

أمـا فـي البيـت الثـاني وردت " وٕان يـك ُأنسـاً "ة فـي قولـه واسمها مضـمر وخبرهـا نكـر 
  .كان تامة؛ ألّنها بمعنى الوجدان، ونبأة فاعلها

  :ظـــل -2
  :ورد فيها اآلتي

  :وخبرها جملة متصل ظّل اسمها ضمير -أ
ــلْ لَ ظَ ( ــا نُ َن ــ )ير َف ــؤُ رُ  وفِ يُ بالّس   مهُ وَس
  )مُ يهُ ِقــــت أَ (ي ِعــــمَ  انٍ َيــــفتْ بِ  )تُ ْلــــوظِ (

  

*  
*  

  )1(كِ ادِ كَ الـــد  نَ يْ َبـــ لِ ْبـــالن هم بِ فُ ُشـــنرْ وَ 
ــــي خُ  م ة ثُــــاعَ لــــيًال َســــقَ  هــــن بِ    )2(واُب

  

  .حيث حذفت الم ظّل في البيت الثاني
  :ظل اسمها ضمير مستتر وخبرها جملة -ب

  يدِ اِلــوَ  ابَ َســنْ أَ  وَس ُســعْ قُ  مــتْ لِ عَ  وْ وَلــ
  

ــوَ وَ   * ــظَ (ا هَ دِ اِل ــقَ تَ  تْ ل   )3(اَهــنَ وْ دُ  )رُ اَص
  

  ):يظل(ظّل مضارع  -د
ــــــــوَ    هُ ادَ ؤَ ُفــــــــ ن أَ َكــــــــ فٍ ْيــــــــهَ  قٍ رِ ال َخ

  

ــالمُ  هِ ِبــ ل ِظــيَ (  * 4()لُ فُ يْســو وَ ُلــعْ يَ  اءُ ك(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ    )4()لُ فُ يْس

  

ونالحــظ أّن جملــة يظــّل . اســمها معرفــاً بــأل والخبــر جملــة فعليــةحيــث ورد 
 الناسخة لها محل من اإلعراب وهي في محل رفع خبر كأن.  

  :بـــات -3
  :وردت فيها اآلتي

  :مفردة ها ضمير متصل وخبرها نكرةبات اسم -أ
ــفَ ( ــعَ  )ت ِب ــَل ــذ  د ى َح ــمُ ( ينِ اعَ رَ ال   )اً ِذيْج

  

  )5(فُ ّطـــعَ تَ المُ  مُ َقـــرْ ى األَ و َطـــتَ ا يَ َمـــكَ   *
  

                                                 

  .الدكادك جمع الدكدك وهو ما غلظ من األرض. نشق: ي، نفرّ 54الديوان، ص ) 1(

  . 34الديوان، ص ) 2(

  . 68الديوان، ص ) 3(

  . 57الديوان، ص ) 4(

  . ثابتًا قائماً : ، مجذياً 50ان، ص الديو ) 5(
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  ).مجذياً (حيث ورد اسمها ضميرًا للمتكلم وخبرها نكرة 

  :بات اسمها ضمير متصل وخبرها جملة -ب
ــــحُ  تَ ْيـــــالبَ  ن أَ ا َكــــَنــــتْ بِ فَ ( اَنـــــقَ وْ فَ  رَ ج(  

  

  )1(تِ لـــوطَ  اءً َشـــعِ  تْ َحـــيْ رِ  ةٍ اَنـــحَ ريْ بِ   *
  

  .بكأنّ ضميرًا للمتكلمين وخبرها جملة اسمية منسوخة ) نا(حيث ورد اسمها 

  ):تبيت(بات مضارعة 
ــــ يــــدَ عَ بُ  يــــتُ بِ تَ  ــــتُ  ومِ الن ــــوقَ بُ ي غَ دِ ْه   اَه

  

  )2(تِ لــــــــقَ  ةُ يــــــــدِ ا الهَ ذَ ا إِ َهــــــــتِ ارَ جَ لِ   *
  

  .وخبرها جملة فعلية متكلمللا ضميرًا حيث ورد اسمه

  :أصبح -4
  :وردت فيها األبيات اآلتية

  مهُ تَ أْ نـــهَ  ا إنْ وَمـــ مٌ وْ ي َقـــئ ِبـــنـــوهُ 
ـــــأَ (ا ذَ إِ  ـــــ تُ حْ بَ ْص ـــــجِ  نَ يْ َب ـــــ الِ َب   )و َق
  مهُ راتَ َسـ بغـيأَ  اءِ دَ ُضـبالعَ  )وأصبحُ (

  

*  
*  
*  

ــ تُ حْ بَ ْصــوأَ ( ــِف ــيَ نْ مُ بِ  او ُســليْ وَ  مٍ وْ ي َق   )3()يِت
  )3()يِتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ نْ مُ بِ 
ــــ انِ يَضــــبِ وَ  ــــرَ الُق   )4(يينِ رِ َحــــذتَ  مْ ى َل
ــوَ  ــ كُ لِ أْس ــ ال َخ ــأرْ  نَ يْ َب ــ اغِ َب 5(دِ رْ والس(  

في البيئتين األول والثاني والخبـر شـبه " تاء المتكلم"حيث ورد اسمها ضميرًا متصًال 
البيت الثاني، أما البيـت الثالـث في " بين جبال قوّ "في البيت األول، و " قوم"في جملة في قوله 

  .فعليةمستترًا والخبر جملة  فقد ورد اسمها ضميراً 

  :أمسى -5
فــي بيــت واحــد فقــط مجزومــة بصــيغة  وردت أمســى عاملــة فــي شــعر الشــنفري

  :المضارع في قوله

  )دٍ اِلـخَ  ارِ ي دَ ِفـ سِ ْمـأُ ( مْ ا َلـذَ ي إِ ن أَ كَ 
  

ــــيْ تَ بِ   * ــــأهــــدِ  الَ  اءَ َم   )6(ىهــــدِ أُ  يًال والَ بِ ي َس
  

                                                 

  . سبق ذكره) 1(
  . ، سبق شرحه36الديوان، ص ) 2(
  .239الديوان، ص ) 3(
  . 70الديوان، ص ) 4(
إلــى مكــان بعينــه، وفــي معجــم البلــدان، العضــدية مــاء غربــي فيــد فــي طريــق الحــاج : ، العضــداء44الــديوان، ص ) 5(

  .مكان معين :أرباغ. يسلكأجعله : أسلك خال . دموضعان في بالد األز : اغ والسردأرب. 4/129معجم البلدان . مكة
  .  موضع بالشام: ، تيماء43الديوان، ص ) 6(
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والجملة الشرطية في محل رفع . طومما يالحظ أن أمسى المجزومة واقعة فعًال للشر 
  :ووردت أمسى تامة غير عاملة في قوله .خبر كأنّ 

  هِ ِنـــــيْ ة عَ قـــــر  ى آبَ َســـــمْ أَ  وَ ا ُهـــــذَ إِ 
  

ــــــ  * ــــــ آبَ َم ــــــ يدِ عِ الس ــــــأَ  لْ َســــــيَ  مْ َل  نَ ْي
  )1(تِ ّلّ◌◌َ َظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :زال -6

  :ورد فيها بيت واحد بصيغة المضارع في قوله -7
ـــــفُ وإِ  ـــــهُ  ل ـــــ ومٍ ُم ـــــَم ـــــتَ  الُ زَ ا َت   هُ ودُ ُع

  

  )2(لُ َقـثْ أَ  يَ هِ  وْ أَ  عِ بْ ي الر مّ حُ ًا كَ ادَ يَ عِ   *
  )2(لُ َقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثْ أَ 

  

صــفة ) مــا تـزال تعــوده(وجملـة . حيـث ورد اســمها ضـميرًا مســتترًا والخبـر جملــة فعليــة
  .لهموم أي مالزمة العود إليه

  :ليس -7
  :ليس اسمها ضمير متصل وخبرها نكرة -أ 

ـــعَ يُ  )افٍ َيـــهْ مِ بِ  تُ ْســـولَ ( هُ امَ وَ ي َســـش  
  هِ رِ ْيـــــخَ  ونَ ه دُ ر َشـــــ )ل َعـــــبِ  تُ ْســـــولَ (

  

*  
*  

  )3(لُ بهـــــ يَ ا وِهـــــهَ انُ بَ قْ ُســـــ ةٌ َعـــــد جَ مُ 
ــذَ إِ  لــف أَ  ــعْ ا رُ ا َم ــهْ أَ  هُ َت   )4(زلُ ْعــأَ  اجُ َت

  

  .ونالحظ اقتران الخبر بحرق الجر الزائد وذلك لتأكيد النفي

  :ليس اسمها ضمير مستتر وخبرها نكرة -ب
  )اً َيـازِ جَ  َس يْ َلـ( نْ مَ  دَ قَ ي فَ انِ فَ ي كَ ن وإِ 

  

ـــرْ ي قُ ال ِفـــى وَ نَ ْســـحُ بِ   *   )5(لُ لـــعَ تَ مُ  هِ ِب
  

ولـــيس ومـــا ) جازيـــاً (حيـــث ورد اســـمها ضـــميرًا مســـتترًا يعـــود علـــى مـــن وخبرهـــا نكـــرة 
  ).َمنْ (عملت فيه في موضع جر نعت لـ 

  :ليس اسمها ضمير متصل وخبرها معرفة -ج
ـ لِ جِ وْ ى الهَ دَ هُ   *  تْ َحــتَ انْ ا ذَ إِ  )مِ الَ الظــ ارِ َيــحْ مِ بِ  تُ ْســولَ ( 1(لُ َجـوْ هَ  اءُ َمـهْ ي فِ يالعس(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ هَ    )1(لُ َج

                                                 

  . سبق شرحه 36الديوان، ص )  1(

  . 62الديوان، ص ) 2(

  .57الديوان، ص ) 3(

الــذي ال يقــوم لحــرب وال لضــيق إنمــا : األلــف. الرجــل المســن الصــغير الجســم: ، العــل57الــديوان، ص ) 4(
  .  الذي ال رمح معه وال سالح: األعزل. قأسرع من الخوف إسراعًا بحم: اهتاج. يلتف وينام

  .  56الديوان، ص ) 5(
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  متهُ أْ َنـــهَ  نْ ا إِ وَمـــ مٌ وْ َقـــي ِبـــ ئَ نـــوهُ 
  

ــيَ نْ مُ بِ  او ُســيْ ولَ ( مٍ وْ ي َقــِفــ تُ حْ بَ ْصــوأَ   *   )2()يِت
  

  
ولسـت : "حيث ورد اسمها ضميرًا للمتكلم وخبرها معرفًا باإلضافة في قولـه

ا ضـــميرًا متصـــًال فـــي البيـــت األول وفـــي البيـــت الثـــاني ورد اســـمه" بمعيـــار الظـــالم
ا بحـرف الجـر الزائـد ًا إلـى يـاء المـتكلم وكالهمـا اقترنـوخبرها مضـاف" واو الجماعة"

  .وقعت حاالً ) يتينليسوا بم(ونالحظ أن جملة 
  :ليس اسمها معرفة وخبرها معرفة -د

  .ورد فيها بيتًا واحداً 
ـــأَ  ـــأَ  َس يْ َل ـــي خَ ِب ـــرِ يْ وغَ  اسِ وَ اإلِ  رُ ْي   اَه

  

ــوأُ   * 3(اَهــينَ مِ لَ عْ تَ  وْ َلــ ينَ رِ ْيــالخَ  ةُ َنــي ابْ م(  
  

حيـــــث وردت لـــــيس مســـــبوقة بهمـــــزة االســـــتفهام واســـــمها وخبرهـــــا معرفـــــان 
  .باإلضافة

  :َبِرحَ  -8
  :وردت برح تامة في بيت واحد فقط في شعر الشنفري في قوله

ـــ ـــ نْ إِ َف ـــ ألَ  ن ِجـــ نْ ِمـــ كُ َي ـــارِ طَ  حُ رَ ْب   اً َق
  

  )4(لُ َعـفْ تَ  ُس ْنـا األُ َهـاكَ ًا مَ َسـنْ أُ  كُ يَ  نْ إِ وَ   *
  

  :ونخلص من خالل عرض جملة كان وأخواتها في شعر الشنفري اآلتي
  .أّن جملة كان وأخواتها سارت على الوضع الطبيعي في اللغة -
 .الكتفائه بأفعال االستمرار األخرى) صار، فتئ، انفّك، دام: (أنه لم ترد -

، هـــي األكثـــر ورودًا مــن بـــين أخواتهـــا رغــم أنهـــا غيـــر متصـــّرفة) لــيس(أن  -
وذلــك؛ ألّنهــا تفيــد النفــي، وهــو معنــى عــام، بينمــا تــؤدي األخريــات معــاني 

 .مخصوصة

                                                                                                                                    

. الشديدة المسلك: ومن األرض. آخر الفالة: الهوجل. الرجل الطويل المشرع األحمق: الهوجل. 57الديوان، ص ) 1(
  .  المعجم في اللغة ينظر. الفالة التي ال يهتدي فيها: البهماء. األخذ على غير الطريق: العسيف

  .  سبق ذكره) 2(

  .  سبق ذكره) 3(

   .64الديوان، ص ) 4(
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ــــ ــــ كِ وٕان ــــ وْ َل   بٍ رَ ْشــــمَ  ب رُ  نْ أَ  ينَ رِ دْ َت

  

  )1(فُ وَ ْخـأَ  وَ ُهـ وْ أَ  نِ طْ الـبَ  اءِ دَ َكـ وفٍ خُ مَ   *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ    )1(فُ وَ ْخ

  

المخففـة  وقد تعّدى الفعل درى في البيـت أعـاله علـى مفعـولين بواسـطة أنْ 
  .من الثقيلة والتي سّدت مسد مفعوليها

  :رأى -2
  :ورد فيها اآلتي

ـــــلَ فَ  ـــــا قَ ا رَ م ـــــمُ وْ آن ـــــلَ ا قَ َن ـــــلَ فْ أَ  ي   واُح
  اً رَ ادِ وَ َصــــ يلِ ِســــالحَ  ابِ َنــــذْ أَ ا كَ اَهــــرَ تَ 

  

*  
*  

  )2(بُ ذ َكـيُ  الَ  لٍ اِئـقَ  نْ وا َعـلُ أَ ا اْسـنَ لْ قُ فَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ    )2(بُ ذ َك
ــهٍ نَ  دْ َقــوَ    )3(تِ لــوعَ  اءِ مَ ن الــد ِمــ تْ َل

  

  :ردت أفعاٌل تنصب مفعولين فأكثر غير ظن وأخواتها وهيوو 
  :كفى -1

  اً َيـازِ جَ  َس يْ َلـ نْ َمـ دَ ْقـي فَ انِ َفـي كَ ن وإِ  
  

ـــرْ ي قُ ِفـــ والَ  َنيْســـحُ بِ   *   )4(لُ لـــعَ تَ مُ  هِ ِب
  

  :عرف -2
ـــــ ـــــرَ عَ  مْ ُه ـــــي نَ ونِ ُف ـــــخِ ا مَ ًا ذَ ئَ اِش   ةٍ يَل

  

ــمَ أُ   * الَ ي ِخــش 5(دِ رْ الــوَ  دِ َســاألَ كَ  ارِ ل الــد(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ    )5(دِ رْ ال

  

  .حيث تعّدى الفعل عرف إلى ثالثة مفاعيل
ومما يالحظ عدم ورود أفعال المقاربة والرجاء والشروع في شـعر الشـنفري 

  .وقلة أفعال الظّن واليقين أيضًا وذلك لقلة شعره وندرة استعمالها

                                                 

  .  ، سبق شرحه52الديوان، ص) 1(
  .  34الديوان، ص ) 2(
: عّلت. رجع عن الماء: صدر. تراها أي ترى السيوف. جمع حسيلة وهي أوالد البقر: ، الحسيل38الديوان، ص ) 3(

  .  القاموس المحيط ينظر. شربت تباعاً 

  . 56الديوان، ص ) 4(

  .  43الديوان، ص ) 5(

  :ظّن وأخواتها: ثانياً 
  :درى -1
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  الثالثالفصل 
  

  لجملة المبتدأ والخبر الحرفيةالنواسخ 
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  المبحث األول

  إّن وأخواتها

  
  :تعريفها وعملها

تعتبــر إّن وأخواتهــا مــن الحــروف الناســخة لجملــة المبتــدأ والخبــر، ينصــبن 
يــرفعن الخبــر، هــذا مــذهب البصــريين، وذهــب الكوفيــون وتــبعهم هّن، و االســم بعــد

  .)1(أن الخبر باٍق على رفعه الذي كان عليه قبل دخولهنّ  السهيلي إلى
  :)2(أ والخبر جميعًا كقولهصب المبتدوهناك لغة تن

  نْ كُ لـتَ ِت وَ أْ تَـلْ يـِل فَ ُح الل نْ جُ  د وَ إذا اسْ 
  

ـــفَ خِ  اكَ َطـــخُ   *   ادَ ْســـا أُ نَ ُحراَســـ ًا إن اَف
  

  .)3(قاهم أسداوقد ُخّرج البيت على الحالية وأّن الخبر محذوف، والتقدير تل
وٕاّنـــي أرى هـــذه اللغـــة ضـــعيفة، ألن القـــرآن لـــم يـــأت بـــإّن وأخواتهـــا ناصـــبة 

  .جزأيها ولو كانت هذه لغة من لغات العرب لجاءت في القرآن الكريم
  :)4(وقد يرتفع بعد المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفًا كقوله

  اً َمــــــوْ يَ  ةَ يَســــــنِ الكَ  لَ خُ دْ َيــــــ نْ ّن َمــــــإِ 
  

  اءَ َبــــــــًا وظِ رُ آذِ ا َجــــــــيَهــــــــفِ  قَ ْلــــــــيَ   *
  

اسـمها ألنهـا شـرطية، بـدليل جزمهـا الفعلـين، والشـرط ) مـن(وٕانما لم تجعل 
  .له الصدر فال يعمل فيه ما قبله

  :عددها
إّن، أّن، كــأّن، لكــّن، : "وهــي )5(ســّتة األحــرفقــد عــّد بعــض النحــويين هــذه 

  .)6(اً واحد اً حرف) أّن، وٕانّ (باعتبار  وعّدها سيبويه خمسة أحرف" ت، ولعللي

                                                 

  .  128، ص 2أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب، ج) 1(

  .  122، شرح شواهد المغني، ص 394، في الجنى الداني، ص قائله عمرو بن أبي ربيعة) 2(

  .  1/535شرح األشموني  ينظر) 3(

  .  1/457، خزانة األدب قائله األخطل) 4(

  .  1/102الكواكب الدرية ) 5(

  .  2/141سيبويه، الكتاب  ينظر) 6(



 140

 )1(وتبعــه فــي ذلــك المبــّرد... إنمــا ُتكســر فــي مواضــع، وتفــتح فــي مواضــع
  .)2(وابن مالك بينما عّدها صاحب شرح التوضيح ثمانية بإدخال عسى وال التبرئة

  :معانيها عند النحاة
  :إّن وتفيد التوكيد باعتبارها من نواسخ االبتداء ولها معاٍن أخرى

رضـــي اهللا –كقــول الزبيــر بــن العــّوام  أن تكــون حــرف جــواب بمعنــى نعــم -1
أي نعـــــم " إّن وراكبهـــــا: "لعـــــن اهللا ناقـــــة حملتنـــــي إليـــــك: لمـــــن قـــــال -عنـــــه

  .)3(وراكبها؛ إذ ال يجوز حذف االسم والخبر جميعاً 
 ".إّن يا زيد: "أن تكون أمرًا للواحد المذكر من األنين نحو -2

رديئــة بالكســر علــى لغــة . أن تكــون فعــًال ماضــيًا مبنيــًا لمــا لــم ُيســم فاعلــه -3
 ".إن في الدار: "نحو

" إّن يا نسـاء: "أن تكون أمرًا لجماعة اإلناث، من األين وهو التعب، نحو -4
 .اتعبن: أي

النســاء : "أن تكـون فعــًال ماضـيًا خبــرًا عــن جماعـة اإلنــاث مــن األيـن نحــو -5
 .تعبن: أي" إنّ 

 :)4(أن تكون أمرًا من وأي بمعنى وعد للمؤنثة كقوله -6

ـــــــــهِ  ن إِ  ـــــــــلِ مَ ال دُ ْن ـــــــــالحَ  ةَ يَح   اءَ نَ ْس
  

ــــ يَ وأَ   * ــــأَ  نْ َم ــــلِ  تْ رَ مَ ْض ــــوَ  ل ِخ   اءَ َف
  

" إن يـا نسـاء: "أن تكون أمرًا لجماعة اإلناث من آن يئين أي قرب فنقـول -7
 .أي أقربن

يريــدون " إن قــائم: "أن تكــون ماضــيًا خبــرًا عــن اإلنــاث مــن آن أيضــًا نحــو -8
 .فوا الهمزةوحذ) إنّ (فنقلوا حركة الهمزة إلى نون " إن أنا قائم"

يريــدون " إن قـائم: "كقـول العــرب) أنــا(النافيـة و " إن"أن تكـون مركبـة مــن  -9
 .وحذفوا الهمزة" إنّ "فنقلوا حركة الهمزة إلى نون " إن أنا قائم"

                                                 

  .  4/107المقتضب  )1(

  .  1/210خالد بن اهللا األزهري، شرح التصريح على التوضيح  )2(

  .  37 -1/36ابن هشام، مغني اللبيب  )3(

   .2/356، وبغية الوعاة 4/70قائله يوسف بن أحمد الصقلي، أنباه الرواة ) 4(
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ائـــت الســـوق أنـــك تشـــتري لنـــا : "كقـــول بعضـــهم) لعـــل(أّن تكـــون بمعنـــى  -10
  .)2(وتميم وقيس يبدلون من همزتها عيناً  )1(أي لعلك" شيئاً 

  :كأنّ 
وجمهــور البصــريين والفــراء إلــى أن كــأّن مركبــة  )3(ذهــب الخليــل وســيبويه

وقـال بعـض ) أنّ (واعتنـى بحـرف التشـبيه فقـدم ففتحـت همـزة ) أن(من كـاف ومـن 
ــــًا بســــيطًا وضــــع للتشــــبيه كالكــــاف، : البصــــريين هــــذا خطــــأ واألول أن يكــــون حرف

هـب إلـى التركيـب ودعوى ابـن هشـام اإلجمـاع علـى تركيبهـا غيـر صـحيح، ومـن ذ
ال يتعلـــق بشـــيء وٕان كانـــت هـــي حـــرف جـــر، وذهـــب : اختلفـــوا، فقـــال أبـــو الفـــتح

  .)4(الزجاج إلى أن الكاف الجاّرة في موضع رفع
  :ومن معانيها

  ".كأن زيدًا أسدٌ : "نحو: التشبيه -1
 ".كأنك بالشتاء مقبالً "الشك والظن، وحمل ابن األنباري عليه  -2

 :)5(جاجي كقولهالتحقيق على مذهب الكوفيين والز  -3

ـــــــمَ  نُ ْطـــــــبَ  حَ بَ ْصـــــــأَ فَ  عِ َشـــــــقْ مُ  ةَ ك اً ر  
  

ــــ َض رْ األَ  ن أَ َكــــ  *   امٌ ا هَشــــَهــــبِ  َس يْ َل
  

 .أي ألن األرض، إذ ال يكون تشبيهًا، ألن ليس في األرض حقيقة

 ".كأّنك بالفرج آتٍ : "التقريب على مذهب الكوفيين أيضًا، ومنه قولهم -4

إلــى أن  )6(اءيطة، وذهــب الفــر بســ) لكــنّ (وذهــب البصــريون إلــى أن : لكــنّ 
وسقطت نون لكـّن حيـث اسـتقبلت ) أنّ (أي مرّكبة فطرحت همزة " لكّن أنّ "أصلها 
  .ساكناً 

                                                 

الحمــد، بيــروت، دار األمــل،  ، تحقيــق علــي توفيــقبــن إســحق الزجــاجي، حــروف المعــاني عبــد الــرحمن )1(
  .  57-9/56، م1986 -هـ1406، 2األردن، ط -أربد

  .  2/128ارتشاف الضرب  ينظر )2(

  .  1/465الفراء، معاني القرآن  ينظر )3(

  .  2/129ارتشاف الضرب  ينظر )4(

  .  93في ديوانه، ص  قائله الحارث بن خالد في رثاء هشام بن المغيرة )5(

  .  1/465قرآن معاني ال ينظر )6(
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وٕانـي . وعن الكوفيين أنها مرّكبة من ال وأن والكـاف زائـدة والهمـزة محذوفـة
 .أرّجح رأي البصريين لما فيه من بساطة

  :ومن معانيها
  .وهو المشهور" ما خرج زيد لكن عمرو": نحو )1(االستدراك بعد الجحود -1
 .التوكيد -2

 .التوكيد واالستدراك معاً  -3

حكــاه . بســيطة، والمهــا أصــل" لعــلّ "علــى أن  النحــاة جمهــورمــذهب : لعــلّ 
، والـالم الزائـدة، : عن الكوفيين وأكثر النحويين، وقيل) البسيط(في  مركبة من عـل
  .)2(عشرة لغةمن الم االبتداء وفيها لغات أخر عدتها ثالث : وقيل

  :ومن معانيها
فـــي المحـــذور، ومثـــال اإلشـــفاق قولـــه  )3(الترجـــي فـــي المحبـــوب واإلشـــفاق -1


  	َ�َ����ـ��  �: تعـالى��وال تـدخل لعـل إال علـى الممكـن، وقـول  )4(� ���ْ��ـ��  ��ـ�

��ـ�����   �َ���ُـ�ُ  ������ـ�  �: فرعونَ�ْ��*  �����إنمـا  )5(� +*(��ـ%  'ِ�َـ)�  'ِ�َـ%  	َـ�َ$�����  ���#ـ"��!�� �  �َ��ـ
  .لعّل الشباب يعود: وال يقال. قاله جهًال وٕافكاً 

أي . أفـــرغ لعّلنـــا نتغـــّدى: وهـــو مـــذهب األخفـــش والكســـائي تقـــول: التعليـــل -2
 .لنتغدى

 . )6(�,�0#/�%  �َ����)* ,*.�-ِ,�� !�+�� �: على مذهب الكوفيين كقوله تعالى: االستفهام -3

�)6( . 

