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 ُمل خ ص الد راسة
ْنتتدل  ويب  رك  تناولتتْت الداراستتة الب نلتت  الت   عبتتد شتتعر  ّيتتة للكلمتتة العربّيتتة  تتي شتتعر ستتْمةل بتتن  جل

اللُّغتتوّي ، والثتتاني ، وثْثتة  صتتول، هتتي: ا)ّول كالتركيتتب االختال  العتتّ ، وشتتملْت م قدامتتة، وتمهيتتد  
 كالموصول وصلته ، والثّالث كالمصدر المؤّول .

 وانتهْت بخاتمة  يها أهم النتائج والتوصيات.
 هدف الد راسة

تهتتد  الداراستتة إلتت  البحتتث عتتن الفتترو  الحاصتتلة بتتين ل غلتتتي الشتتاعرين، ومتتدى اإلزاحتتة 
 المتباعدين.الحاصلة  ي طرائ  التركيب للكلمة العربّية بين هذين العصرين 

 منهج الد راسة
منه ذلك متن  اعتمدت الباحثة  ي هذه الداراسة منهج الداراسة الن ْحوّية الموازنة، مع ما تض 

 إحصاءات وعْقات و روقات وموازنات.
 أهم نتائج الد راسة

لتتم  التذي ْت مستد الكلمتتة الم فتردة علتت  لترار العتت ّ لتتي ستتدّ بتتن جنتدل بالجملتتة اديتوان احظتي  .1
 يتطر  الستخدامها نهائي ا  ي ديوانه.

نّوع العّ   ي استخدام الكلمة الم ركبة المكررة، تارة يستخدمها بصيغة المفترد، وتتارة بصتيغة  .2
 الجمع، وتارة يلونها بالضمائر بصيغة المفرد أو الجمع بشكل كبير.

متتؤّول مقارنتتة أكثّتتر العتتّ  متتن استتتخدام التركيتتب اإلضتتا ي وا)ستتماء الموصتتولة والمصتتدر ال .3
 بابن جندل.
 أهم التوصيات

 أوصي طلبة العلم بإعداد دراسات متخصصة كا ية  ي بنية الكلمة. .1
إعداد دراسات نْحوّية ول غوّية  ي الشعر المعاصر ل ما له من أهمية وأصالة وحداثة تخدم  .2

 اللُّغة.

 الكلمات المفتاحّية
 البن  التركيبّية، الكلمة، جندل، العّ .
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Abstract 
The study discusses the syntactic structures of the Arabic word in 

the poetry of salama ben gandal and abdul khaleq El-af. 

The study includes an introduction  a preface  and three chapters, as 

follows: Chapter one: Syntax, Chapter two: Relative Pronouns, Chapter 

three: Gerunds. 

The study ends with a conclusion, results.  

Study objective 

The study tries to tackling the differences in the usage of Arabic 

language and structures by the two poets, who lived in two different eras. 

Methodology 

The researcher used the methodology of the comparative syntactic 

study which tries to statistics, relationships, contrasts, and comparisons.  

Results 

1. In his collected works, Ben Jandal used sentences to replace single 

words, unlike Elaff, who never used this technique in his collected 

works. 

2. Elaff diversified using the repeated compound word, sometimes using 

it in the singular form, at times in the plural form, or heavily replaced 

it with pronouns in the singular or plural forms at other times. 

3. Elaff used the compound structures, relative pronouns, and gerunds 

more heavily compared to Ben Jandal. 

Recommendations 

1. The researcher  recommends  that  students  prepare  sufficient 

specialized  studies in word structure. 

2. Preparing  syntactic  and  linguistic  studies in contemporary 

poetry because of its importance, originality, and innovation that 

serve. 

Key words 

The Syntactic Structure, The Arabic Word, Jandal, Elaff.   
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 َلَِك ٱۡلُمۡلِك تُۡؤتِي ٱۡلُمۡلك َمن تََشآُء َوتَنِزُع  قُِل ٱللَّهُمَّ َمَٰ

ٱۡلُمۡلَك ِممَّن تََشآُء َوتُِعزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُءُۖ بِيَِدَك 

 إِنََّك َعلَىَٰ ُكلِّ َشۡيء  
  قَِدير ٱۡلَخۡيُرُۖ

 
 [22]آل عمران:          
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 اإلهداء
،  قمر   ، وشو    سْ القلب بليل  نور وصالك  ... تجل  ليله بوجهك   تربع عندك 

،  اليوم  اّلذي ا مل  ا)و   ، والنجاح اّلذي حالفني بق ربك   والرسالة   ،ك  يوم   نتظرني لحظة بك 
،  دعي لسان رسالترسالت    :ي، وحال قلبي ليقوالك 

 تكلمي أسمعيهم صوتك  
  إن  أنين صمتك  لقتّال

 وقولي لهم بعزيمة صبرك  
 بأن  صدى صوتك  لمو ال

 بقوتك   وأن ك  ال زلت  
 اآلمال تزرعين  يّ 

ي  لي أن دادي،  كترنم بها قا ية لساني، ويا أعظم قصة س رقْت بكأس مألنّية ت يا
،  وهبت  ؟؟!!الرسالة لك   أوا ي ش كري لك 

وشمس بد ئها وطن  ال زال يحتضنني...  التي  ارقتني وحبها ال ي فارقني ... إل 
 إل  روح أمي الحبيبة... صفّية القلب والروح... ...تحويني

... توج بها رسالتياسمك علم ا ت ر عل  فخر لي أْن ي   واإلرادة... والصبر العطاءبحر من 
 أطال اهلل  ي عمره... إل  أبي الحبيب... ...وأن أر ع رأسي عالي ا ا تخار ا به

 ل  إخوتي وأخواتي وعمتي ا)ستاذة/ حليمة...إ الحياة ومشاعل الدرب... رياحين
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رفان  امتناٌن وع 
وترابط أصله، وهندسة  عظيم تاريخه، وأصالة ذوقه،أكْن أعلم بطبيعة جغرا يته، وال  لم

قواعده، بقدر ما كان الخو  منه يمتلكني، كان صعب ا علّي أْن أترك ا)دب؛ لشدة تعلقي به، 
  جميل ما خبأه القّدر لي...

شدة الحاجة ْت عليه اللُّغة العربّية، ونحن  ي إن ه الن حو،  الن ْحو أعظم صرح ل غوّي قام  
 إليه...
 الحمد هلل اّلذي سخر لي عقلية بوجودها نستطيع أْن ن غامر، إن ها عقلية عالم ن ْحرير،   

أخذ بيدي  ي بداية طريقي إل  الن ْحو، وداوى  نّي  ي ا)دب،  ،نلْحوّي حاذ  وبارع  ي مجاله
،  فيه وجدت  ضالتي  ي الن حو،  نعمة من عقله وعلمه ووقته، ووق  بضعفي بطاب كرمه وجوده

 الن ْحو...علم الرسالة  ي  تلمذت  عل  يديه،  لواله ما قامت  ربي أْن شّر ني بأْن ت
 هو خط امتداد لبداية ونهاية  لوال وجوده لما استطعت  أْن أخطو أّول خطوة إل  ا)مام،  

 نجاحي...
كالبر  تبر  علينا بعلمك، وكالمطر تهطل  محدودعطائك الْيا أبي إنني محظية ببحر 

  يها... سماء عقولنا، وتترك آثار ا جلّية  علينا بفكرك،  تلمع  ي 
 إلى أبي ومعلمي وشيخي الفاضل األستاذ الدكتور/ أسامة خالد حّماد...
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 شكٌر وتقدير
م إال  وك نتل م رشد ا إياه، عقل  م تليّ  ا م سلط ا له، وما منما من سؤال  أدبّي إال  وك نتل سيف  

ك، وسعة بداية طريقي بقوة علم ي لي  دون كلل  أو ملل، أْجهلدتل وقتك من أجلنا،  أنرتل 
 ...وأقل القليل ممكن أن أقوله  يك ،صدرك

 عنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدك ينضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج ك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّل حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتينوأراه   هتتتتتتتتتتج دونتتتتتتتس ينضتتتتتتتتن  ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل حيتتتتتتتتتتتتتتتللعق
ب ّْ  ...خالص ش كري واحترامي لشيخي الفاضل ا)ستاذ الدكتور/ محّمد مصطف  ك 

ة، نترقب إضاءتها بك لا شغ ، نجوم بّراقة ال يخفت بريقها عنا لحظة واحدة  ي الرسال       
 الدكتور،  خالص شكري وتقديري للمناقشين ، بغزارة علمهماخْل مْحظاتهم الثرّيةمن 

 ../ جميل محّمد عدوان.الفاضل الدكتورو / أحمد إبراهيم الجدبة، الفاضل
حساسه الصاد ،  جعلني أ حل   ي ديوانه ملن ترج   ل بكلماته الشاعرة وعب ر بذوقه الرائع وا 
هددون ملل أو  ، خالص ش كري وتقديري لشاعرنا العظيم ا)ستاذ الدكتور/ عبد الخال  ج 

 العّ ...
لم ي نتهل منه وال زال يفيض اللُّغة، كان منهل ععلم يشهد التاريخ مثله، أسطورة  ي  لم
 ...غة والعقل  ي آن واحد ال لن   عنكعماد ا لل  كانه الواسع علّي، بعطائ

الدكتور/ عماد عليان  اللُّغة شيخي الفاضلعلم خالص ش كري وتقديري لمعلمي ا)ّول  ي 
 المصري...
ْن ،  كان  خر ا لي أه ومداد جودهببحر عطائآخر ال نلمسه إاّل  وطعم ا لألدب لون ا ا أض

 ...)دبتتلمذت  عليه،  زادني تعلق ا با
ل  ي ا)دب شيخي الفاضل ا)ستاذ الدكتور/ خضر واحترامي لمعلمي ا)وّ  ش كري خالص

 عطية محجز...
 ...ال العشي/ منخيال، خالص ح بي للدكتورةمدينة الجمال واإلبداع، وص  يفو  ال

)ساتذتي  ي قسم اللُّغة العربّية الذين و ال أنس  أْن أقدم شكري وامتناني لجامعتي ا)قص  
ا للعلم، د. محّمد أبو قادوس، أ.د  ضل النمس، د. يوس  البطش، د. حس ن يكانوا صرح 

 قنيطة.العايدي، د. عماد أبو دّية، د. ثابت 
د. وائل عاصي، د. إبراهيم  _ رحمه اهلل_، د. جمال الزعانين ك  ي قسم التربيةلوكذ

  صالحة، د. عدنان دلول.
 أ.د جهاد العرجا ، وأخص بالذكرلعاملين  يهاوكذلك الشكر موصول للجامعة اإلسْمّية وا

 نعمان علوان. أ.د، محّمد علوان دأ.أ.د وليد أبو ندى، رئيس قسم اللُّغة العربّية، 
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 راسةاإلطار العام للد  
 احتوى البحث عل  ما يأتي:

هميتها وأسباب اختيار موضوعها ومنهجها الداراسة وأالمقدامة: و يها الكش  عن أهدا   .1
 والدراسات السابقة والصعوبات.

ترجمة مقتضبة للشاعرين ونتاجهما الشعرّي و  تعري  للتركيب والكلمة، التمهيد: و يه .2
  ين الصادرة لهما.والدواو 

 وهي حتوي عل  ثْثة مباحث،، تالفصول: وقد قسمتها إل  ثْثة  صول .3
 سْمة عند اللغويّ  التركيب ، ومطالب المبحث ا)و لشمل التركيب اللُّغوي :الفصل ا)و ل . أ

 .جندل بن
 وهي كاآلتي: ،، وتم تقسميه إل  ثمانية مقاصداإلضا يّ المطلب ا)ّول: 

 .المقصد ا)ّول: تعري  اإلضا ة
 .المقصد الثاني: العامل  ي اإلضا ة

 .المقصد الثالث: الفصل بين المتضايفْين
 .الرابع: أقسام اإلضا ة المقصد

 .المقصد الخامس: ا)سماء المْزمة لإلضا ة
 .المقصد السادس: الظرو  التي تْزم اإلضا ة

 .المقصد السابع: أحكام اإلضا ة
 .المقصد الثامن: التركيب اإلضا يّ   ي شعر سْمة بن جندل

 وهي كاآلتي: ،ثْثة مقاصد ، وتم تقسيمه إل المزجيّ المطلب الثاني: 
 .المقصد ا)ّول: تعري  المزجيّ 
 .المقصد الثاني: أنواع المزجيّ 

 .سْمة بن جندلالمقصد الثالث: التركيب المزجّي  ي شعر 
 وهي: ،، وتم تقسيمه إل  أربعة مقاصداإلسناديّ المطلب الثالث: 

 .المقصد ا)ّول: تعري  اإلسناديّ 
 .المقصد الثاني: أركان اإلسناد

 .الثالث: أقسام اإلسناد المقصد
 .المقصد الرابع: التركيب اإلسنادّي  ي شعر سْمة بن جندل

 وهي: ،، وتم تقسيمه إل  ثْثة مقاصدالعدديّ المطلب الرابع: 



3 
 

 .المقصد ا)ّول: تعري  العدد
 .المقصد الثاني: أقسام العدد

 .المقصد الثالث: التركيب العددّي  ي شعر سْمة بن جندل

التركيب اللُّغوّي عند عبد الخال  العّ ، وتم تقسيمه إل  أربعة  يه  ع ول ج :الثانيوالمبحث 
 وهي: ،مطالب

 .المطلب ا)ّول: التركيب اإلضا يّ 
 .المطلب الثاني: التركيب المزجيّ 

 .المطلب الثالث: التركيب اإلسناديّ 
 .المطلب الرابع: التركيب العدديّ 

التركيب اللُّغوّي بين سْمة بن جندل وعبد الخال   بين وازنةع ر ض  يه الم :والمبحث الثالث
 .الع ّ 

والمبحث ا)ّول: د ر س  يه الموصول وصلته عند  الموصول وصلته، الثاني: وعنوانهالفصل  . ب
 هما: ،وتم تقسيمه إل  مطلبين سْمة بن جندل،

 هما: ،ثْثة مقاصدالمطلب ا)ّول: الموصوالت الخاّصة، وتم تقسيمها إل  
 .المقصد ا)ّول: تعري  الموصول
 .المقصد الثاني: أضرب الموصول

 .المقصد الثالث: تعري  الموصوالت الخاّصة
: المختصة بالمفرد المذكر والمؤنث  .أوال 
 .ثاني ا: المختصة بالجمع المذكر والمؤنث
 وهي: ،، تم تقسيمه إل  خمسة مقاصدالمطلب الثاني: الموصوالت المشتركة

 ل: تعري  الموصوالت المشتركةالمقصد ا)وّ 
 .المقصد الثاني: جملة الصلة

 .المقصد الثالث: شروط الصلة
 .المقصد الرابع: الفصل الموصول وصلته

 .المقصد الخامس: الموصول وصلته  ي شعر سْمة بن جندل
س  يه الموصول وصلته عند عبد الخال  العّ ، وتم تقسيمه إل  د ر   :والمبحث الثاني

 هما: ،مطلبين
 .المطلب ا)ّول: الموصول الخاص وصلته  ي شعر عبد الخال  الع 
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 .المطلب الثاني: الموصول المشترك وصلته  ي شعر عبد الخال  الع ّ 
الموصول وصلته بين سْمة بن جندل وعبد بين الموازنة  هض  يوالمبحث الثالث: ع ر  

 الخال  العّ .

 وهي: ،وتم تقسيمه إل  ثْثة مباحثوموضوعه المصدر المؤّول، الفصل الثّالث:  . ت

مطلب  المصدر المؤّول عند سْمة بن جندل، وتم تقسيمها إل  يه ش ق  ن و  :المبحث ا)ّول
 وهي: ،وخمسة مقاصد

 .المطلب ا)ّول: المصدر المؤّول
 .المقصد ا)ّول: تعري  المصدر
 .المقصد الثاني: تعري  التأويل

 .مؤّول والصريحالمقصد الثالث: الفر  بين المصدر ال
 .المقصد الرابع: أنماط المصدر المؤّول

 .المقصد الخامس: المصدر المؤّول  ي شعر سْمة بن جندل
 .وموضوعه المصدر المؤّول عند عبد الخال  الع ّ  :والمبحث الثاني
المصدر المؤّول بين سْمة بن جندل وعبد  بين الموازنة هع ر ض  ي :والمبحث الثالث
 الخال  العّ .

 التي خرجْت بها الباحثة.والتوصيات  ذ ك رل  يها أهم النتائج الخاتمة: .2
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 مقد مة
الحمد هلل اّلذي خل  اإلنسان، وعلمه البيان،  جعل له لسان ا وشفتين، ثم هداه النجدين، 

خلفه،  هو اّلذي نز ل القرآن الكريم بلسان عربّي مبين، ال يأتيه الباطل من بين يديه، وال من 
صراط اهلل المستقيم وحبله المتين وبرهانه المبين، صل  اللهم وبارك عل  محّمد النبّي ا)مّي 

 ا)مين، وسلم تسليم ا كثير ا، وبعد:
 إن  هذا البحث ي بين أهم الفروقات الجلّية  ي البنية التركيبّية للكلمة بين ل غتي شاعرين 

 .متباعدين

 أهداف الدراسة
البن  التركيبّية للكلمة العربّية عند الشاعر الجاهلي سْمة بن جندل وصورها دراسة  .1

 المختلفة.
الشاعر المعاصر عبد الخال  العّ  وصورها    التركيبّية للكلمة العربّية عنددراسة البن .2

 المختلفة.
البحث عن الفرو  الحاصلة بين لغتي الشاعرين، ومدى اإلزاحة الحاصلة  ي طرائ   .3

 للكلمة العربّية بين هذين العصرين المتباعدين.التركيب 

 الد راسة أهمّية
 هذين لغتي بين الحاصلة الفرو  مدى عل  االطْع  ي البحث هذا أهمّية تكمن
 الجاهلي، العصر  ي أحدهما حصيفين، لشاعرين أنموذجين خْل من وذلك البعيدين، العصرين
 معاصر. واآلخر

 أسباب اختيار الموضوع
تشّكل تراكيب الكلمة العربّية وصورها المختلفة أساس ا مهمًّا  ي قواعد البناء  ي اللغة 

إّن الكلمة العربّية بصورها المختلفة هي من يقوم بدور البناء  ي الكْم العربّي،  حيثالعربّية، 
تيار عل  المرّكبة وظيفتها، تمام ا كما تفعل ذلك الكلمة المفردة، وقد وقع االخ الكلمةوتؤّدي 

ْ   ي الخروج بنتائج جديدة وحقيقّية حول تلك الفروقات  دراسة لغتي شاعرين متباعدين؛ أم
 .الواقعة بين طرائ  التركيب  ي العصر القديم، وطرائقه  ي العصر المعاصر
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 منهج الدراسة
ما يتضّمنه ذلك من  ج الدراسة النحوّية الموازنة، معاعتمدت الباحثة  ي هذه الدراسة منه

 النحو، ثّم تقديم الخْصة مراعية  إحصاءات وعْقات و روقات، من شأنها أْن تخدم علم 
ضوابط البحث وا)مانة العلمّية، من حيث نسبة ا)قوال إل  أصحابها ومصادرها، إضا ة  إل  

 تخريج الشواهد وضبطها بالشكل.