  

                                                 

  .  9/15الزجاجي، حروف المعاني  )1(

  .  2/153جالل الدين السيوطي، همع الهوامع  ينظر )2(

  .  المراد به التوقع )3(

  . 6سورة الكهف، اآلية  )4(

  .  37 -36سورة غافر، اآليتان  )5(

  .  3سورة عبس، اآلية  )6(
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عنــــد البصــــريين خطــــأ، واآليــــة عنــــدهم وهــــذا . مــــا يــــدريك أيزّكــــى: التقــــدير  
 .)1(ترجِ 

ليــت الشــباب : (وليــت للتمّنــي، وتكــون فــي المســتحيل والممكــن، نحــو: ليــت
  .)2(ليت غدًا يجيء: وال يكون في الواجب فال تقول) عائد

  : في ُلَفّيه وهي بمعنى لعّل وشرط اسمه أن يكون ضميرًا كقوله: عسى
  )3(لعلي أو عساني: أقوُل لها
ونقلـه عـن سـيبويه خالفـًا للجمهـور فـي  )4(ٍذ حرف وفاقـًا للسـيرافيوهو حينئ

  .)5(إطالق القول بفعليته، والبن السراج في إطالق القول بحرفيته
  :ترتيب اسمها وخبرها

يجب الترتيب بـين هـذه األحـرف وبـين اسـمها وخبرهـا، فـال يجـوز أن يتقـّدم 
 �: ومجـرورًا كقولـه تعـالى الخبر على اسـمها أو عليهـا إال إذا كـان ظرفـًا أو جـاراً 

فـالظرف  )7(�,�<ْ=�ـ%   ��"�ـ>  �َ����ـ;�:5  9َ��ـ��  	�ـ�  '1ِ# �: وقولـه تعـالى )6(�!�7�8�6"5ـ�   �4�ََ��ًـ�  �َـ.�,���2  '#1ِ

والجـار والمجـرور فـي " أنكـاالً "فـي األولـى، وقـع خبـرًا وقـد تقـدم علـى االسـم " لدينا"
ـــه  وقـــد تقـــدم علـــى االســـم وهـــو قولـــه  وقـــع خبـــراً " فـــي ذلـــك"اآليـــة الثانيـــة وهـــو قول

  .)8("لعبرة"
  
 

 

                                                 

  .  2/152ع ، همع الهوام1/213شرح التصريح على التوضيح  ينظر )1(

  .  2/130ارتشاف الضرب  ينظر )2(

  ولي نفس تنازعني إذا ما   : هذا عجز بيت من الوافر من كالم عمر بن حّطان الخارجي، وصدره )3(

هو الحسن بن عبد اهللا المرزبان، القاضي، أبو سعيد السيرافي، وّلى قضاء بغداد، قـرأ النحـو علـى ابـن  )4(
البلغة  ينظر. هـ368ن مجاهد وابن دريد، شرح كتاب سيبويه، توفى سنة السراج، واللغة على أبي بكر ب

  .61في تاريخ أئمة اللغة، ص

  .  1/332ابن هشام، أوضح المساك  )5(

  .  12سورة المزمل، اآلية  )6(

  .  26سورة النازعات، اآلية ) 7(

  .  224ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى، ص )8(
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  :حذف أخبارها
وٕاذا علــم الخبــر جــاز حذفــه مطلقــًا أي ســواء كــان االســم : "قــال ابــن عقيــل

معرفة أو نكرة وهذا مذهب سيبويه وهو الصـحيح خالفـًا لمـن اشـترط تنكيـر االسـم 
  .)1("وهم الكوفيون

ًا؛ أي إّن لنا ماًال ويقـول الرجـل ومن ذلك قولهم إّن ماًال وٕاّن ولدًا وٕاّن عدد
إّن زيـدًا وٕان عمـرًا أي إّن لنـا : علـيكم فيقـول) َأْلبُ (هل لكم أحد إن الناس : للرجل

  .)2(إّن لنا إبًال وشاء أو عندنا غيرها: ومنه؛ إّن غيرها إبًال وشاء كأنه قال
  :حذف أسمائها

يبويه عـن وكذلك يجوز حذف أسمائها لدليل مطلقـًا، فحكـى جـواز حذفـه سـ
  .إّن بك زيد مأخوذ؛ أي إنه: الخليل نحو

  :)3(وقول الشاعر
ــــكُ  وْ َلــــفَ  ــــابَ رَ قَ  تَ ْفــــرَ ًا عَ ي ضــــب  تَ ْن   يِت

  

  رِ افَ َشـــــالمَ  يمَ ِظــــًا عَ يـــــجِ نْ زُ  ن ِكــــلَ وَ   *
  

  .ولكّنك: أي
  :العطف على أسمائها

أن أجمــع النحــاة علــى أنــه يجــوز العطــف علــى اســم إّن، وأّن ولكــّن، بعــد 
  :برها، ويجوز فيها وجهانتستوفي خ

  ).إّن زيدًا  قائٌم وعمراً (النصب عطفًا على اسم إّن نحو : الوجه األول
، واختلــف فــي )إّن زيــدًا آكــل طعامــك وعمــروٌ : (الرفــع نحــو: الوجــه الثــاني

إعرابــه فقيــل إّمــا مبتــدأ خبــره محــذوف، أو مفــرد معطــوف، أو مفــرد معطــوف علــى 
إّن : (في المثال، فإن لـم يكـن فاصـل نحـو الضمير في الخبر إن كان فاصل كما

                                                 

  . 1/311لى تسهيل الفوائد ابن عقيل، المساعد ع ينظر )1(

  .  2/141سيبويه، الكتاب  ينظر )2(

  .  481في ديوانه، ص  قائله الفرزدق )3(
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علمـت أن زيـدًا قـائٌم وعمـرٌو، (تعـّين الوجـه األول، وكـذلك نحـو ) زيدًا قـائٌم وعمـروٌ 
  ).وما زيٌد قائٌم لكّن عمرًا منطلق وخالدٌ 

أما إذا عطف على اسمها قبل أن تأخذ خبرها تعـّين النصـب عنـد جمهـور 
وأجـاز الكسـائي الرفـع ) وٕانك وزيدًا ذاهبان. نإّن زيدًا وعمرًا قائما(النحويين، نحو 

 )�! �)1��D#ـ���!  �E�Fِ���D#2ـ�-�A��B  C*!�ْ !����?�,>� @+�2*(�ْ ���?�,>� '1ِ# �: مطلقًا تمسكًا بظاهر قوله تعالى

أمـــا ليـــت، ولعـــل، وكـــأّن، فـــال يجـــوز معهـــا إال النصـــب ســـواء تقـــّدم المعطـــوف أو 
وكـــذلك كـــأّن، ) ليـــت زيـــدًا قـــائم وعمـــراً (و ) ئمـــانليـــت زيـــدًا وعمـــرًا قا: (تـــأخر نحـــو

  .)2(ولعل، وأجاز الفراء الرفع فيه متقدمًا ومتأخرًا مع األحرف الثالثة
  :تعدد أخبارها

ــان الــذي يلــوح مــن مــذهب ســيبويه المنــع وهــو الــذي يقتضــيه : قــال أبــو حّي
ه لــم القيــاس ألنهــا إنمــا عملــت تشــبيهًا بالفعــل، والفعــل ال يقتضــي مرفــوعين مــع أنــ

  .)3(يسمع
  :الحرفية بهذه الحروف) ما(اتصال 

: )4(الحرفيــة، قـال ابــن معــط) مـا(ت بهــا يبطـل عمــل إّن وأخواتهـا إذا اتصــل
فـــي ) كـــان(ولّمـــا كـــان عمـــل هـــذه الحـــروف العمـــل المخصـــوص ألجـــل شـــبهها بــــ 
فتصـير ) مـا(االختصاص بالمبتدأ والخبر وكان االختصـاص مفقـودًا بتركيبهـا مـع 

فـإن ) ليتمـا(علـى الفعـل واالسـم وبطـل عملهـا لعـدم اختصاصـها إال  جائزة الدخول
  .اختصاصها بالمبتدأ باق فأعملت وأهملت

شترط إلعمال هذه الحـروف وي: (وهو نفس ما رآه ابن هشام بطالن العمل
الحرفيــة فــإن اقترنــت بهــا زال اختصاصــها بالجملــة ) مــا(تقتــرن بهــا  ال شــرط وهــو أَ 

ء تدخل على كل مـن الجملتـين ووجـب إبطـال العمـل االسمية وصارت حرف ابتدا
                                                 

  .  62سورة البقرة، اآلية  )1(

  .  1/377شرح ابن عقيل  ينظر )2(

، الناشر مصطفى شية على شرح الفاكهي لقطر الندى، حا)هـ1061(الحمصي، يس بن زيد الدين، ت  )3(
  .  28، ص م1971 -هـ1370ي وشركاه، البابي الحلب

محمــد بــن عبــد اهللا بــن معــط، شــرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق عبــد المــنعم أحمــد، مكــة المكرمــة، مركــز  )4(
  .  480 -1/479م، 1982، 1/البحث العلمي وٕاحياء التراث اإلسالمي، ط
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 'ِ�َــ)
  ���ّـ)*  'ِ��"�� �: فمن دخولها على الجملة االسمية قوله تعـالى )1(لزوال االختصاص


.�H��! �)2( وقوله تعالى :� ��"��َ� �Iُ4*Jَ�ِ' 
(َ�ِ' 
.�H��!�)3(.  

��ـ�K�A�  +�ـ>�  ����ـ)�  %,�<ْ=�ـ  'ِ��"�ـ�  �: ومـن دخولهـا علـى الجملـة الفعليـة قولـه تعـالى�L 

M��"َ�*�ْ�� �)4( وقوله تعالى :� ��"��َ�َ/ �1)ُN���*, %َ�ِ' � �)�"ْ�� �)5(.  

خاصـــة فيجـــوز فيهـــا اإلعمـــال واإلهمـــال؛ فأمـــا " ليـــت"ويســـتثنى مـــن ذلـــك 
ليتمــا : (زيلوهــا عــن اختصاصــها باالســمية ال يقولــوناإلعمــال فألنهــم وصــلوا ولــم ي

  :)6(بالحمل على أخواتها وقد روى بالوجهين قولهوأما اإلهمال ف) قال زيد
ــقَ  ــتَ يْ لَ  الَ أَ : تْ اَل ــَم ــا الحَ ذَ ا َه ــلَ  اَم◌ُ َم   اَن

  

ـــــتِ امَ مَ لـــــى حَ إِ   * ـــــفَ  هُ فُ ْصـــــنِ  وْ ا أَ َن   دِ ْق
  

يـــروى بنصـــب الحمـــام علـــى اإلعمـــال، ورفعـــه علـــى اإلهمـــال، فمـــن رفعـــه 
) مــا(نصـبه فــ  الخبـر، ومـن" لنـا"عطـف بيـان و " الحمـام"كافّـة وذا مبتـدأ، و " فمـا"

االسـمية الموصـولة بهـذه ) مـا(اسم ليت، والحمام عطف فإن اقترنـت ) ذا(زائدة و 
 ,*�ْ��ـQ*  !��َـ�  ��ـ�H�;ٍ  /�6َـ.*  �Oـ��2*(�  'ِ��"�ـ�  �: الحـروف فـإن عملهـا ال يبطـل وذلـك كقولـه تعـالى

*;�H�#��� *R�6�H  %َـSَ� �)7(  فمـا هنـا اسـم موصـول بمعنـى الـذي وهـو فـي موضـع نصـب
الخبــــر " كيــــد ســــاحر: "وصــــنعوا جملــــة الصــــلة والعائــــد محــــذوف وقولــــه) إنّ ( اســــم

  .)8(والمعنى؛ إن الذي صنعوه كيد ساحر
 

 

  

                                                 

  .  30 -2/29ابن هشام، شرح اللمحة البدرية في علم العربية  )1(

  .  171النساء، اآلية سورة  )2(

  .  108سورة األنبياء، اآلية  )3(

  .  28سورة فاطر، اآلية  )4(

  .  6سورة األنفال، اآلية ) 5(

    .124وفي ديوانه، ص  .1/111الكواكب الدرية  ينظر. قائله النابغة في الزرقاء )6(

  .  69سورة طه، اآلية  )7(

  .211ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى، ص  ينظر) 8(
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  ):إنّ (أحوال همزة 
ثالثـــــة أحـــــوال؛ وجـــــوب الكســـــر، وجـــــوب الفـــــتح، وجـــــواز ) إنّ (نجـــــد أّن لــــــ 

  .األمرين
المكسورة حيـث ال يجـوز أن يسـد المصـدر ) إنّ (تتعين : )1(يقول ابن هشام

المفتوحـــة حيـــث يجـــب ذلـــك ويجـــوزان إن صـــّح ) أنّ (ّدها ومســـد معموليهـــا، و مســـ
  .االعتباران

  :وجوب الكسر: الحالة األولى
  :ُتكسر همزة إّن وجوبًا في عشرة مواضع هي

: ، وقولـه)�)2��Uَْـ.�-ِ   ���6ََـT�  	�ـ�  ��2ْ��0�َـ�K*  'ِ��ـ�  �: فـي ابتـداء الكـالم نحـو قولـه تعـالى -1

�Vَ� 
)3(#1ِ' �6���!َ�M� �(ّ��� َV 
W�)� �IِJ�6َ��L َV�! �I*B �1)ُ��0�7�, �)4(.  

��2َXَ� �T*(S�َ��+ *M��7)* '1ِ# +�� �: في أول الصلة كقوله -2�D*�ْ��ِ� �)5(. 

إذ، وٕاذا، : فــــي أول الجملــــة المضــــاف إليهــــا مــــا يخــــتص بالجملــــة، وهــــو -3
جلســــُت حيــــث إن زيــــدًا : "ونحــــو" جئتــــك إذ إن زيــــدًا أميــــرٌ : "وحيــــث نحــــو

 ".جالٌس 

 ".مررت برجل إنه فاضلٌ : "في أول الصفة نحو -4

 ,�=�ـ�J.*  !�����ـ)*  �َ;��*(�ُ)* 'ِ���� ,����Iَ* !�����)* �: أن تقع قبل الالم المعّلقة نحو قوله تعـالى -5

#1ِ' �E�U�	��2*"ْ�� �1)*��9�َ4َ� �)6(. 

                                                 

  .  236 -1/235كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ينظر )1(

  .  1سورة القدر، اآلية  )2(

هنــا اســتفتاحية وهــي ال تفيــد االبتــداء لــذلك هنــا يكــون االبتــداء حكميــًا لوقــوع إن فــي أول الجملـــة ) أال( )3(
  .  مسبوقة بحرف ال يفيد االبتداء

  .  62سورة يونس، اآلية  )4(

  .  76القصص، اآلية سورة  )5(

  .  1سورة المنافقون، اآلية  )6(
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 ��X�6�ـ��  +�ـ>  ��-��Yـ  �َ�;��8ـ��  /َ"�ـ�  �: أن تقع فـي أول الجملـة الحاليـة كقولـه تعـالى -6

Z[�7ْ��ِ� #1ِ'�! ً�U,ِ;َ	 �<Z+ �E�2�+�\*"ْ�� �1)*Bِ-�َ4َ� �)1(. 

��.* 'ِ��� Nَ�[َ �: أن تقع محكية بالقول نحو -7�L �(���� �)2(. 

أو ذكـر  )3(���2ْ��0�َـ�K*   'ِ��ـ�  *��ْ"*��!  �Eِ��IH}1} ِ��َX�4ْ  �: أن تقع جوابًا لقسم نحـو -8

*��;ٍ �َ��� ��ْ^�!*#1ِ' �1����ِ���D��ْ;ِ  �: له تعالىمقترنًا بالالم كقو  �)4(. 

 �Bـ�A*!�  !����ـ?�,>�  @+�2*ـ(�  ���ـ?�,>�  '1ِ# �: م عـين نحـو قولـه تعـالىـن اســأن تقع خبرًا ع -9

�E�Fِ��#D���! C�-��D#2���! �_)* �̀"ْ���! �<,�?����! �)ُ/�;�aَ� #1ِ' �(���� ُb�Dْ��, �I*J�2�6�� �c�)�, �T�+��6�Uْ�� #1ِ' �(���� %َ��L �bُ/ 

dM���a 
.6ِJ�a �)5(  زيٌد إنه فاضلٌ "و." 

  .)6("إن زيدًا فاضٌل، وٕان عمرًا جاهلٌ : "التابعة لشيء من ذلك نحو -10
  :وجوب الفتح: الحالة الثانية

  :يجب فتح همزة إّن في المواضع اآلتية

  .أي إنزالنا )�Iَ��!َ� ْ4�,�IِJ�� ���َ� ��2ْ��0�َ� �)7 �: أن تقع فاعلة، نحو قوله تعالى -1

���"َX�� �H!ُ� #�َ�ِ' *(��َ��� �: أو نائبًا عن الفاعل كقوله تعالى -2� 
;َ�َ� �<Z+ Z<ِ`ْ�� �)8(. 


�	��ْ�ُ�� �: نحو قوله تعالىبالقول أو مفعولة غير محكية  - 3َ� َ�� ���ُ��َ�َ� ��ُ���َ� �ُ�ْ����	َ� �ّ���ِ� �)9(. 

�َ-�S��,@ ����َ� C�;َS �e�)� !�+�>� �: تدأ نحوأو مب -4ْ�� ًT���a�� �)10(. 

                                                 

  .  5سورة األنفال، اآلية ) 1(

  .  30سورة مريم، اآلية ) 2(

  .  3-1سورة الدخان، اآليات ) 3(

  .  2-1سورة العصر، اآليتان ) 4(

  .  17سورة الحج، اآلية ) 5(

  .  ت. ن. د، 410-404، ص 2الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني، ط ينظر) 6(

  .  51سورة العنكبوت، اآلية ) 7(

  .  1سورة الجن، اآلية ) 8(

  .  81سورة األنعام، اآلية ) 9(

  .  39سورة فصلت، اآلية ) 10(
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 ".اعتقادي أنك فاضلٌ : "أو خبرًا عن اسم معنى نحو -5

�1َ# 9َ���� �: أو مجرورة بالحرف نحو قوله تعالى -6ِ� �(���� �)*B Y[�7ْ�� �)1(. 

 	�gَـ� �"��ْ�َ�*f �Iُ4�6َ��L ���َ��!  �Iُ4ُXْ���X�"���� ��X��� �9ْ/ُ;*!�ْ �على شيء من ذلـك  و معطوفةأ -7

%َ��L �E�"َ����ْ�� �)2(  . 

ــ.*/Iُ* !�'9ِْ �: أو مبدلــة مــن شــيء مــن ذلــك نحــو -8 ــ)* ,��� ّ��� C�.ــ �Hِ' ِ<�6�Xَ��hــ� �i�� ــ� �J��َ� 

�Iُ4َ��)3(. 

  :وهذه المواضع التسعة ترجع إلى اآلتي
  .أن تقع في موضع مصدر مرفوع -1
 .أن تقع في موضع مصدر منصوب -2

 .)4(أن تقع في موضع مصدر مجرور -3

  ):الفتح والكسر(جواز األمرين : ثالثاً 
  :وذلك في المواضع اآلتية

�*ـ(5M�  +�ـb�"�L  �Iُ42َ +�> �: بعد فاء الجزاء نحـو -1  dTَـ���J�`ِ�  #Iُـj  َـ���S  <ـ�+  �K�.ـ����  �Qَـ��Oَ��!  *(َ��ـ�َ	 


-)ُ�َk 
I6�H#- �)5( ُقرئ بالفتح والكسر.  

 :)6(كقول الشاعر بعد إذا الفجائية -2

ـــُت أَ    ى َزيـــدًا كمـــا ِقيـــَل َســـيدارَ وكن
  

  ُد الَقَفـــــا واللهــــــاِزمُ َعْبـــــ إذا أّنـــــهُ   *
  

  
  
  

                                                 

  .  30، وسورة لقمان، اآلية 62و  6سورة الحج، اآليتان  )1(

  .  47سورة البقرة، اآلية  )2(

  .  7سورة األنفال، اآلية  )3(

  .  410ص المرجع نفسه،  )4(

  .  54سورة األنعام، اآلية  )5(

    378، والجنى الداني، ص 1/238ورد في أوضح المسالك  .قائله مجهول )6(
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فالكســر علــى معنــى فــإذا هــو عبــد القفــا، والفــتح علــى معنــى فــإذا العبودّيــة 
  .خرجُت فإذا األسد: أي حاصلة كما تقول

��bُ +�> /2ُ#� 'ِ��� �: أن تقع في موضع التعليل نحو -3َN  *K)*L�.ـ(�  'ِ��ـ)*  �َـ*B  Y;ـ��ْ��   *I6�H#;ـ��1(�( 

قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير الم العّلة، والباُقون بالكسر علـى أنـه 

 �b�O�! �IِJ�6َ��L #1ِ' ��َS�l�O �: ومثله. تعليل مستأنف بياني<َ4�� �I*J�� �)2(. 

 :)3(أن تقع جواب قسم، وليس في خبرها الالم كقوله -4

  يِلــــــــــــالعَ  كِ بــــــــــــرَ ي بِ ِفــــــــــــلِ حْ تَ  وْ أَ 
  

ــــــــي أَ   * ــــــــأن ــــــــي و ذَ ُب ــــــــ كَ اِل يبِ الص  
  

فلـــو ) علـــى(فالكســـر علـــى الجـــواب، والبصـــريون يوجبونـــه، والفـــتح بتقـــدير 
  ".حلفُت إّن زيدًا لقائمٌ : "ذكرت الالم تعّين الكسر إجماعًا نحو

قـوِلي أّوُل : "أن تقع خبرًا عن قول، ومخبـرًا عنهـا بقـول والقائـل واحـد نحـو -5
وال تحتــاج هــذه الجملــة إلــى رابــط؛ ألنهــا نفــس المبتــدأ فــي " أّنــي أْحَمــُد اهللا

 .)4("ُنْطِقي اهللا حسبي: "المعنى، فهي مثل

 Sَ`*ـ(�m  �َ��� �َ�� '1ِ# �: أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه نحـو -6

��J6�	 �َ��!  C�;��َS *����َ��! �َ� ُ��"ْnَS ��J6�	 �َ��! َS  %�7ْـg�)5( قـرأ نـافع)وأبـو بكـر بالكسـر،  )6
بالكسر، إّما باالستئناف أو بالعطف على جملـة إن األولـى، وقـرأ البـاقون 

إّن لـك : من عطف المفـرد علـى مثلـه، والتقـدير) أّال تجوع(بالعطف على 
 .عدم الجوع وعدم الّظمأ

" أي بعــد حتــى االبتدائيــة"أن تقــع بعــد حتــى ويخــتص الكســر باالبتدائيــة،  -7
هنــا بمنزلــة أال االســتفتاحية ) ىحتــ(فـــ " َمــِرَض حتّــى إنهــم ال َيْرُجوَنــهُ "مثــل 

                                                 

  .  28سورة الطور، اآلية  )1(

  .  103سورة التوبة، اآلية  )2(

  .  1/219، وشرح التصريح 188في ملحق ديوانه، ص  قائله رؤبة بن العجاج )3(

  .  208 -207ب، شرح شذور الذه ينظر )4(

  .  119، 118سورة طه، اآليتان  )5(

هــو نــافع بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي النعــيم الليثــي، أحــد القــراء الســبعة المشــهورين، أصــله مــن أصــبهان،  )6(
  .8/5األعالم، للزركلي  ينظر. هـ169اشتهر في المدينة، توفي بها سنة 
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" ى أّنـك فاضـلٌ َعَرْفـَت أمـورك حتـ: "والفتح بعد حتـى الجـاّرة والعاطفـة نحـو
عرفـُت أمـورك : فالتقـدير مـع الجـاّرة. هنا تصلح للجاّرة والعاطفة) ىحت (فـ 

 .ضلكعرفُت أمورك وف: ومع العاطفة. إلى َفْضِلك

أما إّنك فاضل، فالكسر على أنهـا حـرف اسـتفتاح : نحو" إّما"أن تقع بعد  -8
 .والفتح على أّنها بمعنى أحقاً ) أال(بمنزل 

فـالفتح  )1(� ,����َـI*  ���ّـ)�  �1َ# �8ـ;�V  �cَ �: والغالـب الفـتح نحـو" ال َجـرم"أن تقـع بعـد  -9
: لتها فاعـلفعل ماٍض معناه وجب، وأّن وص) َجَرمَ (عند سيبويه على أن 
) ال جـــرم(صـــلة، وعنـــد الفـــراء علـــى أن ) ال(و  )2(أي وجـــب أّن اهللا يعلـــم

بعـدهما مقـّدرة، والكسـر علـى ) مـن(و ) ال بـد(، ومعناهـا )ال رجـل(بمنزلة 
ال جــــرم : (مـــا حكــــاه الفـــّراء مــــن أن بعضـــهم ينزلهــــا منزلـــة اليمــــين فيقـــول

 .)3()التينك

  :دخول الالم على جملة إن
  :ى الخبردخولها عل: أوالً 

المكســــورة الهمــــزة دون ســــائر أخواتهــــا بجــــواز مصــــاحبة الم  )إنّ (تخــــتص 
فـإن : التوكيد لها؛ والم التوكيد هـذه الم مهملـة معناهـا التوكيـد، ولهـا أسـماء عديـدة

ألنـــت رجـــٌل عظـــيم، وٕان صـــحبت إّن : تصـــّدرت الكـــالم ُســـّميت الم االبتـــداء نحـــو
فـإن خففـت " إّن فـي الـّدار لزيـداً : "نحو ُسّميت بالمزحلقة لتزحلقها إلى عجز الكالم

ــــك " إنّ " ــــة وتســــمى عنــــد ذل ــــق بينهــــا وبــــين إن النافي وجبــــت مصــــاحبتها لهــــا للتفري
  .)4("إْن زيٌد لمجتهدٌ : "بالفارقة نحو

                                                 

  .  23سورة النحل، اآلية  )1(

  .  344-1/338إلى ألفية ابن مالك أوضح المسالك  ينظر )2(

، شــــرح األشــــموني 221 -1/218شــــرح التصــــريح علــــى التوضــــيح  ينظــــرالمرجـــع نفســــه، والصــــفحة، و  )3(
1/554- 558  .  

  .  25-23محمد األنطاكي، المحيط في أصوات العربية نحوها وصرفها، ص  ينظر )4(
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  :وذلك بشروط

  .) �)1��6�"��َ� M��LY.��Z��- * '1ِ# �: أن يكون مثبتًا نحو -1

 ".إّن زيدًا لقد رضي: "نحو) قد(قترنًا بـ أو فعًال ماضيًا متصرفًا م -2

أو غيــــر متصــــرف " إّن زيــــدًا ليرضــــى: "أو فعــــًال مضــــارعًا متصــــرفًا نحــــو -3
 ".إن زيدًا ليذر الشرّ : "نحو

ن أو ســـوف ففـــي جـــواز دخـــول الـــالم عليـــه فيـــه أمـــا إذا دخلـــت عليـــه الســـي
  .وأّما إذا كان السين فقليل. على الصحيح) سوف(فيجوز إذا كان . خالف
وهــو مــذهب -) إّن زيــدًا لــنعم الرجــل: (عــًال ماضــيًا غيــر متصــّرف نحــوف -4

 2(ألن الفعل كاالسم ومنع ذلك سيبويه -اءاألخفش والفر(. 

هـــي المواضـــع التـــي اخُتلـــف حولهـــا أمـــا المواضـــع التـــي تـــدخل عليهـــا هـــذه 
لمضــارع ، ا� ��ــ.M��LY �َ��ـ"�6�Z��-  *ــ� '1ِ# �: االسـم نحـو قولــه تعـالى: الـالم باّتفـاق هــي

: والظــرف كقولــه تعــالى )3(� ���6ــ�I*J�2 �َــIُ4�7�6* -��#ــ�� !�'1ِ# �: لشـبهه بــه نحــو قولــه تعــالى

�����ِ'�! %���َ� ٍ[ُ�*  ٍI6�n�L�)4(.  

  :دخولها على معمول الخبر: ثانياً 
  :وذلك بثالثة شروط

  .تقّدمه على الخبر -1
 .كونه غير حال -2

وقـد تـدخل علـى ". دًا َلَعمـَرًا َضـاِربأن َزْيـ: "وكون الخبر صالحًا لالم نحـو -3

   ,�(�+�F�ـ?Jِ�  dِـJ#��-  �I*ـI  '1ِ# �: الخبـر وهـذه الحالـة دون معمولـه نحـوoِ�، وقـد )5(���<َـ

 .)1("إني بحمد اهللا لصالحٌ : "تدخل عليهما معًا نحو

                                                 

  . 39سورة إبراهيم، اآلية  )1(

  . 568 -1/558شرح األشموني  ينظر )2(

  .  124سورة النحل، اآلية  )3(

  .  1/254مغني اللبيب  ينظرو . 4سورة القلم، اآلية  )4(

  .  11سورة العاديات، اآلية  )5(

  
  :الخبر: أوالً 
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  :دخولها على االسم: ثالثاً 
��ـ;�:5  9َ��ـ��  	�� '1ِ# �: وذلك بشرط أن يتأّخر عن الخبر ونحو قوله تعـالى��َ��)2( 

  ".إن في الدار لزيدًا جالس: "أو أن يتأّخر عن معموله نحو
  :)3(دخولها على ضمير الفصل: رابعاً 

وشـرط  )4(� ���ّـ)*  '�Vِ 'ِ�َــ)d  +�ـ>�  !�+�ـ�  ���7ْـ]  Y���DَUْـJَ�  *p*ـ(�  �Bــ?َ�  '1ِ# �: نحـو قولـه تعـالى
وبـــين مـــا " زيـــٌد هـــو القـــائم: "ر نحـــوضـــمير الفصـــل أن يتوســـط بـــين المبتـــدأ والخبـــ

  .)5("إن زيدًا َلُهَو القائم: "أصله المبتدأ والخبر نحو
  :الحرفية الزائدة على إن وأخواتها) ما(دخول 

تصــاص تتصــل مــا الحرفيــة بــإن وأخواتهــا فتبطــل عملهــا، وذلــك لــزوال اخ
نهــا هّيــأت ، والمهيئــة؛ أل)مــا الكاّفــة(هــذه الحــروف بالجملــة االســمية، لــذلك تســمى 

تلـــك الحـــروف للـــدخول علـــى األفعـــال، لـــذلك يبطـــل عمـــل هـــذه الحـــروف ويجـــب 
  .فإّن اختصاصها بالمبتدأ باق فأْعِمَلت وُأْهِمَلتْ ) ليتما(إهمالها، إّال 

ويشــترط إلعمــال هــذه : قــال -بطــالن العمــل–وهــو نفــس مــا رآه ابــن هشــام 
ترنـت بهـا زال اختصاصـها الحرفيـة فـإن اق) ما(الحروف شرط؛ وهو أال تقترن بها 

بالجملـــة االســـمية وصـــارت حـــرف ابتـــداء تـــدخل علـــى كـــل مـــن الجملتـــين ووجـــب 
: إبطال العمل؛ لزوال االختصاص فمن دخولها على الجملـة االسـمية قولـه تعـالى

� ��"��ِ' *(ّ��� 

 'ِ�َـ).�H��! �)6( ـ�  �: وقوله تعالى�"��َ�  �I4ُـ*Jَ�ِ'  
سـويد  عروقـول الشـا )�!�)1�H�ـ.
  'ِ�َـ)
  :)2(بن كراع العكي

                                                                                                                                    

  .  1/223شرح التصريح على التوضيح  )1(

  .  26، النازعات، اآلية 44، النور، اآلية 13سورة آل عمران، اآلية  )2(

نــه يعتمــد عليــه فــي تأديــة المعنــى، وضــمير فصــل عنــد البصــريين ألنــه ويســمى عنــد الكــوفيين عمــادًا أل )3(
  .  2/706اإلنصاف في مسائل الخالف  ينظر. يفصل بين الخبر والنعت

  .  62سورة آل عمران، اآلية  )4(

، المحقـــق هـــاوي إبـــراهيم نصـــر، 30 -2/29ابـــن هشـــام، شـــرح اللمحـــة البدريـــة فـــي علـــم اللغـــة العربيـــة ) 5(
  .  م2007وري العلمية، عمان، دار الباز 

  .  171سورة النساء، اآلية  )6(



 154

ــلْ  ــفْ نَ  اتَ ذَ  جْ الِ وَعــ َتَحّل ــانْ وَ  كَ ِس   نْ رَ َظ
  

  مٌ الِ َحـــــ تَ ْنـــــا أَ َمـــــل عَ لَ  لٍ بـــــا ُجَعـــــأَ   *
  

��ـ�K�A�  +�ـ>�  ����ـ)�  ,�<ْ=�ـ%  'ِ��"�ـ�  �: ومـن دخولهـا علـى الجملـة الفعليـة قولـه تعـالى�L 

M��"َ�*�ْ�� �)3(وقوله تعالى ، :� ْ�)*"َ��L��! ��"��َ� �2َk IُXـ>  "�ـZ+  dMـ���a �)4(ـ� �: ، وقولـه تعـالى�"��َ�َ/ 

�1)ُN���*, %َ�ِ' � �)�"ْ�� �)5(.  

  :)6(وقول الشاعر
ــــن لكِ وَ  ــــا أَ َم ــــؤَ مُ  جــــدٍ مَ لِ  عَ ْس ــــ لٍ ث   دْ وَق

  

ـــــ  * ـــــمْ أَ  لُ ثـــــؤَ المُ  دَ ْجـــــالمَ  كُ رِ دْ ُي   يالِ َث
  

ل خاّصة فيجوز فيها اإلعمـال واإلهمـال، فأّمـا اإلعمـا) ليت(ويستثنى من ذلك 
  .قال زيدليتما : فألّنهم وصلوا ولم يزيلوها عن اختصاصها باالسمية ال يقولون

  :)7(اتها وقد ُروي بالوجهين قولهو وأّما اإلهمال فبالحمل على أخ
ـــقَ  ـــتَ يْ لَ  الَ أَ : تْ اَل ـــَم ـــا الحَ ذَ ا َه ـــلَ  امُ َم   اَن

  

ـــــتِ امَ مَ لـــــى حَ إِ   * ـــــفَ  هُ فِ ْصـــــو نِ ا أَ َن   دُ ْق
  

، فمــن رفعــه )8(مــال ونصــبه علــى اإلعمــالعلــى اإله) الحمــامُ (ُيــْروى برفــع 
) مـا(الخبر، ومـن نصـبه فــ ) لنا(مبتدأ والحمام عطف بيان و ) ذا(كاّفة و ) ما(فـ 

اسـم ليـت والحمـام عطـف، فـإن اقترنـت مـا االسـمية الموصـولة بهـذه ) ذا(زائدة، و 
 ,*�ْ��ـQ*  !��َـ�  ;ٍ��ـ�H�  /�6َـ.*  �Oـ��2*(�  'ِ��"�ـ�  �: الحـروف فـإن عملهـا ال يبطـل وذلـك كقولـه تعـالى

*;�H�#��� *R�6�H  %َـSَ� �)9(  فمـا هنـا اسـم موصـول بمعنـى الـذي وهـو فـي موضـع نصـب

                                                                                                                                    

  .  108سورة األنبياء، اآلية  )1(

  .8/11ورد في شرح المفصل  )2(

  .  28سورة فاطر، اآلية  )3(

  .  41سورة األنفال، اآلية  )4(

  .  6سورة األنفال، اآلية  )5(

    .39قائله امرؤ القيس، في ديونه، ص  )6(

  . الذبيانيقائله النابغة  )7(

  .211، قطر الندى وبل الصدى، ص 1/111الكواكب الدرية  )8(

  .  69سورة طه، اآلية  )9(
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، وصــــنُعوا جملــــة الصــــلة والعائــــد محــــذوف وقولــــه الخبــــر، " كيــــد ســــاحر: "اســــم إن
  .)1(والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر

  ):الت(العطف على خبر 
الت : "وترفـع فـي نحـو العطف على خبر الت كالعطف علـى مـا فتنصـب

الت حــين فلــق بــل حــين : ويتعــين الرفــع فــي مثــل نحــو" حــين جــزع وال حــين طــيش
  .)2(صبر أو لكن حين صبر

  ):ولكنّ إّن، أّن، كأّن، (تخفيف ذوات النون 
يجوز تخفيف النون التي تنتهي بها بعـض هـذه الحـروف فتصـبح إْن، أْن، 

  .كأْن، لكْن وٕاليك أحكامها
ثــــم إن كــــان الحــــرف المخفــــف إن المكســــورة جــــاز : ")3(يقــــول ابــــن هشــــام

ــqb '1ِ �: اإلهمــال واإلعمــال واألكثــر اإلهمــال نحــو قولــه تعــالى ُ/ ٍrــ ــ� �َ�ْ ــ� ��"# �J�6َ��L 

ٌt�	��H�)4(  ا بمعنىا من شّددها فإن نافية، ولما، وأمفيمن خفف نون لم" إال")5(.  

" 5("إال(.  
خفيفة، وقرأ عاصم وابـن عـامر ) َلَما(مرو والكسائي قرأ كثير ونافع وأبو ع

  .)6(مشددة) لما(وحمزة 

 'ِ��)* ��)*6َ� ��Y��- �I*Jَ���"�Lَ	��I*J#2�6 ��"#� /ُـul !�'1ِ# �ومن إعمال المخّفف قراءة بعض السبعة 

��"ِ� �1)ُ��"���, 
oِ�� �)7(.  

                                                 

  .  211ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى، ص  )1(

  .  2/125همع الهوامع  )2(

  .  363في كتابه شذور الذهب، ص  )3(

  .  4سورة الطارق، اآلية  )4(

  .  363المرجع نفسه، ص  )5(

  .  678جاهد، كتاب السبعة في القراءة، ص ابن م )6(

  .  111سورة هود، اآلية  )7(
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فقـرأ ابـن ) وٕان كـل لمـا ليـوفينهم: (اختلفوا في تشـديد المـيم والنـون مـن قولـه
مشـددة النـون، ) إن (مشددة، وقرأ حمزة والكسائي ) لما(خفيفة ) إْن كال(كثير وافع 

  .فشددها حمزة وخففها الكسائي) لما(واختلفا في الميم من 
مشــددة ) إن (وقــرأ أبــو عمــرو مثــل قــراءة الكســائي وحفــص عــن عاصــم و 

  .قراءة حمزةمشددة أيضًا، وقرأ ابن عامر مثل " لما"النون 
إْن : حــدثنا مــن نثــق بــه أنــه ســمع مــن العــرب مــن يقــول: )1(وقــال ســيبويه

إن : "زعمــوا أن بعضــهم يقــول: (وقــال األخفــش فــي كتــاب المعــاني" عمــرًا المنطلــق
تقـرأ بالنصـب والرفـع وهـذا ) إن كل نفس لما عليها حافظ(وهي مثل " زيدًا لمنطلق

ه وال اعتبار لمخالفة الكوفي ها إذا خّففت لم يجز إعمالهانصأصًال إذ قد  ين في أن
  ).إْن زيد لقائم(ثبت ذلك في القرآن الكريم، وبنقل الثقات وأما إلغاؤها فهو الكثير 

قــراءة أبــي " إن كــل نفــس لمــا عليهــا حــافظ"قــال النحــاس فــي إعــراب اآليــة 
إن كـّل نفـس "سن عمرو ونافع والكسائي كما عملها بالتخفيف وقرأ أبو جعفر والح

  ". لّما عليها حافظ
" إنْ "و " زائــدة"القــراءة األولــى بينــة فــي العربيــة تكــون مــا : قــال أبــو جعفــر

مخففــة مــن الثقيلــة، هــذا مــذهب ســيبويه وهــو جــواب القســم، والقــراءة الثانيــة تكــون 
  .)2(بمعنى إال عليها) لما(

ل ماضــيًا ناســخًا وٕان دخلـت علــى الفعــل أهملــت وجوبــًا، واألكثــر كــون الفعــ
ودونـه أن يكــون  )3(� ���ّـ)*  �Bـ.�C  ���ـ?�,>�  ��Lَـ%  '�Vِ �4ََـ��oِ:5  /َ��َـ�f  !�'1ِ �: نحـو قولـه تعـالى

��D��َـ�-U���0*6َ�  �I�Bُِ(�َـ��  /َ�َـ;*!�  ���ـ?�,>�  ,�4َـ�A*  !�'1ِ �: مضـارعًا ناسـخًا نحـو قولـه تعـالىِ�...�)4( 

                                                 

  .  2/140الكتاب  ينظر )1(

  .  1/139الكتاب  ينظر )2(

  .  143سورة البقرة، اآلية  )3(

  .  51سورة القلم، اآلية  )4(
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هــــذا أن يكــــون ماضــــيًا غيــــر ناســــخ  ويقــــاس علــــى هــــذين النــــوعين اتفاقــــًا، ودون
  :)1(كقوله
ــــ ــــتَ قَ  نْ إِ  كَ يُنــــيمِ  تْ ل ُش   ماً لِ ْســــمُ لَ  تَ ْل

  

ـــــعَ تَ المُ  ةُ وَبـــــقُ عُ  يـــــكَ لَ عَ  تْ لـــــحَ   * دِ م  
  

) إن قــام ألنــا، وٕان قعــد ألنــت(ال يقــاس عليــه خالفــًا لألخفــش، فإنــه أجــاز 
وٕان إن يزينـــك لنفســـك، "دون هـــذا أن يكـــون مضـــارعًا غيـــر ناســـخ كقـــول بعضـــهم 

  .)2(وال يقاس عليه إجماعاً " يشينك لهيه
وفي حالة إهمالها تلزمها الالم الفارقة بين اإلثبات والنفـي، وقـد تغنـي عـن 

  :)3(الالم قرينة لفظية بأن يكون الخبر منفيًا كقوله
  ةٍ يرَ ِصــي بَ ى ذِ َلــى عَ َفــخْ يَ  الَ  الحــق  نِ إِ 

  

  دٍ اِنــعَ ف مُ الَ ِخــ يعــدمْ  مْ و َلــُهــ نْ وإِ   *
  

  :)5(كقوله )4(كأن يكون الكالم سيق لإلثبات والمدح: نويةُ أو مع
ــــــأَ  ــــــنُ َن ــــــأُ  ا اب ــــــ اةِ َب ــــــمَ  يمِ الض   كٌ اِل

  

ـــمَ  نْ وإِ   * ـــ تْ اَنـــكَ  كٌ اِل   نِ ادِ َعـــالمَ  امَ رَ ِك
  

  ):أن (تخفيف 
حــــة وجــــب بقــــاء و المفت) أن(وٕان كــــان الحــــرف المخفــــف : قــــال ابــــن هشــــام

إن كانــت اســمية فــال عملهــا ووجــب حــذف اســمها، ووجــب كــون خبرهــا جملــة، ثــم 
وٕان كانـت فعليـة وجـب كونهـا دعائيـة  )6(� ��ْ��ـ��َ"�Z��-  �E ���ّـ)�  ���7ْ"�ـ.*  �1َِ �: إشـكال نحـو

 ��! #1َ��T���+�َ>َْ �: أو ِبشّر نحو ) �)7�� ِ-�#2	�� vِ-)*� <�+َ �1َ �: سواء كان دعاء بخير نحو

#1َ� �wَgَk �(���� ��J�6َ��L �)8(  بكسر الضاد، وفـتح البـاء ورفـع فيمن قرأ من السبعة)اسـم (

                                                 

األدب  ، خزانــة18/11فــي األغــاني  .نســب لعاتكــة بنــت زيــد الصــحابية، كمــا نســب لصــفية بنــت الزبيــر )1(

10/373.    

  .  1/21ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب  )2(

    .2/604، شواهد المغني 1/145شرح األشموني  قائله مجهول )3(

  .  1/231شرح التصريح على التوضيح  ينظر )4(

  .   قائله الّطرماح بن حكيم )5(

  .  10سورة يونس، اآلية  )6(

  .  8سورة النمل، اآلية  )7(

  .  9سورة النور، اآلية  )8(
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 !���1َ �و  )1(���ـ��%   +�ـ�  'ِ��ـ�  ���ْ^ِ���ـ�1ِ  ��ـ�r�6  !��1َ �: اهللا أو كـون الفعـل جامـدًا نحـو) اسـم(

%���L 1َ� �1)ُ4�, �.َN ���;َXْN� �I*Jُ��8َ� �)2( أو مفعوًال بواحد من أمور:  

 w���7 1َ� <�� �-�.ْU�, �(�6َ��L*�َ,� �: النفي ولم يسمع إال في لن، ولم، وال نحـو: حدهاأ

 
.�Hَ��)3( ،� *w���7�,َ� 1َ� �I�� *K�;�, 
.�Hَ� �)4(.  

 ,*4َ�َـ;*  ���ّـ)�  @,�ـ� �  ��ـ"���َ9ِ'  �IُX� � �1َ��X�4َْـ��ِ  	�ـ�  ��Lَـ�Iُ4�6  �َـN�!  َ]#0َـ.�  �: الشـرط نحـو: الثـاني

��Jِ��)5(.  

  .)�Iَ���َ��! 1َ� �.َN �2َXْN�.�O� �)6 �: قد نحو: الثالث

��M��=َ� I*B��2 ��(� �1َ �: لو نحو: الرابع�Oَ� �IِJِ�)ُ�ُ?ِ� *���ْiَ��! %َ��L...�)7(.  

��ـ��L 1َ�  *1)ُ4�6�ـ�I  �حـرف التنفـيس وهـو السـين : الخـامس  Iُ42َـ%  +�ـx�;#+ �)8( 

  :)9(وسوف كقوله
  هُ ُعـــــفَ نْ يَ  ءِ رْ الَمـــــ مَ ْلـــــعِ  فـــــإن  واعلـــــمْ 

  

ــــ نْ أَ   * ــــ وفَ َس ــــتِ أْ َي ــــ ل ي ُك ــــا َم   ارَ دِ ُق
  

  :قوة الشبه في أن بالفعل
ـــا " أن"قـــوة الشـــبه فـــي  المفتوحـــة مـــن حيـــث المعنـــى واللفـــظ واالســـتعمال أم

  .المعنى فإنها ُتَغير معنى الجملة كما يغيرها الفعل

                                                 

  .  39سورة النجم، اآلية  )1(

  .  185سورة األعراف، اآلية  )2(

  .  5سورة البلد، اآلية  )3(

  .  7سورة البلد، اآلية  )4(

  .140سورة النساء، اآلية  )5(

  .  113سورة المائدة، اآلية  )6(

  .100سورة األعراف، اآلية  )7(

  .  20سورة المزمل، اآلية  )8(

  .  106، وابن عقيل، 282قائله مجهول وهو من شواهد األشموني برقم  )9(
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ـا  الفعل الماضي مفتـوح األول، وأم ل كما أن ه مفتوح األوا اللفظ فهو أنوأم
عطفــت علــى محــل المكســورة، ولــم تعطــف علــى محــل  االســتعمال فهــو أن العــرب

 .)1(المفتوحة كل ذلك مشعر بأن إعمال المفتوحة أقوى من إعمال المكسورة

 

 

  
 تخفيف كأن:  

أما كأن إذا خففت فتعمل وجوبـًا عنـد الجمهـور استصـحابًا لألصـل وحمـًال 
وفــي أن  المفتوحــة لكــن تخالفهــا فــي أن خبرهــا ال يلــزم كونــه جملــة) أن (لهــا علــى 

خالفـــًا  .)2(اســـمها ال يجـــب كونـــه ضـــمير شـــأن وال يجـــب حذفـــه بـــل يجـــوز إظهـــاره
  .للزمخشري فإنه يقول بإبطال عملها

: نـوى اسـمها وأخبـر عنهـا بجملـة اسـمية نحـو: إذا خففت كـأن : قال النجار

ــ�1َ �: كقولـــه تعـــالى) لـــم(أو جملـــة فعليـــة مصـــدرة بــــ ) كـــأن زيـــد قـــائم( ــ�I /َـ ــ>� ��ـ  yَSْـ

َz�ِ�ِr�+�)3(.  

  :)4(كقول الشاعربلما أو مصدرة 
ـــــــرَ الت  دِ ِفـــــــأَ  اَنـــــــابَ كَ رِ  نْ أَ  رَ ْيـــــــغَ  لَ ح  

  

ـــــلَ   * ـــــ ام ـــــالِ حَ رِ بِ  لْ زُ َت ـــــَن ـــــ نْ أَ ا وَك   دِ َق
  

وهــو ضــمير : فــي هــذه األمثلــة محــذوف) كــأن(فاســم  وكــأن قــد زالــت،: أي
قــد زالــت، والجملــة كأنــه زيــد قـائم، وكأنــه لــم تغــن بـاألمس، وكأنــه : الشـأن والتقــدير

  :)5(التي بعدها خبر عنها، وقد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل ومنه قوله
ـــــــــــــمُ  رٌ دْ وَصـــــــــــــ ـــــــــــــالن  قُ رِ ْش   رِ ْح

  

  انُ قـــــــــــــــحُ  َيْيـــــــــــــــهِ دثَ  نْ أَ َكـــــــــــــــ  *
  

                                                 

  .  2/759أمالي ابن الحاجب  )1(

  .  2/33الندى وبل الصدى  شرح الفاكهي لقطر )2(

  .  24سورة يونس، اآلية  )3(

  .  11/8، وفي األغاني 89، في ديوانه، ص البيت للنابغة الذبياني )4(

  .  قائله مجهول )5(
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خبــر كــأن ) حقــان(وهــو منصــوب باليــاء ألنــه مثنــى و ) كــأن(فثدييــه اســم 
) كــأن (ر فــي موضــع رفــع خبــر وثــدياه حقــان مبتــدأ وخبــ" كــأن ثــدياه حقــان: "وروي

، وجــاء بــاأللف علــى لغــة مــن يجعــل المثنــى ) ثــدياه(ويحتمــل أن يكــون  اســم كــأن
 .)1(باأللف في األحوال كلها

 

 

 

  
  ):لكن (تخفيف 

ُألغيت عن العمل تمامًا وجاز دخولها على االسم والفعـل ) لكن(إذا ُخفَفت 
مــا قــام زيــد لكــن عمــرو لــم " :لعــدم اختصاصــها بواحــد مــن األســماء واألفعــال نحــو

  ".يقم، وما يقوم زيد لكن يقوم عمرو
أهملــت فــي الشــعر والنثــر نحــو قولــه ) لكــن(إذا خففــت : )2(قــال ابــن هشــام

وعنـد يـونس واألخفـش إجـازة إعمالهـا وال  )3(� Nَـ�I*Jَ�َX  ���ّـ)�  !��َــXْUَS  #<�4ُ�ُـ(�I*B  	َ�َـ�I  �: تعـالى
ــا لكــن : "جــاز دخولهــا علــى الجملتــينســماع يشــهد لهمــا وال قيــاس، وٕان خففــت  فأم

 !�+�ـــ� �: وذلـــك لـــزوال اختصاصـــها بالجملـــة االســـمية قـــال تعـــالى: مخففـــة فتهمـــل

 �I*Bْ  !��َــ4�>  }َ�َ"��2ـ��َـ��ُ(/  �I*Jـ(�1  �َ��ُ��ـ*"��ْn�, �)4(�1  �: ، وقـال تعـالى)ُ>ـ�� +�ـ�I*J�2  ��ْ���ْـIِ  	�ـ�  ��;#�

  .)6(نفدخلت على الجملتي )5(�!���ْ"*\�+�2*(�1

ـــمت إلـــى ثالثـــة أقســـام  فـــة قســـي أرى أن الحـــروف المخفوخالصـــة القـــول إن
  .منه حيث اإلعمال واإلهمال

                                                 

ار، التوضيح والتسهيل لشرح ابن عقيل  نظري )1( 1/270النج  .  

  .  في كتابه شرح اللمحة البدرية )2(

  .  17سورة األنفال، اآلية  )3(

  .  76سورة الزخرف، اآلية  )4(

  .  162سورة النساء، اآلية  )5(

  .  149ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى، ص )6(
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  ".لكنْ "وجوب اإلهمال ويتمثل في : القسم الثاني
  ".إنْ "جواز اإلعمال واإلهمال ويتمثل في : القسم الثالث

  ".كأنْ "و " أنْ "وجوب األعمال ويتمثل في : القسم األول
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  الثانيالمبحث 

  للجنس ةال النافي

  
كمـا  )1(التبرئة؛ وذلـك لتبرئـة المـتكلم وتنزيـه الجـنس عـن الخبـر وتسمى الم

  .)2(تسمى كذلك ال النافية للجنس؛ ألنها تنفي نسبة الخبر إلى الجنس أو الواحد
هـــي  فالعاملـــة. علـــى ضـــربين عاملـــة، وغيـــر عاملـــة) ال(ويـــرى النحـــاة أن 

غراق، وهـي تعمـل فـي النكـرات، فوجـب لهـا العمـل النافية للجنس على سبيل االسـت
  .)3(فيما يليها

؛ وذلك لمشـابهتها لهـا فـي أربعـة )4(بإجماع النحاة) إنّ (عمل ) ال(وأعملت 
  :)5(أربعة أوجه هي

  .أن كال منهما يدخل على الجملة االسمية -1
 .فال لتأكيد النفي، وٕان لتأكيد اإلثبات. أن كليهما للتأكيد -2

3-  إ(نقيضة ) ال(أن والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره) ن. 

 .أن كال منهما له صدر الكالم -4

تخــــالف إن فــــي ســــبعة ) ال(فــــي األشــــباه والنظــــائر أن  .وذكــــر الســــيوطي
  :أوجه
 .في المعارف والنكرات) إن (وتعمل . ال تعمل إال في النكرات) ال(أن  -1

  
  
 .مظهرًا ومضمراً ) إن (أن اسمها ال يكون إال مظهرًا، ويكون اسم  -2

 .عدم تقدم خبرها على اسمها ولو كان ظرفًا أو مجروراً  -3

                                                 

   . 1/235شرح التصريح على التوضيح  )1(

محمــد الــدمياطي الشــافعي، حاشــية الخضــري علــى شــرح ابــن عقيــل، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى  )2(
  .  1/141، م1940 -هـ1359أخيرة، / البابي الحلبي وأوالده، ط

  .  292 -291الجنى الداني، ص  )3(

  .  2/3حاشية الصّبان  ينظر )4(

  .  1/235شرح التصريح على التوضيح  )5(
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ن واسم إن ُينون -4 اسمها ال ينو. 

 .يجوز إلغاؤها إذا تكررت، خالف إن فإنها ال تلغى إذا تكررت -5

 .)1(يكثر حذف خبرها إذا علم -6

7-  2(رابهإعال خالف في  اسمها المفرد مختلف في إعرابه وبنائه، واسم إن(. 

  :شروط إعمالها
إن تنصــب االســم وترفـــع " إن" ال النافيــة للجــنس حــرف ناســخ مــن أخــوات

  :الخبر باجتماع شروط ستة هي
أن تكون نافية، فإن لم تكن نافية لم تعمل مطلقًا، وشذ عمل الزائـدة لعـدم  -1

 :)3(اختصاصها في قوله

ــ ــ وْ َل ــتَ  مْ َل ــطَ غَ  نْ ُك ــذُ  الَ  انُ َف ــلَ  وبَ ُن   اَه
  

ـــــــ  * ـــــــوا أَ وُ ذَ  مَ الَ َل ـــــــا عُ هَ ابِ حَس   واً رَ َم
  

 .حيث جاءت ال زائدة والنكرة بعدها مبنية على الفتح وعمل ال الزائدة شاذ

أن يكــون منفيــًا للجــنس، فــإن لــم يكــن كــذلك فهــي تعمــل عمــل لــيس فترفــع  -2
 ".ال رجٌل قائماً : "االسم وتنصب الخبر نحو

 .أن يكون نفيه نّصاً  -3

ليهـــا ُألِغيـــت، وعمـــل الجـــار فيمـــا أن ال يـــدخل عليهـــا جـــار، فـــإذا دخـــل ع -4
 .بعدها؛ وذلك ألن الجار يتعلق باألسماء

 :ويدخل في حكم النكرة أمران. أن يكون اسمها وخبرها نكرتين -5

ال قـوة فـوق : كقولهم. شبه الجملة بنوعيه الجار والمجرور والظرف - أ
  .الحق، وال راحَة لحسود

 .هاالجملة الفعلية؛ ألنها في معنى النكرة، وبمنزلت - ب

عــدم وجــود فاصــل بينهــا وبــين اســمها، فــإن وجــد فاصــل أهملــت وتكــررت  -6
ال فــــي النبــــوغ حــــظ لكســــالن، وال (ال حــــول وال قــــوة إال بــــاهللا و : نحــــو. ال

 .)1(ويراعى الترتيب بين معموليها) نصيب

                                                 

  .  264 -1/263، مغني اللبيب 1/224ظائر األشباه والن )1(

  .  2/235شرح التصريح على التوضيح  )2(

    .4/30، وخزانة األدب 1/230في ديوانه،  .قائله الفرزدق )3(
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  :أحوال اسم ال وأحكامها
  :واعلم أن اسم ال على ثالثة أضرب: "وفي ذلك يقول األشموني

  .مضاف -أ
شبيه بالمضاف؛ وهو ما بعده شيء من تمام معنـاه، ويسـمى مطـوًال،  -ب

  .وممطوًال أي ممدوداً 
  :ولكل أحكام نتناولها بالتفصيل. )2(وهو ما سواهما: ومفرد -ج

ال "إذا كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف النصب بـال خـالف ) ال(حكم اسم 
  ".صاحب بر ممقوت، وال راغبًا في الشر محمود

  .)3()ال(اتفق النحاة على أن الرافع للغير في هذه الحالة  وقد
ــا حكــم اســم  إذا كــان مفــردًا؛ وهــو مــا لــيس بمضــاف، وال شــبيه بــه، ) ال(أم

  .فيدخل فيه المثنى والمجموع جمع سالمة وتكسير
ال رجـَل، وال رجـاَل : (فالمفرد وجمع التكسير حكمها البناء على الفتح نحـو

  ).في الدار
وتــــرك : "البنــــاء تركيــــب االســــم مــــع ال كخمســـة عشــــر يقــــول ســــيبويهوعلّـــة 

التنــوين لمــا تعمــل فيــه الزم ألنهــا جعلــت ومــا عملــت فيــه بمنزلــة اســم واحــد نحــو 
باســم، وهــو الفعــل خمســة عشــر، وذلــك ألنهــا ال تشــبه ســائر مــا ينصــب ممــا لــيس 

موضـع ابتـداء ؛ ألنها ال تعمل إال في نكرة، وال وما تعمل فيه في وما جرى مجراه
  .)4("فلما خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسة عشر

ال غالَمـــين : (أمـــا المثنـــى وجمـــع المـــذكر الســـالم فيبنيـــان علـــى اليـــاء نحـــو
  :)5(، وكقوله)ال ُمْسِلِمين(و ) قائمان

  اً َعـــــت مُ  شِ يْ العَ ِبـــــ نِ فـــــيْ لَ إ الَ َفـــــ ز َعــــتُ 
  

ــــــ لكــــــنْ وَ   * ــــــالمَ  ادِ ر وَ ِل ــــــتَ  ونِ ُن   عُ ابَ َت
  

                                                                                                                                    

  .  1/690عباس حسن، النحو الوافي  )1(

  .  2/21شرح األشموني  ينظر )2(

  .  2/202همع الهوامع  )3(

  .  2/274الكتاب  ينظر )4(

    .1/145، وشرح األشموني 2/10ورد في أوضح المسالك  .له مجهولقائ )5(
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  :)1(أما جمع المؤنث السالم ففيه أقوال
  .تنوينقول أكثر النحاة أن يبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة، بال : أحدها
  .يبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة مع بقاء التنوين أن: الثاني
  .أن يبنى على الفتح: الثالث
عــن الفتحــة، والبنــاء علــى أنــه يجــوز فيــه البنــاء علــى الكســرة نيابــة : الرابــع

  :)2(الفتح، وهو الصحيح للسماع، وعلى هذا روي بالوجهين قوله
ــــ ن إِ  ــــذِ  ابَ بَ الش ــــاقِ وَ عَ  دٌ ْجــــي مَ ال   هُ َب

  

ـــــــ اتِ ذ َلـــــــ والَ  ذ َلـــــــنُ  يــــــهِ فِ   * يبِ للش  
  

وفتحها، فإذا أضـيف هـذا الجمـع لفظـًا أو تقـديرًا أعـرب ) الذات(بكسر تاء 
  .)3(اِت زيد لك، أو ال مسلماِت لكمسلم: بالكسر وفاقًا نحو

أجمـــــع علـــــى عملهـــــا فـــــي نصـــــب اســـــمها ورفـــــع خبرهـــــا ســـــيبويه والرضـــــي 
) ال(وللحجازيين والتميميـين اخـتالف فـي خبـر . والسيوطي والزمخشري وابن مالك

النافيــة للجــنس فهــو مــذكور عنــد األوائــل، ومقــدر عنــد اآلِخــرين، ويــرى الكوفيــون 
  .بالمبتدأصحة عملها في ارتفاع خبرها 

واتفــق البصــريون والكوفيــون وجمهــور النحــويين علــى شــروط عملهــا عمــل 
) وأحوال خبرها) إن.  