 الدراسات السابقة
أشكاله التركيبّية وداللته السياقية سور البقرة وآل عمران  والفعل المصدر المؤول من أنْ 

ا )حمد مو   محمد المغربي، رسالة ماجستير، جامعة الهاشمية ، ، ا)ردنوا)عرا  نموذج 
 م.2212

المصدر المؤول  ي النص  الثاني من القرآن الكريم لشذى صالح، رسالة ماجستير،  
 م.2223، ، السودانجامعة أم درمان اإلسْمية

ا)سماء الموصولة العامة  ي القرآن الكريم لمطيع محمد القريناوي، رسالة ماجستير،  
 .م2212، ، لّزةجامعة اإلسْمية

 الصعوبات التي واجهت الباحثة
بات، وال سيما طري  الرسالة التي واجهْت الصعوبات، أن  لكل طري  يعتريه عق شك ال

 ومن أهم هذه الصعوبات:إاّل أن ها كانْت مجرد عابر سبيل، 

التضتتتارب بتتتين ميتتتول الباحثتتتة وهتتتو ا)دب والطمتتتوح الجديتتتد اّلتتتتي كانتتتت تستتتع  وراءه وهتتتو  .1
 شّكل بداية صعبة  ي الرسالة.ما الن ْحو، 

 التباعد الزمني بين الشاعرين. .2
شتّكل صتعوبة  تي اختيتار متا وما تحمله من استعماالت كثيرة،  ديوانينالكثرة ورود كما   ي  .3

 الموصولة والمصدرية.كما  
علت  ، وشتدة تأزمهتا  تي اآلونتة ا)خيترة، لفتترات طويلتة بشتكل كبيتر انقطاع التيار الكهربتائي .2

 أمس الحاجة إليها  ي تلك الفترة، مع تزامن ظهور جائحة كورونا. الرلم من
متا ضْت عل  قطاع لّزة، وحظتر التجتوال بظهتور جائحتة كورونتا، رّ الظرو  الصعبة اّلتي     .5

 وصولي إل  المكتبات المركزية.ما أعا  أدى إل  إلْ  الجامعات كا ة، 
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 التمهيد
أن  الكْم يتأل  من عناصر ت سم  الكلمات، والكلمات تتآل   يما بينها  من المعلوم

لتكون تركيب ا ل غويًّا،  الكلمة داخل الجملة تؤدي وظيفة معينة تتأثر بغيرها من الكلمات وتؤثر  ي 
 . 1كليرها

عل  الشاعرين الجندل والعّ ، من خْل و و ي هذا التمهيد نتعّر  عل  التركيب والكلمة 
 ما.ومؤلفاته ما،وشعره ما،حياته

 أوًل: تعريف التركيب

 ُلغ ةً 
، ومركب ا اركوب   عليه وركب غوية كرلك بل  ركبهدة اللُّ غة مأخوذ من الماكيب  ي اللُّ التر 

  . 2كركبتيه ضربت وركبته بمعن 
رلك بله "  قد شيئا   عْ شيء وكل راكب،  هو ر كوبا ، ومنه "كرلك بل 

 . 3ك
 السحاب وتراكب، وتراكب تركب وقد بعض، عل  بعضه وضع الشيء بمعن  وركب
الشيء،   ي للمركب ااسم   يكون بعض، والركيب بمعن   و  بعضه صار وتراكم بمعن 

شيء حسن  :وركيب، وي قال مركب  هو  تركب، كالنصل يركب  ي السهم بمعن  ركبته
 . 2كالتركيب

 اصطالًحا
كلمة،  لتكون ونظمها؛ البسيطة الحرو  بأن ه جمع  5كه 812كت جانيّ رْ عر  ه الشري  الج  

وتأخر ا تقدم ا بعض إل  نسبة أجزائه لبعض بمعن  أن ه ليس ، هو كالترتيب
 . 2ك

 . 2كاآلخر إل  أحدهما ضم اسمين بأن ه كل  1كه 332كت يْ نا وكذلك عر  ه ابن ج  
                                                           

 .13انظر: التطبي  الن ْحوي، عبده الراجحي، ص (1)
 .1/373، تحقي : محمد باسل عيون السود، يّ ر  شل خْ مل انظر: أساس البْلة، الز    2ك
، تحقي : حسين العمري، ومطهر اليمنيشمس العلوم ودواء كْم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد   3ك

 .2/2212اإلرياني، ويوس  عبد اهلل، 
 .1/232لسان العرب، ابن منظور،   2ك
مة دهره، له كتاب شرح 5ك ْرجاني، عالم بْد الشر ، وعّْ   هو علّي بن محّمد بن علّي الحنفّي الشري  الج 

المؤتل  للعضد، وحاشية المختصر والكلّشا ، انظر: بغية الوعاة  ي طبقات اللُّغويين والنُّحاة، السيوطّي، 
 .2/132تحقي : محّمد إبراهيم، 

 .52، صانيّ جل رْ التعريفات، الشري  الج  كتاب   2ك
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 . 3ك أكثر" مثل ها إل  كلمة ه  بأن ه "ضم822كما عر  ه شهاب الدين ا) ب دي كت

 تعريف الكلمة : ثانًيا
 ُلغة

غة بمعان  مختلفة، منها: ة ككلم ، ووردْت الكلل مة  ي اللُّ غويّ وهي مأخوذة من المادة اللُّ 
 . 2كتكلُّما وتكّلمت تكليم ا كلمته والكْم الكلم من الكلمة الواحدة

رح، والكلْلم بمعن  ا أْكل مه وأنا كلمته: وتقول وجمعها: ك ل وم، الجل  وهو كال م، وأنا كلم 
 . 5كمكلوم

 كلمات، ثْث من أقلّ  يكون ال والكلل م والكثير، القليل عل  يقع جنس اسم الكلْم بمعن 
ةمل لْ وكل  وك ْلملة، ل غات هي: كلل ملة،كلل ملة، وحك  الفراء  يها ثْث  جمع )ن ه

 . 2ك
 . 7كبطولها والقصيدة لكلمة بمعن  القصة

 عل  واآلخر مفهم، نط  عل  يدل أحدهما أصْن بمعن  :والميم والْم الكا  وكالكلم 
 . 8كجراح

جازي ة الل فظة،: والكلل مة ي ؤلنث، أم ا الك لمة وهي يذكر كلل م: وجمعها. وهي ح   تميمي ة، ول
 . 3كك ْلم: وجمعها

 اصطالًحا
 الشهادة وكلمة الخطبة عل  أيضا وتطل  ا،ب  مرك أو كان امفرد   اإلنسان به ينط  وهي ما

 . 12كوالقصيدة
 

                                                                                                                                                                     

ناْي الموصلّي الن ْحوّي اللُّغوّي كت (1) ه ، له كتاب اللُّملع، وكتاب الخصائص، 332هو أبو الفتح عثمان بن ج 
 .332_2/335وسر الصناعة، والمنص ، انظر: إنباه الرواة عل  أنباء النُّحاة، القفطّي، 

 .122، صيْ نا العربية، ابن ج   مع  يانظر: اللُّ   2ك
 .235نجاة نولي، صتحقي : الحدود  ي علم النحو، شهاب الدين ا) ب دي،   3ك

 .2/381، ، ابن دريد، تحقي : رمزي بعلبكيغةانظر: جمهرة اللُّ   2ك
 .12/127، ، أبو منصور ا)ْزهلر ّي، تحقي : محّمد مرعبغةانظر: تهذيب اللُّ   5ك
ْوهلر ّي، تحقي : أحمد عطارج الل غة وصحاح العربيةانظر: الصحاح تا  2ك  .5/2223، ، الجل
 .1/723، الرازي، تحقي : زهير سلطان غة، ابن  ارسانظر: مجمل اللُّ   7ك
 .5/131، الرازي، تحقي : عبد السْم هارون غة، ابن  ارسمقاييس اللُّ معجم انظر:   8ك
ْيدله،انظر: المحكم والمحيط ا)عظم  3ك  .7/51، تحقي : عبد الحميد هنداوي ، ابن س 
 .2/1375انظر: كشا  اصطْحات الفنون والعلوم،   12ك
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  الكلمة عند النحاة
 وال باسم ليس لمعن  جاء وحر  و عل، اسم، الكلل م بأن ه  1كه 182كت عر   سيبويه

  عل،  االسم مثل:  رس ورجل، والفعل مثل: سمع وذهب، والحر  مثل: ثم، والم اإلضا ة، واو
 . 2كالقسم ونحوها

م الكلم من الناحية الصر ية مع إعطاء كل والمتأمل  ي هذا التعري  يجد أن  سيبويه قسّ 
 ْحظ أن ه لم يتطر  لتعري  الكلمة.قسم أمثلة خاصة به،  الم  

بأن ه أقل ما تكون عليه الكلمة حر  واحد، وال يجوز لحر   3كه 285د كت برا وأضا  الم  
 . 2كلحر  أن ينفصل بنفسه،  ْ ب د  أن تبدأ بمتحرك وال تق  إاّل عل  ساكن

د أضا  شيئ ا ملموس ا عل  تعري  الكلمة،  هو يتحدث عن حدود الكلمة برا نلحظ أن  الم  
 مت  تبدأ ومت  تنتهي.

 يسوغ  ائدة المفيدة الجملة عن أن  الكْم عبارة  5كه 212كت يّ ر  بل كْ ذكر أبو البقاء الع  
الجرح، وكما أن   وهو  الكلمك من مشت  أن ه : ا)ّول: 2كأوجه ةعليها، وهو عل  ثْث السكوت

 يكون مؤثر ا  ي نفس السامع. الجرح يؤثر  ي نفس المجروح كذلك الكْم يلزم أنْ 
 كْم ا. تكلمت :كقولك  تكلمتك به يؤكد الكْم أن   والثاني

 تامة. جملة عل  يدل أنْ  درجاته وأدن  والتكلم، التكليم عن ينوب الكْم أن   الثالثو 
المعن  ا)ّول: قول ، نمعنييالكلمة بأن  لها   7كه 721كت ا)نصاريّ  عّر  ابن هشام

 جزؤه يدل ال المفرد هو ماو رس، أم ا  كرجل معن  عل  الدال مفرد، والمقصود بالقول اللفظ
                                                           

ْيه : رائحة، 182تهو عمرو بن عثمان بن قلْنبلر ك (1) ي : ثْثون، وكبلول ْيه: اسم  ارسّي، معن  كس  ْيبلول ه ، وس 
ّي، صبمعن  ثْثون رائحة، له كتاب كالكتاب ، انظر: طبقات الن ْحويين  بلْيد   .72، 22واللُّغويين، الزُّ

 .1/12انظر: الكتاب، سيبويه،   2ك
ّي كت (3) ه ، له كتاب المدخل  ي علم 285هو أبو العباس محّمد بن يزيد بن عبد ا)كبر الثمالّي ا)ْزد 

ْيه، والمقتضب، والكامل، والجامع، وليرها، انظر: تاريخ العلماء الن ْحويين من البصريي ْيبلول ن والكو يين وليرهم، س 
 . 53، 53المفضل المعري، تحقي : عبد الفتاح الحلو، ص

 .1/32، ، تحقي : محّمد عبد الخال  عظيمةدبرا انظر: المقتضب، الم    2ك
عراب القرآن، انظر: الوا ي بالو يات، 5ك   هو عبد اهلل الح سين بن عبد اهلل الن ْحوي، له كتاب تفسير القرآن، وا 

 .72_7/73 : أحمد ا)رناؤوط، وتركي مصطف ، الصفدي، تحقي
 .22_1/21، ، تحقي : عبد اإلله النبهانيّ ر  بل كْ انظر: اللباب  ي علل البناء واإلعراب، الع    2ك
ه ، له كتاب مغني اللبيب عن كتب 721هو أبو محّمد جمال الدين عبد اهلل بن يوس  بن أحمد كت (7)

ر ْكل ّي، ا)عاريب، وكتاب شذور الذهب، وقطر  الندى، وأوضح المسالك إل  ألفّية ابن مالك، انظر: ا)عْم، الزا
 .2، وانظر: ابن هشام ا)نصارّي آثاره ومذهبه الن ْحوّي، علّي نيل، ص2/127
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 عليه دلت مما شيء عل  يدل ال منها شيء انفرد معناه مثل الرجل و رس،  إذا جزء عل 
ْ   )ن   ؛المركب مثل لْم زيد بخْ  جملته  المعن  جزء عل  دال وزيد لْم وهما يهجزأ من ك
  . 1كزيد لْم عليه دلت الذي

 . 2كالمفيدةغوي  هو الجمل أم ا المعن  اللُّ 
 غوّييناللُّ  أم ا عند بالوضع، مفرد معن  عل  الّدالة الّلفظة: هي عند النحويين الكلمة 

 . 3كبنفسه مستقل كْم:  هي
 . 2كالتام اإلسناد  يه الذي المركب باإلسناد، أي المعن  كلمتين تضمن الكْم هو ما

 . 5كمفرد" لمعن  الموضوع "اللفظ هو الكلمة
بأن ها "اللفظة الدالة عل  معن  مفرد بالوضع، وهي   2ك 538ك يّ ر  شل خْ مل الز  كذلك عّر ه 

 .  7كوالحر " والفعل، االسم،: أنواع ثْثة جنس تحته
 ال وذاك ،ا)خرى إل  إحداهما أ سندت كلمتين من كما أن ه ي عرا  الكْم بأن ه المركب

زيد ، وت سم   كضرب: نحو واسم،  عل  ي أخوك ، أو كزيد: اسمين، نحو  ي إال يتأت 
 . 8كالجملة

بين الكلمة والكلل م والكْم،  عر   الكلمة بأن ها جنس   3كه 223كت وكذلك  ر   ابن يعيش
لير مفيد، أم ا الكْم  هو  ما كان جمع ا سواء أكان مفيد ا أمللمفردات، أم ا الكلل م بأن ه يقع عل  

 . 12كعبارة عن الجمل المفيدة وهو جنس لها، ونوعه الجملة االسمية والفعلّية
 . 1كمفرد" معن  عل  بالفعل   بالقوة أو دال بأن ها "لفظ بّديعر  ه شهاب الدين ا)  

                                                           

 .12_1/15، ا)نصارّي، تحقي : عبد الغني الدقر انظر: شرح شذور الذهب، ابن هشام  1ك
 .1/12، المرجع الساب انظر:   2ك
 .1/122، ، تحقي : إبراهيم الصاعديانظر: اللمحة  ي شرح الملحة، ابن الصائغ  3ك
ْرجانيّ التعريفاتكتاب انظر:   2ك  .185ص، ، الشري  الج 
ْرجانيّ التعريفاتكتاب   5ك  .185ص، ، الشري  الج 
ه ، له الكشا   ي تفسير القرآن، والمفّصل  ي 538  هو محمود بن عمر بن محّمد بن عمر الز ملْخشلرّي ك2ك

_ 2/2287، ومعجم ا)دباء، 3/225الن حو وا)مالي  ي الن ْحو. كانظر: إنباه الرواة عل  أنباه النُّحاة، القفطي، 
2288.  

 .32، ص، تحقي :  خر قدارةيّ ر  شل خْ مل ة، الز  ل  ي علم العربيّ المفصّ   7ك
 .32، صالمرجع الساب انظر:   8ك
ه ، موصلّي ا)صل، 223هو أبو البقاء يعيش بن علّي بن يعيش ابن أبي السرايا محّمد بن علّي كت (9)

ر ْكل ّي،   .8/222صاحب كتاب شرح المفصل، انظر: ا)عْم، الزا
 .1/75انظر: شرح المفصل، ابن يعيش،   12ك



11 
 

 . 3كمعه ومنوي مستقل مفرد قول بأن ها  2كه 311كت عر  ه السيوطي
 أكثر أم الجر كْم اواحد   احر    أكانت سواء بالوضع مفرد معن  عل  الدالة اللفظةوهو 

 أو حكمه اهلل وكلمة التوحيد كلمة اهلل إال إله ال: قولهم  ي كما المعن  التامة العبارة أو والجملة
 . 2كإرادته

  ي معينة لغوية وظيفة ذات  ها،  هي عند تمام حسان "صيغةمن المحدثين من عر  
 تحش ، أو تحذ ، أو تفرد، )نْ  وتصلح المعجم، وحدات من وحدة بدور تقوم الجملة، تركيب

 أصول إل  لالب ا مادتها  ي وترجع السيا ، و ي ليرها، بها يستبدل أو موضعها، يغير أو
 . 5كزوائد" بها تلح  وقد ثْثة،

: ثْثة وأقسامها ولْم، كرجل لمعن  وضع مفرد محمد السراج بأن ها "لفظ اوكذلك عر  ه
 . 2كوحر " واسم  عل

 اسم، أقسام ثْثة م فرد، وهي معن  عل  يدُّل لفظ بأن ها " ه 1322كت نييالغْي اوعر  ه
 . 7كوحر " و عل،

 الحرو  بعض من تتركب التي الواحدة بأن ها "اللفظة ه 1338كت وأضا  عباس حسن
عت عربي معن  عل  تدل لم  إن مفرد؛: أي جزئي؛ معن  عل  وتدل الهجائية،  )دائه و ض 
ن   كلمة؛  ليست  . 8كصوت" مجرد هي ماوا 

  

                                                                                                                                                                     

 .235، صا) بلداي، تحقي : نجاة نولي  ي علم النحو، شهاب الدينالحدود   1ك
ه ، وهو إمام حا ظ 311هو جْل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محّمد السيوطّي كت (2)

مؤرخ أديب، وله كتاب اإلتقان  ي علوم القرآن، وكتاب ا)شباه والنظائر، وكتاب االقتراح والعديد من كتبه، 
ر ْكل ّي،انظر  .3/321: ا)عْم، الزا

ولام ع عام  ول ع الهل مْ انظر: هّ   3ك ْمع الجل  .1/22، ، تحقي : عبد الحميد هنداوي، السيوطيّ  ي شرح جل

 .2/732، ، مجموعة من المؤلفينانظر: المعجم الوسيط  2ك
 .232غة، تمام حسان، صمناهج البحث  ي اللُّ   5ك
 ي قواعد اللغة وآالت ا)دب النحو والصر  والبْلة والعروض واللغة والمثل، محمد علي الس راج،  اللباب  2ك

 .11مراجعة: خير الدين شمسي باشا، ص
 .1/3ني، ية، الغْيجامع الدروس العربيّ   7ك
 .1/15حو الوا ي، عباس حسن، الن    8ك



12 
 

 : التعريف بالشاعر الجاهلّي سالمة بن جندلثالثًا
 حياته

 بن مناة زيد بن سعد بن كعب بن عمرو بن الحارث بن عبيد بن عامر بن  "من هو
، وهو م قاعس 2كمنقر أخي عبيد بن عمرو ، ومنهم من ذكر أن ه من بني عبد 1كتميم"

وي كن    3ك
 قديم ه شاعر جاهلين  أ عل  المؤرخين ، وأكثر 5ك، أم ا بالنسبة لتاريخ ميْده، لم ي ذكر 2كأبا مالك
 معاصرته يذكرون عل  الرلم من أنهم ، 2كابن قتيبة  ي كتابه أّنه جاهلّي قديمعند كما ورد 

 . 7ككلثوم بن لعمرو
 شعره 

 الجاهلية  ي المحكمين أشعر المقلين من عدي  و  ،الطبقة الثانية ذ كر أن ه من  حول شعراء
، بمعن  أن  شعره كان  8كالمري حمام بن وحصين علس بن والمسيب المتلمس طبقة من وهو
  ْ ، وذ كر أن  بني تميم قالْت له: مجدنا بشعرك،  قال ابن جندل: ا علوا  3ك ي ذاته جيد الجملة قلي

،  تميز شعره  11كغةن وكثير ا ما ي ستشهد به أهل اللُّ من حر الكْم المتي، أي أن ه  12كحت  أقول
 . 13كلذا س مّي بالشاعر الحكيم ؛ 12كبالحكمة والجودة

 : 12كأّولها الت  قصيدته شعره وأجود
ميد ا الّشباب أودلى يب   ذو حل ملطلوب   للير   شأو   وذلكل  أودلى    الّتعاج 

  1ك
                                                           

 .1/222الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   1ك
 ، تحقي :  خر الّدين قباوةوانظر: ديوان سْمة بن جندل ،217ة أنساب العرب البن حزم، انظر: جمهر   2ك

 .87ص
ّْم الجمحي، تحقي : محّمد إبراهيمطبقات  حول الشعراء  3ك  .1/155، ، ابن س
 .1/252،، البكريانظر: سمط الآللي  ي شرح أمالي القالي  2ك
 .3/122، يّ ل  كْ ر  انظر: ا)عْم، الزا   5ك
 .1/222انظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   2ك
 .3/122، يّ ل  كْ ر  انظر: ا)عْم، الزا   7ك
 .1/122، القيرواني، تحقي : محّمد عبد الحميد، الشعر محاسن  ي العمدةانظر:   8ك
 .1/122المرجع الساب ، انظر:   3ك
 .178ص، ، علّي بن موس  المغربيانظر: المقتط  من أزاهر الطر   12ك
 .1/222انظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   11ك
 .3/122، يّ ل  كْ ر  انظر: ا)عْم، الزا   12ك
 .217، ا)ندلسيّ  ابن حزم ،انظر: جمهرة أنساب العرب  13ك
 .1/222انظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   12ك
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، وكان له أخ ي ّدع  أحمر  3ك، وهو من ن ّعات الخيل 2ككان من  رسان تميم المعدودينو 
 . 2كبن جندل من الشُّعراء والفرسان

وهو محط دراستنا  ،، وس مّي  بديوان سْمة بن جندل 5كله ديوان صغير رواه ا)صمعيو 
 الرسالة.هذه  ي 

 وفاته
 . 2كم222: نحو أي ه،. 23: نحو سنة كانت و اته

  7كالمعاصر عبد الخالق العفّ التعريف بالشاعر رابًعا: 
 حياته

ل د عبد الخال  الع ّ   اآلثار لبيته أقرب قديم، شعبي حي وهو ،لزة بمدينة الدرج حي  ي و 
صْح الدين، واإلعدادّية مدرسة درس المرحلة االبتدائّية  ي  م،1321 عام هاشم السيد مسجد
متفوق ا م حب ا لألدب والشعر، وكان م شارك ا الهاشمّية، والثانوّية  ي مدرسة يا ا، كان مدرسة  ي 

لعقد المسابقات  ي المرحلة الثانوّية والجامعّية، كما  ا ي الحديث  ي اإلذاعات المدرسّية، وم بادر  
 اإلسْمّية. أن ه كان رئيس ا للجنة الثقا ّية  ي مجلس طْب الجامعة
د عه ما _ رحمه اهلل _ مكتبة كبيرة،  هأبو عاش شاعرنا  ي بيئة م حبة للعلم، حيث ترك 

 ذلك إل  أْن يكون م حب ا للقراءة كثير االطْع،  كان شاعرنا م نهلمر ا  ي قراءته للشعر والروايات
م، بفضل 1377 ظمه للشعر عامبدايته ا)ول   ي نل ة واإلسْمّية، حيث كانت غة العربيّ وعلوم اللُّ 

 تشجيع أ ستاذه مصطف  القانوع له.
م، وبعدها شارك  ي 1385 اإلسْمّية بغّزة عام جامعةالة  ي المرحلة الجامعيّ أنه  

 .م1388، 1387م، و ي مصر عامي 1382مهرجانات أدبّية  ي السودان عام 

                                                                                                                                                                     

 .88ص، ، تحقي :  خر الّدين قباوةديوان سْمة بن جندل  1ك
 .1/222انظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   2ك
 .2/32، ، البغداديّ انظر: خزانة ا)دب ولب لباب لسان العرب  3ك
 .1/222انظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   2ك
 .3/122، يّ ل  كْ ر  انظر: ا)عْم، الزا   5ك
 .3/122، المرجع الساب انظر:   2ك

عن طري  مقابلة شخصّية مع الشاعر ا)ستاذ الدكتور عبد الخال  العّ  من خْل إجابته عل  ا)سئلة  تم (7)
ا.22/8/2222من قبل الباحثة، وذلك يوم السبت الموا     م،  ي تمام الساعة العاشرة ونص  صباح 
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تشكيل الجمالي  ي الموس وم ا ب ، وقّدم بحث اوالنقد دبا)حصل عل  درجة الماجستير  ي 
 م.1332عام  ، وبدأ بالتدريس الجامعي م1383شعر علي بن الجهم بتقدير ممتاز عام 

الفلسطينّي  شعرالم أنه  شاعرنا درجة الدكتوراة  ي تشكيل الجمال  ي 1333و ي عام 
 م،2222عام  ، وتم طباعة هذا الكتاب عل  نفقة وزارة الثقا ة الفلسطينّيةالمعاصر بتقدير ممتاز
ا  ي تونس.  وط بع أيض 

 مؤلفاته
ديوانه الثاني ومنهم كم، و2222عام   شدو الجراحكديوانه ا)ّول  ي الشعر الموسوم  نشر
وله خمسة عشر بحث ا  ي مجال النقد وا)دب، وكتابان مطبوعان  ي ، م2222عام   من ينتظر

 النقد ا)دبّي.
هو كثرة التضحيات من أبناء   ومنهم من ينتظركالثاني  هيوانلد تهوراء كتابوكان الدا ع 

شعبنا الفلسطيني المجاهد، وخاصة القادة الشهداء، إضا ة إل  قضايا وطنية وقصائد  ي أحرار 
هذه ، وهذا الديوان هو محط دراستنا  ي ا)مة العربية وثوابتنا الوطنية القدس وا)سرى والْجئين

 الرسالة.
 ةوطني ةثوريّ  ةوكان مضمون قصائده ديني و ي مستوى اإلبداع يكتب الشعر  قط،

بل ؛ ، وذلك ليس تحريم ا عل  نفسهة، مع العلم أن ه لم يكتب  ي لرض الغزل أبد اإنسانيّ 
ّل أقْمه لقضية  هو ابن القضّية الفلسطينّية، نشغاله بعظائم ا)مورال شعبنا وهموم  ي سخر ج 

 أمتنا، وهذا ما يكمن جليًّا  ي دواوينه.
ا يكتب الشعر الشعبي أكثر  ، وقد أنشد الفنانون لهوا)ناشيد ويلحن ما يكتب كما أنًّه أيض 

 من ثْثين قصيدة.
أ ضل قصيدة كتبها شاعرنا هي كعز المزار   ي مدح النبي _ صل  اهلل عليه وسلم_، 

تلهج بها ألسنة وقلوب خريجي الجامعة اإلسْمية منذ ستة  زالتْ  كما وأشهر قصيدة له ما
 وثْثين عام ا هي كلبيك جامعتي .