وٕاني أرجح رأي الكـوفيين فـي أنهـا رافعـة لخبرهـا وذلـك ألن النسـخ يقتضـي 
  .تغيير الحكم األسبق للجملة االسمية بعد دخول الناسخ عليها

  
  

  :مع تكرارها) ال(العطف على اسم 
ـــيس، أو أملـــت إذا  كـــان اســـم ال معرفـــة، أو منفصـــًال منهـــا عملـــت عمـــل ل

د وابن كيسـان اللـذين ال يوجبـان تكرارهـا بـل يحكمـان  )1(ووجب تكرارها خالفًا للمبر
  .)2(بجوازه

                                                 

  .  2/200، الهمع 1/239شرح التصريح على التوضيح  )1(

  .  91في ديوانه، ص  قائله سالمة بن جندل السعدي )2(

  .  2/201همع الهوامع  )3(
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ـــا فـــي االنفصـــال  ـــا فـــي المعرفـــة فجبـــرًا لمـــا فاتهـــا مـــن نفـــي الجـــنس، وأم أم
 نفــــي الجــــنس تكــــرار للنفــــي فــــي  فتنبيهــــًا بــــالتكرار علــــى كونهــــا لنفــــي الجــــنس ألن

  .الحقيقة
مفــردًا، وجــيء بعــدها بعــاطف ونكــرة مفــردة وتكــّررت ال ) ال(إذا كــان اســم 

فـــي جـــاز فـــي المعطـــوف البنـــاء أو الرفـــع، وجـــاز ) ال حـــول وال قـــوة إال بـــاهللا(نحـــو 

  :التاليالمعطوف عليه البناء على الفتح، أو النصب، أو الرفع على التفصيل 
إلعمــال علــى مــذهب ســيبويه يجــوز أن يقــدر بعــدهما خبــر إذا بنينـا علــى ا -1

ال (لهمــا معــًا ويجــوز أيضــًا أن يقــدر لكــل واحــد منهمــا خبــر علــى تقــدير 
وعلــى غيــر مــذهب ســيبويه يجــوز ) حــول موجــود لنــا، وال قــوة موجــودة لنــا

األولــــى والثانيـــــة ) ال(أيضــــًا أن يقــــدر لهمـــــا خبــــر واحـــــد علــــى جـــــواز أن 
ألنهما شيء واحد ويجوز أن يقدر لكل منهما خبـر  يعمالن في اسم واحد

 .على حياله

األولـــى ملغـــاة لتكرارهـــا ومـــا بعـــدها مرفـــوع ) ال(فـــي حالـــة رفعهمـــا تكـــون  -2
ــــى  ــــيس فيكــــون مــــا بعــــدها مرفوعــــًا بهــــا، وعل ــــة عمــــل ل باالبتــــداء أو عامل

الثانيــة تكــرار لألولــى ) ال(خبــر عــن االســمين إن قــدرت ) لنــا(الــوجهين فـــ 
معطوف، فإن قدرت األولى مهملة والثانيـة عاملـة عمـل لـيس،  وما بعدها
 .خبر عن إحداهما واألخرى محذوف) لنا(فـ . أو بالعس

3-  ل ورفــــع الثــــاني فوجــــه أن وال ) ال(إذا بنــــي األو ، األولــــى عاملــــة عمــــل إن
األلـى مـع اسـمها، فعلـى ) ال(الثانية زائدة وما بعدها معطـوف علـى محـل 

يقدر لهما معًا خبٌر واحٌد، وعنـد غيـره ال بـد لكـل  مذهب سيبويه يجوز أن
الثانيــة غيــر زائــدة، وهــي ملغــاة أو ) ال(واحــد مــن خبــر، ويجــوز أن تجعــل 

 .عاملة عمل ليس

                                                                                                                                    

: ري، مــن مصــنفاتهالكــوفي والبصــ: هـو محمــد بــن أحمــد بــن كيســان، أبــو الحسـن، كــان يحفــظ المــذهبين )1(

معجــم المــؤلفين، عمــر رضــا  ينظــر. المهــّذب فــي النحــو، علــل النحــو، غريــب الحــديث بشــرح المعلقــات
  .3/92كحالة 

  .  68تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص  )2(
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4-  ل وفتح الثـاني فوجهـه أن األولـى ملغـاة، أو عاملـة عمـل ) ال(إذا رفع األو
الوجــه كالوجــه ، وتقــدير الخبــر فــي هــذا )إن (لــيس وال الثانيــة عاملــة عمــل 
 .الذي قبله سواء على الوجهين

5-  ل ونصـــب الثـــاني فوجهـــه أن ـــا فـــي حالـــة فـــتح األو األولـــى عاملـــة ) ال(أم
ن، وهـــــو ) ال(، و )إن (عمـــــل  ـــــدة، ومـــــا بعـــــدها منصـــــوب منـــــو الثانيـــــة زائ

ضـــعيف والقيـــاس ) ال(أضـــعف المـــذاهب؛ ألن نصـــب االســـم مـــع وجـــود 
 .)1(فتحة بال تنوين

غيـر مفـرد فـال يجـوز فيـه إال الرفـع والنصـب ) ال(لى اسم أما إذا عطف ع
  .)2()ال رجَل وال غالَم امرأةٍ (نحو 

إذا وليهــا مفــرد منفــي بهــا خبــرًا، أو نعتــًا، أو صــفة، أو ) ال(ويجــب تكــرار 
زيٌد ال قائم وال قاعد، ومررت برجل ال قائم وال قاعـد، ونظـرُت إليـه ال : "حاًال نحو

  ".قائمًا وال قاعداً 
فلـــم يبـــق ) زيـــٌد ال قـــام وال قعـــد(فـــي الماضـــي لفظـــًا ومعنـــى  تتكـــرر أيضـــاً و 

حـرف نفـي غيرهـا ) ال(شيء ال تتكرر فيـه سـوى المضـارع، وقـد يغنـي عـن تكـرار 
النافيــة للجــنس إذا تكــررت ) ال(، هــذا رأي جمهــور النحــاة فــي أحكــام )3(وهــو قليــل
  .في جملتها

) ال(ي شــأن حكــم اســـم هــذه هــي جملــة األحكــام التــي أوردهــا النحويــون فــ
في جملتها؛ قد عدتـه بالنصـوص التـي اسـتدلوا بهـا ) ال(النافية للجنس إذا تكررت 

  .لتوافق األحكام التي صاغوها
  :تكرارهاعدم العطف على اسم ال عند 

النكـرة مفـرد ولـم تتكـرر جـاز فيـه الرفـع والنصـب ) ال(إذا عطف على اسم 
ــ) ال رجــل وامــرأة(نحــو  بالبنــاء علــى الفــتح علــى ) َل وامــرأةَ ال رجــ(ش وحكــى األخف

                                                 

  .  404 -1/399، شرح ابن عقيل 242 -1/241شرح التصريح على التوضيح ) 1(

  .  408المرجع السابق، ص ) 2(

  .  2/207الهوامع  همع) 3(
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ـــه قـــال) ال(تقـــدير تكـــرار  ـــم ُحـــذفت ال قيـــل) ال رجـــل وال امـــرأة: (فكأن مـــا حكـــاه : ث
  .األخفش شاذ

: أمــا إذا عطــف علــى اســم ال غيــر مفــرد جــاز فيــه الرفــع أو النصــب نحــو
  .)1()ال رجٌل وغالٌم امرأة(

  :نعت اسم ال المبني معها بصفة مفردة
  :أوجهالمبني معها بصفة مفردة متصلة جاز فيه ثالث ) ال(إذا وصف اسم 

  ).ال رجَل ظريفَ : (البناء على الفتح لتركِبِه مع اسم ال نحو -أ
  ).ال رجَل ظرفياً : (نحو) إنْ (مراعاة السم : النصب -ب
واسـمها وهمــا بمنزلـة المبتــدأ المرفـوع فنعتهــا ) ال(مراعـاة لمحــل : الرفـع -ج

ال تـــاجر : عتبـــاره نعتـــًا الســـمها وحـــده، فتقـــولمرفـــوع كـــذلك، أو علـــى ا
  .خداَع ناجعٌ 

فــإذا اختــل شــرط مــن الشــروط الثالثــة الســالفة لــم يصــح بنــاء العــت علــى 
ال (فإذا كان النعت غير مفـرد مثـل . الفتح، واألصح أن يكون مرفوعًا أو منصوباً 

وكـذلك . لم يجز البناء على الفتح، وجاز الرفع كسابقه) تاجر خداع، الناس ناجح
. ال تــاجر وصــانع خــداعان ناجحــان: إذا وجــد فاصــل بــين النعــت والمنعــوت مثــل

  .)2(يجب نصب خداعان أو رفعها
  
  

  ):ال(حكم البدل الصالح السم 
حكـم النعـت المفعـول، فيجـوز فيـه الرفـع ) ال(أما حكم البدل الصالح لعمل 

فــإن لــم ) رجــٌل وامــرأٌة فيهـاال أحــَد رجـًال أو امــرأَة فيهــا، وال أحـَد : (أو النصـب نحــو
 .)3()ال أحٌد زيٌد وعمرٌو فيها: (يصلح له تعين الرفع نحو

  

                                                 

  .  1/638، شرح األشموني 1/408شرح ابن عقيل  ينظر )1(

  .  406 -1/405عّباس حسن، النحو الوافي، شرح ابن عقيل  ينظر )2(

  .  1/638شرح األشموني  )3(
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  ):ال(دخول همزة االستفهام على 
النافيـــة للجـــنس فيبقـــى مـــا كـــان لهـــا مـــن ) ال(تـــدخل همـــزة االســـتفهام علـــى 

عمــل، ويجــوز اإللغــاء إذا كــررت واالتبــاع الســمها علــى محلــه النصــب، أو علــى 
وأكثـــر مجـــيء ذلـــك إذا قصـــد باالســـتفهام التـــوبيخ، . عـــه مـــن االبتـــداءم) ال(محـــل 

ل قوله: واإلنكار، والتمني 1(فمثال األو(:  
ـــــت شـــــبيَبُتهُ  ـــــْن ول ـــــَواَء ِلَم   أال اْرِع

  

ــــــَرمُ   * ــــــَدُه َه ــــــيٍب َبْع ــــــْت ِبَمِش   وآَذَن
  

  :)2(والتمني كقوله
  أال ُعْمــــُر َولــــى مســــتطاٌع رجوُعــــه

  

ــــأْت َيــــ  * ــــرأُب مــــا َأَث   التِ ْفــــُد الغَ في
  

  .حيث دخلت همزة االستفهام على ال النافية للجنس فبقيت عاملة
وبمنزلـة هذه بمنزلة أتمنى، فال خبر لهـا، ) ال(أن : وسيبويه )3(فعند الخليل

فــال يجـوز مراعــاة محلهــا مـع اســمها، وال إلغاؤهــا إذا تكـررت، وخالفهمــا المــازني ) ليـت(
د فجعالهـــا كـــالمجرد مـــن همـــز  واســـتدال بالشـــاهد الســـابق، ووجـــه )4(ة االســـتفهاموالمبـــر ،

 خبر لـال، أو صـفة، ومراعـاة لمحلهـا مـع اسـمها ال لمحـل اسـمها ) مستطاع(الداللة أن
 مرفـوع بمسـتطاع علـى النيابـة علـى الفاعـل، وُرد ) رجوعـه(فقط وٕاال نصب، وعليهما فـ 

خبــــرًا لــــال أو صــــفة ) مســــتطاع(ال يتعــــين كــــون بأنــــه ال دليــــل لهمــــا فــــي البيــــت، إذ 
فــاعًال علــى حــذف مضــاف، أي نائــب فاعــل بمســتطاع، بــل ) رجوعــه(و  ،الســمها

مبتـدأ مـؤخر، والجملـة مـن المبتـدأ ) رجوعـه(خبـرًا مقـدمًا و ) مسـتطاع(يجوز كـون 
، وٕاذا طرقـــــه هـــــذا )ولــــى(وصــــفة األولـــــى جملـــــة ) عمـــــر(والخبــــر صـــــفة ثانيــــة لــــــ 

  .)5(ط منه االستداللاالحتمال سق

                                                 

، ورد البيــت فــي القــاموس المحــيط ينظــر. أعلمــت:انتهــاء وانزجــار، آذنــت: ارعــواء. اللغــة. قائلــه مجهــول) 1(
  .  2/25لمسالك أوضح ا

  .2/26، ورد في أوضح المسالك قائله مجهول )2(

هو الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـيم أبـو عبـد الـرحمن الفراهيـدي البصـري، األزدي النحـوي اللغـوي،  )3(
البلغـة فـي تـاريخ أئمـة  ينظـر. هــ170له كتاب العين، أول من اخترع علم العروض والقوافي، توفي سنة 

  .  79اللغة، ص 

  .  1/245، شرح التصريح 2/23شرح األشموني ) 4(

  .  1/245شرح التصريح على التوضيح  ينظر) 5(
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  ):ال(حذف خبر 
ـــــك عنـــــد  ـــــل، وذل ـــــة للجـــــنس إذا دل عليـــــه دلي يجـــــب حـــــذف خبـــــر ال النافي
التميميــين والطــائيين، وكثــر حذفــه عنــد الحجــازيين، وال فــرق بــين أن يكــون الخبــر 

: هل من رجٍل في الدار؟ فتقـول(ظرفًا أو جارًا ومجرورًا أو غيره، وذلك كأن يقال 
فــإن لــم يــدل علــى الخبــر دليــل ) ال رجــلَ : الــدار رجــل؟ فتقــول ال رُجــَل، وهــل فــي

  .)1(وجب ذكره عند الجميع
  :حذف اسم ال

ال : يريــدون) ال عليــك: (نــدر حــذف اســم ال وٕابقــاء الخبــر، مــن ذلــك قــولهم
  .بأس عليك

                                                 

  .  1/650، شرح األشموني 1/413شرح ابن عقيل ) 1(
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  المبحث الثالث

  )ليس(الحروف المشّبهة بـ 

  
ا تنفــى بالمشــبهات تُْنَفــى الجملــة االســمية بلــيس وقــد مــر الحــديث عنهــا كمــ

  ).إنْ  -الت -ال -ما(بها وهي هذه األحرف 
وهذه النواسخ حروف تفيد النفي وليست أفعاًال، ويسميها النحـاة المشـبهات 

ألنها تشبهها في إفادة معنى النفـي والعمـل وقـد أفـردت فـي كتـب النحـو؛ ) ليس(بـ 
وافرت هــذه ألنهــا تعمــل عمــل كــان أي ترفــع االســم وتنصــب الخبــر بشــروط، إذا تــ

  .)1(الشروط عملت هذا العمل، وٕاذا اختل أحد هذه الشروط بطل عملها
األصــل فــي العمــل أن يكــون  لألفعــال؛ وذلــك ألن كــل فعــل ال بــد لــه مــن 

أو " قلمـــا: "أو فـــي معنـــى الحـــرف نحـــو) كـــان: (فاعـــل إال مـــا اســـتعمل زائـــدًا نحـــو
  .إنما عمل لشبهه بالفعلوما عمل من األسماء ف" حبذا: "تركيب مع غيره نحو

ــا الحــرف فــإن اخــتص بمــا دخــل عليــه ولــم ينــزل منزلــة الجــزء منــه عمــل  أم
فيــه فــإن لــم يخــتص أو اخــتص بمــا دخــل عليــه ولكنــه تنــزل منزلــة الجــزء منــه لــم 

  .)2(يعمل فيه ألن جزء الشيء ال يعمل في الشيء وما من قبيل غير المختص
 زع ، وانتصــاب الخبــر يكــون بنــلمبتــدأترفــع ا) مــا(وذهــب الكوفيــون إلــى أن

ألن البـاء زائـدة، . عليهم بـأن رأيهـم لـيس بشـيء يضورد الر . الخافض يعني الباء
فــإذا لـــم ثبـــت لـــم يحكـــم بكونهـــا محذوفـــة، وأيضـــًا لـــيس المجـــرور بهـــا مفعـــوًال حتـــى 

اســتغفرت اهللا "ينتصـب بالمفعوليـة مــع حـذف الجـار ووصــول الفعـل إليـه كمــا فـي  
  .)3(وذلك ألن الناصب ليس نزع الخافض بل هو الفعل ".ذنباً 

إذ كـان معناهـا كمعناهـا، ألحـق أهـل " لـيس"أما أهـل الحجـاز فيشـبهونها بــ 
منصـوبًا، وبلغـتهم  في العمل فجعلوا لها اسمًا مرفوعًا وخبـراً ) ليس(بـ " ما"الحجاز 

                                                 

  .  1/57، الكتاب 167محمد حماسة، بناء الجملة، ص  )1(

  .  2/109همع الهوامع  )2(

  .  1/165سائل الخالف ، اإلنصاف في م1/268الكافية بشرح الرضي  ينظر )3(
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مـا  )3(� �ُ+#�Jـ�B  �IِJ�S*ـ>#  +#ـ�  �: وقال تعـالى )2(� ��=�;5� �Bـ?َ� +�� �: قال تعالى )1(نزل القرآن

علـى قـراءة  )x�)4َـ��L  �IِJ�Xَ��َـ>  ��ْ�*"�ـ�ِ  ��f�َ� |�A��Jِ !�+�� �: خال حرفًا واحدًا وهو قوله تعـالى

واســم مــا وخبرهــا قــد يكونــان معــرفتين أو أحــدهما . فإنهــا علــى لغــة تمــيم )5(حمــزة
  .)6()ما زيٌد قائم، وما زيٌد هو الظريف: (نحو

قد استعملت فيه فـال  نصبت بشرًا ألن الباء" ما هذا بشراً "قوله : الفراء قال
يكــاد أهــل الحجــاز ينطقــون إال بالبــاء فلمــا حــذفوها أحبــوا أن يكــون لهــا أثــر فيمــا 

أال تـــرى أن كـــل مـــا فـــي القـــرآن بالبـــاء إال هـــذا  .خرجـــت منـــه فنصـــبوا علـــى ذلـــك
ا أسـقطوها كلمـون بالبـاء وغيـر البـاء فـإذوأما أهـل نجـد فيت" ما هن أمهاتهم: "وقوله

  .)7(رفعوا وهو أقوى الوجهين
أقــيس مــن لغــة الحجــاز " مــا"لغــة تمــيم فــي تــركهم إعمــال : وقــال ابــن مالــك

  .)8(كذا قال سيبويه
رأي الباحثة مع أن اللغات علـى اختالفهـا كلهـا حجـة، ولكنـي أرى أن لغـة 

  .ي تركه وذلك لنزول القرآن بلغتهمأقيس من لغة تميم ف) ما(الحجاز في إعمال 
  :شروط إعمالها

بقــاء النفــي، فــإذا انــتقض بــإال بطــل العمــل؛ ألن اإلعمــال إنمــا كــان ألجــل  -1
 !�+���: ت به ليس، ومثال انتقاض النفي بإال قوله تعالىـالنفي الذي شابه

 
����ـ)�  +�ـ>  ��َـN  �fَـ.�  -��*ـ([ٌ  '�Vِ +*�7"#ـ.َN  ُbـ*�Y;�� �)9( قض عملهـا كـذلك إذا أبـدل وينـت
                                                 

  .  1/430م 1982/ ابن مالك، شرح الكافية، ط )1(

  .  31سورة يوسف، اآلية  )2(

  .  2سورة المجادلة، اآلية  )3(

  .  81سورة النمل، اآلية  )4(

هو حمزة بن عمارة بن إسماعيل اإلمام أبو عمارة الكوفي، أحد القـراء السـبعة، يعـد فـي الطبقـة الرابعـة،  )5(
  .  125 -1/112طبقات القراء . هـ166هـ، ومات سنة 80ة ولد سن

  .  1/112الكافية بشرح الرضي  ينظر )6(

  .  2/42الفراء، معاني القرآن  )7(

  .  1/434ابن مالك، شرح الكافية الشافية  )8(

  .  144سورة آل عمران، اآلية  )9(
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التحـاد حكـم " ما زيد شيٌء إال ما يعبأ بـه: "من الخبر مصحوب بإال نحو
 .)1(البدل والمبدل منه

 :)2(بطل العمل كقوله) ما(أال تقترن بإن الزائدة، فإن زيدت بعد  -2

ــــبَ  ــــدَ ي غُ ِن ــــ ةَ اَن ــــأَ  نْ ا إِ َم ــــذَ  مُ تُ ْن   بٌ َه
  

ـــأَ  ولكـــنْ  يفٌ رِ وال َصـــ  * ـــ مُ تُ ْن   فُ زَ الَخ
  

 ــة، وذهــب الكوفيــون إلــى ) إنْ (ذهــب البصــريون إلــى أنالمــذكورة زائــدة كاف
ما إْن أنتم ذهبـًا وال صـريفًا بالنصـب، وُرد رأي : جواز النصب مع إْن، ورُووا قوله

ينهمــا كمــا الكــوفيين بأنــه ال يجــوز الجمــع بــين حــرفين متفقــي المعنــى إال مفصــوًال ب
 .كإال الناقصة لنفي ما) إن (رت ، فصا)إن زيدًا لقائم(في 

ــدت بهــا بطــل العمــل نحــو) مــا(أن ال تؤكــد بـــ  -3 مــا مــا زيــٌد ذاهــب: "فــإن أك "
 :)4(كقوله )3(عند عامة النحويين وأجاز جماعة من الكوفيين النصب

ــــــيَ  ًا َفَمـــــــاال ُيْنِســــــَك اَألَســــــى تأس  
  

ــــْن حَ   * ــــاٍم أحــــٌد مُ مــــا ِم ــــتَ عْ م   امَ ِص
  

 .وهذا شاذ

وال عمـل لهـا وٕان " مـا قـائٌم زيـد: "بر، فإن تقدم وجب الرفع نحـوتأخير الخ -4
فلــو كــان " مــا طعاُمــك زيــٌد آكــل: "لــم يكــن ظرفــًا وال جــارًا ومجــرورًا كقولــك

مــا عنــدك : "المعمــول ظرفــًا أو جــارًا ومجــرورًا لــم تبــاِل بتقديمــه نحــو قولــك
 .)5("زيد مقيماً 

مـا : "فت الشروط بـل يقولـونوال يعملها بنو تميم ولو استو : "قال ابن هشام
  .بالرفع" ما هن أمهاُتهم"و " ما هذا بشر"وقرئ على لغتهم " زيد قائم

 

 

 

  

                                                 

  .  2/110همع الهوامع  )1(

    .328، والجنى الداني، ص 3/340نظائر ورد في األشباه وال .قائله مجهول )2(

  .  شرح التصريح على التوضيح )3(

    بالكوفيينمؤكدة بمثلها على مذه ) ما(، الشاهد فيه إعمال 278ورد في تلخيص الشواهد، ص  .قائله مجهول) 4(

  .  432 -1/431ابن مالك، شرح الكافية الشافية  )5(
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  :بالباءاقتران خبرها 
وذلـك لرفـع تـوهم أن الكـالم موجـب،  تزاد الباء في خبر لـيس ومـا النـافيتين

ل الكالم، وتزاد بشروط السامع لم يسمع النفي أو الحتمال أن:  
مـــا زيـــٌد إال بقـــائٍم، وال مـــا زيـــٌد إال : "الخبـــر بـــإال، فـــال يجـــوز عـــدم نقـــض -1

 ".بخارج

 ".ما مثلك بأحد: "قبول الخبر اإليجاب فال يجوز -2

أو مـــا يكـــون . قـــام القـــوم لـــيس زيـــداً : "أال يكـــون فـــي االســـتثناء فـــال يجـــوز -3
 .)1("زيداً 

الحجازيــــة بــــل تــــدخل فــــي خبــــر مــــا ) مــــا(وال يخــــتص دخــــول البــــاء بخبــــر 
تميمية خالفًا للفارسـي والزمخشـري لوجـود ذلـك فـي أشـعار بنـي تمـيم ونثرهم،وقـد ال

ذهب أبو علي الفارسي والزمخشري إلى أن المقتضـى لزيـادة البـاء نصـب الخبـر، 
لـم أكـن بقـائم، امتناعهـا : (وليس كذلك فإن المقتضى نفيـه بـدليل دخولهـا فـي نحـو

ء بــين مــا العاملــة والتــي بطــل ، وكــذلك ال فــرق فــي دخــول البــا)2()فــي كنــت قــائم
ـا إذا زيـدت كـان بـين اسـم . )3(عملها بدخول أن أو تقدم الخبر في األصح مـا(أم (

مـا زيـٌد : (وخبرها لم يجز دخول الباء عند الفراء، وأجازه البصريون والكسائي نحو
  ).كان بقائم

ن لــم يجــز دخـول البــاء عنــد هشــام وأجــازه البصــريو ) مــثالً (ولـو كــان الخبــر 
لخبـر ظرفـًا فـإن جـاز أن يسـتعمل اسـمًا جـاز ولـو كـان ا) ما زيـٌد بمثلـك(لكسائي وا

دخول الباء عليها وٕان لم يستعمل اسمًا كحيث لم يجز عند البصريين وأجـازه ابـن 
وأجــاز الكســائي دخولهــا علــى الخبــر إذا كــان ) مــا زيــد بحيــث يحــب: (هشــام نحــو

  .)4()ليس بكذلك(كاف التشبيه حكى 
 

 

                                                 

  .  2/125همع الهوامع  )1(

  . 1/252ّبان حاشية الص  )2(

  . 1/470شرح األشموني   )3(

  . 2/125، همع الهوامع 1/470شرح األشموني   )4(
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  :على خبرها العطف

تعين في المعطوف الرفـع علـى " بل"أو " لكن"بـ  "ما"إذا عطف على خبر 
مـا زيـد قائمـًا (أنه خبر مبتدأ محذوف، وذلـك لـزوال علّـة العمـل وهـي النفـي، نحـو 