م، ودخل كذلك موسوعة البابطين 2212حصل شاعرنا عل  لقب شاعر العودة عام 
 م.2217الشعرّية الكويتّية عام 

 له العديد من ا)بحاث الم حكملة منها:

 البنية اإليقاعّية  ي الشعر الفلسطيني الم قاوم. .1
 بنية الترديد  ي ديوان ألاني الجرح. .2
 ي.دالالت البني اللُّغوّية  ي شعر السبعاو  .3
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 دالالت التشكيل الحسي  ي  اكهة الندم. .2
 الزمان والمكان  ي رواية رابع المستحيل. .5
 موت المؤل  منهج إجرائي أم إشكالية عقائدية. .2
 المكان مقاوم ا ي ديوان الممالك النارنج. .7
 التعالقات النصّية  ي ديوان مفردات  لسطينّية. .8
 شعر قادة المقاوم الفلسطينّية. ا)بعاد الوجدانّية  ي .3

 البواعث الموضوعّية  ي شعر ا)سرى الفلسطيني. .12

وال زال يعمل محاضر ا ورئيس ا لمنتدى اإلبداع الثقا ّي  ي الجامعة اإلسْمّية بغّزة، أمده اهلل 
 بالصحة والعا ية.
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 الفصل األّول
 غويّ التركيب اللُّ 
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ل الفصل  األو 
 غويّ التركيب اللُّ 

ل المبحثُ   األو 
 جندل بن سالمة   ند  ع   غويّ اللُّ  التركيب

ل:   اإلضافيّ المطلب األو 
ة، وهو أحد أشكال التركيب غة العربيّ واسعة  ي اللُّ بمساحة يحظ  التركيب اإلضا ّي 

  ا للتراكيب ا)خرى، خْغوّي، ونجده حاضر ا بشكل كبير بأشكاله وأنماطه الم تباينة والمتعددة اللُّ 
من خْل اإلضا ة ن سلط الضوء عل   ي هذا المطلب أْن ريد ون  ، نص يخلو منه  ْ يكاد

 المقاصد اآلتية:

ل: تعريف اإلضافة  المقصد األو 

 ةً غ  لُ 
يل ل كة غوي  غة مأخوذة من المادة اللُّ اإلضا ة  ي اللُّ   واحد ألصل اءفالو  ياءالو  ادالضّ " : ضل

ْيف ا ضا ه من صلا)ل  ي  )ن ه مصدر صحيح؛ ْلتله وأضفت ه ، 1ك"ضل أي أمل
عي: ومنه قيل للدّ ،  2ك

 . 3كمهوم ليس منسند إل  قل الم ضا  الم  
 تلندالم س كاعتماد عليه ومعتمد يالثانب ملتص  ا)و ل ماالس إذ ،واإللصا  وتعني اإلسناد

 . 2كإ ليه نديست ابم
 إمالة :، ومنه 5كالغروب إل  أي مالت ،الشمس ضا ت :ومنه ،وكذلك تعني اإلمالة

 . 2كإليه ونسبته الّشيء إل  الّشيء

                                                           

المصباح المنير  ي انظر: ، و 3/381 ابن  ارس الرازي ، تحقي : عبد السْم هارون، غة،مقاييس اللُّ معجم   1ك
 .2/322الفيومّي، لريب الشرح الكبير، 

 .12/52 أبو منصور ا)ْزهلر ّي، تحقي : محمد مرعب، غة،انظر: تهذيب اللُّ   2ك
الفراهيدي، تحقي : مهدي المخزومي،  معجم العين،انظر: ، و 3/212 ابن منظور، انظر: لسان العرب،  3ك

براهيم السامرائي،  .7/28 وا 
 .1/387 الع ْكبلر ّي، تحقي : عبد اإلله النبهان، انظر: اللباب  ي علل البناء واإلعراب،  2ك
 .1/532 الز ملْخشلر ّي، تحقي : محمد السود، ساس البْلة،أانظر:   5ك
 .1/273ابن الصائغ، تحقي : إبراهيم الصاعدي،  انظر: اللمحة  ي شرح الملحة،  2ك
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تحمل اإلسناد واإللصا   غويّ اإلضا ة ب ثوب ها اللُّ نرى أن  من خْل التعريفات السابقة، 
 واإلمالة.

 الًحاط  اص  
 وجعل  لْصل، لير   من إليه هإيصال :االسم إل  االسم بأن ه: "إضا ة ابن يعيشعر  ه 

 . 1كالتنوين" منزلة منه يتنّزل ا)ّول تلمام من الثاني
: " إسناد  اسم إل  ليره ابن هشام وكذلك عر  ه  ْ ، عل  تنزيل الثاني من ا)نصارّي قائ

 . 2كا)ول منزلة تنوينه، أو ما يقوم مقام تنوينه"
: "نسبة بين أن هب حاة النُّ  عر  ه، وهذا ما  3كواالرتباط هو النسبة باإلسناده نا   المقصود

 . 2كا"أبد   توجب لثانيهما الجرّ يدية ياسمين تق
 ن: ل غويّ معنيليْ  ع إل  أن  اإلضا ة تحململ  ي توجيه اللُّ   5كه 233كت ازخبّ الوأشار ابن 

ل هو ضم  اسم أول إل  اسم  ثلان  م ْن لير  اصل بينهما،  ا)وّ  يقصد به كاإلسناد ، وصناعيّ 
ي سم  م ضا  ا، والثاني م ضا  ا إليه
 .   2ك

ح  للنلا أن  التركيب اإلضا ي هو تركيب تعريفات لل خْل هذا العرض لعدة من ن حاة يلتلض 
 م طلق ا. للمضا  إليه ويلزم الجرّ  ،حاصل بين اسمين ال يفصل بينهما

 حرو  الجرّ  منة ال تتحق  إال  بتقدير حر  سبسبة، وهذه النّ وأن  اإلضا ة تعني النّ 
 وسنتحدث عنه بالتفصيل عند الوصول إليه. ،يحمل معناه  ي اإلضا ة

 المقصُد الثانّي: العامُل في الُمضاف إليه
ء عل  تعري  وْ الضل  ن سلطل  أنْ  ينبغي لنا  ي الم ضا  إليه إل  العامل لوج  الو   قبلل 

الم تضايفْين" التّقييدّية بينالم ضا  إليه،  الم ضا  إليه هو "االسم  الثاني من الّنسبة 
 . 7ك

                                                           

 .2/122، ابن يعيش، لشرح المفصّ   1ك
 .173ص، ا)نصارّي، تحقي : عبد الغني الدقر شذور الذهب، ابن هشامشرح   2ك
 .231صحمد الحازمي، أانظر:  تح البرية  ي شرح نظم اآلجرومية،   3ك
 .1733 أبو حّيان ا)ندلسّي الن ْحوّي، تحقي : رجب محمد، ص ،من لسان العرب برل ارتشا  الضّ   2ك
لّي كت  5ك ع، وكتاب هت ، وله كتاب توجيه اللُّمل 233هو أبو عبد اهلل أحمد بن الحسين بن أحمد اإلربلّي الموص 

 .1/117، يّ ل  كْ ر  الغرة المخفية  ي شرح الدرة ا)لفية، انظر: ا)عْم، الزا 
يابازخب  الع، ابن مل ع شرح كتاب اللُّ مل انظر: توجيه اللُّ   2ك  .251ص، ،  ايز د 
 .1228ص، تيالعربّي، عزيزة باب وحْ المعجم المفصل  ي النل   7ك
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م ضا  إليه ي الحاة  ي العامل اختل  النُّ 
العامل  يه هو  إل  أن   بل هل ذل  نْ ،  منهم مل  1ك

ْن كان القياس ، 2كهل  ام  بعل  يتصل ماإن   والضمير ،به الضمير بدليل اتصال ،ضا الم    يعمل أالّ  وا 
حرو   ال علملل له  ي الجّر؛ لكن  العرب اختصرتْ  إاّل ما أشلبله الفعل، والفعل ا)سماء الجّر من

 ابل حر الم ضا  ملن ا)سماء بعضها إل  بعض،  ناب االسم الجّر  ي مواضع، وأضا تْ 
لله جر  الم ضا  إليه،  ل الجّر،  علم ل علمل

 . 2كبنفسه ،  الم ضا  هو الجارّ  3ك
نلح   ، ومن  5كووصفوه بالصحيح ،حاة، وعليه جمهور النُّ هيل ول بل يْ إل  هذا المذهب س   وقد جل

 . 7ك، وعباس حسن 2كنييمصطف  الغْي :تأثر بهم نْ حدثين م م  الم  
ذهبل   كما ،إل  أن  العامل  ي الم ضا  إليه هو معن  الْم  8كه 311كت اججّ وذهبل الز 

 إل  أن    11كه 725كت الن ْحويّ  حّيان وأبو  12كه 581كت والسهيليّ   3كه 215كت ا)خفش

                                                           

، وانظر: قواعد 1/222 ابن الحاجب، تحقي : موس  العليلي، ل،فص  انظر: اإليضاح  ي شرح الم    1ك
ة  ي الن ْحو، ابن إيلاز البلْغدلادّي، تحقي : يس أبو الهيجاء وآخرون، ص  .222الم طلارلحل

 .2/323 ابن عقيل، محّمد بركات، الفوائد، انظر: المساعد عل  تسهيل  2ك
 .12/2 أبو حّيان ا)ندلسّي الن ْحوّي، تحقي : حسن هنداوي، انظر: التذييل والتكميل  ي شرح التسهيل،  3ك
 .1/22، ، تحقي : يحيي مصريحاجبالانظر: شرح الرضي لكا ية ابن   2ك
 .2/357، عل  شرح ا) شموني )لفية ابن مالك، ابن الصّبان انظر: حاشية الصبان  5ك
 .3/222 مصطف  الغْييني، ة،انظر: جامع الدروس العربيّ   2ك
 .3/7 عباس حسن، و الوا ي،حْ انظر: الن    7ك
هت ، وهو صاحب كتاب معاني القرآن، انظر: إنباه الرواة 311هو أبو إسحا  إبراهيم السرّي بن سهل كت  8ك

 .53، البلغة  ي تراجم أئمة الن ْحو واللُّغة، الفيروز أبادي، ص1/132حاة، جمال الدين القفطي، عل  أنباه النُّ 
ْسعدة المجاشعيّ   3ك بني م جاشع بن دارم، انظر: طبقات ، مول  ه 215كت هو أبو الحسن سعيد بن مل
، ، تحقي : طه الزيني وآخرونويين البصريين، السيرا يحْ ، وأخبار الن  72، صيّ د  يْ بّ غويين، الزُّ ويين واللُّ حْ الن  

 .22ص
ه ، اإلمام المشهور صاحب كتاب 581  هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب الخثعمّي كت12ك

سيرة رسول اهلل_ صل  اهلل عليه وسلم_ انظر: و يات ا)عيان، ابن خلكان، تحقي :  الروض ا)ن   ي شرح
 .3/123إحسان عباس، 

ه ، الشيخ اإلمام الحا ظ 725هو أثير الدين أبو حّيان محّمد بن يوس  بن علّي بن يوس  الن ْحوّي كت (11)
تحا  ا)ديب بما  ي القرآن من الغريب، التذكرة، التقريب،  ّْمة  ريد عصره، له كتاب البحر المحيط، وا  الع

الو يات، صْح الدين، تحقي : إحسان عباس،  النُّكت الحسان، اللُّملحة، الّتكميل  ي شرح الّتسهيل، انظر:  وات
 .5/175، وانظر: الوا ي بالو يات، الصفدي، تحقي : أحمد ا)رناؤط، وتركي مصطف ، 78_2/71
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يهلا"  ألو ابسببه ائ نالك رّ الج" ها:والمقصود ب ، 1كاإلضا ة عامل معنوي  ي جّر الم ضا  إليه
 ، 2ك

ْ   ويجعل إليه، يصير ماإن   المعن  بأن   ور د    من أبعد المعن  اللفظ، بحيث عمل تعذر عند عام
 . 3كاالسم عمل

ار   ال رم قدّ ال  حر الإل  أن   ذهب  2كه 272كت مالك بنأن  ا إالّ    ، حيث نلظر 5كليره جل
كلْم زيد  لْم حصل لزيد،  ذ أصل ي اإلضا ة، إ إل  أن  معناه   ي ا)صل هو الموقع

؛  7كضعي  الجار إضمار بأن   هذا ، ور د   2ك معن  اإلضا ة قائم بالم ضا  إليه )جل الحر 
تقدير م تعل  للجار الم قدر، وه نا ال م تعل  له )ن ه  يلزم عليه

 . 8ك

 الُمضاف والُمضاف إليه الفصل بينالمقصُد الثالث: 
ا بمنزلة ؛ )ن هم 3كحاة أن  ا)صل هو اّتصال الم ضا  بالم ضا  إليهالنُّ  رى جمهوري

ل بينهما، كم 12كالكلمة الواحدة ذات جزأين ل بين أبعاض الكلمة إالّ  ا،  ْ ي فصل  ي  ال ي فصل
 . 11كضرورة الشعر

 
 
 

                                                           

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي امعول ع الهل مْ انظر: هل   1ك ْمع الجل شرح انظر: ، و 2/213،  ي شرح جل
 .1/272 ْزهلر ّي،عل  التوضيح، خالد ا) التصريح

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي امعول ع الهل مْ هل   2ك ْمع الجل  .2/213، ي شرح جل
 2/573، ، تحقي : نوا  الحارثيريّ جل وْ الجل  ، ي معر ة كْم العرب انظر: شرح شذور الذهب  3ك
ه ، أحد ا)ئمة  ي علوم 272الجيانّي كهو أبو عبد اهلل جمال الدين محّمد بن عبد اهلل ابن مالك الطائّي  (4)

العربّية، وأشهر كتبه ا)لفّية  ي الن ْحو، وتسهيل الفوائد، والض رلب  ي معر ة لسان العرب، والكا ية الشا ية، 
ر ْكل ّي،   .2/233انظر: ا)عْم، الزا

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحم امعول ع الهل مْ انظر: هل   5ك ملع الجل  2/213،يد هنداوي ي شرح جل
 1/25، ، الر ضيضي لكا ية ابن الحاجبانظر: شرح الر    2ك
ة  ي الن ْحو، ابن إيلاز البلْغدلادّي، تحقي : يس أبو الهيجاء وآخرون، ص (7)  .222انظر: قواعد الم طلارلحل
 2/572، ، تحقي : نوا  الحارثيريّ جل وْ ، الجل  ي معر ة كْم العرب انظر: شرح شذور الذهب  8ك
ْوزّية، محّمد السلهليّ  انظر: إرشاد السالك  3ك  .1/512، إل  حل ألفّية ابن مالك، ابن قليام الجل
 2/82، ، عبد اهلل الفوزانمالكابن ة انظر: دليل السالك إل  ألفيّ   12ك
ر يده،  ، وانظر: الن ْحو وكتب التفسير، إبراهيم1/282ة ابن مالك، ون عل  ألفيّ ول  انظر: شرح ابن ط    11ك

 .272ص
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 وهي: ،نها ثالث جائزة في السعةم ،سبع مسائل للفصلناك إّل أن  ه
ِدِهۡم  كقوله تعال : ،به بمفعول  اعله إل  المضا  المصدر  صل :أوًل   قَۡتَل أَۡولََٰ

مۡ هِ ئُشَرَكآ 
 إليه والمضا   قتلك المضا  المصدر بين  أوالدهمك به المفعول  صل حيث ، 1ك 

 . 2ك شركائهمك
ك يوم ا ترك: "بعضهم كقول ،ظر  ا أو   صل حيث ،"رداها  ي لها سعي وهواها نلْفس 
كك والفاعل  تركك المضا  المصدر بين الظر   . 3ك نلْفس 

 فلللا: تعتتتال  كقولتتته ، 2كالثتتتاني بمفعولتتته ا)ول مفعولتتته إلتتت  المضتتتا  الفاعتتتل استتتم  صتتتل :ثانًيـــا

ََ َوۡعللِد ِ  َ ُمۡخلِلل ََّ  ُرُسلللَۥُٓ    تَۡحَسللنَنَّ ٱ
 الفاعتتل استتم بتتين  وعتتدهك الثتتاني المفعتتول  صتتل حيتتث ، 5ك

 . 2ك رسلهك ا)ول ومفعوله  مخل ك المضا 
 :الشاعر كقول، ظر  ا أو

ْير    لر ْشن ي ا ناح ت  كل    وم ْدحتي أك ونلنْ  ال بخل يل   صخرة   يوم    7كب علس 
 . 8ك صخرةك ومفعوله  ناحتك الفاعل اسم بين  يوم اك الظر   صل حيث

  لتتتتْمك المضتتتتا  بتتتتين  صتتتتل حيتتتتث ، زيتتتتد_ واهلل_  لتتتتْم هتتتتذاك: مثتتتتل بالقستتتتم الفصتتتتل :ثالث تتتتا
 . 3ك واهللك بالقسم  زيدك إليه والمضا 

 أم ا المسائل التي تختص بالشعر هي:
 كقول الشاعر: ، 12ك اعْ   أكان سواء ،للمضا  معموال   ليس با)جنبي الفصل :رابع ا

ْله   إذْ   ب ه   ولالدلاه   أي امل  ألْنجلبل  ا  لن ْعمل  نلجل   1كْل بلخ مل
                                                           

ْر  عند ابن 137ا)نعام: ]  1ك [، حسب قراءة ابن عامر، وهذه القراءة متواترة صحيحة، انظر: الن ْحو والص 
ْهّدو ّي، رابية ر يع، ص  .223عم ار المل

 .  82/ 2، ، عبد اهلل الفوزانة ابن مالكانظر: دليل السالك إل  ألفيّ   2ك
 .3/153، ، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعية ابن مالكانظر: أوضح المسالك إل  ألفيّ   3ك
 .3/83،عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد انظر: شرح ابن عقيل  2ك
 [.27: إبراهيم]  5ك
، وانظر: 1/281، ، ابن ط ول ون، تحقي : عبد الحميد الكبيسيون عل   ألفية ابن مالكول  انظر: شرح ابن ط    2ك

ْر  عند ابن عم ار الملْهدلو ّي، رابية ر يع، ص  .232الن ْحو والص 
ر الّلول  7ك ولامع، أحمد بن أمين الشنقيطي، ام  هكذا ورد البيت بْ نسبة  ي الدُّرل ْمع الجل ع عل  هلْمع الهلولامع شرح جل
 مع به العطر.: مكنسة العطار الذي يج علسيلك: أصلح لي حالي،  ر ْشني ل ك، 2/122
 .732/ 1،، خالد ا)ْزهلرليّ  انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  8ك
 .1/282، ، ابن ط ول ون، تحقي : عبد الحميد الكبيسية ابن مالكون عل  ألفيّ ول  انظر: شرح ابن ط    3ك
 .1/328 ،، ا) ْشم وني، تحقي : محّمد عبد الحميدة ابن مالكشموني عل  ألفيّ انظر: شرح ا)    12ك
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 إليه والمضا   أيامك المضا  بين  أنجبكل  اعل وهو  هاوالدك با)جنبي  صل حيث
 . 2كنجْه إذ أيام به والداه أنجب: والتقدير ،نجْه  إذك
 كقول الشاعر: ،مفعوال   أو

ا تلْسق ي تياح  م نل  كلملا  هار يقلت   المْسولاكل  نلدلى ام    3كالر ص    الم ْزنلة   ملاءل  تلضل
 والمضا   ندىك المضا  بين  تسقيكل مفعول وهو  المسواكك با)جنبي  صل حيث

 .  2ك المسواك هاريقت   ندى تسقي: والتقدير ، ريقتهاك إليه
 كقول الشاعر: ،ظر  ا أو

يّ   يلْوم ا ب كل ا  الك تلاب   خ ط   كلملا   5كيزيل   أو ي قار ب   يلهود 
 إليه والمضا   ك ا ك المضا  بين  خطكل ظر  وهو  يوم اك با)جنبي  صل حيث

ا الكتاب خط كما: والتقدير ، يهوديّ ك  . 2كيهوديّ  بك ا  يوم 
 كقول الشاعر: ، 7كالمضا  بفاعل الفصل :خامس ا

ْمنلا وال   طبا  م ن ل ْلهلوى رلأْينلا إنْ  ما   8كصلب ولْجد   قلْهرل  علد 

                                                                                                                                                                     

ولامع، الشنقيطيّ 235البيت لألعش   ي ديوانه، ص  1ك ْمع الجل ر اللوامع عل  هلْمع الهلوامع شرح جل ، ، والدُّرل
ْهك، 2/122  : نسْه. نلجل
 1/735، ، خالد ا)ْزهلر يّ انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  2ك
ع ام  ول ر اللّ رل ، والدُّ 1/735، يّ ر  هل ا)زْ خالد ، وشرح التصريح عل  التوضيح، 325البيت لجرير  ي ديوانه، ص  3ك

ولامع، الشنقيطيّ  ْمع الجل ة ابن مالك، ، وبْ نسبة  ي أوضح المسالك إل  ألفيّ 2/122، عل  هلْمع الهلولامع شرح جل
، ة ابن مالكوني عل  ألفيّ م  شْ ، وشرح ا)  3/157 تحقي : يوس  الشيخ البقاعّي، ،ا)نصاريّ  ابن هشام
 .2/182، ا) ْشم وني

 .1/732 خالد ا)ْزهلر يّ  انظر: شرح التصريح عل  التوضيح،  2ك
أبو البركات البيت )بي حي ة النميري  ي اإلنصا   ي مسائل الخْ  بين النحويين: البصريين والكو يين،   5ك

، تحقي : عبد هيّ ول بل يْ ، والكتاب، س  1/732، يّ ر  هل ا)زْ ، خالد بن ، وشرح التصريح عل  التوضيح2/353، يّ ار  بل ا)نْ 
ولامع، الشنقيطيّ ام  ول ر اللّ ، والدُّرل 1/113، السْم هارون ْمع الجل ، وبْ نسبة 2/121، ع  عل  هلْمع الهلولامع شرح جل

، وشرح 153/ 3 ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعّي، ة ابن مالك، ي أوضح المسالك إل  ألفيّ 
 .182/ 2، ، ا) ْشم ونيمالك ة ابنوني عل  ألفيّ م  شْ ا)  
 .1/732، ، خالد ا)ْزهلر يّ انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  2ك
 .3/153إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعّي،  انظر: أوضح المسالك  7ك
ْدنا ، وبْ نسبة  ي الدُّرر اللوامع عل  هلمْ   8ك ولامع، الشنقيطيّ ورد البيت برواية كولجل ْمع الجل ، ع الهلولامع شرح جل
، خالد ، وشرح التصريح عل  التوضيح2/187، ، ا) ْشم ونية ابن مالكوني عل  ألفيّ م  شْ ، وشرح ا)  2/122

 .1/732، ا)ْزهلر يّ 
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 . وجدك المضا  بفاعل  صبك إليه والمضا   قهرك المصدر المضا  بين  صل حيث
 الشاعر: كقول ، 1كبالمفعول الفصل من أو منه يكون أن ويحتمل

ل   الناكاح   يكن    إنْ  ها  إنّ    شليء   أحل رلام   مطر   ن كاحل   2)حل
 .حرام مطر نكاحها: الشاهد

نكاح مطر   إنْ  :بالنصب والر ع، والتقدير  ي النصب  مطرك جاءتْ  :االستشهاد وجه
 نكاح مطر إي اها. هي، أم ا  ي الر ع  إنْ 

 كقول الشاعر: ، 3كبالنعت الفصل :سادس ا
يُّ  بلل   وقد نجوت     2كطال ب ا)باطح   شْيخ   أبي ابن   م ن   سلْيفله   الم رلاد 

 .طالب ا)باطح شيخ أبي: الشاهد
 شيخك بالنعت  طالبك إليه والمضا   أبيك المضا  بين  صل حيث: االستشهاد وجه

 . 5كا)باطح شيخ طالب أبي ابن من: والتقدير ، ا)باطح
 كقول الشاعر: ، 2كبالنداء الفصل :سابع ا

  7كقرسل   ي د  لْ والخ   كلة  ْهل  ت   يلج  عْ تل   نْ م   لك ذ  ق  نْ م   ير  جل ب   ب  عْ كل   ا   و  
 .ير  جل ب   ب  عْ كل   ا   و  : الشاهد

  بعْ كل ك بنداء  يرجل ب  ك إليه والمضا    ا و  ك المضا  بين  صل حيث: االستشهاد وجه
 . 8كبعْ كل  يا يرجل ب    ا و  : والتقدير

                                                           

 .1/323، ، ا) ْشم وني، تحقي : محّمد عبد الحميدة ابن مالكوني عل  ألفيّ م  شْ انظر: شرح ا)    1ك
، والحماسة البصرّية، علّي بن الحسن البصري، 7/87البيت لألحوص، انظر: العقد الفريد، ابن عبد ربه،   2ك

 .2/223تحقي : مختار الدين أحمد، 
 .1/328، ، ا) ْشم وني، تحقي : محّمد عبد الحميدة ابن مالكوني عل  ألفيّ م  شْ انظر: شرح ا)    3ك
ع امل ول ر اللّ ، والدُّرل 1/737، ، خالد ا)ْزهلر يّ التصريح عل  التوضيح البيت لمعاوية بن أبي سفيان  ي شرح  2ك

ولامع، الشنقيطيّ  ْمع الجل ة ابن مالك، ، ويْ نسبة  ي شرح ا)شموني عل  ألفيّ 2/122، عل  هلْمع الهلولامع شرح جل
 .82/ 3 تحقي : محّمد عبد الحميد، ة ابن مالك، ابن عقيل،، وشرح ابن عقيل عل  ألفيّ 2/38
 .1/737، ، خالد ا)ْزهلر يّ انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  5ك
 .1/323، ، ا) ْشم وني، تحقي : محّمد عبد الحميدة ابن مالكوني عل  ألفيّ م  شْ انظر: شرح ا)    2ك
ولامع، الشنقيطيّ ام  ول ر اللّ ير بن زهير  ي الدُّرل جل البيت لب    7ك ْمع الجل ، وبْ 2/123، ع عل  هلْمع الهلولامع شرح جل

ة ابن مالك، ابن ، وشرح ابن عقيل عل  ألفيّ 2/182وني، م  ة ابن مالك، ا) شْ وني عل  ألفيّ م  نسبة  ي شرح ا) شْ 
 .3/82 تحقي : محّمد عبد الحميد، عقيل،

 .3/82،عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد انظر: شرح ابن عقيل  8ك
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 م علالين الشعر، لضرورة الجرّ  وحر  ظر  بغير نالم تضايفيْ  بين الفصل الكو يون أجاز
ْ  ا أشعارها،  ي كثير ا استعملته قد العرب )ن   ذلك؛  بأن   ذلك ينم حتجا  جوازه، بعدم للبصريين خ 

ن ما بينله ما، يفصل أنْ  يجوز  ْ الواحد، الشيء ب منزلة الم تضايفين  بالظر  بينهما الفصل جاز وا 
 .  1كالجرّ  وحر 

ا" البصريين، برأي إل  ا)خذ حسن كعباس الم حدثين بعض ذهبو    وضوح عل  حرص 
 الفصل أن  يه شك ال ا ممّ  ،ا)ساليب تركيب  ي ا)صيل النس  مراعاة عل  وجري ا المعاني،

  كري عناء بعد إال يزول وال يرتفع ال المعن  عل  ما ستار   إسدال من يخلو ال المتضايفين بين
 سيما وال واآلذان، اللسان عل  لريب الفصل عل  المشتمل ا)سلوب وأن   يطول، أو يقصر
 .  2ك"اليوم

الّ  بينهما، الفصل عدم اإلضا ة    ي ا)صلل  )ن   البصريين؛ رأيإل   الباحثة وتلميل    اللمل  وا 
ّيا ن ما ؟!بلينهما الفصل   يلتم   حين الذو  يقبلها كي   ن،الم تضايفيْ  س م    ي يلكمن الفصل جمال وا 
 اإلضا ة  ي الجرّ  حر  معن  تقدير  ي المعنوية اإلضا ة  ي جليًّا نجده كما الجرّ  حر 

 .االنفصال من خالصة ا)صل  ي وهي ووظيفتها، قيمتها يعطيها 

 اإلضافة المقصد الرابع: أقسام
اإلضا ة ، و وهما: اإلضا ة المعنوية أو المحضة أو الحقيقية ،تنقسم اإلضا ة إل  قسمين

 محضة أو المجازية.اللير اللفظية أو 

 أوًل: اإلضافة المعنوية أو المحضة أو الحقيقية
ل بأْن يكون ثلّم حر  إضا ة م قّدر وا ق ا للفظ، وذلكوهي التي يكون المعن   يها م    ي وص 

كان المضا  إليه معر ة،  تفيد أمر ا معنوي ا وهو التعري  إنْ ها )ن  ؛ بعده ما إل  قبله ما معن 
 . 3كالمعنويةميت لذا س  ؛ كان المضا  إليه نكرة والتخصيص إنْ 

                                                           

 .2/352 ي مسائل الخْ  بين النحويين البصريين والكو يين، أبو البركات ا)ْنبلارّي، انظر: اإلنصا   (1)
 .3/58الن ْحو الوا ي، عباس حسن،  (2)
، خالد ، وشرح التصريح عل  التوضيح2/122، ، قدم له: إميل يعقوبابن يعيش ،لصّ فل انظر: شرح الم    3ك

، 3/22، عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد ، وشرح ابن عقيل1/273ا)ْزهلر ّي، 
 .223وانظر: إيضاح المشكل من المقرب، ابن ع صف ور، تحقي : جميل عويضة، ص
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بها انفصال المضا  من المضا  إليه، بمعن  أن  نوىها ال ي  )ن   ؛المحضةوسميت 
االّتصال  ملا بين طر يها م ْن قوةل ؛ 1كمن ضمير مستتر يفصل بينهما المضا  خال  

ا قد ت   ، 2كواالرتباط  . 3ك"الغرض منها نسبة المضا  إل  المضا  إليه )ن  " ؛سم  حقيقيةوأيض 
 اإلضا ة المعنوية  ائدت ها نسبة خصوصية بين الم ضا  والم ضا  إليه راجعة إل  عهد  

يجوز تعريفه ،  ْ يجوز الجمع  بينهما، وال مخاطبكل  يه، وهذا المعن  ي فيده كأل بينك وبينل 
ضا ته إل  نكرة  . 2كوا 

 وهي:  ،وتتجلى هذه اإلضافة في ثالثة أنواع

 لْم: كنحو تخصيصه بإضا ته إل  نكرةأي ، تعريفه المضا  أو تخصيص ي فيد نوع .1
 اكتسبت التخصيص بعد إضا تها إل  نكرة، وتعريفه بإضا ته إل  معر ة هنا  غْم ، امرأة
 هو النوع وهذا ،اكتسبت التعري  بعد إضا تها إل  معر ة هنا  غْم ، زيد لْم: كنحو

 . 5كحويينالغالب عند الن  
 ،، وهذا النوع يكون عل  قسمين تبع ا للمضا تعريفه دون ضا الم   تخصيص ي فيد ونوع .2

 هما:
ْ  للتعري  أن . أ  ال متا موقتع يقتع أن وضابطه بنكرة، تأويله يجب ولكن يكون المضا  قاب

ْيتتتد  ولْحتتتدله  ك :، نحتتتويقتتتع حتتتاال   كتتتأنْ ،  2كمعر تتتة يكتتتون تتتْم نلاقتتتة  : كنحتتتو ،أو تمييتتتز ا  ،جتتتاء زل  كل
ا لتتْمعطو  تتا علتت  متتدخول رب   أو ول لصتيللها ، النا يتتة  ، مثتتل: كر ب  رلجتل  وأخيتته  ، أو استتم 

 كقول الشاعر:،  7كللجنس

وا  ين يال م ْ      د  أناي ب   أب اْلموت  الذي ال   8كأبلاك  ت خل
                                                           

يابازخبّ الابن   ي شرح كتاب اللُّملع، عمل انظر: توجيه اللُّ   1ك  .252ص، ، تحقي :  ايز د 
 .2/37، ، عبد اهلل الفوزانلكة ابن ماانظر، دليل السالك إل  ألفيّ   2ك
 .2/122،، ا) ْشم ونية ابن مالكوني )لفيّ م  شْ ، وشرح ا)  3/228،، مصطف  الغْيينيةجامع الدروس العربيّ   3ك
 .1/223،، تحقي : موس  العليليل، ابن الحاجبصّ فل انظر: اإليضاح  ي شرح الم    2ك
 .577/ 2، ، تحقي : نوا  الحارثيريّ جل وْ لجل ا  ي معر ة كْم العرب، انظر: شرح شذور الذهب  5ك
 .175ص، ا)نصارّي، تحقي : محمد عاشور ابن هشام ي معر ة كْم العرب،  انظر: شرح شذور الذهب  2ك
، ابن هشام مير وعبادة عل  شذور الذهباإل ادة من حاشيتي ا)انظر: ، و 175ص ،المرجع الساب انظر:   7ك

 .225ص، ا)نصارّي، تصني : محّمد كيْني
ناْي،   8ك ، وهو لير موجود  ي ديوانه، وكذلك 1/322ن سب البيت )بي حية النميري  ي الخصائص، ابن ج 

ْوهلر ّي: تحقي : أحمد عطار،  ، 2/2257، 2/2221، 2/1282 ي الصحاح تاج اللُّغة وصحاح العربّية، الجل
اح، القيسي، تحقي : ، و ي إيضاح شواهد اإليض15/123، 12/12، 11/212و ي لسان العرب، ابن منظور، 



26 
 

ملة  ي التركيب كال أبلاك  نا نجد سقو ه   والدليل عل  ، ، والمعن  ال أب ا لك  ط الْم الم ْقحل
م ضا  إل   ب ا) ، 1كأب ا لك ال معن   ي ، أباك الك: تقول قد سيبويه أن العربذكر ما ذلك 

ملة ال علمللل لها  . 3كلمعن  اإلضا ة، وأ قحمت توكيد ا  2كالكا  بدليل ظهور الْم، والْم هنا م ْقحل

 المماثلة مطل  بهما أريد إذا  مثل و ليركاإلبهام، نحو:   ي ْ  تولم   ضا الم   يكون أن  . ب
نظيرك وشبهك وسواك  وكل ما هو بمعناهما من"،  2كوجه كل من كمالهماال  والمغايرة
؛ )نله ن  لم  ، 5كوشبهها" نل شيئ ا ب عينه إنله ن  إذا أ ضفنل إل  المعار  لم يلتلعر نل  ،ي خصاصل

 له ن  نكرات م بهمة
ثلكل ك: ك، وذلك قول 2ك  ؛ 7كت وص  بالنكرة  م ثلك له نلا   ملررت  ب رلجل  م 

ْثل ّيةل والغلْيري ة ت قد ر  عند تولل اإلبهام يتعذ ر اعتبار الخصوصّية؛  ،بين كل شيئين )ن  الم 
،  حينئذ  ي مكن اعتبار  8كه  غايرتالم ضا  إليه أو بم مماثلةب الم ضا   و ص  ل إال  إذا 

 َغۡيِر ٱۡلَمۡغُضوبِ  قوله تعال :، و   3ك مثل كل  اهلل   بعبد   مررت  ك الخ صوصّية  يتعر  نحو

آلِّينَ  ۡيِهمۡ لَ عَ  َوََل ٱلضَّ
  . 12ك 

 
 

 اإلضافة المعنوية معاني
                                                                                                                                                                     

، وبْ نسبة  ي ما يجوز للشاعر  ي ضرورة، محّمد القزاز التميمّي، تحقي : رمضان 1/282محّمد الدعجاني، 
د، تحقي : محّمد إبراهيم، 313عبد التواب، وصْح الّدين الهادي، ص ، و ي الكامل  ي اللُّغة وا)دب، الم برا

، و ي شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، تحقي : 2/315)ندلسي، ، و ي العقد الفريد، ابن عبد ربه ا3/122
، 2/122، و ي خزانة ا)دب ولب لسان العرب، البغدادّي، تحقي : عبد السْم هارون، 352لريد الشيخ، ص

2/125 ،2/127. 
 .2/272، ، تحقي : عبد السْم هارونانظر: الكتاب، سيبويه  1ك
 .832ا/ ،أبي الرب يع، تحقي : عّياد الثُّبيتي، ابن انظر: البسيط  ي شرح الجمل  2ك
 .12/11، ، أبو حي ان ا)ندلسّي الن ْحوّي، تحقي : حسن الهنداويكميل  ي شرح التسهيلذييل والت  انظر: الت    3ك
 انظر:، و 3/72،إل  ألفية ابن مالك، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : محّمد عبد الحميد انظر أوضح المسالك  2ك

 .578/ 2، ، تحقي : نوا  الحارثيريّ جل وْ لجل ا  ي معر ة كْم العرب، شرح شذور الذهب
 1/883، ، تحقي : يحيي مصريشرح الرضي لكا ية ابن الحاجب  5ك
 .2/5ابن السّراج، تحقي : عبد الحسين الفتلي،  انظر: ا)صول  ي النحو،  2ك
 .1/278 ،يّ ، خالد ا)ْزهلر  انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  7ك

 .121ص، ، تحقي :  خر قلدارلةيّ ر  شل خْ مل ل  ي علم العربية، الز  صل فل انظر: الم    8ك
 .332_ 1/331 ،، ابن الحاجب، تحقي :  خر قلدارلةانظر: أمالي ابن الحاجب  3ك
 [7: الفاتحة]  12ك
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ا  ،ب نلاء  عل  تقدير حر  الجرّ  ،حاة اإلضا ة الملعنوي ة ثْثة أقسامالنُّ  مقلس والم سمل  أيض 
وهذا التقدير يحتاج من ا إل  تذو   ي  ، ي الربط بينهما حر  اإلضا ة الواقع بين المتضايفين

ذل كل يرجع و  ،خل ل هذا الحر  تلقبع يوط التيأن ه يجب التقاط الخ بلْيدل ، ومعر ة القارئ به ه هم
ضيء حيوّية ناب عة من تعدد معناه،  ي  ه  ليكسب ،إل  السيا  الذي يكش  عن ل موض  الحر 

وقد س ميت ك ل عل  الضابط الذي يحوي هذه اإلضا ة،  بناء  ، ة تشغلها بهاللكلمة وظيفة نحويّ 
ْن، والظر ي ة  ،داللة معن  الحر إضا ة ب كاإلضا ة الْمي ة بمعن  الْم، والبياني ة بمعن  م 

 بمعن   ي.
 )بمعنى الالم( الالمي ةاإلضافة 

ْلك واالستحقا  وهي التي معناها  الملك تضي  اإلضا ة الم ن  حيث إ ،واالختصاص الم 
ا ، زيد   مال  ك: كقول مثل ،المالك إل  ، أي يملكه، وأيض  بمعن    ،ن هكابو ،كأبوه  بمعن  المال  لزيد 

 ، لك الغْمك : 1ككقولك مستحقه إل  ا)شياء من استح  ما تضي  أب  له وابن  له، وكذلك
 كما لهذا امستحق    يكون ،أخوك هو نحو  يصير له، أخ   وهو ،عبدك هو معن ب ، لك العبدكو

  . 2كيملك لما امستحق   يكون
مالك ا عل   مستح    كل وليس لملكه، مستح    مالك   لّ )ن  ك   الملك؛ من أعم واالستحقا 

 . 3كيكون المعن  كلْم لزيد ، ومعن ك سرج الدابة  أي كسرج للدابة  ،كلْم زيد  :نحو
( البياني ةاإلضافة   )بمعنى م ن 

ّز،  ثوب   هذاك، مثل:  2كالنوع بيان وهي التي معناها هذا ثوب من كبمعن  وسوار ذهب   خل
ا ا بكون المضا  هل ط  اب  وأم ا ضل  ،وسوار من ذهب  ،  5كالخزّ  من المضا  إليه مع صحة بعض 

، وكذلك السوار بالنسبة إل  إطْ  اسمه عليه واإلخبار به عنه، هنا الثوب بعض الخزّ 
ا إضا ة )ن ه ؛كيد  زيد   :قولك عل  البعض اسم الكل، تحرز ا من بشرط أْن يصد  ، 2كالذهب

                                                           

ّي، تحقي : ، الْماتانظر: ، و 2/122، قد م له: إميل يعقوب، ابن يعيش ،شرح المفصل :نظرا  1ك الّزّجاج 
 .123ص ،مازن المبارك

 .2/217، تحقي : عبد السْم هارون، هيْ ول بل يْ س   ،نظر: الكتابا  2ك
 .222ص، ، تحقي : علي حيدرابشّ خل الانظر: المرتجل  ي شرح الجمل، ابن   3ك