  .)1()لكن قاعٌد، أو بل قاعدٌ 
 المعطـوف بهمـا موجـب كـالمقرون بـإال ال ) مـا(و . وال يجوز النصب؛ ألن

 أجــود فــي النفــي أمــا المعطــوف بغيرهمــا فيجــوز فيــه األمــران، والنصــب  تعمــل إال
  .)2("هوما زيد قائمًا وال قاعدًا، ويجوز وال قاعٍد ويجوز الرفع إضمار : "نحو

  :حذف اسم ما
زيـــٌد مـــا : "قياســـًا علـــى لـــيس وأخواتهـــا فـــال تقـــول" مـــا"ال يجـــوز حـــذف اســـم 

) ال(ت بمــــْن جــــاز تشــــبيهها بـــــ تريــــد مــــا هــــو، وال خبرهــــا كــــذلك، فـــإن كفــــ" منطلقـــاً 
  :)3(كقوله

  *َلَناُموا َفَما ِمن حديِث وال َصاِل * 
حيــث حــذف خبــر  )4(فمــا حــديث وال صــال منتبــه إلــى ذي حــديث: التقــدير

  .المكفوفة) ما(
ألّنــه ال يقــّدم منفــي علــى ) قائمــًا مــا زيــد(عليــه فــال يقــال ) مــا(ال يقــّدم خبــر 

مالهــا إذا قــدموا الخبــر علــى الخبــر عنــه وقــد أجمعــت العــرب علــى تــرك إع )5(نفــي
 .)6(وٕانما منعوا العمل ألنها عملت بحكم الشبه ال بحكم األصل في العمل

 

  

                                                 

  .  1/94األصول في النحو ) 1(

  .  294، جالل الدين السيوطي، المطالع السعيدة في شرح الفريدة، ص 2/254الكافية بشرح الرضي ) 2(

  32، في ديوانه، ص .  رحلفُت لها باهللا حلفة فاج: قائله امرؤ القيس، وصدره) 3(

  .  2/108، ارتشاف الضرب 2/115همع الهوامع ) 4(

  .  305الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، ص ) 5(

  .م1992 -هـ1413، ط 2/256هبة اهللا بن علي بن محمد، أمالي ابن الشجري  )6(
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 ما(أحكام تخص:(  
: إذا دخلت همـزة االسـتفهام علـى مـا الحجازيـة لـم تغيرهـا عـن العمـل نحـو -1

 .)1(؟"قائماً  ألستَ : "كما تقول ؟"أما زيٌد قائماً "

 .)2(وأنشد) ما(إضمار  أجاز الكسائي -2

  َفُقْلـــــــــــُت واُهللا َيـــــــــــْدِري ُمَســـــــــــاِفرٌ 
  

ــا اُهللا   * ــَمَرْتُه األرُض م   صــاِنعُ إْذ َأْض
  

 .ومنع البصريون ذلك: أي وما يدري

: مـا بـأس عليـك، كمـا قـالوا(ُسـمع ) ال(تشـبيهًا بــ ) مـا(شـذ بنـاء النكـرة مـع  -3
 .)3()ال بأس عليك

  :ال النافية: ثانياً 
ــا  ب الحجــازيين إعمالهــا عمــل لــيس، ومــذهب تمــيم إهمالهــا، فمــذه) ال(أم

  :عمل ليس بالشروط اآلتية) ال(وتعمل 
 .بقاء النفي بين اسمها وخبرها -1

 .بقاء الترتيب كذلك -2

عـــــدم تقـــــدم معمـــــول خبرهـــــا علـــــى اســـــمها، وهـــــو غيـــــر ظـــــرف، أو جـــــار  -3
 .ومجرور

ًا كقوله -4 تكن لنفي الجنس نص 4(أال(: 

ــَتعــز َفــال شــيٌء عَ    َباِقيــاً  ضِ رْ ألَ ى اَل
  

ـــــوال َوْزٌر مِ   * َواِقيـــــاً  ى اهللاُ َضـــــا قَ م  
  

  :)5(وأجاز ابن جني إعمالها في المعرفة كقوله
ـــاً    وَحلـــْت َســـواَد القلـــِب ال أنـــا باِغَي

  

  ِســــَواَها وال عــــن حبَهــــا متراِخَيــــا  *
  

لـه المــانعون علـى جعــل أنـا مرفوعــًا بفعـل مضــمر، وباغيـًا نصــبًا علــى  وتأو
  .)6(تقديره وال أرى باغيًا، فلما أضمر الفعل برز الضمير وانفصل الحال

                                                 

  .  2/115همع الهوامع  )1(

  .  170الكميت بن معروف في ديوانه، ص قائله ) 2(

  .  2/108ارتشاف الضرب  )3(

  .  2/102، والمقاصد النحوية 1/289ورد في أوضح المسالك  قائله مجهول) 4(

  . 171في ديوانه، ص  ، أحد الشعراء المعمرين أدرك الجاهلية)أبو ليلى(قائله النابغة الجعدي، قيس بن عبد اهللا ) 5(

  .  1/253 ، حاشية الصّبان24 -2/23حاشية شرح الفاكهي لقطر الندى ) 6(
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: وقـال أبـو حيـان) إنْ (أكثـر مـن عمـل ) ال(وذهب ابن مالك إلى أن عمل 
الصواب عكسه، ألن إن قد عملت نثرًا ونظمًا، وال إعمالهـا قليـل جـدًا، بـل لـم يـرد 

  .)1(ما القواعدمنه إال البيت السابق، والبيت والبيتان ال تُبَنى عليه
أن يكــــــون محــــــذوفًا حتــــــى قيــــــل إن ذلــــــك الزم ) ال(والغالــــــب علــــــى خبــــــر 

  :)2(كقوله
  ِنيراِنَهـــــــــــا نْ َمـــــــــــْن صـــــــــــد َعـــــــــــ

  

ــــــــنُ   * ــــــــا اب ــــــــ َفأَن ــــــــَراحُ يْ َق   ٍس ال َب
  

  .)3(أي ال براح لي، والصحيح جواز ذكره كما تقدم
  ):ال(زيادة الباء في خبر 

  :)4(كقوله) ال(تزاد الباء بقلة في خبر 
ــ   ةٍ اعَ فَ َشــو ذالَ  مَ وْ ًا َيــيعَ فِ ي َشــوُكــْن ِل

  

  بٍ ارِ َقـ بـنِ  وادِ َسـ نْ يًال َعـِتـٍن قَ غْ مُ بِ   *
  

  .)5()ال(فأدخل الباء في مغن وهو خبر 
  :إْن النافية: ثالثاً 

 )6(اختلف في إعمالهـا عمـل لـيس فأجـاز إعمالهـا الكسـائي وأكثـر الكـوفيين
د)8(نــي، وابــن مالــكوالفارســي وأبــو الفــتح ابــن ج )7(وابــن الســراج ومنـــع  )9(، والمبــر

والصـــحيح جــواز إعمالهــا لثبوتهــا نظمـــًا ونثــرًا فمــن النثـــر  )10(ذلــك ســيبويه والفــراء
  .وٕاْن أحد خيرًا من أحد إال بالعافية" وال ضارك إن ذلك نافعك"قولهم 

                                                 

    .1/467ورد في خزانة األدب  .2/110، ارتشاف الضرب 1/476شرح األشموني ) 1(

  .  قائله سعد بن مالك جد طرفة )2(

  .  1/422، شرح األشموني 4/360، المقتضب 2/119همع الهوامع  )3(

والــدرر  ،54ورد فــي الجنــى الــداني، ص  .بــن قــارب يخاطــب النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم ســوادقائلــه  )4(

2/126.  

  . 1/199شرح التصريح على التوضيح  )5(

  .  201المرجع نفسه، ص  )6(

  . ، مرجع سابق1/95األصول في النحو  )7(

  .  1/201شرح التصريح على التوضيح  )8(

  .  1/270الكافية بشرح الرضي  )9(

  .1/20ابن هشام، مغني اللبيب  )10(
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  :)1(ومن النظم قول الشاعر
  دٍ َحـــــــى أَ َلـــــــإْن ُهـــــــو ُمْســـــــَتْوِليًا عَ 

  

ـــــــ  * ـــــــاِنينِ إال عَل   ى َأْضـــــــَعِف الَمَج
  

  .فرفعها بها المبتدأ ونصب الخبر" ليس"حيث أعمل إْن عمل 
، وعلـــى هـــذه اللغـــة خـــرج ابـــن جنـــي )2(وقيـــل إْن إعمالهـــا لغـــة أهـــل العاليـــة


  ���ّـ)�  A*!1ِ +�ـ>  Sَـ.�L*(�1  ���ـ?�,>�  '1ِ# �: قولـه تعـالى )3(قراءة سعيد بن جبيـرAـ����L  �Iُ4ُ4(� �َ+�{َـ��( .

: فكأنــه قــال" أمــا"هــذه بمنزلــة ) إنْ (أن تكــون  -واهللا أعلــم–ينبغــي : "ال ابــن جنــيقــ
وفيــــه ) مــــا(إعمــــال ) إنْ (مــــا الــــذين تــــدعون مــــن دون اهللا عبــــادًا أمثــــالكم، فأعمــــل 

بــــه، فتجــــري ) مـــا(ضـــعف؛ ألن إن هــــذه لـــم تخــــتص بنفــــي الحاضـــر اختصــــاص 
تـدعون مـن دون اهللا إنمـا إْن هـؤالء الـذين : مجرى ليس في العمل، ويكون المعنى

هي حجارة أو خشبة، فهم أقل منكم ألنكم أنتم عقالء، ومخـاطبون فكيـف تعبـدون 
وال يشــترط فــي اســمها وخبرهــا أن يكونــا نكــرتين، بــل تعمــل فــي  )5(مــا هــو دونكــم؟

  .)6(إن رجل قائمًا وٕان زيد القائم، وٕان زيٌد قائماً : النكرة والمعرفة فتقول
  :ويبطل عملها اآلتي


 '�IُX�َ� �Vِ '�1ِ �: نتقاض النفي كما في قوله تعالىا -1;�=�� ��2ُ�ْ}Z+ �)7(. 

 .)8("إن منطلق زيد: "توسط الخبر نحو -2

  :التَ : رابعاً 
  :اختلف النحاة في حقيقة الت على األقوال التالية

                                                 

    .4/166في خزانة األدب ورد  .قائله مجهول )1(

  .  1/20مغني اللبيب  )2(

هـ، 95هو سعيد بن جبير بن هاشم اإلمام أبو عبد اهللا األسدي الوالي موالهم الكوفي، قتل شهيدًا، سنة  )3(
  .  45 -1/43طبقات القراء 

  .194سورة األعراف، اآلية  )4(

اهرة، المجلـس األعلـى ، القـ1/270أبو الفتح عثمان بن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القـراءات  )5(
  .هـ1339للشئون اإلسالمية، 

  .1/319شرح ابن عقيل  )6(

  .10سورة إبراهيم، اآلية  )7(

  .2/109ارتشاف الضرب  ينظر )8(
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ولهـــذا تحكــــي عنــــد ) إنمــــا(مـــذهب ســــيبويه أنهـــا مركبــــة مــــن ال والتـــاء كـــــ  -1
  .تحكى لو سميت بإنماالتسمية بها كما 

زيــــدت التــــاء عليهــــا لتأنيــــث ) ال(إلــــى أنهــــا : وذهــــب األخفــــش والجمهــــور -2
، وقيل التاء للمبالغـة )ثُمَت، وُربتَ (الكلمة، كما زيدت على ثم وُرب فقيل 

في الت ألصل المبالغة في النفي، وفـي فالتاء . ونسابة) عالمة(كما في 
 .مبالغة في اإلثباتعالمة ونسابة لزيادة ال

 :)1(كما زيدت على الحين لقوله إلى أنها زائدة: وذهب ابن الطراوة وغيره -3

  الَعـــاِطُفوَن َتحـــين َمـــا ِمـــْن َعـــاطفٍ 
  

  )َأي ِحـــــيَن َمــــــا ِمــــــْن َعــــــاِطفٍ (  *
  

لـــيس أبـــدلت ســـينها ) الت(وذهـــب ابـــن أبـــي الربيـــع إلـــى أن األصـــل فـــي  -4
 .)2(تاء

نـــى نقـــص نفـــي بهـــا كمـــا نفـــى وذهـــب بعضـــهم إلـــى أنهـــا فعـــل مـــاٍض بمع -5
الت، يليــت، وألــت، : يليــت أي يــنقص يقــال بلــيس، فهــي عنــدهم ماضــي
�*(�َ)* ����)� iُS��6*(� !�'1ِ �: يألت، وبهما قرئ قوله تعالى�-�! �َ� Iُ4ْX���, �<Z+ �Iُ4����"�Lَ� �ًF�6�a 

�)3(. 

  :إعمال الت عمل ليس
  :ل التاليةاختلف النحاة حول عمل الت عمل ليس على األقوا

ــة، : مــذهب الجمهــور -1 هــا تعمــل عمــل لــيس، ولكــن فــي لفــظ الحــين خاصأن
وقيــل ال تقتصــر علــى لفــظ الحــين بــل تعمــل أيضــًا مرادفــة كــأوان وســاعة 

 :)4(وعليه ابن مالك كقوله

  َنِدَم الُبَغاُة والَت ساعة منَدمِ 
  
  

                                                 

  .  والمصبغون يدًا إذا ما أنعما: وعجزه. قائله أبو وخزة )1(

  .  2/121همع الهوامع  )2(

  . 14سورة الحجرات، اآلية  )3(

  .  د بن عيسى التميمي، وقيل مهلهل بن مالك الكنانيقيل قائله محم )4(
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إذ  التــاء، )2(؛ وذلــك لمشــابهتها بكســع)1(ولغــة الحجــاز إعمالهــا عمــل لــيس
  .تصير على عدد حروفه ساكنة الوسط

أو . أنهـــا ال تعمـــل شـــيئًا بـــل االســـم الـــذي بعـــدها، إن كـــان مرفوعـــًا فمبتـــدأ -2
نقلــــــه ابــــــن . وال أرى حــــــين منــــــاص: منصــــــوبًا فعلــــــى إضــــــمار فعــــــل، أي

 .عصفور عن األخفش

وهـــي للنفـــي العـــام، وُعـــزّي إلـــى األخفـــش، وذهـــب ) إن (أنهـــا تعمـــل عمـــل  -3
 .ذا الرأي يقويه لزوم بتنكير ما أضيف حين إليهالرضي إلى أن ه

ذهــــب الفـــــراء والكوفيـــــون إلـــــى أنهـــــا حـــــرف جـــــر تخفـــــض أســـــماء الزمـــــان  -4
 :)3(وأنشد

ــــــــــــــــــْلَحَنا وال أوانٍ  ــــــــــــــــــوا ُص   طلُب
  

ـــــاءِ   * ـــــيَس حـــــيَن بق ـــــا أْن ل   َفأَجْبَن
  

والتزمـــوا فيهـــا حـــذف أحـــد الجـــزأين، واألكثـــر كـــون المحـــذوف االســـم، وقـــد 
؛ أي والت الحـيَن )4(�+��2ـ�~ٍ   �E�H !��َ� � �: لوجهين قوله تعـالىيكون الخبر، وقرئ با

  .حين مناص أو الَت حيَن مناٍص لهم
  :ومن أحكام الت اآلتي

 :)5(أنها قد تكسر تاؤها، وأنها قد يضاف إليها حين كقوله -1

 وَذلَك حْيَن الَت أواِن ِحلمٍ 

أنها قـد تكسـر  حين تقدير إضافة الحين وتبقى التاء كقوله) ال(قد تحذف  -2
 :)6(تاؤها، وأنها قد يضاف إليها حين كقوله

  العـــاِطُفوَن َتحـــيَن مـــا ِمـــْن عـــاِطفٍ 
  

  ُمـــواوالُمْســـِبُغوَن يـــَدًا إذا مـــا أنعَ   *
  

  

                                                 

  .  1/95، األصول في النحو 1/57الكتاب  ينظر )1(

  .  المعجم الوسيط، مادة كسع ينظر. جعله تابعًا له: كسع الشيء بكذا وكذا )2(

    .109، وورد في اإلنصاف، ص 30في ديوانه، ص  .أبو زيد المنذر بن حرملة الطائي )3(

  .  3ص، اآلية سورة  )4(

  .  أذاتي بمعنى أذيتي. ولكن قبلها اجتنبوا أذاتي: قائله مجهول وعجزه )5(

  .  )لبيت( 2/87، وفي لسان العرب 4/175السعدي، ورد في خزانة األدب  زةائله أبو وخق )6(



 181

  :)1(وكقوله
 ليلــر حــتذك اـحين ـى التِ ب  

 .أي حين الِت حين تذكر

 ، وال مـــذكور بعـــدها حـــين وال)حـــين(قـــد جـــاءت الت غيـــر مضـــاف إليهـــا  -3
أنهــــا قــــد تكســــر تاؤهــــا، وأنهــــا قــــد يضــــاف إليهــــا حــــين  مرادفــــة فــــي قولــــه

 :)2(كقوله

ـــــــــاَفُهمأا َنـــــــــاُس لَ النـــــــــ كَ رَ َتـــــــــ   َكَت
  

ـــــــو التَ تَ وَ   * ـــــــيالَ  ول   اَلفـــــــرارُ   ُيْغِن
  

  .وهي هنا حرف نفي مؤكد بحرف النفي، وهو لم، وليست عاملة
  ):الت(العطف على خبر 

الت : "فتنصـب وترفـع فـي نحـو العطف على خبر الت كالعطف علـى مـا
الت حــين فلــق بــل حــين : ويتعــين الرفــع فــي مثــل نحــو" حــين جــزع وال حــين طــيش
  .)3(صبر أو لكن حين صبر

                                                 

  .  2/131، والدرر 734، ورد في تذكرة النحاة، ص وأمسى الشيب قد قطع القرين: قائله مجهول وعجزه )1(

  .13قائله األفوه األودي في ديوانه، ص ) 2(

   .2/125همع الهوامع ) 3(
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  ىالفصل الثالث في شعر الشنفر  تطبيق 

  

  :الشنفرىإّن وأخواتها في شعر : أوالً 
  :إنّ  -1

ك مـا ورد ، وٕاليـالشـنفرىمن بين أخواتهـا حيـزًا كبيـرًا فـي شـعر ) إنّ (شغلت 
  :مرتبًا حسب ترتيب المعارف في اسمها، وتجد هذه الحروف مرتبة ترتيبًا هجائياً 

  :إّن اسمها ضمير وخبرها نكرة -أ
  :ورد فيها البيتان التاليان

ــــــ ــــــي زَ وٕان ــــــتَ  نْ أَ  يمٌ ِع ــــــعَ  ف ُل   يتِ اجَ َج
  يِتــــــوَ الَ حَ  تْ يــــــدَ رِ أُ  نْ إِ  وٌ ْلــــــحُ ي لَ نــــــإِ وَ 

  

*  
*  

  )1(دِ رْ بُ و أَ  انِ مَ الَ َسـ نْ مِ  اءٍ سَ ي كِ ى ذِ لَ عَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )1(دِ رْ ُب

ــ ــا نَ ذَ إِ  ر وُم ــ ُس َف ــ وفِ زُ الَع   )2(تِ ر مَ تَ اْس
  

  .لزيادة التأكيد ؛ويالحظ اقتران خبر إّن بالالم في البيت الثاني
  :إّن اسمها ضمير وخبرها معرفة -ب

  :ورد فيها بيت واحد
ــــلَ وْ َمــــي لَ ن إِ َفــــ َبــــ ابُ تَــــجْ أَ  رِ بْ ى الص هُ ز  

  

  )3(لُ َعـفْ أَ  مَ زْ والَحـ عِ مْ السـ بِ لْ قَ  لِ ثْ ى مِ لَ عَ   *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ أَ    )3(لُ َع

  

  ).لمولى(حيث جاء خبر إّن معّرفًا باإلضافة، ومقترنًا بالالم 
  :إن اسمها ضمير وخبرها جملة -ج

  :وردت فيها األبيات التالية
ـــي َكَفـــاِني فقـــَد مـــن لـــيس جازيـــاً  وٕان  
ـــــاَجِتي ـــــَف َعَج ـــــَوى أن تل ـــــي َألْه وٕان  

*  
*  

ـــــحُ بِ  ـــــ ى والَ نَ ْس ـــــلُ ِف ـــــِه ُمَتعل   )4(ي ُقْرِب
ــ ــاٍء مــن َس ــ وْ أَ  انِ مَ الَ علــى ِذي ِكَس   )1(دِ رْ ُب

                                                 

  . 179القاموس المحيط، فصل العين، ص  ينظرالجمال الكثيرة العطية، : ، العجابة43الديوان، ص ) 1(

  .40الديوان، ص ) 2(

  . الثوب: أقطع ولعله هنا بمعنى ألبس، البر: أجتاب 62الديوان، ص  )3(

  . التلهي: الذي يعمل بالخير، التعلل: ، الجازي بالحسنى56ن، ص الديوا )4(
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  يِنــن إِ  تِ ئْ ا ِشــعــد َمــي بَ لِ وْ ي وُقــيِنــعِ دَ 
ــــقِ أَ  ــــوا بَ يُم ــــي أُ ِن ــــمَ  ورَ دُ ي ُصــــم   مكُ ي ِط

  

*  
*  

  )2(بُ يــــــغَ أُ فَ  ةً ر ي َمــــــِلــــــحْ رَ ي بِ دَ غْ يُ َســـــ
ــــ ــــي إِ ن إِ َف ــــى َق ــــ مٍ وْ ل ــــمْ م ألَ اكُ وَ ِس   )3(لُ َي

  

األبيــات الثالثــة علــى الترتيــب مقترنــًا حيــث ورد خبــر إن جملــة فعليــة فــي 
إلـى "بالالم في البيت الثـاني، وورد الخبـر جملـة اسـمية فـي البيـت الرابـع فـي قولـه 

  ".ألميل... قوم
  ):إّنك(

ــــوإِ  ــــ كِ ن ــــ وْ َل   بٍ رَ ْشــــمَ  ب رُ  نْ أَ  ينَ رِ دْ َت
  ةٍ ال وَضـــــــ انٍ َمـــــــيَ  ورٍ ثُ أْ َمـــــــبِ  تُ دْ رَ وَ 

  

*  
*  

  )4(فُ وَ ْخـأَ  وَ ُهـ وْ أَ  نِ طْ الـبَ  اءِ دَ َكـ وفٍ خُ مَ 
ــــــا مِ َهــــــتُ رْ ي خَ تَ  صــــــفُ أرْ وَ  يــــــُش ا أرِ م  

  

وخبرهــا جملــة شــرطية جــواب ) الكــاف(حيــث ورد اســمها ضــمير للمخاطبــة 
  .شرطها في البيت الثاني

  ):إنها(
  اَهــــــــإن  م ا ثُــــــــهَ تُ رْ دَ ْصــــــــأَ  تْ دَ رَ ا وَ ذَ إِ 

  

ــتَ   * ــفَ  وبُ ُث ــتِ أْ َت ــتٍ حَ تُ  نْ ي ِم ــ ي ــ نْ وِم    )5(لُ َع
  

  ...".إّنها َتثوب"رًا متصًال وخبرها جملة فعلية ورد اسمها ضمي حيث
  :إّن اسمها نكرة وخبرها جملة -د

ــ ــرَ وٕان اْم ــ دْ ًأ َق ــ ارَ َج ــنْ  دَ عْ َس ــمَ  ب   كٍ اِل
  

ــــــعَ   * ــــــوَ  ي َل ــــــقيْ األَ  ابُ وَ أْث ــــــعْ يَ  رِ ِص    )6(فُ َن
  

  ):إّنما( -هـ
  اَمـــــــن ى وإِ َنـــــــغْ ًا وأَ اَنـــــــيَ أحْ  عـــــــدمُ أُ وَ 

  

ـــــيَ   * ـــــالغِ  الُ َن ـــــالبُ  وْ ى ذُ َن ـــــتَ المُ  ةِ دَ ْع    )7(لُ ذ َب
  

الكافّــة عليهــا، لـــذلك ) مــا(هنــا مكفوفــة عــن العمــل لــدخول ) إنّ (ونجــد أّن 
  .بطل عملها

  
                                                                                                                                    

  . 44الديوان، ص )1(

  .33الديوان، ص )2(

  . 55الديوان، ص )3(

  .، سبق شرحه52الديوان، ص  )4(

  . 62الديوان، ص  )5(

  . ، سبق شرحه53الديوان، ص  )6(

  . ، سبق شرحه62الديوان، ص  )7(
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  :أنّ  -2
  :أّن اسمها ضمير وخبرها جملة -أ

 بَ ِبـــــأَ  وكـــــل أَ ( يـــــرَ غَ  لٌ اِســـــي يِنـــــن(  
  مِهـارِ دَ  ر ي ُحـِفـ مَ وْ القَ  )انَ حْ بَ ا صَ ن أَ بِ (

  

*  
*  

  )1()لُ َســبْ أَ ( رائــدِ ط ى الوَلــأُ  تْ َضــرَ ا عَ ذَ إِ 
ـــنَ المَ  امَ َمـــحِ  ـــا بَ اَي ـــالبَ  وفِ يُ الس   )2(كِ واِت

  

وخبرهــا جملــة شــرطية فــي ) اليــاء(حيــث وردت أّن اســمها ضــمير المــتكلم 
وخبرهـا جملـة فعليـة فـي ) نـا(البيت األول، وورد اسـمها ضـمير جماعـة المتكلمـين 

  .البيت الثاني
  :أْن المخففة من الثقيلة -ب
ــــإِ وَ  ــــ كِ ن ــــ وْ َل   بٍ رَ ْشــــمَ  ب رُ  نْ أَ  ينَ رِ دْ َت

  

  )3(فُ وَ ْخـأَ  وَ ُهـ وْ أَ  نِ طْ الـبَ  اءِ دَ َكـ وفٍ خُ مَ   *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ    )3(فُ وَ ْخ

  

أّنهــا دخلــت علــى الجملــة االســمية فجــاز إعمالهــا خالفــًا للكــوفيين  نالحــظ
  .فيهملونها

  :كأنّ  -3
  :ورد في هذا الفرع اآلتي): خبرها جملة(كأنني  –كأّني  -أ

  )دٍ اِلـخَ  ارِ دَ  يِفـ سِ ْمـأُ  مْ ا َلـذَ ي إِ ن أَ كَ (
  )ينِ ن أَ َكــ(ي لِ وْ َحــ الِ اآلَصــبِ  نَ دْ ُكــيرْ وَ 

  

*  
*  

  )4(يدِ ْهــوال أُ  يالً بِ ي َســدِ ْهــال أُ  اءَ َمــيْ تَ بِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُ    )4(يدِ ْه
  )5()لُ َقـعْ أَ ( حَ يْ ي الَكـِحـتَ نْ ى يَ َفـدْ العصـم أَ  نْ مِ 
  )5()لُ َقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ أَ (

  
  

                                                 

  .  56الديوان، ص  )1(

  . 54ن، ص الديوا )2(

  . 52، صالديوان )3(

  . موضع بالشام: ، تيماء23الديوان، ص  )4(

وقيـــل الـــذي فـــي إحـــدى يديـــه . جمـــع أعصـــم وهـــو الـــذي فـــي ذراعـــه بيـــاض: ، العصـــم65الـــديوان، ص  )5(
. الممتنـع: عـرض الجبـل األعقـل: يعتمـد ويقصـد، الكـيح: ينتحـي.  الذي طـال قرنـه جـداً : بياض، األدفى

  للغة المنجد في ا ينظر
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  :وردت فيها أبيات كثيرة منها: خبرها نكرة: كأّنها -ب
ــَهــنْ عَ  ل ذَ  اذَ إِ  ــحَ  حُ بْ ا الصكَ ( تْ ن اَهــأن  
ـــاوِ رَ األَ  ودُ رُ َتـــ أَ كَ ي لِ وْ َحـــ مِ حْ ي الص اَهـــن  

 ـــــ فضـــــج ـــــ تْ ج وَض ـــــن أَ كَ  احِ رَ البَ ِب   اَه
  

*  
*  
*  

   )1(لُ وِ ْعــــوتُ  ن رِ ى تَــــَلــــجْ عَ  )أةٌ ز رَ ُمــــ
  )2(لُ ي ذّ الُمــ ءُ الَ الُمــ ن هِ يْ َلــى عَ ارَ ذَ َعــ