ة  ي الن ْحو، ابن إيلاز البلْغدلادّي، تحقي : يس (4)  .222أبو الهيجاء وآخرون، ص انظر: قواعد الم طلارلحل
ناْي، 2/122، قد م له: إميل يعقوب، ابن يعيش ،نظر: شرح المفصلا  5ك ، وانظر: اللُّملع  ي العربّية، ابن ج 

 .137تحقي : حامد مؤمن، ص
 .3/88، ابن مالك الطائي، تحقي : محّمد عطا، وطار  السّيد، نظر: شرح التسهيلا  2ك
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نلحل إليه ك  ، هذا م 1كعل  زيد،  هي بمعن  الْم ويد ال تصد  ،بعض إل  كل ابن  م نْ  ل  ا جل
ْ  ا لقول ابن كيسان وكثير من ،  3كه 377تك والفارسيّ   2كه 312تك السراج  الم تأخرين، خ 

 )ن  الم ضا  جزء منن  من؛ تأتي بمعإن ها  : 5كه 328كت والسيرا ي،  2كه 233كت
الم ضا  إليه
 . 2ك

يقع  شرط هذه اإلضا ة بعد تفكيكها بإظهار التنوين  ي المضا ، أنْ  منكما أن  
، كما  7ك خز   الثوبكأو   خز   ثوب   عنديكالم ضا  إليه صفة  للمضا  أو خبر ا عنه، نحو: 

تباع المضا  إليه للمضا  بدال  أو عط  بيان ونصبه عل  الحال أو إيصح  ي هذه اإلضا ة 
 . 8كتمييزال

التي تتضمنها اإلضا ة هي  كمن  إن   ، 3كاإلضا ة بيان الجنس من قصودوب ما أن  الم  
حل إطْ   اسمالمبيانلة   "وشرط كمن  ،الت ْبييني ة ، كما  ي قوله  12كالمجرور  ب ها عل  المبي ن" أْن يلص 
ورِ تعال :  ِن َوٱۡجتَنِنُوْا قَۡوَل ٱلزُّ ۡجَس ِمَن ٱۡۡلَۡوثََٰ فَٱۡجتَنِنُوْا ٱلرِّ

 . 11ك

                                                           

 .2/172، ، قد م له:  ّواز الشّعار، ابن عصفورالزجاجي انظر: شرح جمل  1ك
ه ، وله كتاب  ي أصول الن حو، انظر: إنباه الرواة عل  312هو أبو بكر محّمد بن السرّي السّراج كت (2)

 .122_ 3/125أنباه النُّحاة، القفطي، 
و، وله كتاب اإليضاح حْ م الن  هت  وهو إما377هو أبو علّي الحلسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي كت  3ك

، ، القفطيوالتكملة، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب الحّجة  ي القراءات، انظر: إنباه الرواة عل  أنباه النحاة
1/328 _323. 
، وكان بصريًّا ك و يًّا، وله كتاب الم هّذب وكتاب ه 233كت هو أبو الحسلن محّمد بن أحمد بن كلْيسان  2ك

، وانظر: إنباه الرواة عل  153، صيّ د  يْ بل غويين، الزُّ حويين واللُّ وكتاب لريب الحديث، انظر: طبقات الن  الحقائ ، 
 .3/58أنباه النحاة، القفطّي، 

هت ، وله كتاب شرح كتاب سيبويه، انظر: طبقات 328هو أبو السعيد الحسلن بن عبد اهلل بن المرز بان كت  5ك
 .113، صيّ د  يْ بل النحويين والل غويين، الزُّ 

 2/332، ، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركاتانظر: المساعد عل  تسهيل الفوائد  2ك
 .222ص، ، ابن الخشاب، تحقي : علي حيدرانظر: المرتجل  ي شرح الجمل  7ك
 .113ص، ، الكفراويانظر: شرح حسن الكفراوي عل  متن اآلجرومية  8ك
 .72انظر: شرح م لحة اإلعراب، الحريرّي، تحقي :  ايز  ارس، ص  (9)
 .1/882، ، الر ضيّ لكا ية ابن الحاجب ضيّ شرح الر    12ك
 [.32: الحج]  11ك
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م ال ي سم     ْ ا ي ميز هذه اإلضا ة عن التي ب معن  الْم أن  الم ضا  ب معن  ال وأهم مل
الم ضا  ب معن   ل  أن   الد ار  ال ت سم   زيد ا، ناهيك ع،  دلار  زيد  كباسم الم ضا  إليه، نحو: 

 . 1كاجالس اج سل  يه، نحو: كبلاب  سلاج  ،  الباب  مني سم   باسم الم ضا  إل كمن 
 )بمعنى في( الظرفي ةاإلضافة 

اب ط هلا أ الم ضا  إليه ظر  ا للم ضا  ْن يكونوضل
 ، 3كت فيد زمان المضا  أو مكانه،  2ك

أَۡربََعِة أَۡشهُر ُۖ  تََربُّصُ  قلوله  تعال :ك
 :وقوله تعال  ،أشهر معن  التلرلبُّص  ي أربعة تكون ب ، 2ك

 ِِحنَِي ٱلسِّۡجن َصَٰ يََٰ
ك


ب حجة أن  الظر  يمكن حمله عل  معن   ألفلوهاأكثر النحاة  ونجد أن   ، 5
 ،أثبتوا وجودها حاةلير أن  طائفة قليلة من النُّ  ، 2كالْم توسع ا، عليه سيبويه وجمهور النحاة

، وابن  3كوابن مالك ،  8كه 222تك ، وابن الحاجب  7كه 271كت جانيّ رْ منهم عبد القاهر الج  
 وليرهم.  11ك، والسيوطيّ  12كهشام

: ال نقولحملها عل  أن ها بمعن  الْم ب  12كه 282كت يّ ض  وقد أنكرها الر    ْ إن   :قائ
 ي اإلضا ة  كمن   إن  أدن  م ْبسة واختصاص تل  ؛  يكإضا ة المظرو  إل  الظر  بمعن  

                                                           

ياب عمل انظر: توجيه اللُّ   1ك  .252ص،  ي شرح كتاب اللُّملع، ابن الخباز، تحقي :  ايز د 
، ابن هشام ا)نصارّي،  تصني : محّمد انظر: اإل ادة من حاشيتي ا)مير وعبادة عل  شذور الذهب  2ك

 .222ص كيْني،
 .3/227، ، مصطف  الغْيينيانظر: جامع الدروس العربية  3ك

 [.222: البقرة]  2ك
 [.21: يوس ]  5ك
 .2/353عل  شرح ا) شموني )لفية ابن مالك، ابن الصّبان،  انظر: حاشية الصبان  2ك

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  عام  ول ع الهل مْ انظر: هل   7ك ْمع الجل ، وهو أبو 2/522 ي شرح جل
ْرجل  هت ، وهو واضع أصول البْلة، وكان من أئمة 271اني كتبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محّمد  الج 

للُّغة، وله كتاب أسرار البْلة، وكتاب دالئل اإلعجاز، والجمل  ي النلْحو، والعوامل المئة، انظر: ا)عْم، ا
 .23 _2/28، يّ ل  كْ ر  الزا 
، هو أبو عمرو جمال الدين ع ثمان بن عمر بن 1/873،، الر ضيحاجبالانظر: شرح الرضي لكا ية ابن   8ك

هت ، وهو صاحب كتاب الكا ية، انظر: الوا ي بالو يات، صْح الدين 222كتأبي بكر بن ي ون س الكردّي 
 .322و، 322 _13/321الصفدي، تحقي : أحمد ا)رناؤوط وتركي مصطف ، 

 .155ص، ، ابن مالك، تحقي : محّمد بركاتانظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  3ك
 .3/72م ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعي، إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشا وضح المسالكأانظر:   12ك
ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  امعول ع الهل مْ انظر: هل   11ك ْمع الجل  .2/522 ي شرح جل
ّي كت  12ك اج ب، انظر: 282هو م حّمد بن الحلسن الرضي ا)ْستلراباذ  هت ، وهو صاحب شرح الكا ية البن الحل

 .1/23، ، تحقي : عبد السْم هارونب لسان العرب، البغداديّ خزانة ا)دب ولب لبا
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 نحو: كوكب الخرقاء لسهيل، وعْوة   ،بمعن  الْم، هي التي ي قال لها إضا ة )دن  م ْبسة
يكن  يه الم ضا   إليه جنسل الم ضا   هي بمعن  الْم، وكلُّ إضا ة كانل ما لم  عل  ذلك كلُّ 
 . 1كدون ثالث لهما يها جنسل الم ضا   هي بتقدير كمن ، من  الم ضا  إليه

الحمل علت  الم تفت  عليته أولت  متن و حاة،  ة الظر ّية م ختل   يها عند النُّ نجد أن  اإلضا 
 . 2كالحمل عل  المختل   يه

قسموا حاة التوسع  ي الظرو ، ذلك بأن  النُّ ولعل السبب  ي ذلك االختْ  مرده إل  
، اآلخر به عنيتميز وجعلوا لكل من القسمين ضابط ا  ،متصر ة ولير متصر ة الظرو 

 .  يكمنصوب ا بتقدير  متصر  ال ي ستعمل إالّ ال الظر  لير 
قول العرب: كهذه  شاة  بواستدلوا عل  ذلك  ،كعند الكو يون إضا ة بمعن   أضا كما 

ْ  لا م عل  بالباطل   ه  صفل ول   2كه 223كت ورصف  أن  ابن ع   بلْيدل  ، 3كالحْلب   عند أي رلقود ، الحْلب   قود  رل 
ْلب هلا رلقود :وا)صل   ،باسم الفاعل باب الصفة الم شب هلة من كن أْن يلكونمي  إن ه ب قول ه:  ن  حل  ما، وا 

،  جعلل رلقود ا م بالغةو ص  ل الحْلب بأن ه  رلقود للما كان الرُّقاد عنده
 ْ  عل  ذلك بقولهم دلا  ، 5ك

بَۡل َمۡكُر ٱلَّۡيِل َوٱلنَّهَارِ تعال : 
ن   والنهار الليل   ، 2ك  ْل ماكرينما ي  ال يلمك ران وا  ع   مكلر  يهما،  ج 

لذلك م بالغة
 . 8كالغلةللم ب از اجم الفاعلية عل  ه أبو حيان بأن  ا)صل ر عها جاء بوهذا م،  7ك

 نْ مل  منهم  ،تقدير حر  الجّر  ي اإلضا ة بوجوده وعدم وجوده حاة حولآراء النُّ  تْ تلبلايلنل و 
ْ  ك هما حر ين عل  يقصرها نلحل  ام وهذا ،وكمن   ،مال   ي يْ نا ج   وابن سيبويه، من ك ل   إليه جل

مك ن بمع يرهل هو ماس  إل ماس ضم ا)و ل: قوله  ْ  والثانيّ  ،لله دلار ألي  اهلل عبد اركد: نحو  ال

                                                           

 1/881، ، الر ضيّ لكا ية ابن الحاجب ضيّ انظر: شرح الر    1ك
 .272ص، عل  ألفّية ابن مالك، ابن الناظم، محّمد باسل عيون الّسود انظر: شرح ابن الناظم  2ك

 .118ص، الن ْحوّي، تحقي : عبد الحسين الفتلي حيان وكت الحسان  ي شرح لاية اإلحسان، أبانظر: النُّ   3ك
هو أبو الحلسن علّي بن مؤمن بن محّمد بن علّي النلْحوّي الحضرمّي اإلشبيلّي حامل لواء العربّية با)ندلس   2ك

هت ، له كتاب الممتع، وكتاب المقرب، وكتاب شرح الج مل، انظر:  وات الو يات، محّمد بن شاكر 223كت
، وانظر: البلغة  ي تراجم أئمة الن ْحو واللُّغة، 112، 3/123الدين، تحقي : إحسان عباس، الم لقب بصْح 

 .213الفيروز أبادي، ص
 .2/172، ، قد م له:  ّواز الشّعار، ابن عصفورالزجاجي انظر: شرح جمل  5ك
 [.33: سبأ]  2ك
 .172/ 2، قد م له:  ّواز الشّعار، ورصف  ، ابن ع  الزجاجي لمل انظر: شرح ج    7ك
 .2/522، ، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداويعام  ول ع الجل مْ ع  ي شرح جل ام  ول ع الهل مْ انظر: هل   8ك
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ز ثوب اكهذ: نحو  منك ن بمع بعضه هو ماس  إل ماس ضم هو  ، زّ الخ بعض بوكالث و  ، خل
ز من ثوب ألي  .  2كحاةالنُّ  وجمهور  3كه 225كت ميّ رْ والجل  ، 2كورصف  ع   ابن وعليه ،  1كخل

ولي وهو  نبكم وت قد ر ،كالْم ب ت قد ر  قال: التقدير، بعبارة صر ح ملن وهناك ز   الج 
 .  5كه 227كت

ْيه   ابن وأبطل  م ضا  لّ ك   كون للزوم ؛حر  معن  عل  كونها   2ك ه327تك د ر ْست ول
 أي ، زيد كلْم وكذلك خز، من ثوب أي كمن  معن  عل   يصير ، خز ثوب  ك: نحو نكرة،
 . 7كلزيد لْم

 وتقدير كمن  تقدير عل  إضا ة :قال إذا إالّ  يلزم الإن ه  :ه  يْ ول ت  سْ ر  د   ابن قاله ام عل  وردوا
 . 8ككالثابت الم قد ر )ن   ؛ الْمك

 وأن    قط،  الْمك عن بم إالّ  تكون   ال اإلضا ة أن   إل   3كه 282ت ك الضائع   ابن   ذلهلبل و 
 الثوب    خزا  ثوب  ك  ي  الْمك ي قدار كان حيث   واالستحقا ، والم لك االختصاص معناها  الْمك

 . 12كأصله هو ابم للخز   م ستلحل   

                                                           

 .82ص، ، تحقي :  ائز  ارسيْ نا ع  ي العربية، ابن ج  مل انظر: اللُّ   1ك
 .1/223انظر: المقرب، ابن ع صف ور، ( 8)
ْرمّي الن    3ك ْحو، هت ، هو صاحب كتاب الم ختصر  ي الن  225وّي كتحْ هو أبو عمر صالح بن إسحا  الجل

 .2/82حاة، القفطي، انظر: إنباه الرواة عل  أنباه النُّ 
 
، 273ص ،، ابن الناظم، تحقي : محّمد باسل عيون الّسودة ابن مالكانظر: شرح ابن الناظم عل  ألفيّ   2ك

عل  ألفّية  ونيم  شْ شرح ا)  انظر: ، و 332ص ،، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركاتهيل الفوائدوالمساعد عل  تس
 .1/325 ،ابن مالك، ا) ْشم وني، تحقي : محّمد عبد الحميد

ولّي، تحقي : شعبان محّمدانظر: المقدمة الجزولية  5ك ، وهو أبو موس  عيس  بن يلللْلبْخت 131ص، ، الج ز 
ولّي المغربّي  ز  حاة، القفطّي، هت ، وهو صاحب المقدمة الجزولية، انظر: إنباه الرواة عل  أنباه النُّ 227كتالج 

2/378. 
ْيه  الفلسلوّي كت  2ك ه ، وله كتاب اإلرشاد والهداية، والهجاء، 327هو أبو محّمد عبد اهلل بن جعفر بن د ر ْست ول

بل حويين واللُّ انظر: طبقات النُّ   .112، صيّ د  يْ غويين، الزُّ
 .332ص، ، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركاتالمساعد عل  تسهيل الفوائد انظر: (7)

 .12/12، ، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : حسن الهندوايسهيلكميل  ي شرح الت  ذييل والت  انظر: الت    8ك
هت ، عالم بالعربية، أندلسّي، 282اإلشبيلّي كت هو أبو الحلسن علّي بن محّمد بن علّي بن يوس  الكثامي  3ك

مل   .2/333، يّ ل  كْ ر  ّي، انظر: ا)عْم، الزا اج  جّ ل للزّ وله كتاب شرح كتاب سيبويه، وكتاب شرح الج 
 .118ص ،الن ْحوّي، تحقي : عبد الحسين الفتلي انحي   وانظر: النكت الحسان  ي شرح لاية اإلحسان، أب  12ك
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ا نجده م، وهذا ،  ي كالْم، من أم ا ابن مالك  ذهب إل  أن ها ت قد ر عل  ثْثة أحر 
ْ   ي معظ  ونيّ م  شْ ، وا)    2كه 723كت ، وابن عقيل 1كم ش ّراح ألفيته، كابن هشامم تمث

 . 3كه 323كت
ت قدر عل  ثْثة أحر  الْم ومن و ي، وتميل  الباحثة إل  رأي ابن مالك بأن  اإلضا ة 

وهذا الحر   ،ّد من حر  جر متخيل يوصل المعن  بين المتضايفين، حسب الذو ب   )نه ال
 .، والضابط الم تمثل  ي هذه اإلضا ةا إل  تذو  و همه حسب السيا نّ يحتاج متقدر الم  

الت شبيه ،  عل  معن  كا  تشبيهّية   إل  أن  هناك إضا ة   نييالغْي ولهذا السبب ذهب 
 . 2كخدود  ال ولرد   عل  الدمع   ل ْؤلؤ   المشب ه، نحو: كانتثرل  إل  به الم شب ه ي ضا ل  أن وضابط ها

بأن  اإلضا ة عند أبي   ي شرحه ه 325كت يّ ر  هل ا)زْ الشيخ خالد  إليه ا ذهبل موالغريب  
 اإلضا ة أن إل  انحيّ  أبو وذهب حرو  الجر وال بنيته  ي قوله: " قدر بحر  منت  ان ال حيّ 

 . 5كنيته" عل  وال ذكروه مما حر  تقدير عل  ليست
ان بظاهر العبارة دون المعن ، ب )بي حيّ رل ن ارتشا  الض  النص موأظن  أن ه  أخذ هذا 

، وأن ها ليسْت عل  تقدير ه أن  اإلضا ةل ت فيد االختصاصان:" والذي أذهب  إليحيّ أبو  يقول 
 . 2كا ذكروه، وال عل  نيته"ن  محر  كم

استعرض  ي حديثه عن آراء  انأبا حيّ  ، نرى أن  الحقيقيّ  ولكي ن وضح النص بمعناه
ْيد   عل  رأي ابن كل   ي حاة  ي تقديرهم لحر  الجرالنُّ  ن ها إضا ة ، بأوالسيرا يّ  سانيْ إضا ة كيلد  زل

ْن لم يصح بها اإلخبار،  بعض إل  كل، بمعن  كمن ، ْ  اوا  ، اجابن السرّ ملا ذهب إليه ل   خ 
زٍّ ، ث  الْمكوأكثر المتأخرين بأن ها إضا ة بمعن   الفارسيّ و  م  علرلض رأي شيخه نحو: كثلوب  خل

أنواع  لك نوع  مناالستحقا ، والم    الْمك، ومعن   الْمكابن الضائع بأن  اإلضا ة بمعن  

                                                           

 .3/72، إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعي سالكانظر: أوضح الم  1ك
، هو أبو محّمد 23/ 3، عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد انظر: شرح ابن عقيل  2ك

ن أئمة الن حاة، وصاحب هت ، هو م723بهاء الدين عبد اهلل  بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن محّمد القرشّي كت
 .2/32، يّ ل  كْ ر  لفية ابن مالك الم سم  بشرح ابن عقيل انظر: ا)عْم، الزا أشرح 

، هو أبو الحلسن علّي نور الدين بن محّمد بن عيس  2/123، ، ا) ْشم ونية ابن مالكلفيّ وني )م  شْ شرح ا)    3ك
 .5/12، يّ ل  كْ ر  ا)عْم، الزا ة ابن مالك، انظر: هت ، صاحب شرح ألفيّ 323ا) شمونّي كت

 .3/227، ، مصطف  الغْيينيانظر: جامع الدروس العربية  2ك
 .1/272، يّ ر  هل ا)زْ خالد شرح التصريح عل  التوضيح،   5ك
، الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد، ورمضان عبد التواب انحيّ  و، أبمن لسان العرب برل ارتشا  الض    2ك

 .1821ص
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يد    1ك"م  بعد ذكر رأيه " والذي أذهب إليه أن  اإلضا ة...االستحقا ، ث  ، بمعن  أن  إضا ة كيلد  زل
ز  كص واالستحقا  مثل: ليست عل  تقدير حر  مما ذكروه  هي لْختصا ن  الخّز ؛ ) ثلوب  خل

 ت فيد ، ب قول ه بللْ ؤي د ا رأي شيخه ابن الضائعم   مستح  لثوب، وكذلك اليد مختصة لزيد،
ن   االخت صاص، ْلك، اإلضا ة تكون  لتارة االستعمال حسب م تعددة االختصاص جهات وا   للم 

م  : ك نحو ْل ي ل  و ودار  ك و  د  زل ير  كو  الد ار   سلْرج  : ك نحو لْستحقا  وتارة ، علمر   ، المسجد   حلص 
يك شلْيخ  : كنحو االخت صاص ل م طل    وتارة ي تلميذ  ك و  ألخ   . 2ك د  زل

 قال مثلما ؟!نيته وال الجرّ  حرو  من حر  بأي رت قدّ  ال اإلضا ة بأن مذهبه يكون  كي 
ا شمونيّ ا)    ذكر مما حر  تقدير عل  ليست اإلضا ة أن   إل  بعضهم ذهب: " شرحه  ي أيض 
ان الموجود  ي حيّ  أبيليل أن  قوله ي شبه قول ، بدحيان أبا ب ها يقصد هبأن   وأظن   ، 3ك"نيته وال

 . 2كمن لسان العرب رلبض  ارتشا  الكتابه 
ر بأي حر  قدّ أن  اإلضا ة ال ت  حدث عن تال يان من خْل هذا العرض يتضح أن أبا حيّ 

،  إن ه  ذكر أن اإلضا ة كت الحسان  ي شرح اإلحسانالنُّ   ي كتابه ،  الم تأملالجرّ   من حرو 
ْ  قاطع ا عل  قوله. 2كحاةك  ي كتابه تذكرة النُّ ، وكذل 5ك منكو  الْمكر بقدّ ت    ، يجد دلي

ْن نا لة القول أْن ن شير إل  أن  اإلضا ة و  البياني ة هي أكثرها شيوع ا، تليها الْمي ة لعلل م 
 . 7كقلةب  الظر ي ة بكثرة، ثلّم 
أن ها  إل   ذهب الفارسيّ  ،إل  المعدود حولها إضا ة العدد اإلضا ات الم ختل  ومن
لجنس إْن لم تكن بعضه بمعن  لهذا ا ؛: هذه المئةوالتأويل ،ْم نحو: كمئة درهم بمعن  ال

 المضا  بعض  يه  قال: بأن  المضا  أن ها بمعن  كمن  راج ذهب إل س  الإاّل أن  ابن ؛  8ككمن 

                                                           

  .1821 -1733، صالساب  المرجعانظر:   1ك
الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد، ورمضان عبد  انحيّ  و، أبمن لسان العرب برل انظر: انظر: ارتشا  الض    2ك

 .1821التواب ، ص
 .2/123 )لفية ابن مالك،ا) شموني شرح   3ك
رلب من لسان العرب، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد،  تم ذكره (4) سابق ا، انظر: ارتشا  الض 

 .1821ص
 .117ص، الن ْحوّي، تحقي : عبد الحسن الفتلي انحي   وكت الحسان  ي لاية اإلحسان، أبانظر: النُّ   5ك
 .323ص، الن ْحوّي، تحقي : عفي  عبد الرحمن انحي   وانظر: تذكرة النحاة، أب  2ك
 . 3/72 ،إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعي انظر: أوضح المسالك  7ك
 .12/12، ، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : حسن الهنداويكميل  ي شرح التسهيلذييل والت  انظر: الت    8ك
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 المعدودات إل  ا)عداد ويتضمن هذا النوع إضا ة عليه، اسمه إطْ  صحة مع إليه المضا 
 . 1كالمقدرات إل  والمقادير
م ،  هي و   ْ لذلك  )جزاء الشيء؛ اسمذهب أبو حي ان إل  أن  إضا ة كك ل  تأتي بمعن  كال

زائ بالوجود، نحو: كقبضت  ك ّل الدراهم  ال يجوز أْن يقع إال  عل  م تلجل
 . 2ك

 أو غير المحضة أو المجازّية ةاإلضافة اللفظيّ ثانًيا: 
 ،اإلضا ة اللفظيةلهذا سميت  ؛ 3كاللفظ دون المعن   وهي التي تكون  يها اإلضا ة عل

حذ  التنوين  بمعن  ،ال تفيد تعري  المضا  وال تخصيصه؛ بل الغرض منها هو التخفي و 
  ي تقدير ها)ن  ؛ محضةير ل وكذلك سميت ، 2كر أو نوني التثنية والجمعالظاهر أو المقدّ 

ا سميت االنفصال تكمن  ي  والحقيقة أن ها ،إضا ة ليست بالمعن ها ن  أ بمعن  ،المجازية، وأيض 
 . 5كالظاهر والصورة

:ضابطهاو   االستقبال، أو للحال كونها  ي بالمضارع شبيهة صفة المضا  يكون أنْ  : أوال 
وهي عل  ثْث صور: اسم الفاعل نحو: كضارب زيد ،  ، 2كالصفة لتلك معموال   إليه والمضا 

واسم مفعول نحو: كم عط  الدينار ، والصفة الم شبهة نحو: كحسن الوجه 
 . 7ك

،  إْن كان الم ضا  لير وص   أو وصف ا ليرل ثاني ا:   ْ أْن يكون الم ضا  وصف ا عام
؛   ي اإلضا ة محضةعامل  بت  من ضلرب  زل معن  واسم الفاعل بد  ، كالمصدر نحو: كعلج 
 . 8كس  نحو: كهذا ضارب  زيد  أم ،الماضي

                                                           

 .2/122 ،)لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني ونيم  شْ انظر: شرح ا)    1ك
 .12/13، ، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : حسن الهنداويسهيلكميل  ي شرح التّ ذييل والت  انظر: الت    2ك
، ابن يعيش، قد م لصّ شرح المف  انظر: ، و 82ص ،، الرُّمانّي، تحقي : إبراهيم السامرائيانظر: رسالة الحدود  3ك

 .2/127له: إميل يعقوب، 
عل  التوضيح، خالد  شرح التصريحانظر: ، و 3/228، مصطف  الغْييني، ةانظر: جامع الدروس العربيّ   2ك

 .1/282ا)ّزهلر ّي، 
ّبان،  انبّ انظر: حاشية الص    5ك  .2/322عل  شرح ا) شموني )لفّية ابن مالك، ابن الص 
، والكا ية 572/ 2، تحقي : نوا  الحارثي، ريجل وْ لجل ا  ي معر ة كْم العرب، الذهب شرح شذور انظر:  2ك

 .28ص ،، تحقي : صالح الشاعرحاجبال ي علم النحو، ابن 
، ، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : محّمد كيْنيانظر: اإل ادة من حاشيتي ا)مير وعبادة عل  شذور الذهب  7ك

 .222ص
 .3/25عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد،  انظر: شرح ابن عقيل  8ك
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ا وال تعريف ا، ومنثالث ا:  ْن كانل م ضا  ا  أاّل ت فيد تخصيص  ذلك دخول كر ب   عليه وا 
 الشاعر:  ي قول  ، 1كلمعر ة

نا ر بّ  يا رْ  مْ ْنك  م   م بلاعلدة  القل    مْ لب ك  طْ يل  كانل  لوْ  لاب ط  انلاوح  مل
  2ك

لَِغ ٱۡلَكۡعنَةِ قوله تعال :  نحو ،به النكرةص  و وت   ا بََٰ هَۡديََۢ
نحو:  ،وكذلك وقوعها حاال   ، 3ك

ْطف ه  كثلان يل   . 2كع 
ن ما ي فيد التخفي   ْيد   ،وا  و ائدت ه ترجع إل  اللفظ عل  نّية االنفصال نحو: كهذا ضارب  زل

يد ا :اآلن  عل  تقدير ن ما أ ضي ل طلب ا للخفة ،هذا ضارب  زل د ، وا  ومعناهما م ت ح 
 . 5ك

كأل  ت لعل  الم ضا  الذي إضا ته محضة ؛ )ن  اإلضا ة م نا ية كأل ال يجوز دخول كما 
ل   ؛ )ن  االسم ال يتعّر  من وجهين مختلفين وال م ت فقْين؛  ْ ت جمع بلينهما نحو: كهذا الغْم  رلج 

وجودهما  ي يجوز بشرط    ،عل  عكس الذي إضا ته لفظية ، 2كن وجه واحد إذا ع ّر بل م
ارب  نحو: كزلي ،ضي  إليه الم ضا  إليهأو عل  ما أ  ،الم ضا  إليه نحو: كالجعد الشعر د  الضل

 . 7كرأسل الجاني 
ْ  ا و  يبق  و جود ها  ي الم ضا   ،إْن كان الم ضا  م ثن  أو ملجموع ا جمع مذكر سالم خ 

ْيد   مع نحو: كهذان الضّ  ،ي غني علْن وجود ها  ي الم ضا  إليه ْيد  ، وكهؤالء الّضاربو زل اربا زل
 . 8كحذ  النون لإلضا ة

 
 ةصور اإلضافة اللفظيّ 

                                                           

 2/575، ، تحقي : نوا  الحارثيريجل وْ لجل ا  ي معر ة كْم العرب، انظر: شرح شذور الذهب  1ك
ولامع، الشنقيطي،  ع عل  هلْمع الهلولامعام  ول ر اللّ  ي الدُّرل و  ،232 ي ديوانه ص البيت لجرير  2ك ْمع الجل شرح جل
، ومغني اللبيب عن كتب ا)عاريب، ابن 1/372، وشرح أبيات سيبويه، السيرا ي، تحقي  محمد هاشم، 2/137

ولامع، السيوطيّ ام  ول ، وهلْمع الهل 222هشام، تحقي : مازن المبارك ومحّمد حمد اهلل، ص ْمع الجل ، ع  ي شرح جل
 .2/125، يْ نا ، وسر صناعة اإلعراب، ابن ج  2/525، تحقي : عبد الحميد هنداوي

 [.35: المائدة]  3ك
 .2/125، ، ا) ْشم ونية ابن مالك)لفيّ  ونيّ م  شْ انظر: شرح ا)    2ك
 .22-3/25عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد،  انظر: شرح ابن عقيل  5ك
ملل  ي الن ْحو،  (6) ّي، تحقي : علّي الحمد، صانظر: الج   .122الّزّجاج 
عل  ألفّية ابن  شرح ابن عقيلانظر: ، و 1/283، خالد ا)ْزهلر ّي، انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  7ك

، ابن مالك الطائّي، تحقي : شرح الكا ية الشا يةانظر: ، و 3/27، مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد
 .2/312عبد المنعم هريدي، 

 28.-3/27عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد،  انظر: شرح ابن عقيل  8ك
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 اسم الفاعل
 ارعمضال حركات عل  يجار ال لفاعال عل  الد ال  وصال ل  أن ه "  اسم الفاعل عوي عرّ 

 . 1كسكناته"و 
ي ا أو م ستأل ماسم الفاعل الم علر   ب لويعم  ْ  أو حاال  اض  يد ا ال  تقول: كجاء ،قبل ار ب  زل ضل

ولةمعن  الّ   بألك )ن   وذلك؛  أمس أو اآلن أو لد ا اربك لفعالو  ،ذي الملوص     ي ملعيل   ضل
يّ  أرْدت إ نْ   ضربك حلم تارة يحل  ،تحاالال ميعج ،  2كلليره أرْدت إ نْ   يْضربك ألو ،اْلم ض 

 بعده، ما جرُّ وتل  تخفي ،لل التنوينل  تحذ   أنْ  أردت التنوين  ي زيد، ولك ة إنْ  اإلضا ة لفظيّ 
 . 3كاسم هأن   بح كم المحضة باإلضا ة ت شب هه ككأن   التنوين، معن  قصد  ت وأنتل 

ا  ي السببي وا) ويعمل ْلمله   ،جنبياسم الفاعل أيض  ارب  ل  ْيد  ضل ضارب  ك، و نحو: كزل
علْمر ا 
 . 5كمعن  منصوبه إل  ،  اسم الفاعل مضا   2ك

نحو:  ،اسم الفاعل الم ضا  إل  ا)جنبي ي  يكون بحذ  التنوين أو النون منوالتخف
ا اسم المفعول ، وضار با عمر  ك، و كضارب  زيد   كم عطل  ا)جرة، ومكسو  نحو: ،وهذا يشمل أيض 

،  زيد  قائم  الغْم  كنحو:  ،نالسبلب ي  قد يكون  ي الم تضايفيْ إلي  أم ا اسم الفاعل الم ضا الفراء ، 
،  التخفي   ي الم ضا  بحذ  التنوين، و ي الم ضا  إليه بحذ  الضمير واستتاره  ي الصفة

ا اسم المفعول والصفة المشبهة  ب الخدام  ، و كحسن  الوجه  ، كذلكنحو: كم ؤد   ،وهذا يشمل أيض 
ك قائم  لْمه  ، واسم المفعول كم ؤد ب  خدام   وصفة م شبهة : نحو ،قد يكون  ي الم ضا  وحده

واسم المفعول كالم ؤد ب  ،نحو: كالقائم الغْم   ،كحسن  وجهه  ، وقد يكون  ي الم ضا  إليه وحده
 . 2كحسن الوجه  صفة المشبهة كالالو  ،الخدام  

 عمل يعمل هواالستقبال؛ )ن   للحال كان إذا المعار  من إليه يضا  بما يتعر   كذلك ال
قلعل  ما  كذلك نكرة؛ والفعل الفعل، قلعل  موقعه، ول فلة   وما ول  مررت  : كللمعر ة نحو وحاال   للّنكرة، ص 

                                                           

 .272ص ،وبل الصدى، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : محّمد عبد الحميد شرح قطر الندى  1ك
شرح انظر: و ، 3/112عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد،  انظر: شرح ابن عقيل  2ك

 .272ص ،وبل الصدى، ابن هشام ا)نصارّي، محّمد عبد الحميد قطر الندى
 .2/127، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوب، لفصّ انظر شرح الم    3ك
 .3/123عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد،  انظر: شرح ابن عقيل  2ك
 .1/282، خالد ا)ْزهلر ّي، انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  5ك
 .321/ 1، لكا ية ابن الحاجب، الر ضيّ  يّ ض  انظر: شرح الر    2ك
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و ضارب   برجل    إليه، أ ضي  بما يتعّر  ال )ّنه إْن أردتل الماضي؛ ذلك يجوز وال ، للد ا عمر 
 . 1كالّنكرات صفات وال أحواال   تكون ال  والمعار 

ذي هو  ي معناه عن  المضي علمللل  عل ه  الّ بم الكو يون عل  إعمال اسم الفاعل واحتج
ۥِ  ِسط  َوَكۡلنُهُم بََٰ ل : واستدلوا عل  ذلك بقوله تعا ،بالظاهر بِٱۡلَوِصيِد  ِذَراَعۡي

أعمللل ، حيث   2ك 
ط ا   ي ذراعيه  نصبهما به  ؛ة  ي ذلكجّ ال ح   :حويين قالوادل أن  الن  يْ وهذا عمل  ظاهر، بل  ،كباس 

 . 3ك، والحكاية تتناول الماضي كما تتناول المستقبلها حكاية حال)ن  
 اسُم المفعول  

 . 2كهوهو ما اشت    من  عل لملن وقع عليه،  يعمل عمل الفعل الذي لم ي سم   اعل
وب  عل ان مر وع ا به، نحو: كزيد  ملضيجوز  ي اسم المفعول أْن ي ضا  إل  ما ك  ،بد ه  ر 

وب  العلبد  بمعن  زيد  ملض رت  برجل  ضارب  ا)ب    ْ يجوز أْن تقول: ،، خْ  ا السم الفاعلر  كملرل
يد  زي  . 5كد اا ، وأنتل تقصد ضارب  أب وه  زل

ف ُة الُمش ب هةُ   باسم  الفاعل   الص 
فلة  الم شلب هة  عل  أن ها: " مصدر الْزم، للداللة عل   لفظ ملص وغ منوت عّر   الصا

 . 2كالثُّبوت"
: قولك  المضا " ، 8كإليه تْ يفل ض  ا أ  مل وهي  ي المعن  ل   ، 7كويجري إعراب ها عل  ما قلبللها

سلن   هذاك سلنلة   هذهكو ، الوجه   حل ل ها ثم ا)و ل االسم عل  تلقلع فة الصا   ،الوجه   حل  الوجه إل  توص 
ل  ، ضارب   هذا: تقول كما سببه، من شيء كلّ  وا  ؛ ضاربة   وهذه الرجل       الح سن أن   إالّ  الرجل 

ل" ههنا والض رب ،للوجه المعن   . 3كلألو 

                                                           

 .1/322، ابن الصائغ، تحقي : إبراهيم الصاعدي، ة  ي شرح الملحةحل مْ انظر: اللُّ   1ك
 [.18: الكه ]  2ك
ّشاب، تحقي : علي حيدر، ابن لمل انظر: المرتجل  ي شرح الج    3ك  .233 -238، الخل
ْر ، أبو الفداء، تحقي : رياض الخّوام  لن ي اش  ينّ انظر: الك    2ك  .1/331، الن ْحو والص 
 .3/122عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد،  انظر: شرح ابن عقيل  5ك
 .23ص ، : نصر اهلل نصر اهلل، تحقي ، الحمْويرْ شذا العر   ي  ن الص    2ك
 .282صدهان، الابن  ع،مل ة  ي شرح اللُّ انظر: الغرّ   7ك
 .223، ، الفارسي، تحقي : حسن  رهوداإليضاح العضديانظر:   8ك

ْيه، تحقي : عبد السْم هارون، الكتاب (9) ْيبلول  .1/135، س 
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سلن  ولج  يد  حل هله  وال تعمل إاّل  ي السببي نحو: كزل
 . 1ك

سلن  الولجنقول: كملررت   عندما  سلن   :)ن  المعن  ة؛ ،  هذه اإلضا ة  لفظيّ ه  برجل  حل حل
ولْجه ه  
 . 2ك

 ، إال   3كحاةإضا ته محضة عند جمهور النُّ   إنْ  ،أما إضا ة اسم التفضيل كأ ضل القوم 
 هي  ،ذهبوا إل  أن ها لفظية، أم ا إضا ة المصدر لمر وعه أو منصوبه الفارسيّ أن  الكو يين و 

 هي   5كه 528كت الطراوة وابن  2كه 252كت محضة عند الجمهور، خْ  ا البن بلْرهان
 . 2كلفظية إضا ة

افة الز م ةُ األسماُء المُ المقصد الخامس:   لإلض 
نها  لإلضا ة صالحة تلكونل  أنْ  ا)سماء    ي والغالب إ ن  ا)صل ا م  ما واإل راد، إ اّل بلعض 

أسماء أسماء الشرط، و أسماء اإلشارة، وا)سماء الموصولة، و كالضمائر، و ه ي متنع إضا لت
ثلملة ألفلاظ ا  ي العربية م ْزملة اإلضا ة ال تنفك عنها،  نّ  هي ت ضا ، لك   سوى كأّي  االستفهام

 : 7كقسمين قسم هذه  ا)لفاظنوت

 المفرد. إل  باإلضا ة يختص ما  .1
 ومنها ما يختص باإلضا ة إل  الجمل.  .2

                                                           

، وانظر: قواعد 3/121عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد،  انظر: شرح ابن عقيل  1ك
ة  ي الن ْحو، ابن إيلاز البلْغدلادّي، تحقي : يس أبو الهيجاء وآخرون، ص  .77الم طلارلحل

اني، تحقي : كاظم المرجانانظر: المقتصد  ي شرح اإليضاح  2ك ْرجل واعد ، وانظر: ق1/882، ، عبد القاهر الج 
ة  ي الن ْحو، ابن إيلاز البلْغدلادّي، تحقي : يس أبو الهيجاء وآخرون، ص  .77الم طلارلحل

 .1/273، خالد ا)ْزهلر ّي، انظر: شرح التوضيح عل  التصريح  3ك
 هت ،252كتالن ْحوّي ّي ر  بل كْ هو أبو القاسم عبد الواحد بن علّي بن عمر بن إسحا  بن بلْرهان ا)سدّي الع    2ك

 .2/212انظر:  وات الو يات، محّمد بن شاكر الم لقب بصْح الدين، تحقي : إحسان عباس، 
هت ، وله كتاب المقدمات عل  كتاب 528هو أبو الحسين سليمان بن محّمد بن عبد اهلل السبائّي المالقّي كت  5ك

 .3/132، يّ ل  كْ ر  و، انظر: ا)عْم، الزا حْ سيبويه، كتاب الترشيح  ي الن  
 .1825ص، الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد انحي  أبو ب من لسان العرب، رل انظر: ارتشا  الض    2ك
 .1/232انظر: شرح التصريح عل  التوضيح، خالد ا)ْزهلر ّي،  (7)
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 أوًل: ما يختُص باإلضافة  إلى المفرد:
 :وهي ،تنقسم ثْثة أقسامو  ؛إل  المفرد من ا)سماء ما يلزم اإلضا ة 

، وهتتي علتت  ثْثتتة  2كأي ال يجتتوز قطعتته عتتن اإلضتتا ة لفظ تتا :(4)لزم اإلضــافة لفًظــا ومعنــى .1
 أنواع:

 وقصتتارى وستتوى، ولتتدى، وعنتتد، وكلتتتا، كتتْ ذلتتك نحتتو:و  والمضتتمر، للظتتاهر يضتتا  متتا . أ
 . 3كلايته: بمعن  وحماداه، الشيء،

لفظ ا ومعن  سواء أكان اسم ا  م ثن   يكون  أنْ  ي الم ضا  إليه بعد ككْ وكلتا : وي شترط 
، وك ْلتا المرأتين ، أمظاهرا  نحو: كك ْ الر   للين  ضمير ا م ضمر ا ج 

إ م ا يلْبل غلن  تعال :  كقوله ، 2ك
ندلكل اْلك بلرل  آ أ  ٍّ ع  ْل تلق ل ل ه مل ا  ل ْله مل ا ألْو ك  د ه مل ألحل

 دون اللفظ، نحو: كك ْنا  لعل ، أو معن  5ك 
 . 2ككذا 

ا  نان   ك ْكوأيض  المعن : و  ،ت ضا   إل  م فرد بشرط أْن تتكرر، نحو: كك ْيل وك ْك م ْحس 
ك ْنا وك ْ زيد  وك ْكل م ْحسنان
 . 7ك

يد  ْ ي قال: كاثنين بتفري  وعط ،  وال يجوز إضا ة كك ْ وكلتا  إل   رأيت  ك ْ زل
 . 8كو ْمر  وعل 

، ، وذواتاوذوا وذات، ،ذوك بفروعه وذي وأوالت، أولي،: نحو وذلك بالظاهر، يختص وما  . ب
 . 3ك ، وذواتوذلو و

 ، وحدكك ،إل  جميع الضمائر ضا ي  سم ق   :عل  قسمين وهو ،بالمضمر يختص وما  . ت
  لبيكك :كرار وهيالتّ  ومعناها لفظا، ناةمث  ال مصادرالوهو  المخاطب بضمير يختص وقسم
 تستعمل وال إسعاد، بعد لك إسعاد ا: بمعن   سعديككو إقامة، بعد إجابتك عل  إقامة بمعن 

                                                           

 .2/28، ، تحقي : عبد اهلل الفوزانة ابن مالكانظر: دليل السالك إل  ألفيّ   1ك
 .125، صالفضلي ، عبد الهاديوحْ انظر: مختصر الن    2ك
 .233/ 1، يّ ر  هل انظر: شرح التصريح عل  التوضيح، خالد ا)زْ   3ك
 .12/28، ، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : حسن الهنداويسهيلكميل  ي شرح كتاب التّ ذييل والت  انظر: الت    2ك
 [.23إلسراء: ]ا  5ك
 .282، صتحقي : محّمد باسل عيون السود ، ابن الناظم،ة ابن مالكانظر: شرح ابن الناظم عل  ألفيّ   2ك
 .23/ 12، ، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : حسن الهنداويسهيلكميل  ي شرح التّ ذييل والت  انظر: الت    7ك
 .283، ص، ابن الناظم، تحقي : محّمد باسل عيون السودة ابن مالكانظر: شرح ابن الناظم عل  ألفيّ   8ك
 .177ص، ، عزيزة بابتيحوي الن  انظر: المعجم المفصل    3ك
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 بعد تداوال  : بمعن   دواليككو تحنن، بعد عليك تحنن ا: بمعن   حنانيككو لبيك، بعد إال
 . 1كإسراع بعد لك إسراع ا: بمعن   هذاذيككو تداول،

ّوز   الشاعر: قول  ي ، هذاذيكك  ي سيبويه ولقد جل
  2كالنحضا و ر  الع   ياص  عل  إل  يض  يمْ    اض  وخْ  ن اعْ وطل  كل يْ اذل ذل هل  ب ارْ ضل 

وهي من ا)لفاظ الم ختصة باإلضا ة إل   ،إل  ضمير المخاطب  هذاذيك حيث أضا 
 ضمير المخاطب.