  )2(لُ ي ذّ الُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــثُ  اءَ َيـــلْ عَ  قَ وْ َفـــ حٌ وْ ُنـــ اهُ يـــوإِ  3(لُ ك(  

  

  ).كأنها وٕاياه(األخير تعدد اسم كأن نالحظ في البيت 
  :كأن اسمها معرفة وخبرها نكرة -ج

  :ورد فيها اآلتي
  هُ وَصـــــصُ فُ  ن أَ ًا َكـــــوَصـــــحُ نْ مَ  لُ دِ ْعـــــوأَ 
  اَهــزِ جْ عَ  قِ وْ َفــ نْ ِمــ )لِ ْبــالن  يــفَ فِ حَ  ن أَ َكــ(

  

*  
*  

ـــكِ  ـــحَ دَ  ابٌ َع ـــا الَ اَه ـــفَ  بٌ ِع   )4(لُ ثـــي مُ ِه
ــطْ مُ  ارَ أ الَغــَطــأخْ  لٍ ْحــنَ  )بُ ارِ وَ َغــ(   )5(فُ ِن
  )5(فُ ِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ مُ 

  

  :كأّن اسمها معرفة وخبرها معرفة -د
  :ورد فيها بيتان

ـــــــر هَ مُ  ـــــــ ةٌ َت ـــــــ( وهٌ ُف ـــــــ ن أَ َك   اهَ وقَ دُ ُش
ــــــ ــــــغَ وَ  ن أَ َك ــــــهِ تَ رَ جْ ا حَ اَه ــــــوْ حَ و  ي   هُ َل

  

*  
*  

ـوبُ  اتٌ َحـالِ كَ  )ي ِصـالعَ  وقُ قُ شُ  6(لُ س(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ  6(لُ س(  
ــ ائــلِ بَ القَ  رِ فْ ِســ نْ ِمــ يمُ امِ َضــأَ    )7(لُ ز ُن

  

                                                 

  . الميمالمعجم في اللغة، فصل  ينظرالكثيرة الرزايا جمع رزية وهي المصيبة الشديدة، : ، المرزأة56الديوان، ص ) 1(

الوعـــول التـــي يضـــرب لونهـــا إلـــى : جمـــع األرويـــة وهـــي أنثـــى التـــيس البـــري، الصـــحم: ، األراوي65الـــديوان، ص ) 2(
  . المعجم في اللغة ينظر. ادالحمر والصحبة التي تضرب إلى السو : صفرة، والصحم

   .59الديوان، ص ) 3(

  .القاموس المحيط ينظر. قليل اللحم: منحوصاً . أتوّسد: دل، أع61الديوان، ص  )4(

. الـذي يعلـوه: الطنف ما برز من الجبل، والمطنـف. من غرب ابتعد وتنّحى: ، غوارب51، ص الديوان )5(

  . المعجم في اللغة ينظر

القــاموس  ينظـر. أي المنظـر: كريهــة المـرأى: مشـقوقة الفــم شـقًا واسـعًا، بسـل: هرتـه، م59الـديوان، ص  )6(
  . الميحط، فصل الهاء، وفصل الباء

ناحيتيــه، والضــمير يعــود علــى عقــره فــي البيــت الســابق، : أصــواتها، حجرتيــه: ، وغاهــا61الــديوان، ص  )7(
  . األضاميم جمع إضمامة وهي القوم ينضم بعضهم إلى بعض
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  :خبرها جملةأّن اسمها معرفة و كَ  -هـ
  :ورد فيها اآلتي

ـــــــ ـــــــهَ  قٍ رِ وال َخ ـــــــ قٍ ْي ـــــــ ن أَ َك   هُ ادَ ؤَ ُف
ــــحُ  تَ ْيــــالبَ  ن أَ ا َكــــَنــــتْ بِ فَ  اَنــــقَ وْ فَ  رَ ج  

  

*  
*  

ــ ل َظــيَ  ــالمُ  هِ ِب ــعْ يَ  اءُ ك   )1(لُ فُ يْســو وَ ُل
  )2(تِ لــوطَ  اءً َشــعِ  تْ َحــيْ رَ  ةٍ اَنــحَ يْ رَ بِ 

  )2(تِ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطَ 
  

حــل نصـــب وممــا يالحــظ فــي البيـــت الثــاني أن جملــة كــأّن الناســـخة فــي م
  .خبر بات

  :تقديم خبر كأن على اسمها
  :ورد فيها بيت واحد

ــ ــَهــلَ  ن أَ َك ــقُ نســيًا تَ  ضِ رْ ي األَ ا ِف هُ ص  
  

ـــبْ تَ  كَ ْمـــل كَ تُ  نْ ا وإِ َهـــم ى أُ َلـــعَ   *   )3(تِ َل
  

  .؛ ألنها نكرة)نسياً (على اسمها ) لها(حيث قدم خبر كأن 
  :كأّن المخففة من الثقيلة
  :ورد فيها اآلتي

  يِثــك مَ ي تَ نــمِ  كَ رْ رُ ْغــيَ  الَ َفــ دْ َقــ نْ أَ َكــ
  

ــــــــيَقــــــــرِ طَ ◌ُ  تْ كَ ســــــــلَ   *  غيربــــــــ نَ يْ ًا َب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  4(دِ رْ الس(  

  

  :لكنّ  -4
  :ورد فيها بيتان فقط وهما

  اَهــائِ عَ ي وِ ا ِفــَمــبِ  ن ا ِضــَهــبِ  ومــا إنْ 
ـــــ يمُ ِقـــــة ال تُ ر ُحـــــ اً َســـــفْ نَ  ن لِكـــــوَ    يِب

  

*  
*  

ــن لكِ وَ  ــَه ــخِ  نْ ا ِم ــ ةِ يَف ــبْ أَ  وعِ الُج   )5(تِ َق
ـــعَ  ـــذ َل ـــثَ يْ رَ  ال إِ  مِ أْ ى ال ـــتَ ا أَ َم   )6(لُ و َح

  

                                                 

  . ، سبق شرحه57وان، ص الدي) 1(

  . 36الديوان، ص ) 2(

  . تنقطع في كالمها ال تطيله: ، تبلت36الديوان، ص ) 3(

  . موضعان بعينهما: ، يربغ والسرد43الديوان، ص ) 4(

  . بخل: ، ضن38الديوان، ص) 5(

  . 58الديوان، ص  )6(
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اسـمها حيث ورد اسمها ضميرًا وخبرها جملة فعلية في البيـت األول، وورد 
: محذوفًا تقـدير ويجوز أن يكون اسمها. نكرة وخبرها جملة فعلية في البيت الثاني

  .وُحذف ألنه معلوم والجملة صفة" ولكّن لي نفساً "
  

  :لثقيلةالمخففة من ا )لكنْ (
  مُ ر َحـــــي مُ رِ ْبـــــقَ  ن ي إِ وِنـــــرُ بُ قْ تَ  الَ َفـــــ

  

  )1(امرٍ َعــ م ي أُ رِ ِشــبْ أَ  نْ م ولِكــيكُ َلــعَ   *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )1(امرٍ َع

  

  .حيث وردت لكْن مخففة من الثقيلة وحينئٍذ بطل عملها
  :ليـــت -5

  :ورد فيها بيت واحد قوله
  ةٌ ل َضــــ لّهــــفُ ي والت رِ عْ ِشــــ تَ ْيــــلَ  الَ أَ 

  

  )2(اَهـينَ جِ هَ  اةِ تَـالفَ  ف َكـ تْ بَ رَ ا َضـمَ بِ   *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ جِ هَ    )2(اَه

  

قـط؛ ممـا يـدل علـى أنـه  الشـنفرىفـي شـعر ) لعـل(ومما يالحظ أنـه لـم يـرد 
هـــــي األكثـــــر ورودًا مـــــن بـــــين ) إنّ (وكانـــــت . تـــــهو قُ لِ  ،ال يترّجـــــى كثيـــــرًا فـــــي شـــــعره

  .تؤدي معاني أخرى غير التوكيدأخواتها، وذلك ألنها 
  :ال النافية للجنس: ثانياً 

  :ورد فيها بيت واحد
  )وال ِكـن ُدوَنـهُ (ا َوْجِهـي َهـلَ  تُ بْ صَ نَ 

  

ـــلُ   * ـــي الُمَرْعب ـــْتَر إال اَألُتَحِم   )3(وال ِس
  

. حيــث ورد اســم ال نكــرة مبنيــة علــى الفــتح، ودونــه فــي محــل رفــع خبــر ال
) ِكـن (معطوفـة علـى ) ال سـتر(والجملة في محـل نصـب حـال مـن وجهـي، وجملـة 

  .والخبر محذوف دل عليه خبر ال األول

                                                 

   .يعني أتركوني يأكلني الضبع: أم عامر كنية الضبع، أبشري أم عامر) 1(

  . اللئيم أو العربي الذي أمه أَمة: الهجين )2(

القاموس  ينظر. المقطع الرقيق: ضرب من البرود، المرعبل: الستر، األتحمي: ، الكن64الديوان، ص ) 3(
  . 1128المحيط، فصل الكاف، ص 
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  :ال المشبهة بليس -أ
  :ورد فيها األبيات التالية للبيت األول

ــــــي َســــــ هُ امَ وَ ولســــــُت بمهيــــــاٍف يعش  
  )هِ ِســـــرْ عِ ى ُمـــــِرب بِ َهـــــكْ أَ  وال ُجبـــــاءَ (
ـــــــ( ـــــــأن ُف ـــــــٍق ك ـــــــِرٍق هي   )هُ ادَ ؤَ وال َخ
ـــــــــــوَ ( لٍ َعـــــــــــتَ ٍف داريـــــــــــٍة مُ الِ ال َخ ز(  

  

*  

*  

*  

*  

ـــــبُ  يَ ا وِهـــــهَ انَ بقْ ُســـــ دعـــــةٌ جَ مُ  1(لُ ه(  
  )2(لُ َعـــفْ يَ  فَ ْيـــُيَطاِلُعهـــا فـــي شـــأِنِه كَ 

ـــاُء يَ  ـــِه الُمَك ـــعْ يظـــل ِب ـــفِ ُل   )3(لُ و وَيْس
ــــــلُ كَ تَ ًا يَ َنـــــاهِ و دَ دُ ْغــــــويَ  وحُ رُ َيـــــ 4(ح(  

  

ل واســمها محــذوف  حيــث جــاءت معطوفــة علــى خبــر لــيس فــي البيــت األو
  :على الترتيب في قوله

  .وهو على مذهب الحجازيين...)  خالفٍ ، وال...، وال ِخرق...وال جباء(
  :ال مهملة غير عاملة
  :ورد فيها اآلتي

  ُخلــــــٍة متكثــــــفٌ  نْ زٌع ِمــــــَجــــــ الَ َفــــــ
ــر  عُ دَ وْ تَ ْســُط ال مُ هْ الــر  مُ ُهــ ــ الس   عٌ ذاِئ

  

*  
*  

  )5(أتخيــــلُ الِغَنــــى  تَ ْحــــٌح تَ رِ وال َمــــ
  )6(لُ ذَ ُيْخـر ا جَ مَ ي بِ انِ وال الجَ لديهم 

  )6(لُ ذَ ُيْخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .لة في البيتين وذلك على لغة تميمحيث وردت ال مهم
  :ما -ب

  :مهملة غير عاملة في قوله) ما(وردت 
  ا َهــعائِ ي وِ ا ِفــَمــن بِ ا ِضــَهــبِ  نْ مــا إِ وَ 

  

ــ  * ــخِ  نْ ولكنهــا ِم ــ ةِ يَف ــبْ أَ  وعِ الُج   )7(تِ َق
  

  .بعدها) إنْ (حيث ُأهملت لزيادة 
  .لنافية للجنس والت في شعر الشنفرىا) إنْ (ومما يالحظ عدم ورود 

                                                 

  . سبق ذكره 57الديوان، ص ) 1(

  . المقيم على امرأته ال يفارقها: المربالكدر األخالق، : الجبان، األكهى: الجبأ، 57الديوان، ص ) 2(

  . سبق شرحه )3(

  . العّطار: ال يفارق داره، والداريالذي : الدارية، 57الديوان، ص )4(

  . 63الديوان، ص  )5(

  . سبق شرحه )6(

  . 38الديوان، ص  )7(

  :األحرف المشبهات بليس: ثالثاً 
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  الخاتمـــة

  

بحمد اهللا بدأُت رحلتي وبه أستكملها، وبـاّطالعي علـى المصـادر المختلفـة 
التــي حــوت مــادة البحــث، والدراســات المتعلقــة بهــا، وكتــب النحــو واإلعــراب، قمــُت 
بتطبيـــق هـــذه األحكـــام علـــى شـــعر الشـــنفري باحثـــة ومنقبـــة، ومـــن خـــالل الدراســـة 

  :توصلت إلى النتائج اآلتية

لقواعــد ســمية المنســوخة بشــقيها الحرفــي والفعلــي موافقــة جــاءت الجملــة اال -1

 .اللغة في شعر الشنفرى

صـــار، فتـــئ، : "لــم يـــرد فــي شـــعر الشــنفرى اآلتيـــة مـــن أخــوات كـــان وهــي -2
 .الكتفائه بأفعال االستمرار األخرى) انفك، دام

هــي األكثــر ورودًا مــن بــين أخواتهــا رغــم عــدم تصــرفها؛ وذلــك " لــيس"وأّن  -3
ي، وهـــــو معنـــــى عـــــام، بينمـــــا تـــــؤدي األخريـــــات معـــــاني ألّنهـــــا تفيـــــد النفـــــ

 .مخصوصة

 .عدم ورود أفعال المقاربة والرجاء والشروع في شعر الشنفرى -4

المكســــورة " إنّ : "أكثــــر األحــــرف الناســــخة ورودًا فــــي شــــعر الشــــنفرى هــــي -5
: المشددة؛ وذلك ألنها تؤدي معاني أخرى غير التوكيد، وأقّلها ورودًا هـي

 ".ليت"

فــي بيــت واحــد فقــط فكفتهــا عــن العمــل، فأفــادت ) إنّ (علــى  )مــا(دخلــت   -6
 .الحصر

  

وأخيــرًا أوصــي باالهتمــام باللغــة الفصــحى، وجعلهــا لغــة التخاطــب؛ وذلــك 
بتطبيــق هــذه األحكــام عنــد التخاطــب، وٕاهمــال التعامــل بالــدارجي مــا أمكــن حتــى 

عليم نحفــظ اللســان مــن الخطــأ واللحــن فــي اللغــة، كمــا أوصــي أيضــًا باالهتمــام بــالت
األساســي مــن خــالل التركيــز علــى القواعــد األساســية وعرضــها فــي أبســط صــورة 

  .حتى يسهل فهمها واستيعابها
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ربط هذه الدراسة بمصدرها األصلي أال وهو القـرآن أوًال ومـن بعـده دواويـن 
  .العرب

ـــا ال ســـبيل إليـــه فـــي  ـــي أحطـــت الموضـــوع جميعـــه، فهـــذا مّم وال  أّدعـــي أّن
ــف كهــذا، فــإن وُ  مــوجز وٕان أخطــأت فمــن نفســي والشــيطان، ُت فالفضــل هللا وحــده، ْق

  .وحسبي أني مّهدُت الطريق لمن يشاء أن يواصل المسير بعدي

  

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  فهرس اآليات القرآنية

  

  الصفحة  رقم اآلية  اآليـــة

  )سورة الفاتحة(

  35  2  )اْلَعاَلِمينَ  َرب  لّلهِ  اْلَحْمدُ (

  )ورة البقرةس(

  69  7  )ِغَشاَوةٌ  َأْبَصاِرِهمْ  َوَعَلى(

  30  10  )َيْكِذُبونَ  َكاُنوا ِبَما َأِليمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهم(

  71  15  )َيْعَمُهونَ  ُطْغَياِنِهمْ  ِفي َوَيُمدُهمْ  ِبِهمْ  َيْسَتْهِزىءُ  الّلهُ (

  125  46  )َربِهمْ  مَالُقو َأنُهم َيُظنونَ (

ــْلُتُكمْ  َوَأنــي َعَلــْيُكمْ  َأْنَعْمــتُ  الِتــي ْعَمِتــيَ نِ  اْذُكـُرواْ ( َعَلــى َفض 

  )اْلَعاَلِمينَ 
47  149  

) ِذينَ  ِإنِذينَ  آَمُنواْ  الَصاَرى َهاُدواْ  َوالاِبِئينَ  َوالن 145  62  )َوالص  

  115  71  )َيْفَعُلونَ  َكاُدواْ  َوَما َفَذَبُحوَها(

  126  102  )َخَالقٍ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  ِفي َلهُ  َما ْشَتَراهُ ا َلَمنِ  َعِلُمواْ  َوَلَقدْ (

ْنَها ِبَخْيرٍ  َنْأتِ  ُننِسَها َأوْ  آَيةٍ  ِمنْ  َننَسخْ  َما( 91  106  )ِمْثِلَها َأوْ  م  

  126  109  )َأنُفِسِهم ِعندِ  منْ  َحَسًدا ُكفاراً  ِإيَماِنُكمْ  َبْعدِ  من َيُردوَنُكم َلوْ (

  123  110  )الّلهِ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  منْ  َألنُفِسُكم اْ تَُقدُمو  َوَما(

  156  143  )الّلهُ  َهَدى الِذينَ  َعَلى ِإال  َلَكِبيَرةً  َكاَنتْ  َوإِن(

  102  177  )َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولواْ  َأن اْلِبر  لْيَس (

  39  184  )لُكمْ  َخْيرٌ  َتُصوُمواْ  َوَأن(

 َشـْيًئا ُتِحبـواْ  َأن َوَعَسـى لُكـمْ  َخْيـرٌ  َوُهـوَ  َشـْيًئا َتْكَرُهـواْ  َأن َوَعَسـى(

  )لُكمْ  َشر  َوُهوَ 
216  112  

  35  221  )َأْعَجَبُكمْ  َوَلوْ  مْشِركٍ  من َخْيرٌ  مْؤِمنٌ  َوَلَعْبدٌ (

  72  251  )اَألْرُض  َسَدتِ لفَ  ِبَبْعضٍ  َبْعَضُهمْ  الناَس  الّلهِ  َدْفعُ  َوَلْوالَ (

  33  254  )ُخلةٌ  َوالَ  ِفيهِ  َبْيعٌ  ال  َيْومٌ  َيْأِتيَ  َأن َقْبلِ  من(

  59  274  )َوَعَالِنَيةً  ِسرا َوالنَهارِ  ِباللْيلِ  َأْمَواَلُهم ُينِفُقونَ  الِذينَ (
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  33  281  )الّلهِ  ِإَلى ِفيهِ  ُتْرَجُعونَ  َيْوًما َواتُقواْ (

) 103  282  )َحاِضَرةً  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأن ِإال  

  )سورة آل عمران(

  33  9  )ِفيهِ  َرْيبَ  ال  ِلَيْومٍ  الناسِ  َجاِمعُ  ِإنكَ  َربَنا(

) ُْوِلي َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإن 153  13  )اَألْبَصارِ  أل  

) اْلَقَصُص  َلُهوَ  َهـَذا ِإن  ِإَلـهٍ  ِمنْ  َوَما اْلَحق  153  62  )الّلهُ  ِإال  

  28  73  )الّلهِ  ُهَدى اْلُهَدى ِإن  ُقلْ  ِديَنُكمْ  َتِبعَ  ِلَمن ِإال  ُتْؤِمُنواْ  َوالَ (

) ِذينَ  ِإنارٌ  َوُهمْ  َوَماُتواْ  َكَفُرواْ  ال60  91  )ُكف  

  58  106  )ِإيَماِنُكمْ  َبْعدَ  َأْكَفْرُتم ُوُجوُهُهمْ  اْسَودتْ  الِذينَ  َفَأما(

  66، 35  139  )اَألْعَلْونَ  َوَأنُتمُ  َتْحَزُنوا َوالَ  َتِهُنوا الَ وَ (
  172، 71  144  )الرُسلُ  َقْبِلهِ  ِمن َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإال  ُمَحمدٌ  َوَما(

  )سورة النساء(

  111  40  )ُيَضاِعْفَها َحَسَنةً  َتكُ  َوإِن(

َالةَ  َتْقَرُبواْ  الَ ( 30  43  )ُسَكاَرى َوَأنُتمْ  الص  

  126  125  )َخِليالً  ِإْبَراِهيمَ  الّلهُ  َخِليًال َواتَخذَ  ِإْبَراِهيمَ  الّلهُ  َواتَخذَ (

  158  140  )ِبَها ُيَكَفرُ  الّلهِ  آَياتِ  َسِمْعُتمْ  ِإَذا َأنْ  اْلِكَتابِ  ِفي َعَلْيُكمْ  َنزلَ  َوَقدْ (

 ِفـي الراِسـُخونَ  ُنوَن لــِكنِ َواْلُمْؤمِ  ِمْنُهمْ  اْلِعْلمِ  ِفي الراِسُخونَ  لـِكنِ (

  )َواْلُمْؤِمُنونَ  ِمْنُهمْ  اْلِعْلمِ 
162  160  

  154، 146  171  )َواِحدٌ  ِإَلـهٌ  الّلهُ  ِإنَما(
  )سورة المائدة(

  60  38  )َكَسَبا ِبَما َجَزاء َأْيِدَيُهَما َفاْقَطُعواْ  َوالساِرَقةُ  َوالساِرقُ (

  158  113  )َتَناَصَدقْ  َقدْ  َأن َوَنْعَلمَ (

  )سورة األنعام(

 َفَأنـهُ  َوَأْصـَلحَ  َبْعـِدهِ  ِمـن تَـابَ  ثُـم  ِبَجَهاَلـةٍ  ُسـوًءا ِمـنُكمْ  َعِمـلَ  َمـن(

  )رِحيمٌ  َغُفورٌ 
54  149  

  )َأْشَرْكُتم َأنُكمْ  َتَخاُفونَ  َوالَ (
  

81  148  
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  )سورة األعراف(

  113  22  )ْلَجنةِ ا َوَرقِ  ِمن َعَلْيِهَما َيْخِصَفانِ  َوَطِفَقا(

  57  26  )َخْيرٌ  َذِلكَ  التْقَوىَ  َوِلَباُس (

) نَ  َقِريبٌ  الّلهِ  َرْحَمتَ  ِإن64  56  )اْلُمْحِسِنينَ  م  

  158  100  )ُقُلوِبِهمْ  َعَلى َوَنْطَبعُ  ِبُذُنوِبِهمْ  َأَصْبَناُهم َنَشاء لوْ  َأن(

  158، 33  185  )مْ َأَجُلهُ  اْقَتَربَ  َقدِ  َيُكونَ  َأن َعَسى َوَأنْ (
) ِذينَ  ِإن177  194  )َأْمثَاُلُكمْ  ِعَبادٌ  الّلهِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  ال  

  )سورة األنفال(

ـنَ  َفِريقـاً  َوإِن  ِبـاْلَحق  َبْيِتـكَ  ِمـن َربـكَ  َأْخَرَجـكَ  َكَمـا( اْلُمـْؤِمِنينَ  م 

  )َلَكاِرُهونَ 
5  148  

  154، 146  6  )َينُظُرونَ  َوُهمْ  اْلَمْوتِ  ِإَلى ُيَساُقونَ  َكَأنَما(
  149  7  )َلُكمْ  َأنَها الطاِئَفِتْينِ  ِإْحَدى الّلهُ  َيِعُدُكمُ  َوإِذْ (

  160  17  )َقَتَلُهمْ  الّلهَ  َوَلـِكن  َتْقُتُلوُهمْ  َفَلمْ (

  154، 60  41  )َوِللرُسولِ  ُخُمَسهُ  ِلّلهِ  َفَأن  َشْيءٍ  من َغِنْمُتم َأنَما َواْعَلُمواْ (
  54  42  )ِمنُكمْ  َأْسَفلَ  َوالرْكبُ (

  130  43  )لَفِشْلُتمْ  َكِثيًرا َأَراَكُهمْ  َوَلوْ  َقِليالً  َمَناِمكَ  ِفي الّلهُ  ُيِريَكُهمُ  ِإذْ (

  )سورة التوبة(

) َعَلْيِهمْ  َوَصل  ُهمْ  َسَكنٌ  َصَالَتكَ  ِإن150  103  )ل  

  )سورة يونس(

  157  10  )اْلَعاَلِمينَ  َرب  ِلّلهِ  اْلَحْمدُ  َأنِ (

  123  16  )ُعُمًرا ِفيُكمْ  َلِبْثتُ  َفَقدْ  ِبهِ  َأْدَراُكم َوالَ (

  159  24  )ِباَألْمسِ  َتْغنَ  لمْ  َكَأن(

) 147  62  )َيْحَزُنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  الَ  الّلهِ  َأْوِلَياء ِإن  

  )سورة هود(

  71  12  )َوِكيلٌ  َشْيءٍ  ُكل  َعَلى َوالّلهُ  َنِذيرٌ  َأنتَ  ِإنَما(

) َوإِن  ا ُكـالمُهمْ  لَينكَ  َلُيَوفهُ  َأْعَماَلُهمْ  َربَخِبيرٌ  َيْعَمُلونَ  ِبَما ِإن(  
  

111  155  
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  )سورة يوسف(

  75  18  )َجِميلٌ  َفَصْبرٌ (

ا ِمن َوُهوَ  َفَكَذَبتْ  ُدُبرٍ  ِمن ُقد  َقِميُصهُ  َكانَ  َوإِنْ ( 99  27  )ِدِقينَ الص  

  171  31  )َبَشًرا َهـَذا َما(

 ِمـنَ  َتُكـونَ  َأوْ  َحَرًضـا َتُكـونَ  َحتـى ُيوُسـفَ  تَـْذُكرُ  َتْفتَـأُ  تَـاهللا(

  )اْلَهاِلِكينَ 
85  96  

  )سورة الرعد(

  28  23  )َبابٍ  ُكل  من َعَلْيِهم َيْدُخُلونَ  َوالَمَالِئَكةُ (

  47، 28  24  )الدارِ  ُعْقَبى َفِنْعمَ  َصَبْرُتمْ  ِبَما َعَلْيُكم َسَالمٌ (
  )سورة إبراهيم(

ْثُلَنا َبَشرٌ  ِإال  َأنُتمْ  ِإنْ ( 177  10  )م  

  119  17  )ُيِسيُغهُ  َيَكادُ  َوالَ  ُيِسيُغُه َيَتَجرُعهُ  َيَكادُ  َوالَ  َيَتَجرُعهُ (

) ي ِإنَلَسِميعُ  َرب  َعاء ِإني الدَعاء َلَسِميعُ  َرب150  39  )الد  

  31  44  )اْلَعَذابُ  َيْأِتيِهمُ  َيْومَ  الناَس  َوَأنِذرِ (

  )سورة النحل(

ونَ  َما َيْعَلمُ  الّلهَ  َأن  َجَرمَ  الَ ( 151  23  )ُيْعِلُنونَ  َوَما ُيِسر  

  96، 59  58  )َكِظيمٌ  َوُهوَ  ُمْسَودا َوْجُههُ  َظل  ِباألُنَثى َأَحُدُهمْ  ُبشرَ  َوإَِذا(
  125  78  )َشْيًئا َتْعَلُمونَ  الَ  ُأمَهاِتُكمْ  ُبُطونِ  من َأْخَرَجُكم َوالّلهُ (

  111  120  )اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َيكُ  َوَلمْ (

) كَ  َوإِن150  124  )َيْخَتِلُفونَ  ِفيهِ  َكاُنواْ  ِفيَما اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُهمْ  َلَيْحُكمُ  َرب  

  )سورة اإلسراء(

  114  8  )َيْرَحَمُكمْ  َأن َربُكمْ  َعَسى(

  99  50  )َحِديًدا َأوْ  ِحَجاَرةً  ُكوُنواْ  ُقل(

  127  52  )َقِليالً  ِإال  لِبْثُتمْ  ِإن َوَتُظنونَ (

  )سورة الكهف(

  142، 127  6  )نْفَسكَ  َباِخعٌ  َفَلَعلكَ (
  65  34  )َنَفًرا َفَقالَ  َعز َوأَ  َماًال  ِمنكَ  َأْكَثرُ  َأَنا ُيَحاِوُرهُ  َوُهوَ  ِلَصاِحِبهِ  َفَقالَ (
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  58  79  )اْلَبْحرِ  ِفي َيْعَمُلونَ  ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنتْ  السِفيَنةُ  َأما(