 الشاعر: قول  ي ، دواليكك و ي
  3كسب  الل  لير   انل لُّ ك    ت  حل  كل يْ الل ول دل    هل  ثْ م   درْ بالب    ّ ش   د  رْ ب    ّ ش   إذا

 إل  باإلضا ة الم ختصة ا)لفاظ من وهي ،المخاطب ضمير إل   دواليكحيث أضا  
 .المخاطب ضمير

 وهو ،نفعله هاذين وم داولين، أي مسرعين :جّوز الحالية بتقدير  ي كْ البيتين ناه  
 . 2كمطلق ا مفعوال   كونه لير  يه يثبت لم للتكثير الموضوع المصدر و)ن   للتعري ؛ ضعي ؛

 هو)ن   ؛كذلك مردود وهو ة،الوصفيّ  البيت  ي  هذاذيكك  ي  5كه 272كت ا)علم زوجو  
 . 2كنكرة  ضرب اكو معر ة

                                                           

 .1/232، يّ ر  هل انظر: شرح التصريح عل  التوضيح، خالد ا)زْ   1ك
ْمع  ، وهلْمع الهلولامع1/235، يّ ر  هل ا)زْ خالد البيت لعجاج  ي شرح التصريح عل  التوضيح،   2ك  ي شرح جل

ولامع ، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ ، والكتاب، س  2/112، ، تحقي : عبد الحميد هنداوي، السيوطيّ الجل
، ابن دريد، تحقي : رمزي غة، وجمهرة اللُّ 1/227، ، محّمد هاشمه، السيرا يّ يْ ول بل يْ ، وشرح أبيات س  1/352

، ابن ، ولسان العرب5/232، ، الشري  ا)ْزهلر ّي، تحقي : محّمد مرعبلغة، وتهذيب الُّ 3/1273، بعلبكي
، ، تحقي : عبد السْم هارونا)دب ولب لباب لسان العرب، البغداديّ ، وخزانة 2/285، 3/517، منظور

 : نهذ اللحم هذا بعد هذا أي نقطعه. هذاذيكك، 2/122
وهو لير  ،1/235، يّ ر  هل ا)زْ خالد البيت لسحيم عبد بني حسحاس  ي شرح التصريح عل  التوضيح،   3ك

ولامع، السيوطيو  موجود  ي ديوانه، مع عل  شرح الجل ت   ليس للبرد البس   ي هلْمع الهلول ، وردْت برواية كحل
، 1/352، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ الكتاب، س    ي بْ نسبةو  ،2/123، تحقي : عبد الحميد هنداوي

 . 11/253، 3/517، ر، ابن منظو ، ولسان العرب1/238، ، ابن دريد، تحقي : رمزي بعلبكيغةوجمهرة اللُّ 
 .232 -1/235، يّ ر  هل انظر: شرح التصريح عل  التوضيح، خالد ا)زْ   2ك
هت ، وله كتاب 272هو أبو الحّجاج يوس  بن سليمان بن عيس  الشنتمرّي المعرو  با)علم النلْحوّي كت  5ك

مل يّ اج  جّ و )بي القاسم الزّ حْ ل  ي الن  مل شرح الج   ، انظر: معجم ا)دباء، ياقوت الحمويّ ل، ، وكتاب شرح أبيات الج 
 .2/2828، تحقي : إحسان عباس

 .3/122، ، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعية ابن مالكانظر: أوضح المسالك إل  ألفيّ   2ك
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، أي  2ك: بمعنتتت  يجتتتوز قطعتتته عتتتن اإلضتتتا ة لفظ تتتا  قتتتط 1كلزم اإلضـــافة معنـــى دون اللفـــظ  .2
،  بعتضك،  لّ ك تك: ، نحتوض عنه بتنتوين العتوضيعو مع نية المعن  بالتيحذ  المضا  إليه 

 . 3ك أيك
نحتتو:  ،: أي أن تته يجتتوز قطعتته عتتن اإلضتتا ة لفظ تتا ومعنتت اللفــظ والمعنــى لزم اإلضــافة دون  .3

 ،مثتل: د ْونل وق تتد ام وأمتام ووراء وخلت  و تتو  وتحتت ويمتين وشتتمال وأستتماء الجهتات قبتل وبعتد
   2كوهي: الثْثة معربة وا)خيرة مبنيةوتأتي هذه ا)سماء عل  ا)حوال 

 . وبعدهجئتك قبل الصبح كذكر المضا  إليه، مثل:  . أ
 قول الشاعر:ك ،وتترك بدون تنوين ،حذ  المضا  إليه مع نية اللفظ . ب

  5ك اط  ول العل  ه  يْ لل   عل ولل طفت مل ا عل  مل   ة ابل   قرل ولل مل  لّ ك   ىادل بل  نل ومن قل 

 :قول الشاعركحذ  المضا  إليه مع عدم نية اللفظ والمعن ،   . ت

  2كيمم  الحل  اء  المل ب   صُّ لل أل  اد  كل أل   ْ  بْ قل  ت  نْ ك  ول  اب  رل الش   يل ل   اغل سل  ل 

ِ : قولته تعتال ك ،حذ  المضا  إليه مع نية المعن  و ي هذه الحالتة ت بنت  علت  الضتم  . ث َّ َِ

ٱۡۡلَۡمُر ِمن قَۡنُل َوِمنَۢ بَۡعُد  
 . 7ك

بهام،  إذا هو أن  لها شلبله ا بالحر  ل توللها  ي اإل  ي أّنها ب نيت عل  الضم؛ والسبب
 ا هي مقطوعة عنه،م معن  اإلضا ة، ومخالفة النظائر بتعريفها ب معن  إل  ذلك تلضمن انضم

                                                           

 .2/28، ، تحقي : عبد اهلل الفوزانة ابن مالكانظر: دليل السالك إل  ألفيّ   1ك
 .3/111 ،إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعي انظر: أوضح المسالك  2ك
 .2/28 ،إل  ألفّية ابن مالك، تحقي : عبد اهلل الفوزان انظر: دليل السالك  3ك
، سهيلكميل  ي شرح كتاب التّ ت  الذييل و الت  انظر: ، و 122-125 ، عزيزة بابتي، صوحْ انظر: مختصر الن    2ك

 .75-12/72ان الن ْحوّي، تحقي : حسن الهنداوي، أبو حيّ 
ولامع، السيوطيّ   5ك ْمع الجل ، وشرح قطر الندى وبل 2/132، هكذا البيت بْ نسبة  ي هلْمع الهلولامع  ي شرح جل

خالد ، وشرح التصريح عل  التوضيح، 22، ص، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : محّمد عبد الحميدالصدى
 .1/718 ،1/222، يّ ر  هل ا)زْ 
 ،، تحقي : عبد السْم هارونالبيت ليزيد بن الصع   ي خزانة ا)دب ولب لباب لسان العرب، البغداديّ   2ك
إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشام  ، وبْ نسبة  ي أوضح المسالك512 ،522 ،2/525، 223، 1/222

، ابن الصائغ، تحقي : إبراهيم الملحةحة  ي شرح مل ، واللُّ 3/133، ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعي
 .2/322، الصاعديّ 

 [.2 الروم:]  7ك
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  لذا استحقتْ   يكمل بذلك شبه الحر ؛ ا ي ضا  إليه دون لفظه وأعربت، إذا ن وي معن  م
تنبيه ا عل  عروض سبب البناء البناء؛ )ن ه  أقوى ا)حوال

 . 1ك
ح بما ت ضا  إليه، أو ن ويل معن  لفظه، حت   إذا لم ي نول معن  ما ي ضا  إليه، أو ص را 

 ي ا)سماء،  عل  مقتض  ا)صل صار كالمنطو  به، لم ي كمل  يها شبه الحر ،  بقيتْ 
 . 2ك، إذ ا)صل  ي ا)سماء اإلعراب أعربتْ 
اسم لمكان االجتماع، م ْزم للظر ّية واإلضا ة، وقد تبن  عل  السكون :(مع)

 بناء   ، 3ك
 :كقول الشاعر،  2كعل  ل غة  ربيعة

ْنك م  ولهلوايل ملْعك مْ   لريشي ت ك ْم ل ملاملا    م  ْن كانلْت زيارل   5كوا 
ذا التق  ساكن ، نحو:  انوا  ها، وقد تقطع عل  اإلضا ة،  تنصب حاال  جاز كسر ها و تح 
 . 2ككجاء زيد وعمرو مع ا 

 ثانًيا: ما يختص باإلضافة إلى الُجمل
 :وهما ،ويكون عل  قسمين ،مختص بالجمل وهو ضا ةاإلهناك ما يلزم 

ــا . أ ة مثتتل: ة والفعلّيتتمتتا ت ضتتا  إلتت  الجمتتل االستتميّ  الظتترو  متتن ،اإلضــافة إلــى الجمــل ُمطلًق
 . 7كللزمان  إذكو، للمكان  حيثك

  (حيث)
ضا تها ة، عليّ  مأ ةاسميّ  كانت سواء الجملة إل  وت ضا  الضم، عل  مبني مكان ظر   وا 

 :الشاعر قول ذلك ومن ، 8كالمفرد إل  إضا تها شذت وقد أكثر، ةالفعليّ  إل 
ْيث   ىرل تل  أم ا   1كع االم   اب  هل كالش   يضيء نجم ا   طالع ا س هيل   حل

                                                           

، وشرح 1/272، ، ابن ط ول ون، تحقي : عبد الحميد الكبيسية ابن مالكون عل  ألفيّ ول  انظر: شرح ابن ط    1ك
 .282، ص ، ابن الناظم، تحقي : محّمد باسل عيون الّسودة ابن مالكابن الناظم عل  ألفيّ 

 .287، ص شرح ابن الناظم عل  ألفّية ابن مالك، ابن الناظم، تحقي : محّمد باسل عيون الّسودانظر:   2ك
 .285-282، صشرح ابن الناظم عل  ألفّية ابن مالك، ابن الناظم، محّمد باسل عيون السودانظر:   3ك
ْوز ّيةة ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    2ك  .521ص، ، ابن قليام الجل
ْنك م   ي ديوان جرير، جرير، ص  5ك نكم ولهلولاي م   .212ورد البيت برواية كولر يشي م 
 .521، ص، ابن قيم الجوزيةة ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    2ك
 .232، صالمرجع الساب انظر:   7ك

 .2/51، ، عبد اهلل الفوزانة ابن مالكألفيّ حل انظر: دليل السالك إل    8ك
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  .به ي عتد   ال العرب كْم عند شاذ وهذا ،كس هيل  المفرد إل  كحيث  الشاعر أضا  ه نا
 ش، كقول الشاعر:فل ا)خْ  ندمعن  الحين ع لوقد تلحم  

م هدل ه قل اقل وى سل هْ تل  ث  يْ حل    ه  ب   عيش  يل  ل  قْ   عل تل فل لْ ل  
  2ك

بلما ي رلاد  ب ها  ،والمقصود كبحيث تهوى  أي حين تهوى  .أي مكان سقوط ساقه ، 3كالمكانور 
 (إذ)

  بشرط ةاالسميّ  الجملة إل   إذك وت ضا  ، معك بمنزلة الزمن من مض  مال ظر  وهي
ْ    يها المبتدأ خبر يكون أالّ   ةالفعليّ  الجملة إل  ت ضا  وقد ه،يْ ول بل يْ س   ذلك عل  نّص  ماضي ا،  ع

هِ : نحو لفظ ا ال ومعن  مثل، كما لفظ ا ماضي ا  علها يكون أن بشرط  مُ  َۧوإِۡذ يَۡرفَُع إِۡبَرَٰ

ٱۡلقََواِعدَ 
إِۡذ : تعال  قوله  ي بقسميها ةوالفعليّ  ةاالسميّ  الجملة إل  إضا تها تجتمع وقد ، 2ك

ِحنۥِِ  ََل تَۡحَزۡن  َكفَُروْا ثَانَِي ٱۡثنَۡيِن إِذۡ  أَۡخَرَجۥُ ٱلَِّذينَ  هَُما فِي ٱۡلَغاِر إِۡذ يَقُوُل لَِصَٰ
 . 5ك

ض عنه عن اإلضا ة لفظ ا ال معن ، بحيث ي حذ  الم ضا  إليه ويعوّ   إذكويجوز قطع 
ۡؤِمنُونَ يَۡفَرُح ٱۡلمُ  َويَۡوَمئِذ  كقوله تعال :  ، 2كبالتنوين

 . 7ك
 ة مثتتل:بمعنتت  أنتته يختتتص بإضتتا ة إلتت  الجمتتل الفعلّيتت اإلضــافة إلــى جمــل األفعــال خاصــة، . ب

 . 8ك لم اك، و إذاك
 (إذا)

 إل  إال   ضا ت   وال ، 2كلالب ا الشرط معن  يحمل ، 1كالزمن من يستقبل لما ظر  هي
 . 2ك ل سكإذا تلجل س  أج، و إذا ق متل ق مت  ك: حم ل معن  الس بلب ي ة، نحو)ن ها تل  ؛ 3كة عليّ  جملة

                                                                                                                                                                     

، وخزانة ا)دب 178، صا)نصاريّ  هكذا البيت بْ نسبة  ي مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب، ابن هشام  1ك
ْمع 7/11، 7/3، البغدادّي، تحقي : عبد السْم هارون، ولب لباب لسان العرب ، وهلْمع الهلولامع  ي شرح جل

وامع، السيوطيّ   : ش علة نار ساطعة. الشهابكنجم،  : س هيلك، 2/212، ، تحقي : عبد الحميد هنداويالجل
، تحقي : عبد ، وخزانة ا)دب ولب لباب لسان العرب، البغداديّ 73البيت لطر ة بن العبد  ي ديوانه، ص  2ك

، وهلْمع 2/322، ، ابن الصائغ، تحقي : إبراهيم الصاعديّ محة  ي شرح الملحة، واللُّ 7/13، السْم هارون
وامع، الهلولامع ْمع الجل  .2/211 السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  ي شرح جل

 .522_ 1/521،  ي إيضاح الّتسهيل، السلسيلّي، تحقي : الشري  عبد اهلل البركاتي انظر: شفاء العليل  3ك
 [.127: البقرة]  2ك
 [. 22: التوبة]  5ك
 .177ص، ، عزيزة بابتيل  ي النحوصّ انظر: المعجم المف    2ك
 [.2: الروم]  7ك
ْوز ّيةة ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    8ك  .232، ص، ابن قليام الجل
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 الحينية (لم ا)
 إال   ،ةاسميّ  هاأن  إل   منهم طائفة ذهبت إذ وحر يتها، اسميتها بين  الم  ك  ي حاةالنُّ  اختل 

 . 5كلوجود وجود حر  هان  إ :قال حيث ،حر يتهاإل   ذهب هيْ ول بل يْ س   أن  

 الظروف التي تالزم اإلضافة لفًظا ومعنىالمقصد السادس: 
زم اإلضا ة هي: الظرو  ومن ْسطكو ، بينكو ، عندكو ، لدنك التي تْ    .ول

   (لدن)
ْضرلة، الق ْربوالم راد بها   عندك بمعن  : نحو والمكان، الزمان  ي الغاية البتداء   وهي والحل

ْة للد نْ  منك أي   ،كذا مكان   إل  الحائط لدن منكو ، أي الزمن، كذا وقت   إل  العلْصر صل
وهي   للد نْ  و ،وللدْ  ،وللْدنل  ،وللْدن   ،ول د   ،وللد   ،وللدلنْ  دلى،لل ك قال:ي   ،المكان، و يها ثماني لغات

 :وهي أمور بستة تختص هاأن   إال   ، 2كا)صل وا)كثر استعماال  

 و تي ، لدنته ومتنك ، عنده من جئتك: نحو  ي يتعاقبان ثم ومن الغايات، لمبدأ مْزمة أنها .1
ۥُ َرۡحَمة  : التنزيل ل َءاتَۡينََٰ ۥُ ِملن لَّلُدنَّا ِعۡلم  ۡن ِعنِدنَا َوَعلَّۡمنََٰ امِّ

  تْ ، عنتده جلستتك: بختْ  ، 7ك 
 .هنا االبتداء معن  لعدم ؛ لدنه جلستك: يجوز

 لالب ا ما تستعمل مجرورة بمن. .2
ۥِ حيث قرئ بلغتهم  ، ي لغة قيس أنها تكون مبنية إالّ  .3 ن لَُّدنِ مِّ

  8ك 
 جواز إضا تها إل  الجمل. .2
  رادها قبل لدوة، مثل قول الشاعر:جواز إ .5

  1كلغروب تنل دل   ت  حل  وة  دْ ل   ند  لل     مه  نْ م   ب  ل  الكل  رل زجل مل  ير  هْ م   الل زل  امل  ل 

                                                                                                                                                                     

 .2/232، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ الكتاب، س    1ك
 .282ص ،عل  ألفّية ابن مالك، ابن الناظم، تحقي : محّمد باسل عيون الّسود انظر: شرح ابن الناظم  2ك
، انظر: التعلي  وكش  الّنقاب عل  نظم 2/181، ، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوبلفصّ شرح الم  انظر:   3ك

 .37قواعد اإلعراب، عبد الرحمن السعدي، ص
ي، ابن أبي الربيع، تحقي : عّياد الثُّبيتي انظر: البسيط  ي شرح جمل  2ك  .2/872، الّزّجاج 
 .2/222، تحقي : عبد الحميد هنداوي، امع، السيوطيّ ول ع الجل مْ امع  ي شرح جل ول ع الهل مْ انظر: هل   5ك

 .2/122، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوب، فصلشرح الم    2ك
 [.25: الكه ]  7ك
 [.2: الكه ]  8ك
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 ثبوت  ي الفاعل باسم  لدنك لشبه ؛بالمفعول التشبيه ا عل  التمييز، أو عل  تنصبها إم  
 .اسمها مع محذو ة  كانكلت أو خبر ا أخرى وحذ ها تارة نونها

 . البصرة لدن منك: تقول وال ، البصرة عند من السفرك: نحو  ضلة، إال تقع ال هاأن   .2
 القول هذاك: نحو والمعاني، لألعيان ظر ا تكون هاأن   ل:األوّ وتكون عل  وجهين وهما،  ،(عند)

 . به علم  ْن عندكو ، صواب عندي
نْ  ، مال عنديك: تقول كأن   الثاني:  كان إذا إال ؛ مال لديك: تقول وال عنك، لائب ا كان وا 

 .حاضر ا
ْسط   بمعن ا)مكنة ظرو  من ظر   هو ،(ب ي ن) و زيد   بينل  الدار  ك: قولك نحو ، كول  ، وعمر 

ْسط  معناها كان حيث   من االشتراك ت وج ب وهي  :، نحو صاعد ا اثنين بين بحيث تكون ،كول
 . 2ك الزيدلْين بين المال  ك
س ط) ْسط، مثل: ظر  مكان بتسكين السين وهي ،(و  ك كول   ي استقرّ  هأن   أخبرت إذا ،د ْهن  رأس 

  تعرب مفعوال   ولسلطله ، ضربت  ك ويكون اسم ا إذا  تحت سينه، مثل: ،ظر  ا تكون  الموضع؛ ذلك
لقول ثعلب: ما كان أجزاء تنفصل ق لت   ،ا ويجعلونلها ظر  اي فراق ون بينهمالكو يين ال  أن  بلْيدل  ، 3كبه

ْسط يه كوسْ  يه: القوم  ،  ي حين ما كان م نضم ا بْ أجزاء وال تفرُّ  ق لت    ط  نحو: كال تقعد ول
سلطل  نحو: كولصلا ولسلط  . 2كالض حل   كول