  95، 58  80  )َوُكْفًرا ُطْغَياًنا ُيْرِهَقُهَما َأن َفَخِشيَنا ُمْؤِمَنْينِ  َأَبَواهُ  َفَكانَ  اْلُغَالمُ  َوَأما(
  58  82  )اْلَمِديَنةِ  ِفي َيِتيَمْينِ  َمْينِ ِلُغَال  َفَكانَ  اْلِجَدارُ  َوَأما(

  126  99  )َبْعضٍ  ِفي َيُموجُ  َيْوَمِئذٍ  َبْعَضُهمْ  َوَتَرْكَنا(

  99  109  )َربي لَكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكانَ  لوْ  ُقل(

  )سورة مريم(

  111، 99  20  )َبِغيا َأكُ  َوَلمْ (
  105  29  )َصِبيا اْلَمْهدِ  ِفي َكانَ  َمن ُنَكلمُ  فَ َكيْ  َقاُلوا ِإَلْيهِ  َفَأَشاَرتْ (

  147  30  )اللهِ  َعْبدُ  ِإني َقالَ (

َالةِ  َوَأْوَصاِني( َكاةِ  ِبالص ا ُدْمتُ  َما َوالز97  31  )َحي  

  31  33  )ُوِلدت  َيْومَ  َعَلي  َوالسَالمُ (

  40  46  )ِإْبراِهيمُ  َيا آِلَهِتي َعنْ  َأنتَ  َأَراِغبٌ  َقالَ (

  )سورة طه(

  د  52  )َينَسى َوَال  َربي َيِضل  ال  ِكَتابٍ (
وا َبْيَنُهمْ  َأْمَرُهم َفَتَناَزُعوا( ْجَوى َوَأَسر24  62  )الن  

  69  67  )موَسى ِخيَفةً  َنْفِسهِ  ِفي موَسى َفَأْوَجَس  ِخيَفةً  َنْفِسهِ  ِفي َفَأْوَجَس (

  154، 146  69  )َأَتى َحْيثُ  الساِحرُ  ُيْفِلحُ  َوَال  رٍ َساحِ  َكْيدُ  َصَنُعوا ِإنَما(
) َلكَ  ِإن  كَ  *َتْعَرى  َوَال  ِفيَها َتُجوعَ  َأال150  119، 118  )َتْضَحى َوَال  ِفيَها َتْظَمأُ  َال  َوَأن  

  )سورة األنبياء(

ْثُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإال  َهَذا َهلْ ( ْحرَ  َأَفَتْأُتونَ  م34، 28  3  )الس  
  101  15  )َدْعَواُهمْ  تْلكَ  َزاَلت َفَما(

  29  57  )َأْصَناَمُكم َألَِكيَدن  َوَتاللهِ (

  127  65  )َينِطُقونَ  َهؤَُالء َما َعِلْمتَ  َلَقدْ (

  154، 146  108  )َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ِإَلُهُكمْ  َأنَما(
  128  111  )ِحينٍ  ِإَلى َوَمَتاعٌ  لُكمْ  ِفْتَنةٌ  َلَعلهُ  َأْدِري َوإِنْ (

  )سورة الحج(

  149  6  ) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل  َعَلى َوَأنهُ  اْلَمْوَتى ُيْحِيي َوَأنهُ  اْلَحق  ُهوَ  اللهَ  ِبَأن  َذِلكَ (
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) هَ  ِإن148  17  )اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُهمْ  َيْفِصلُ  الل  

  149  62  )اْلَباِطلُ  ُهوَ  ُدوِنهِ  ِمن ونَ َيْدعُ  َما َوَأن  اْلَحق  ُهوَ  اللهَ  ِبَأن  َذِلكَ (

  )سورة المؤمنون(

  29  27  )َوَوْحِيَنا ِبَأْعُيِنَنا اْلُفْلكَ  اْصَنعِ  َأنِ  ِإَلْيهِ  َفَأْوَحْيَنا(

  )سورة النور(

ْنُهَما َواِحدٍ  ُكل  َفاْجِلُدوا َوالزاِني الزاِنَيةُ ( 60  2  )َجْلَدةٍ  ِمَئةَ  م  

  157  9  )َعَلْيَها اللهِ  َغَضبَ  ن أَ  َواْلَخاِمَسةَ (

  112  35  )ُيِضيءُ  َزْيُتَها َيَكادُ (

  119  40  )َيَراَها َيَكدْ  َلمْ  َيَدهُ  َأْخَرجَ  ِإَذا(

) 153  44  )َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإن  

  )سورة الفرقان(

  125  23  )منُثوًرا َهَباء َفَجَعْلَناهُ (

  16  32  )َواِحَدةً  ُجْمَلةً  آنُ اْلُقرْ  َعَلْيهِ  ُنزلَ  َلْوَال (

  )سورة الشعراء(

 *َوَبِنـيَن  ِبَأْنَعـامٍ  َأَمـدُكم *َتْعَلُمـوَن  ِبَمـا َأَمـدُكم الـِذي َواتقُـوا(
  )َوُعُيونٍ  َوَجناتٍ 

132 ،
134  

34  

  127  227  )َينَقِلُبونَ  ُمنَقَلبٍ  َأي  َظَلُموا الِذينَ  َوَسَيْعَلمُ (

  )سورة النمل(

  157  8  )النارِ  ِفي َمن ُبوِركَ  نأَ (

  ج  40  )َكِريمٌ  َغِني  َربي َفِإن  َكَفرَ  َوَمن ِلَنْفِسهِ  َيْشُكرُ  َفِإنَما َشَكرَ  َوَمن(
  171  81  )َضَالَلِتِهمْ  َعن اْلُعْميِ  ِبَهاِدي َأنتَ  َوَما(

  75  88  )سَحابِ ال َمر  َتُمر  َوِهيَ  َجاِمَدةً  َتْحَسُبَها اْلِجَبالَ  َوَتَرى(

  )سورة القصص(

  129  74  )َتْزُعُمونَ  ُكنُتمْ  الِذينَ  ُشَرَكاِئيَ  َأْينَ (

  147  76  )اْلُقوةِ  ُأوِلي ِباْلُعْصَبةِ  َلَتُنوءُ  َمَفاِتَحهُ  ِإن  َما اْلُكُنوزِ (

  )سورة العنكبوت(

  118  2  )َوُهمْ  آَمنا َيُقوُلوا َأن ُيْتَرُكوا َأن الناُس  َأَحِسبَ (
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  148  51  )َعَلْيِهمْ  ُيْتَلى اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َأنَزْلَنا َأنا َيْكِفِهمْ  َأَوَلمْ (

  )سورة الروم(

  33  36  )َيْقَنُطونَ  ُهمْ  ِإَذا َأْيِديِهمْ  َقدَمتْ  ِبَما َسيَئةٌ  ُتِصْبُهمْ  َوإِن(

  102  47  )اْلُمْؤِمِنينَ  َنْصرُ  َعَلْيَنا َحقا َوَكانَ (

  )ة لقمانسور (

 َوَأن  اْلَباِطـلُ  ُدوِنـهِ  ِمـن َيـْدُعونَ  َمـا َوَأن  اْلَحـق  ُهـوَ  اللـهَ  ِبـَأن  َذِلكَ (

  )اْلَكِبيرُ  اْلَعِلي  ُهوَ  اللهَ 
30  149  

  )سورة سبأ(

  65  35  )ِبُمَعذِبينَ  َنْحنُ  َوَما َوَأْوَالًدا َأْمَواًال  َأْكَثرُ  َنْحنُ  َوَقاُلوا(

  )سورة فاطر(

  63، 39  3  )اللهِ  َغْيرُ  َخاِلقٍ  ِمنْ  َهلْ (
  154، 146  28  )اْلُعَلَماء ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللهَ  َيْخَشى ِإنَما(

  )سورة يس(

  29  3- 1  )اْلُمْرَسِلينَ  َلِمنَ  ِإنكَ *اْلَحِكيِم  َواْلُقْرآنِ *يس (

يَتُهمْ  َحَمْلَنا َأنا لُهمْ  َوآَيةٌ ( 70  41  )اْلَمْشُحونِ  اْلُفْلكِ  ِفي ُذر  

  103  82  )َفَيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  َيُقولَ  َأنْ  َشْيًئا َأَرادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإنَما(

  )سورة الصافات(

  123  69  )َضالينَ  آَباءُهمْ  َأْلَفْوا ِإنُهمْ (

  47  109  )ِإْبَراِهيمَ  َعَلى َسَالمٌ (

  47  130  )َياِسينَ  ِإلْ  َعَلى َسَالمٌ (

  )سورة ص(

  179  3  )َمَناصٍ  ِحينَ  َوَالتَ (

  53  60  )ِبُكمْ  َمْرَحًبا َال  َأنُتمْ  َبلْ (

  )سورة الزمر(

  107  36  )َعْبَدهُ  ِبَكافٍ  اللهُ  َأَلْيَس (

  )سورة غافر(

  142  37، 36  )ُموَسى ِإَلهِ  ِإَلى َفَأطِلعَ  السَماَواتِ  َأْسَبابَ  *اْألَْسَباَب  َأْبُلغُ  لَعلي(
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  )لتسورة فص(

  58  17  )َفَهَدْيَناُهمْ  َثُمودُ  َوَأما(

) ِذينَ  ِإنَنا َقاُلوا الهُ  َربالل  لُ  اْسَتَقاُموا ثُم66  30  )اْلَمَالِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  َتَتَنز  

  148  39  )َخاِشَعةً  اْألَْرَض  َتَرى َأنكَ  آَياِتهِ  َوِمنْ (

ُسـلِ لِ  ِقيلَ  َقدْ  َما ِإال  َلكَ  ُيَقالُ  َما( َقْبِلـكَ  ِمـن لر  ـكَ  ِإنَمْغِفـَرةٍ  َلـُذو َرب 

  )َأِليمٍ  ِعَقابٍ  َوُذو
43  33  

  )سورة الشورى(

  64  17  )َقِريبٌ  الساَعةَ  َلَعل  ُيْدِريكَ  َوَما(

  57  43  )اْألُُمورِ  َعْزمِ  َلِمنْ  َذِلكَ  ِإن  َوَغَفرَ  َصَبرَ  َوَلَمن(

  )سورة الزخرف(

  123  19  )ِإَناثًا الرْحَمنِ  ِعَبادُ  ُهمْ  الِذينَ  ِئَكةَ اْلَمَال  َوَجَعُلوا(

  160  76  )الظاِلِمينَ  ُهمُ  َكاُنوا َوَلِكن َظَلْمَناُهمْ  َوَما(

  )سورة الدخان(

 ُكنـا ِإنـا مَباَرَكـةٍ  َلْيَلـةٍ  ِفـي َأنَزْلَنـاهُ  ِإنـا {2{اْلُمِبـيِن  َواْلِكتَـابِ  {1{(

  )ُمنِذِرينَ 
1 - 3  148  

  )سورة الجاثية(

  35  29  )ِباْلَحق  َعَلْيُكم َينِطقُ  ِكَتاُبَنا َهَذا(

  33  32  )ِفيَها َرْيبَ  َال  َوالساَعةُ  َحق  اللهِ  َوْعدَ  ِإن  ِقيلَ  َوإَِذا(

  )سورة محمد(

  124  19  )اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  َال  َأنهُ  اللُه َفاْعَلمْ  ِإال  ِإَلهَ  َال  َأنهُ  َفاْعَلمْ (

  69  24  )َأْقَفاُلَها ُقُلوبٍ  َعَلى َأمْ (

  35  35  )اْألَْعَلْونَ  َوَأنُتمُ (

  )سورة الفتح(

  35  29  )اْلُكفارِ  َعَلى َأِشداء َمَعهُ  َوالِذينَ  اللهِ  رُسولُ  مَحمدٌ (

  54  29  )السُجودِ  َأَثرِ  منْ  ُوُجوِهِهم ِفي ِسيَماُهمْ (

  )سورة الحجرات(

  60  4  )َيْعِقُلونَ  َال  َأْكَثُرُهمْ  اْلُحُجَراتِ  َوَراء ِمن ُيَناُدوَنكَ  الِذينَ  ن إِ (
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ـْنُهمْ  َخْيـًرا َيُكوُنـوا َأن َعَسـى َقـْومٍ  مـن َقـومٌ  َيْسـَخْر  َال ( ِنَسـاء َوَال   م 

ْنُهن  َخْيًرا َيُكن  َأن َعَسى نَساء من م(  
11  117  

  178  14  )َشْيًئا َأْعَماِلُكمْ  منْ  َيِلْتُكم َال  َرُسوَلهُ وَ  اللهَ  ُتِطيُعوا َوإِن(

  )سورة الذاريات(

  149  23  )َتنِطُقونَ  َأنُكمْ  َما مْثلَ  َلَحق  ِإنهُ (

  )سورة الطور(
  150  28  )الرِحيمُ  اْلَبر  ُهوَ  ِإنهُ  َنْدُعوهُ  َقْبلُ  ِمن ُكنا ِإنا(

  )سورة النجم(

  158  39  )َسَعى َما ِإال  ِلْإلِنَسانِ  َس ليْ  َوَأن(

  )سورة الحديد(

) هُ  َوَعدَ  َوُكال51  10  )اْلُحْسَنى الل  

  )سورة المجادلة(

  171  2  )ُأمَهاِتِهمْ  ُهن  ما(

  )سورة الحشر(

  44  13  )ْفَقُهونَ يَ  ال  َقْومٌ  ِبَأنُهمْ  َذِلكَ  اللهِ  منَ  ُصُدوِرِهم ِفي َرْهَبةً  َأَشد  َألَنُتمْ (
 ُهـمُ  اْلَجنـةِ  َأْصَحابُ  اْلَجنةِ  َوَأْصَحابُ  النارِ  َأْصَحابُ  َيْسَتِوي َال (

  )اْلَفاِئُزونَ 
20  65  

  )سورة الممتحنة(

  124  10  )ُمْؤِمَناتٍ  َعِلْمُتُموُهن  َفِإنْ (

  )سورة الجمعة(

ونَ  الِذي اْلَمْوتَ  ِإن  ُقلْ ( ِمْنهُ  َتِفر  59  8  )ُمَالِقيُكمْ  هُ َفِإن  

  )سورة المنافقون(
  )َلَكاِذُبونَ  اْلُمَناِفِقينَ  ِإن  َيْشَهدُ  َواللهُ  َلَرُسوُلهُ  ِإنكَ  َيْعَلمُ  َواللهُ (
  

1  147  

  )سورة التغابن(

  )ُيْبَعُثوا لن َأن َكَفُروا الِذينَ  َزَعمَ (
  

7  124  
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  )سورة الطالق(

ِئي( َساِئُكمْ  ِمن اْلَمِحيضِ  نَ مِ  َيِئْسنَ  َوالالِئي... ن َيِحْضَن  َلمْ  َوالال
ِئي َيِحْضنَ  َلمْ  َوالال(  

4  72  

  )سورة القلم(

  152  4  )َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعلى َوإِنكَ (

  156  51  )ِبَأْبَصاِرِهمْ  َلُيْزِلُقوَنكَ  َكَفُروا الِذينَ  َيَكادُ  َوإِن(

  )سورة الحاقة(

، 53، 52  2، 1  )اْلَحاقةُ  َما *اْلَحاقُة (
57  

  )سورة المعارج(

  124  7، 6  )َقِريًبا َوَنَراهُ  *َبِعيًدا  َيَرْوَنهُ  ِإنُهمْ (

  )سورة الجن(

  148  1  )اْلِجن  منَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  َأنهُ  ِإَلي  ُأوِحيَ  ُقلْ (

  )سورة المزمل(

) 143  12  )َوَجِحيًما َأنَكاًال  َلَدْيَنا ِإن  

  158، 123  20  )مْرَضى ِمنُكم َسَيُكونُ  َأن َعِلمَ (
  123  20  )اللهِ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  منْ  ِألَنُفِسُكم تَُقدُموا َوَما(

  )سورة المدثر(

  30  6  )َتْسَتْكِثرُ  َتْمُنن َوَال (

  )سورة المرسالت(

  31  35  )َينِطُقونَ  َال  َيْومُ  َهَذا(

  )سورة النبأ(

 َوُسيَرتِ  *َأْبَواًبا  َفَكاَنتْ  السَماء تِ َوُفِتحَ (

  )َسَراًبا َفَكاَنتْ  اْلِجَبالُ 
19 ،20  95  

  )سورة النازعات(

) َمن َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإن153، 143  26  )َيْخَشى ل  
) ةَ  َفِإن58  41  )اْلَمْأَوى ِهيَ  اْلَجن  



 200

  )سورة عبس(

  142  3  )ىَيزك  َلَعلهُ  ُيْدِريكَ  َوَما(

  )سورة المطففين(

  47  1  )لْلُمَطفِفينَ  َوْيلٌ (

) ِذي َهَذا ُيَقالُ  ثُمُبونَ  ِبهِ  ُكنُتم ال31  17  )ُتَكذ  

  )سورة البروج(

  61  16 -14  )ُيِريدُ  لَما َفعالٌ  *اْلَمِجيدُ  اْلَعْرشِ  ُذو *اْلَوُدوُد  اْلَغُفورُ  َوُهوَ (

  )سورة الطارق(

  155  4  )َحاِفظٌ  َعَلْيَها لما َنْفسٍ  ُكل  ِإن(

  )سورة الفجر(

  38  15  )َأْكَرَمنِ  َربي(

  )سورة البلد(

  158  7  )َأَحدٌ  َيَرهُ  لمْ  َأن َأَيْحَسبُ (

  72  13، 12  )َرَقَبةٍ  َفك  {12{اْلَعَقَبُة  َما َأْدَراكَ  َوَما(

  )سورة الضحى(

  71  4  )وَلىاْألُ  ِمنَ  لكَ  َخْيرٌ  َوَلْآلِخَرةُ (

  )سورة العلق(

) َكال  نَسانَ  ِإن   128  7، 6  )اْسَتْغَنى رآهُ  َأن {6{َلَيْطَغى  اْإلِ

  )سورة القدر(

  147  1  )اْلَقْدرِ  َلْيَلةِ  ِفي َأنَزْلَناهُ  ِإنا(

  )سورة العاديات(

) ُهم ِإنَخِبيرٌ  َيْوَمِئذٍ  ِبِهمْ  َربل(  
  

11  153  

  )القارعة(

  )اْلَقاِرَعةُ  َما*اِرَعُة اْلقَ (
  

1 ،2  53  

  )سورة العصر(
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نَسانَ  ِإن *َواْلَعْصِر (   148  2، 1  )ُخْسرٍ  َلِفي اْإلِ

  )سورة الكافرون(

  35  7  )ِدينِ  َوِليَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ (
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  فهرس األحاديث

  

  الصفحة  الحديث  الرقم

ال يشـكر اهللا مـن ال يشــكر : "قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  1
  ."سالنا

  ج

أقــرب مــا يكــون العبــد لربــه : "قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  2
  ."وهو ساجد

30  

ثـالث مـن كـّن فيـه وجـد حـالوة : "قوله صلى اهللا عليه وسلم  3
أن يكون اهللا ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهما، وأن : اإليمان

يحــب المــرء ألخيــه مــا ال يحبــه إال اهللا، وأن يكــره أن يعــود 
  ."أن يقذف في النارفي الكفر كما يكره 

45  

أفضـــــل مـــــا قّدمتـــــه أنـــــا : "قولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم  4
  ."والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا

50  

لـــوال قومــــك حـــديثو عهــــد : "قولـــه صــــلى اهللا عليـــه وســــلم  5
  ."بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم

73  

ألــــتمس ولــــو خاتمــــًا مــــن : "قولــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  6
  ."حديد

110  
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  فهرس األشعار

  

  الصفحة  القائل  البيت

  قافية الهمزة

  كــــــــــــأن ســــــــــــالفة مــــــــــــن بيــــــــــــت رأس
  

  يكــــــــون مزاجهــــــــا عســــــــل ومــــــــاء  *
  

  109  حسان بن ثابت

  إن مـــــــــــن يـــــــــــدخل الكنيســـــــــــة يومـــــــــــاً 
  

ـــــــــــق فيهـــــــــــا جـــــــــــآ  * ـــــــــــاءيل   زرًا وظب
  

  139  األخطل

  طلبـــــــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــــــــلحنا وال أوان
  

  أن لــــــــيس حــــــــين بقــــــــاء فأجبنــــــــا  *
  ج

أبو زيد المنذر بن 
  طائيحرملة ال

179  

  قافية الباء

  بـــــــــــــــأي كتـــــــــــــــاب أم بأيـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة
  

  تــــرى حــــبهم عــــارًا علــــّي وتحســــب  *
  

الكميت بن زيد 
  األسدي

129  

ــــــــب مــــــــن جــــــــواه يــــــــذوب   كــــــــرب القل
  

  حــين قــال الوشــاة هنــد غضــوب  *
  

  115  أحد فرسان بني تميم

ـــــذي أمســـــيت فيـــــه   عســـــى الكـــــرب ال
  

  يكـــــــــــــــون وراءه فـــــــــــــــرج قريـــــــــــــــب  *
  

  114  هدبة بن الخشرم

  أن تعـــــــــــــــــودا فموشـــــــــــــــــكة أرضـــــــــــــــــنا
  

  خـــــالف األنـــــيس وحوشـــــًا يبابــــــا  *
  

  113  أبو سهم الهزلي

  أيــــــــــــــا هنـــــــــــــــد ال تنكحــــــــــــــي بوهـــــــــــــــة
  

  عليـــــــــــــــــــه عقيقتـــــــــــــــــــه أحســـــــــــــــــــبا  *
  

  46  امرؤ القيس

  عيشــاً مــا كــان ذنبــي فــي جــار جعلــت لــه 
  

  وقـــد ذاق طعـــم المـــوت أو كربـــا  *
  

  118  الحطيئة

  مرســــــــــــــــــــــــغة بــــــــــــــــــــــــين أرســــــــــــــــــــــــاغه
  

  بـــــــــــــه عســـــــــــــم يبتغـــــــــــــي أرنبـــــــــــــا  *
  

  46  امرؤ القيس

  شــــــــــيخًا ولســــــــــت بشــــــــــيخزعمتنــــــــــي 
  

  إنمــــــا الشــــــيخ مــــــن يــــــدب دبيبــــــا  *
  

  124  أبو أمية الحنفي

  إذا مــــا جــــرى شــــأوين وابتــــل عطفــــه
  

ــــريح مــــرت   * ــــر ال ــــول هزي   بأثــــأبتق
  

  129  امرؤ القيس

ـــــــــي بكـــــــــر تســـــــــامي ـــــــــي أب   ســـــــــراة بن
  

  علــــــى كــــــان المســــــّومة العــــــراب  *
  

 -  106  

  وكــــن لــــي شــــفيعًا يــــوم الذو شــــفاعة
  

  قـــارببمغـــن قتـــيًال عـــن ســـواد بـــن   *
  

  176  سوار بن قارب

ـــــــــــديكمو   فأمـــــــــــا القتـــــــــــال ال قتـــــــــــال ل
  

  المواكـــبولكــن ســيرًا فـــي عــراض   *
  

  59  العاصالحارث بن خلد بن 

ــــــــذي مجــــــــد عواقبــــــــه   إن الشــــــــباب ال
  

  فيـــــــــه تلـــــــــذ وال لـــــــــذات للشـــــــــيب  *
  

سالمة بن جندل 
  السعدي

164  

  قافية التاء

  قــد كنــت أحجــو أبــا عمــرٍو أخــا ثقــة
  

  حتـــــى ألمـــــت بنـــــا يومـــــًا ملمـــــات  *
  ج

 -  123  

  وذلــــــــــــــــك حــــــــــــــــين الت أوان حلــــــــــــــــم
  

  ولكــــــــن قبلهــــــــا اجتنبــــــــوا أذاتــــــــي  *
  

 -  179  

  أال عمــــــر ولّــــــى مســــــتطاع رجوعــــــه
  

  فيـــــرأب مـــــا أثـــــأت يـــــد الغفـــــالت  *
  

 -  168  



 204

  قافية الحاء

  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن نيرانهــــــــــــــــــا
  

  فأنــــــــــــا ابــــــــــــن قــــــــــــيس ال بــــــــــــراح  *
  

سعد بن مالك بن 
  طرفة

176  

  وعســـى طـــيء مـــن طـــيء بعـــد هـــذه
  

  وانحســتطفئ غــالت الكلــى والجــ  *
  

  114  قسامة بن رواحة

  لزمنـــــــــــا لــــــــــــدن ســـــــــــألتمونا وفــــــــــــاقكم
  

  فــــال يــــك مــــنكم الخــــالف جنــــوح  *
  

 -  32  

  قافية الدال

  أمـــــــوت أســـــــًال يـــــــوم الرجـــــــام وٕاننـــــــي
  

  يقينــــــًا لــــــرهن بالــــــذي أنــــــا كائــــــد  *
  ج

  113  كثير عزة

  أفـــــــــــد الترحــــــــــــل غيــــــــــــر أن ركابنــــــــــــا
  

  لمـــــــا تـــــــزل برحالنـــــــا وكـــــــأن قـــــــد  *
  

  159  النابغة الذبياني

  ا هــــــــــــــذا الحمــــــــــــــام لنــــــــــــــاأال ليتمــــــــــــــ
  

  إلـــــــى حمامتنـــــــا أو نصـــــــفه فقـــــــد  *
  

"  146 ،
154  

  دريـت الـوفي العهـد يـا عـرو فاغتبهــا
  

  فـــــــإن اغتباطـــــــًا بالوفـــــــاء حميـــــــد  *
  

 -  123  

ـــــــــــــة ليلـــــــــــــة تمضـــــــــــــي ولّمـــــــــــــا   خطيئ
  

  يــــــــــؤرقني خيــــــــــال مــــــــــن ســــــــــعاد  *
  

  98  البحتري

  ومـــا كـــل مـــن يبـــدي البشاشـــة كائنـــاً 
  

  أخـــــاك إذا لـــــم تلقـــــه لـــــك منجـــــدا  *
  

 -  99  

  صـــالياً إن هّبـــت لظــى الحـــرب ظننتــك 
  

  فعــــردت فــــيمن كــــان عنهــــا معــــردا  *
  جج

 -  125  

  إذا اســـــود جـــــنح الليـــــل فلتـــــأت ولــــــتكن
  

  خطـــاك خفافـــًا إن حراســـنا أســـدا  *
  

  139  عمرو بن أبي ربيعة

  خليلـــــــــي رفقـــــــــًا ريـــــــــث أقضـــــــــي لبانـــــــــة
  

  عهـــوداً مـــن العرصـــات المـــذكرات   *
  

 -  32  

  وأبـــــــــــــــــــرح مـــــــــــــــــــا أدام اهللا قـــــــــــــــــــومي
  

  مجيـــــــــــــدا بحمـــــــــــــد اهللا منتطقـــــــــــــاً   *
  

    خراش بن زهير
  )صـــالح(وأجبـــت قائـــل كيـــف أنـــت بــــ 

  

ـــــــي عـــــــّوادي  * ـــــــت ومّلن ـــــــى ملل   حت
  

 -  32  

  هـــًوىأخالــك إن لـــم تغضـــض الطـــرف ذا 
  

  الوجــديسـومك مـا ال يسـتطاع مـن   *
  

 -  125  

ـــــــــــــــا وبناتنـــــــــــــــا ـــــــــــــــا بنـــــــــــــــو أبنائن   بنون
  

  بنـــــوهن أبنـــــاء الرجـــــال األباعـــــد  *
  

، 68  الفرزدق
70  

  شــــــــلت يمينــــــــك إن قتلــــــــت لمســــــــلماً 
  

ــــــك عقوبــــــة المتعمــــــد  * ــــــت علي   حل
  

  157  عاتكة بن زيد

  إن الحق ال يخفـى علـى ذي بصـيرة
  

  وٕان هــو لــم يعــدم خــالف معانــد  *
  

 -  57  

  وظلـــــم ذوي القربـــــى أشـــــد مضاضـــــة
  

  المهنـدعلى النفس مـن وقـع الحسـام   *
  

 -  13  

ــــــــيض عليــــــــه ــــــــنفس أن تف   كــــــــادت ال
  

  إذ غـــــــدا حشـــــــو ريطـــــــة وبـــــــرود  *
  

  115  محمد بن مناذر

  لحجــــاج يبلــــغ جهــــدهومــــاذا عســــى ا
  

  زيـــادإذا نحـــن جاوزنـــا حفيـــر بنـــي   *
  

  116  الفرزدق

ــــــــــه عمــــــــــر ــــــــــوال قبل ــــــــــوك ول ــــــــــوال أب   ل
  

ـــــــــت إليـــــــــك معـــــــــّد بالمقاليـــــــــد  *   ألق
  

  73  أبو العطاء السندي

  قافية الراء
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  تــــــــــــــــرك النــــــــــــــــاس لنــــــــــــــــا كتــــــــــــــــافهم
  

  راروتولــــــــوا الت لــــــــم يغــــــــن الفــــــــ  *
  

 -  180  

  ترينــــــــــــــــــي أن أعــــــــــــــــــاذل توشــــــــــــــــــكن
  ج

  رصـــــــــــــــــــــــــــــــــــريعًا ال أزور وال أزا  * 
  

 -  114  

  فأقبلـــــــــــت زحفـــــــــــًا علـــــــــــى الـــــــــــركبتين
  

  فثـــــــــوب لبســـــــــت وثـــــــــوب أجـــــــــر  *
  

  47  امرؤ القيس

  وكــــــــانوا أناســــــــًا ينفعــــــــون فأصــــــــبحوا
  

  الشـــزروأكثـــر مـــا يعطونـــه النظـــر   *
  

 -  106  

ـــــــو أن حاتمـــــــاً  ـــــــم األقـــــــوام ل   وقـــــــد عل
  

  أراد ثـــــراء المـــــال كـــــان لـــــه وفـــــر  *
  

  128  حاتم الطائي

  فإنــــــــــــــك ال تبــــــــــــــالي بعــــــــــــــد حــــــــــــــول
  

  أم حمــــــــار أظبــــــــي كــــــــان أمــــــــك  *
  

 -  109  

  عســـــــــى فـــــــــرج يـــــــــأتي بـــــــــه اهللا إنـــــــــه
  

  لــــه كــــل يـــــوم فــــي خليقتــــه أمـــــر  *
  

  117  محمد بن إسماعيل

  أبـــــا األراجيـــــز يـــــابن اللـــــؤم توعـــــدني
  

  والخـــورم وفـــي األراجيـــز خلـــت اللـــؤ   *
  

 -  126  

  فــي غــرف الجنــة العليــا التــي وجبــت
  

  لهــم هنــاك بســعي كــان مشـــكور  *
  

 -  105  

  كــنإذا مــا ســتور البيــت أرخــين لــم ي
  

  ســـــــراج لنـــــــا إال ووجهـــــــك أنـــــــور  *
  

 -  106  

ـــــــك للهفـــــــة مـــــــن خـــــــائف   لهفـــــــي علي
  

  يبقــى جــوارك حــين لــيس مجيـــر  *
  

 -  107  

ــــذل وحلــــم ســــاد فــــي قومــــه الفتــــى   بب
  ج

  وكونــــــــــك إيــــــــــاه عليــــــــــك يســــــــــير  *
  

 -  99  

  وقــــــد زعمــــــت أنــــــي تغيــــــرت بعــــــدها
  

  ومــن ذا الـــذي يــا عـــز ال يتغيـــر  *
  

  124  كثير عزة

  إلــــــى ملــــــك مــــــا أمــــــه مــــــن محــــــارب
  

  و وال كانـــــت كليـــــب تصـــــاهرهأبـــــ  *
  

"  103  

  واعلـــــــــم فـــــــــإن علـــــــــم المـــــــــرء بنفعـــــــــه
  ج

  أن ســــــوق يــــــأتي كــــــل مــــــا قــــــدرا  *
  

 -  158  

  لــــو لــــم تكــــن غطفــــان ال ذنــــوب لهــــا
  

  لــــــــــالم ذووا أحســــــــــابها عمــــــــــروا  *
  

  162  الفرزدق

  وكنــــــا حســــــبنا كــــــل بيضــــــاء شــــــحمة
  

  عشــــــــية القينــــــــا جــــــــذام وحميــــــــرا  *
  

زفر بن الحارث 
  الكالبي

125  

  رفــــــت قرابتــــــيفلــــــو كنــــــت ضــــــبيًا ع
  

  ولكــــــن زنجيــــــًا عظــــــيم المشــــــافر  *
  

  144  الفرزدق

  تعلـــــــم شـــــــفاء الـــــــنفس قهـــــــر عـــــــدوها
  

  فبالغ بلطف فـي التحيـل والمكـر  *
  ج

زياد بن سيار بن عمر 
  بن جابر

123  

  قافية العين

ــــــــالعيش متعــــــــا ــــــــال إلفــــــــين ب   تعــــــــز ف
  

ـــــــــوراد المنـــــــــون تتـــــــــابع  *   ولكـــــــــن ل
  

 -  164  

  اهيــــــــة ألقــــــــى العــــــــداء وقـــــــــدبكــــــــل د
  

  فـــي مكـــري بهـــم فـــزعيظـــن أنـــي   *
  

 -  60  

  خليلـــــــــي مـــــــــا واف بعهـــــــــدي أنتمــــــــــا
  

  لـــــم تكونـــــا لـــــي مـــــن أقـــــاطع اإذ  *
  

 -  41 ،65  

  فـــــــرقمـــــــن  أبديـــــــهكـــــــال ولكـــــــن مـــــــا 
  جج

  فكــي يغــروا فيغــريهم بــي الطمــع  *
  

 -  60  

ـــــــــــــــــــدري مســـــــــــــــــــافر ـــــــــــــــــــت واهللا ي   فقل
  ج

  صـــانعإذا أضـــمرته األرض مـــا اهللا   *
  

 -  175  

ـــــــــرق يـــــــــا ضـــــــــباعا    عمير بن شيمير  ك الوداعــــــاوال يــــــك موقــــــف منــــــ  *  قفـــــــــي قبـــــــــل التف
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  القطامي
  الظمـــاســـقاها ذووا األحـــالم ســـجًال علـــى 

  

  وقــــد كربــــت أعناقهــــا أن تقطعــــا  *
  

  115  أبو يزيد األسلمي

  وكــــــــــــــــــوني بالمكــــــــــــــــــارم ذكرينــــــــــــــــــي
  

  ودلـــــــــي دل مـــــــــا جـــــــــدة صـــــــــناع  *
  

  98  عدي بن زيد

  قافية الفاء

ــــــــــــت بمــــــــــــا ــــــــــــدنا وأن   نحــــــــــــن بمــــــــــــا عن
  

  عنـــــدك راض، والـــــرأي مختلـــــف  *
  

  72  للخميابن هشام ا

  بنــــــــي غدانــــــــة مــــــــا إن أنــــــــتم ذهــــــــب
  ج

  وال صـــريف ولكـــن أنـــتم الخـــزف  *
  

 -  172  

  قافية القاف

  ســـــرينا ونجـــــم قـــــد أضـــــاء فمـــــذ بـــــدا
  

  محيــاك ألقــى ضــوءه كــل شــارق  *
  

 -  46  

  قافية الالم

  دعـــــــاني الغـــــــواني عمهـــــــن وخلتنـــــــي
  

  لي اسم فـال أدعـي بـه وهـو أول  *
  

  122  النمري بن تولب

ــــــــــــت تعلــــــــــــم أن للصــــــــــــيد غــــــــــــ   رةفقل
  

ـــــــــــــــه  * ـــــــــــــــك قاتل   وٕاال تضـــــــــــــــيعها فإن
  

  122  زهير بن أبي سلمى

  ولبســـــــت ســـــــربال الشـــــــباب أزورهــــــــا
  

ـــــــنعم كـــــــان شـــــــبيبه المختـــــــال  *   ول
  

 -  105  

  يــــــذيب الرعــــــب منــــــي كــــــل عضــــــب
  

  فلـــــــــوال الغمـــــــــد يمســـــــــكه لســـــــــاال  *
  

  73  أبو العالء المعري

  حســــبت التقــــى والجــــود خيــــر تجــــارة
  

  ثـــاقالرباحـــًا إذا مـــا المـــرء أصـــبح   *
  

  125  ربيعةلبيد بن 

  قــد قيــل مــا قيــل إن صــدق وٕان كــذباً 
  

  فمــــا اعتـــــذارك فـــــي قـــــول إذا قـــــيال  *
  

 -  110  

  أزمــــــــان قــــــــومي والجماعــــــــة كالــــــــذي
  

  لــــــــزم الرحالــــــــة أن تميــــــــل ممــــــــيال  *
  

 -  110  

  لـــــــــــــــن تزالـــــــــــــــوا كـــــــــــــــذلكم ال زلـــــــــــــــت
  ج

  لكــــــــــم خالــــــــــدًا خلــــــــــود الجبــــــــــال  *
  

  96  األعشى

  ثـــــــــم أضـــــــــحوا لعـــــــــب الـــــــــدهر بهـــــــــم
  

  لوكــــذاك الــــدهر حــــاًال بعــــد حــــا  *
  

  99  عدي بن زيد

ــــــيس ناصــــــر ــــــتم أنــــــه ل   تبســــــمتم وخل
  

  مــــن نصـــــرنا خيــــر معقـــــل بــــؤتم  *
  

 -  107  

  وقــــــد جعلــــــت إذا مــــــا قمــــــت يثقلنــــــي
  ج

ــــــانهض نهــــــض الثمــــــل  *   ثــــــوبي ف
  

 -  113  

  فـــــإن تزعمينــــــي كنـــــت أجهــــــل فــــــيكم
  

  بالجهــل فــإني شــريت الحلــم بعــدك  *
  

  122  أبو ذؤيب الهذلي

  قافية الميم

  فأصــــــــــــبح بطــــــــــــن مكــــــــــــة مقشــــــــــــعراً 
  

ـــــــيس بهـــــــا هشـــــــامكـــــــ  *   أن األرض ل
  

  141  الحارث بن خالد

  أال ارعــــــــــواء لمــــــــــن ولــــــــــت شــــــــــبيبته
  

  وآذنـــــــــــت بمشـــــــــــيب بعـــــــــــده هـــــــــــرم  *
  

 -  168  

ـــــل وعـــــالج ذات نفســـــك وانظـــــرن   تعل
  

  أبـــــــا جهـــــــل لعلمـــــــا أنـــــــت حـــــــالم  *
  

 -  154  

ـــــــــــــدمون الخيـــــــــــــل شـــــــــــــعثاً    بآيـــــــــــــة يق
  

  كـــــــــأن علـــــــــى ســـــــــنابلها مـــــــــداما  *
  

 -  31  

ــــــــرت فــــــــي العــــــــل ملحــــــــًا دائمــــــــاً    أكث
  

  إنـــي عســـيت صـــائماً  ال تكتـــرث  *
  

 -  119  
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  أال مــــــــــــــن مبلــــــــــــــغ عنــــــــــــــي تميمــــــــــــــا
  

  بآيــــــــــة مــــــــــا يحبــــــــــون الطعامــــــــــا  *
  

 -  32  

  ال ينســــــــــــك األســــــــــــى تأســــــــــــيًا فمــــــــــــا
  

  مـــــا مـــــن حمـــــام أحـــــد معتصـــــما  *
  

 -  172  

  فـال تعــدد المــولى شــريكك فــي الغنــى
  

  ولكنمـــا المـــولى شـــريكك فـــي العـــدم  *
  

  124  النعمان بن بشير

ـــــــــي غيـــــــــره ـــــــــت فـــــــــال تظن ـــــــــد نزل   ولق
  

  زلـــــــــة المحـــــــــب المكـــــــــرممنـــــــــي بمن  *
  

عنترة بن شداد 
  العبسي

129  

  وكنــــــت أرى زيــــــدًا كمــــــا قيــــــل ســــــيداً 
  

ـــــــــا واللهـــــــــازم  * ـــــــــد القف   إذ أنـــــــــه عب
  

 -  149  

  فـــــــي لجـــــــة غمـــــــرت أبـــــــاك بحورهـــــــا
  

ــــــة كــــــان واإلســــــالم  *   فــــــي الجاهلي
  

  105  الفرزدق

  العـــــاطفون تحـــــين مـــــا مـــــن عـــــاطف
  ج

  والمصــــبغون يــــدًا إذا مــــا أنعمــــوا  *
  

، 178  أبو وخرة
179  

  فية النونقا

  رضـــىخيـــر اقترابـــي مـــن المـــولى حليـــف 
  جججج

  وشــر بعــدي عنــه وهــو غضــبان  *
  

 -  74  

  وصـــــــــــــــــــــــدر مشـــــــــــــــــــــــرق النحـــــــــــــــــــــــر
  

  كـــــــــــــــــــــــأن ثدييـــــــــــــــــــــــه حقـــــــــــــــــــــــان  *
  

 -  159  

  عسى اهللا يغنـي عـن بـالد ابـن قـادر
  ج

  بمنهمـــــر جـــــون الربـــــاب ســـــكون  *
  

 -  119  

  فـــــــــو اهللا مـــــــــا فـــــــــارقتكم قالبـــــــــًا لكـــــــــم
  

  ولكــن مــا يقضــى فســوف يكــون  *
  

 -  60  

  ر وال تـــــزال ذاكـــــر المـــــوصـــــاح شـــــم
  

  ت فنســــــــــــيانه ضــــــــــــالل مبــــــــــــين  *
  

 -  96  

  يــــــــنهض منــــــــا" يــــــــا للرجــــــــال"قــــــــول 
  

  مســـــــــــرعين الكهـــــــــــول والشـــــــــــبان  *
  

 -  32  

  تـــــــــــذكر حــــــــــــب ليلـــــــــــى الت حينــــــــــــا
  

  وأمســى الشــيب قــد قطــع القــرين  *
  

 -  180  

ــــــــد شــــــــمس ــــــــل هــــــــن مــــــــن عب   إن يق
  

  فحــــــــرى أن يكــــــــون ذاك وكانــــــــا  *
  

  113  األعشى

ـــــــا -أظـــــــن–شـــــــجاك    ربـــــــع الظاعنين
  

  لــــــــــــم تعبـــــــــــــأ بعــــــــــــزل العازلينـــــــــــــاو   *
  ججججج

 -  28  

  أنـــــــــــا ابـــــــــــن أبـــــــــــاة الضـــــــــــيم مالـــــــــــك
  

  وٕان مالـــك كانـــت كـــرام المعـــادن  *
  

  157  الطرماح بن حكيم

  لـــوال اصــــطبار ألودى كـــل ذي مقــــة
  

  لمــــا اســــتقلت مطايــــاهن للظعــــن  *
  

 -  46  

  وليًا علــــــــــــى أحــــــــــــدإن هــــــــــــو مســــــــــــت
  

  إال علــــــــى أضــــــــعف المجــــــــانين  *
  ج

 -  176  

  جــــــــةإلــــــــى اهللا أشــــــــكو بالمدينــــــــة حا
  

  وبالشـــــام أخـــــرى كيـــــف يلتقيـــــان  *
  

  34  الفرزدق

  قافية الهاء

  كـــــــم عمـــــــة لـــــــك يـــــــا جريـــــــر وخالـــــــة
  ج

  لبـــت علـــّي عشـــارهافـــدعاء مـــن ح  *
  

  46  الفرزدق

  ولقـــــــــــــد علمـــــــــــــت لتـــــــــــــأتين منيتـــــــــــــي
  

ـــــــــا ال تطـــــــــيش ســـــــــهامها  *   إن المناي
  

  127  لبيد بن ربيعة

  قافية الياء

  ولكنمــــــــــــا أســــــــــــعى لمجــــــــــــد مؤثــــــــــــل
  

  أمثـــاليوقـــد يـــدرك المجـــد المؤثـــل   *
  

  154  امرؤ القيس
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  وحلـــــت ســــــواد القلــــــب ال أنــــــا باغيــــــا
  

  ســـــــواها وال عـــــــن حبهـــــــا متراخيـــــــا  *
  جج

  175  النابغة الجعدي

  باقيــاتعــز علينــا فــال شــيء علــى األرض 
  ج

ـــــــــا  *   وال وزر ممـــــــــا قضـــــــــى اهللا واقي
  

 -  175  

  فإمــــــــــــا كــــــــــــرام موســــــــــــرون لقيــــــــــــتهم
  

  كفانيــافحسـبي مـن ذي عنـدهم مـا   *
  

  29  منظور بن سحيم

  حلفـــــــــــــــــــــي بربـــــــــــــــــــــك العلــــــــــــــــــــــيأو ي
  

ـــــــــــــو ذيالـــــــــــــك الصـــــــــــــبي  *   إنـــــــــــــي أب
  

  150  رؤبة بن العجاج

  وترميننـــي بـــالطرف أي أنـــت مـــذنب
  

  وتقليننـــــــــي لكـــــــــن إيـــــــــاك ال أقلـــــــــي  *
  

 -  29  

  عنـــــدي اصـــــطبار وأمـــــا أننـــــي جـــــزع
  

  يــــــوم النــــــوى فلوجــــــد كــــــاد يبرينــــــي  *
  

 -  70  
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األســـــلوب، دراســـــة بالغيـــــة تحليليـــــة ألصـــــول األســـــاليب : أحمـــــد الشـــــايب -3
 .م1966، 6/األدبية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

ليليــة مقارنــة، النواســخ الفعليــة والحرفيــة، دراســة تح: أحمــد ســليمان يــاقوت -4
 .م1984ط، . دار المعارف، مصر، د

النواسخ في كالم العـرب وأصـولها ووظائفهـا وتفسـير أثرهـا اإلعرابـي، : ــــــــــ -5
 .ت. ط. دار المعرفة الجامعية، د

، مكتبــة 2/الحيــاة العربيــة فــي الشــعر الجــاهلي، ط: أحمــد محمــد الحــوفي -6
 .م1952مصر، 

، بيــروت، 2/ريح علــى التوضــيح، جشــرح التصــ: خالــد عبــد اهللا: األزهــري -7
 .ت. ط. دار الفكر، د

، دار الكتــــب 1/شــــرح الكافيــــة، ج: رضــــي اهللا االســــتراباذي: االســــتراباذي -8
 .م1982 -هـ1402، 3/لبنان، ط -العلمية، بيروت

ـــــــار : إســـــــماعيل باشـــــــا البغـــــــدادي -9 ـــــــة العـــــــارفين أســـــــماء المـــــــؤلفين وآث هدي
 .بة المثنى ببغدادم، منشورات مكت1951المصنفين، طبعة استانبول، 

شــرح األشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك، : األشـموني علــي بــن محمــد -10
 .م1998، بيروت، دار الكتب العلمية، 1/ط

اإلنصـاف فـي مسـائل : ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بـن محمـد -11
الخالف، بـين النحـويين البصـريين والكـوفيين، تحقيـق محمـد محيـى الـدين 

 .ط. دعبد الحميد، بيروت، 
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الكواكــب الدريــة شــرح : محمــد بــن أحمــد بــن عبــد البــارئ األهــدل: األهــدل -12
، مطبعـــــة دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة، عيســـــى 1/متممـــــة األجروميـــــة، ج

 .هـ1307ط، . البابي الحلبي وشركاه، مصر، د

صـــــحيح البخـــــاري، إدارة : أبـــــو عبـــــد اهللا محمـــــد بـــــن إســـــماعيل: البخـــــاري -13
 .هـ1348ط، . افية، بيروت، دالطباعة المنيرية، المكتبة الثق

النجـــوم : جمــال الــدين أبــي المحاســن يوســف: ابــن تغــري بــردي األتــابكي -14
الزاهــــــرة فــــــي ملــــــوك مصــــــر والقــــــاهرة، مطبعــــــة دار الكتــــــب المصــــــرية، 

 .م1938 -هـ1357

اللغــــة العربيــــة معناهــــا ومبناهــــا، الهيئــــة المصــــرية العامــــة : تمــــام حســــان -15
 .م1989 -هـ1410، 2/للكتاب، ط

 .م1978ط، . بيروت، د -التعريفات، مكتبة لبنان: الجرجاني -16

اإلعجـــــاز، تحقيـــــق محمـــــد محمـــــود شـــــاكر، مطبعـــــة المـــــدني،  دالئـــــل: ــــــــــ -17
 .م1989 -هـ1410، 2/الناشر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، تحقيـق محمـد 1/الخصـائص، ج: أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي: ابن جنـي -18
 -هــــ1371، 2/هرة، طعلـــي النجـــار، مطبعـــة دار الكتـــب المصـــرية، القـــا

 .م1952

المحتســب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا، تحقيــق : ــــــــــــــــــ -19
 .م1966 -هـ1386ط، . علي النجدي ناصف وآخرون، القاهرة، د

إسماعيل بن حماد، تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، تحقيـق أحمـد : الجوهري -20
 -هــــــ1399، 2/روت، طعبـــــد الغفـــــور عّطـــــار، دار العلـــــم للماليـــــين، بيـــــ

 .م1979

، القـاهرة، مصـطفى 2/ارتشاف الضرب على لسان العرب، ط: أبو حيان -21
 .م1984أحمد النماس، 

البحــــر : محمــــد بــــن يوســــف بــــن علــــي بــــن يوســــف األندلســــي: أبــــو حيــــان -22
 .هـ1411، دار إحياء التراث العربي، 2/المحيط، ط
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لهــــالل، الحســــين بــــن أحمــــد، بيــــروت، مطبعــــة دار مكتبــــة ا: ابــــن خالويــــه -23
 .م1998

ـــدكتور فخـــر الجمـــل فـــي النحـــو: الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي -24 ، تحقيـــق ال
 .هـ1407، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2/الدين قباوة، ط

نحـــو اللغـــة وتراكيبهـــا، مـــنهج وتطبيـــق فـــي الداللـــة، : خليـــل أحمـــد عمـــايره -25
، 2/اإلمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة، ط -مؤسســــــة علــــــوم القــــــرآن، عجمــــــان

 .م1990 -هـ1410

األعــالم قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن : خيــر الــدين الزركلــي -26
، 10/ن، و ط. ت. ، د3/، ط8/العــــــرب والمســــــتعربين والمستشــــــرقين، ج

 .م1992بيروت، دار العلم للماليين، 

بلـوغ األرب فـي شــرح : جـار اهللا أبـو القاســم محمـود بـن عمــر: الزمخشـري -27
 .المية العرب

ـــ -28 ، تحقيـــق محمـــد محيـــى الـــدين عبـــد 1/عربيـــة، جالمفصـــل فـــي علـــم ال: ـــــــ
. الحميــد، مطبعــة حجــازي، القــاهرة، عنــي بنشــره محمــد محمــود توفيــق، د

 .ت

تـــاج العـــروس، الناشـــر دار : الســـيد محمـــد بـــن محمـــد الحســـيني: الزبيـــدي -29
 .ت. ط. ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، د

فيـق، حروف المعاني، تحقيـق علـي تو : عبد الرحمن بن إسحق: الزجاجي -30
 .م1986 -هـ1406، 2/األردن، ط -بيروت، دار األمل، أربد

ـــ -31 الجمــل فــي النحــو، تحقيــق علــي توفيــق الحمــد، مؤسســة الرســالة، دار : ــــ
 .م1985 -هـ1405، 2/األمل، بيروت، ط

األصـــول الفنيـــة للشـــعر الجـــاهلي، مكتبـــة غريـــب، : ســـعد إســـماعيل شـــلبي -32
 .م1977ألقاهرة، 

المركب اإلسنادي وأنماطه مـن خـالل القـرآن : أبو السعود حسين الشاذلي -33
 .ت. ط. الكريم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د
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ـــدين : ابـــن الســـكيت -34 يعقـــوب بـــن إســـحاق، كتـــاب األلفـــاظ، تحقيـــق فخـــر ال
 .م1998ط، . قباوة، مكتبة لبنان، د

، دار الكتـب العلميـة، 1/الكتـاب، ج: أبو بشر عمـرو بـن عثمـان: سيبويه -35
إميــــل بــــديع . ، علــــق عليــــه ووضــــع حواشــــيه وفهارســــه، دلبنــــان -بيــــروت

 .م1999 -هـ1420، 1/يعقوب، ط

همــع الهوامــع شــرح : جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر: الســيوطي -36
جمع الجوامع، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، وعبد العال سـالم 

 .م1987 -هـ1407، 2/مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــ: ابــن الشــجري -37 ، 2/أمــالي ابــن الشــجري، ج: ة اهللا بــن علــي بــن محمــدهب
 .م1940 -هـ1413، 3/ط

أشـــــعار الشـــــعراء الســـــتة : يوســـــف بـــــن ســـــليمان بـــــن عيســـــى: الشـــــنتمري -38
، بيــروت، دار الجيــل، 1/الجــاهليين، شــرح محمــد عبــد المــنعم خفاجــة، ط

 .م1992 -هـ1412

الــــديوان، إعــــداد وتقــــديم طــــالب حــــرب، دار صــــادر، بيــــروت، : الشــــنفرى -39
 .م1996، 1/ط

إشـــــارة التعيـــــين فـــــي تـــــراجم النحـــــاة : عبـــــد البـــــاقي عبـــــد المجيـــــد اليمـــــاني -40
م، 1986 -هــ1406، 1/واللغويين، تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب، ط

 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

 .دراسات نقدية: عبد الرحمن محمد أيوب -41

مطبعـة السـّنة المحمديـة، األسـاليب اإلنشـائية، : عبد السالم محمد هارون -42
 -هــ1378ط، .الناشر مؤسسة الخانجي، مصر، مكتبة المثنى، بغـداد، د

 .م1959

، 1/عبـــــد الســـــميع محمـــــد أحمـــــد، المعـــــاجم العربيـــــة، دراســـــة تحليليـــــة، ط -43
 .م1969 -هـ1389
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خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، : عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي -44
ار الكاتــب العربــي للطباعــة والنشــر، تحقيــق عبــد الســالم محمــد هــارون، د

 .م1967 -هـ1387ط، . القاهرة، د

دالئـــل اإلعجـــاز، تحقيـــق محمـــود محمـــد شـــاكر، : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني -45
 .م1992 -هـ1413، القاهرة، مطبعة المدني، 3/ط

النحــو الجديــد، المطبعــة النموذجيــة، الناشــر دار : عبــد المتعــال الصــغيري -46
 .ت. ط. الفكر العربي، د

 .م1987ط، . ، القاهرة، د2/النحو الشامل، ج: المنعم سيد عبد -47

، 1/عبـــد النبـــي الـــدقر، معجـــم القواعـــد العربيـــة فـــي النحـــو والتصـــريف، ط -48
 .ن. م، د1986 -هـ1406

شرح المقدمة الجزوليـة فـي النحـو، تحقيـق : علي بن مؤمن: ابن عصفور -49
 -هــــ1391، 3/أحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري، مطبعـــة العـــاني، بغـــداد، ط

 .م1971

، المكتبـــة 1/ألفيـــة ابـــن مالـــك، ج: عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن: ابـــن عقيـــل -50
 .م1990بيروت،  -العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، صيدا

، 1معجــم المــؤلفين تــراجم مصــنفي الكتــب العربيــة، ط: عمــر رضــا كحالــة -51
 .م1993 -هـ1414بيروت، مؤسسة الرسالة، 

زوينـي الصـاحبي فـي فقـه اللغـة، أحمد بن فـارس بـن زكريـا الق: ابن فارس -52
تحقيــــق الســــيد أحمــــد صــــقر، مطبعــــة العيســــى البــــابي الحلبــــي وشــــركاه، 

 .ت. القاهرة، د

فــــي مــــرآة الشــــعر الجــــاهلي، دار االتحــــاد العربــــي : فتحــــي أحمــــد عــــامر -53
 .م1974 -م1973للطباعة، 

معــاني القــرآن، تحقيــق ومراجعــة محمــد : أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد: الفــراء -54
 .علي النجار

 -، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت22/األغــاني، ج: أبــو الفـــرج األصـــفهاني -55

 .م1992 -هـ1412لبان، 
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البلغـــة فـــي تـــاريخ أئمـــة : مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب: الفيـــروز أبـــادي -56
اللغــــــــة، تحقيــــــــق محمــــــــد المصــــــــري، دمشــــــــق، منشــــــــورات وزارة الثقافــــــــة، 

 .م1972 -هـ1392

، 3/القــاموس المحــيط، ج: مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب: الفيــروز أبــادي -57
لبنــان،  -دار الجيــل، المؤسســة العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت
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