 اإلضافة : أحكامالسابعالمقصد 
ا تنفرد به ل ك ل نل المعلوم  أن  م   كم  تلنماز  به عن  لإلضا ة أحكام   ول  أْن يلكون،  لا)ل قاعدة ح 

ح هنا ه وها بالبحث  ل ضوابط استلهم ْ ضعها النحاة ول ذي و ذه ا)حكام الّ ليرها، وسو  نوض 
 هناك أحكام لإلضا ة بشكل عام وأحكام للم ضا  إل  ياء الم تكلم.والتنقيب والتمحيص،  

                                                                                                                                                                     

، ون سبل إل  س ْفيلان بن حرب  ي الحيوان، الجاحظ، 8/22البيت بْ نسبة  ي كتاب العين، الفراهيدي،  (1)
، وربيع ا)برار ونصوص 335ثمار القلوب  ي المضا  والمنسوب، الثعالبّي، ص، وكذلك  ي 1/223

 .2/321ا)خبار، الز ملْخشلر ّي، 
 .2/122، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوب، لفصّ شرح الم    2ك
د، تحقي : محّمد عظيمة، انظر: المقتضب  3ك ، ابن يعيش، قد م لفصّ شرح الم  وانظر:  ،322-2/321، الم برا

 .2/123له: إميل يعقوب، 
 .233_1/238،  ي إيضاح التسهيل، السلسيلّي، تحقي : الشري  عبد اهلل البركاتي انظر: شفاء العليل  2ك
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 إلضافة بشكل عامأوًل: أحكام ا
ر ابن هشام هذه ا)حكام ا لقد حلصل كم  تي وسلّماها تحت عنوان ا)مور الّ  ، ي أحدل عشر ح 

 وهي: ، 1كيكتسبها االسم باإلضا ة
 ويكتسي من المضا  إليه ،لواحد  بعينه   وصار المضا  تعر    ل ْم زيدكنحو:  ،التعريف .1

 . 2كتعريفه
ْن لم وا   ،خصصته باإلضا ة وزال عنه بعض الشاياع، كراكب  لرلس نحو:  ،التخصيص .2

ذا كان المضا  إليه نكرة، لم يتعر   يتعّر  كلملا تعّر ل كلْم   ي قولك: كلْم زيد ، وا 
ن   منه المضا ؛ )ن ه يأخذ منه التعري ،  إذا لم يحصل لألصل كان الفرع بعيد ا منه، وا 

 ي الم ضا  الذي هو كراكب  صل مثله ح   اختصاص رسك ي المضا  إليه الذي 
 . 3ك

؛ )ن  التنوين يدل عل   2كخْل وجوب حذ  التنوين  ي آخر الم ضا  من ،التخفيف .3
 اتصال االسم،  إدخال التنوين نقضانفصال االسم وكماله، خْ  ا لإلضا ة التي تدل عل  

وكذلك حذ  نون ،  ركبت  سيارةل خليلك نحو: ، 5كلمعن  اإلضا ة؛  لذلكل ي خف  التنوين
يسير كنحو:  ،الم ثن  وجمع المذكر السالم وم لحقاتهما وهي النون التي تلي حر  اإلعراب

وهو  إذا أردت الحال أو االستقبال ، 2ك حاملو العلم محترمون ،جانبي الطري   الناس عل
م ختص باإلضا ة اللفظية
يجوز تي ال تلي حر  اإلعراب  ْ خْ  ا للنون ا)صلية الّ  ، 7ك

 . 8كحذ ها

                                                           

، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : مازن المبارك، ومحّمد حمد اهلل، انظر: مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب  1ك
 .573 _522ص
اني، تحقي : كاظم المرجانمقتصد  ي شرح اإليضاحانظر: ال  2ك ْرجل ، وانظر اللُّملع 1/872، ، عبد القاهر الج 

ناْي، تحقي : حامد مؤمن، ص  .137 ي العربّية، ابن ج 
اني، تحقي : كاظم المرجانانظر: المقتصد  ي شرح اإليضاح  3ك ْرجل  .873_1/872، ، عبد القاهر الج 
، واإل ادة من حاشيتي ا)مير وعبادة عل  2/32، ، عبد اهلل الفوزانة ابن مالكانظر: دليل السالك إل  ألفيّ   2ك

 .223ص، ، ابن هشام ا)نصارّي، تصني  محّمد كيْنيشذور الذهب
ّي، لمل انظر: شرح ج    5ك  .171-2/172، ، قد م له:  و از الشّعارورصف  ، ابن ع  الّزّجاج 
 .2/32، ، عبد اهلل الفوزانة ابن مالكدليل السالك إل  ألفيّ انظر:   2ك
، ، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : مازن المبارك، ومحّمد حمد اهللانظر: مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب  7ك

 .525ص
 .2/33، ، عبد اهلل الفوزانة ابن مالكانظر: دليل السالك إل  ألفيّ   8ك
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قلب ح الكْم ،  ،  إن  الوجه إْن ر   ع مررت  بالرجل الحسن  الوجه  كنحو:  ،إزالة القبح أو التجوز .2
بل حصل التجوز بإ ْن ن ص  الوص   جرائكلخلو الصفة لفظ ا عن ضمير الموصو ، وا 

 ة.وهذا خاص باإلضا ة اللفظيّ  ، 1كالقاصر مجرى التعدي
ا المضا  يكون أنْ  بشرط ،تذكير المؤنث .5 قامة عنه، لْستغناء صالح   إليه المضا  وا 

 :الشاعر قولكالجملة،   ي المعن  صحة مع ،م قامله

 ير او  نْ تل  اد  دل زْ ي   ىول الهل  ياص  عل  ل  قْ عل ول    ىول هل  ع  وْ طل ب   و   س  كْ مل  ل  قْ العل  ارة  نل وا   
 من التذكير اكتسبت هاأن   إال   ، إنارةك وهو مؤنث عن خبر هأن   مع  مكسو ك ذكلر حيث  

  . 2ك العقلك إل  إضا تها
أْن يكون الم ضا  جزء ا من المضا  إليه ،تأنيث المذكر .2

،  أصابعه   بعض   طعتْ كق   :نحو ، 3ك
 ؛ ا)صابعك وهي ،إليه المضا  من التأنيث اكتسب لكونه ؛إليه المسند الفعل حيث  أنثل 
ْ  له،  2كإليه بالمضا  عنه االستغناء لصْحية يَۡوَم تَِجُد ُكلُّ نَۡفس   كقوله تعال : ،أو ك

 ، 5ك
  قد أنث الفعل تجد لتأنيث  اعله المضا  كل الذي اكتسب التأنيث من المضا  إليه، أو

 كقول الشاعر: ، 2كوصف ا  ي المعن  له
  7كيرض  وطوين عل  يل  و  طوين ط     يض  قْ  ي نل  تْ عل رل ي أسْ ال  يل الل   لل و  ط  

ه اكتسب التأنيث من المضا  إليه ن  ) ؛ طولكعل    أسرعتكاد الضمير هي  ي  قد أع
 . 8كالليالي

 تأنيث    م راعاة المعن ، للفلسد ح ذ  لو بحيث   المضا ، عن االستغناء يصح   لم إذا اأم  
 جاءلتك ي قال:  ْ ، خليل لْمة سا رتْ كو ، اطمة  ل ْم   جاءل ك نحو ،واجبة تذكير ه   أو المضا 

 . 1كالمعن  لفسد المثالين؛  ي المضا    ح ذ  لو إذ ، خليل لْمة   سا رك وال ، اطمة  لْم  
                                                           

، ، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : مازن المبارك، ومحّمد حمد اهللعاريبمغني اللبيب عن كتب ا)  1ك
 .522ص
 .1/288، عل  التوضيح، خالد ا)ْزهلر يّ  شرح التصريح :انظر  2ك
 .2/21، ، عبد اهلل الفوزانة ابن مالكلفيّ أانظر: دليل السالك إل    3ك
 .1/288، عل  التوضيح، خالد ا)ْزهلر يّ  انظر: شرح التصريح  2ك
 [.32]آل عمران:   5ك
 .22_2/21انظر: دليل السالك إل  ألفّية ابن مالك، عبد اهلل الفوزان،  (6)
، 132، ص، الرازيّ غةورد البيت  ي عجزه برواية كنقضن كلي ونقضن بعضي   ي الصاحبي  ي  قه اللُّ   7ك

 .2/225، ، تحقي : عبد السْم هارونوخزانة ا)دب ولب لباب لسان العرب، البغداديّ 
 .2/22، ، عبد اهلل الفوزانانظر: دليل السالك إل  ألفية ابن مالك  8ك
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كك ل  يوم  أراك ت كر م ني  يه نحو:  ،الظرفّية .7
 . 2ك

يَنقَلِنُونَ  َوَسيَۡعلَُم ٱلَِّذيَن ظَلَُمٓوْا أَيَّ ُمنقَلَب  : كقوله تعال  ،المصدري ة .8
  مفعول مطل  أيّ ك ت،   3ك

 معلقة عن العمل باالستفهام.  يعلمك، و ينقلبونك ناصب
ألفتتتتاظ الصتتتتدارة  تتتتي الجملتتتتة كأستتتتماء  وذلتتتتك إذا كتتتتان الم ضتتتتا  إليتتتته متتتتن ،دروجــــوب التصــــ .3

صتتبيحة نحتتو: ك ،عنتتدك؟ ، والخبتتر ْم متتنلتتك : لهتتذا و جتتب تقتتديم المبتتتدأ  تتي نحتتو ؛االستتفهام
؟ ، والمفعتول متن ل تْم نحتو: ك ،ومجرورهتا ؟ ، ومتننحتو: كل تْم أّيهتم أكرمتت ،أّي يوم  سفر كل

 أّيهم أنت أ ضل؟ .
 .، أي: خمسةل عشرل ،  يمن أعربه وا)كثر البناءنحو: هذه خمسة عشر زيد ،اإلعراب .12
 وتتجل   ي ثْثة أبواب: ،البناء .11

 . 2ك دونكو ، مثلكو ، ليركأْن يكون الم ضا  م بهم ا ك أحدهما:
 َوِمۡن  كقوله تعال : ، إذكأْن يكون الم ضا  زمان ا م بهم ا، والم ضا  إليه  ثانيهما:

ِخۡزِي يَۡوِمئِذ  
 بجر يوم و تحه. ي قرأ ، 5ك 

كقول  ،أصلي ا مبني بناء   ة  علهاأْن يكون زمان ا م بهم ا، والم ضا  إليه جملة  عليّ  ثالثهما:
 الشاعر:

  2كوزاع   يب  ا أصح  والش  لم  وقلت  أل   باشيبل عل  الصا المل  عاتبت   ين  عل  ح  
ا  كقول الشاعر: ،أو عارض 

  7كحين يستصبين كل حليم  عل  جتذبن منهن قلبي تحلما)

                                                                                                                                                                     

 .3/211، ينيي، مصطف  الغْجامع الدروس العربيةانظر:   1ك
ة  ي الن ْحو، ابن إيلاز البلْغدلادّي، تحقي : يس أبو الهيجاء وآخرون، ص  (2)  .225انظر: قواعد الم طلارلحل
 [.227: الشعراء]  3ك

 .2/322، ابن مالك الطائّي، تحقي : عبد المنعم هريدي، انظر: شرح الكا ية الشا ية  2ك
 [.22: هود]  5ك
، وورد برواية ك قلت   ي اإلنصا   ي مسائل الخْ  بين 32البيت لنابغة الذبياني  ي ديوانه، ص  2ك

هشام ا)نصارّي، تحقي : ، ابن ، ومغني اللبيب عن كتب ا)عاريب1/232النحويين: البصريين والكو يين، 
، وسر 2/25، ، السيرا ّي، تحقي : محّمد هاشم، وشرح أبيات سيبويه272، صمازن المبارك، ومحّمد حمد اهلل

نايْ صناعة اإلعراب  .2/122، ، ابن جل
إل  ألفّية  ، وأوضح المسالك1/722، ، خالد ا)ْزهلر يّ هكذا البيت بْ نسبة  ي شرح التصريح عل  التوضيح  7ك

، ابن هشام ، ومغني اللبيب عن كتب ا)عاريب3/82، ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد
 .272، صا)نصارّي، تحقي : مازن المبارك، ومحّمد حمد اهلل
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 ي وضعها ابن هشام، لكن هناك أحكام أخرى ومنها:التهذه األحكام 
ْ  ا ، ا)ستاذ الكتاب  ك :ي قال    ْ معنوي ة، اإلضا ة كانت إذا  ألك من تجريده  لإلضا ة خ 

 أو ، سليم   الم كرماك :نحو م ثّن ، يكون أنْ  بشرط ،المضا  عل   ألك دخول    يجوز اللفظية
 أو ، الد رس   الكاتب  ك :نحو ، ألك  يه ما إل  مضا ا   أو ، عليٍّ  الم كرموك نحو ،م  سال مذكر   جمع
  يه ما ضمير إل  مضا  السم أو ، والن حْ  درس الكاتب  ك نحو  ألك  يه ما إل  مضا  السم

 :الشاعر كقول ، 1ك ألك
دُّ، ق ة   ألنت   الو  ْفو ه   الم ْستلح  ّني   صل نْ  م  ْنك   ألْرج   للمْ  وا    2كنلواال م 

 وال قيد   بْ ،معر ة اسم لّ ك   إل  بأل المقترن   الوص    إضا ةل   3كه 227كت الفلّراء   وجو زل 
 . 2كشرط  

ْ  مو  لمين إالّ  د  ؛: كليث  أس،  ْ ي قالا ي ضا  االسم إل  م راد هقلي  ، يجوز إذا كان عل
ْن أ ضي ل  إن ه  ي ضا  ، خالد   محمد  كنحو:  ا يلتلطلبه السايا  لذلك ي ؤو ل بم التأويل؛ باب من وا 

لك إضا ة : كمسجد  المكان الجامع ، وق ْس عل  ذنحو: كمسجد  الجام ع   والتقدير ، ي الجملة
فلت ه الموصو  ب ة  إل  ص  مقاء   والتقدير ، نحو: كحل  تقدير عل  الحمقاء  ،  هو البلقلة : كحبة  الحل

قامة إليه المضا  حذ  م قامله صفته وا 
 . 5ك

فلت ه ب إضا ة الملوص و  بلْيدل أن ه  يجوز الم تلضايفْين،  بين من تقديرشرط أْن يصح  إل  ص 
، كرام  كنحو:   . 2كخبر  من وجائبة   الناس، من : كالكرام ، والتقديرخبر   وجائبة   الناس 

معة ،  ْ ي قال:العكس، نحو الخاّص دون إل  العامُّ  ي ضا ل  أن يجوز معة  : كيوم  الج  كج 
نظر ا لعدم  الفائدة ؛اليوم  

 . 7ك
                                                           

 .3/212انظر: جامع الدروس العربّية، مصطف  الغْييني،  (1)
يوس  الشيخ ، تحقي : ابن هشام ا)نصاريّ  إل  ألفّية ابن مالك، هكذا البيت بْ نسبة  ي أوضح المسالك  2ك

ولامع، الشنقيطيّ 3/81، البقاعي ْمع الجل ، وشرح 2/133، ، والدُّرر اللوامع عل  هلْمع الهلولامع  ي شرح جل
 .1/282، ، خالد ا)ْزهلر يّ ، وشرح التصريح عل  التوضيح2/132، ، ا) ْشم ونية ابن مالكوني عل  ألفيّ م  ا) شْ 

ه  من أهل الكو ة، له كتاب المعاني  ي علم القرآن، انظر: 227  هو أبو زكريا يحي  بن زياد الفّراء كت2ك
 .1/81نزهة ا)لباء  ي طبقات ا)دباء، ابن ا)نباري، تحقي : إبراهيم السامرائي، 

، عبد اهلل ة ابن مالكلفيّ ، ودليل السالك إل  أ3/212، ، مصطف  الغْيينيةانظر: جامع الدروس العربيّ   2ك
 .2/22، الفوزان

، مصطف  ة، وجامع الدروس العربيّ 173-172 ، عزيزة بابتي، صوحْ ل  ي الن  فصّ انظر: معجم الم    5ك
 .2/128، ، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوبلفصّ وشرح الم   212-3/211، الغْييني

 .3/212، ، مصطف  الغْيينيةانظر: جامع الدروس العربيّ   2ك
 .3/212، المرجع الساب انظر:   7ك
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م ْبلسة )دن  باإلضا ة ذلك ونبينلهم، وي سمّ  ببس ليره بأدن  إل  الشيء يضا  قدو 
،  1ك

الم تلضايفْين ضعيفة وهي التي تكون الصلة بين
، نحو: كقمر  القاهرة   الصلة ل دلواع  بْلّية ؛ 2ك

 كالقاهرة  ضعيفة؛ )ن  القمر ليس خاص بالقاهرة، بل  والم ضا  إليه بين الم ضا  كقمر
 بْليًّا داعي ا أن  ه ناك بالقمر، بلْيدل  الستئثارها داعي  ْ ا)خرى؛ البْد من آال   يها ت شاركها
ا تلفوزجماال  قل   عليها ويضفي سواها، يمنح ال ما يمنحها أن ه إ ادة هوبالقاهرة ؛  القمر خلصلصل   مل
 . 3كبالقاهرة أ خرى،  كأن ها خاصةبه مدينة 
، بحيث ال ي ؤدي الحذ  بإعراب ه  يعربونه الم ضا  المحذو  قد يقوم الم ضا  إليه مقامو 

ِل ٱۡلقَۡريَةَ   َ َوسۡ   قوله تعال :ك ، 2كإل  لبس أو تغيير
، أم ا إْن واسأل أهلل القرية ، والتقدير: 5ك 

 لْمل  رأيت  كتقصد  وأنتل  ، علّيا   رأيت  ك ي قال:  ْ ،يجوز حذ ه  ْ وتغيير التباس بحذ ه حصل
 . 2ك عليّ 

با)و ل، نحو:  عنه   استغناء   الثاني المضا      ي حذ ،اثنان م ضا ان الكْم  ي يكون قدو 
، وقد يكون  كمثليه م ضا  إل  م ضا  محذو   أخ ،أخيه   وال ذلك، يقول   اهلل   عبد مثل   كما

قول ك،  7كلثانيبا عنه استغناء   لا)و   إليه المضا      ي حذ إليهما العكس، أي اسمان مضا 
 الشاعر:

راعليْ  بلْينل    به   أ سلرُّ  عار ضا   رلألى ملنْ  يا ْبهلة   ذ    8كا)لسلد   ولجل
 جعل الم ضا   ،حيث  حذ  الم ضا  إليه ا)ول ،وجبهته   ا)سد ذراعي   كبينل  :والتقدير

راعليإليه الث  مثل وليس م ضا  ا والم ضا  إليه محذو  تقديره ا)سد، اني اسم ا ظاهر ا،  يكون ذ 
 . 3كمعا   إليهما المضا  االسمين ذكر وا) ضل ،بالقويا  هذا

                                                           

جامع الدروس العربّية، مصطف  انظر: ، و 2/123انظر: شرح الم فّصل، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوب،   1ك
 .3/212، الغْييني

 .132، عزيزة بابتي، صوحْ ل  ي الن  فصّ انظر: معجم الم    2ك
 .22 -3/21، ، عباس حسنو الوا يحْ انظر: الن    3ك
 .183ص ،، عزيزة بابتيوحْ ل  ي الن  فصّ انظر: المعجم الم    2ك
 [.82: يوس ]  5ك
 .3/213، ، مصطف  الغْيينيةانظر: جامع الدروس العربيّ   2ك
 .3/213انظر: المرجع الساب ،  (7)
 وهو لير موجود  ي ديوانه، ،1/182، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ البيت للفرزد   ي الكتاب، س    8ك

، ، وسر صناعة اإلعراب2/313، ، تحقي : عبد السْم هارونوخزانة ا)دب ولب لباب لسان العرب، البغداديّ 
نايْ   : أ رح به. أ سر بهك: الس حاب المعترض  ي جو السماء،  العرضك، 1/322، ابن ج 

 .3/213، ، مصطف  الغْيينيةانظر: جامع الدروس العربيّ   3ك
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إليضاح الصلة  ؛صلي بين المتضايفيناشتمال اإلضا ة عل  حر  جّر أ كما يجب
 . 2ك  يكو كمن و  الْمك، وهو أحد ا)حر  الثْثة  1كالمعنوية بين المتضايفين

  

                                                           

 .2/33، عبد اهلل الفوزان، ة ابن مالكانظر: دليل السالك إل  ألفيّ   1ك
  .انظر: معاني اإلضا ة  ي هذا البحث  2ك
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 ثانًيا: أحكام الُمضاف إلى ياء المتكلم
ا تقدم،  قد أشار ابن مالك  ي م )ن   يه  أحكام ا ليست  ي ك لّ قلْد أ ردل النُّحاة له  باب ا؛ و 

رل مألفيّ  ر ته كآخ  ر الم ضا  إل  ياء الم تكلم  يجب ،ا أ ضي ل ل ليا اكس  ع جواز  تح م كسر آخ 
سكانها اإاّل أْن يكون م ؛الياء وا  سواء  ،السْمة ، أو م ثن  أو مجموع ا جمعقصور ا أو منقوص 

وجمعي التكسير الصحيحين، والم عتلا الجاري ملجرى  ،والم فرد الم ؤنث، أكانل للم ذكر أم
ان  ،  ْلمل ْلم  ، ول   . 1كو لتيات  ، ودلْلو ى، وظلْبي   الصحيح، نحو: كل 

 هو اإلسكان بأنّ  بينهما ويجمع اإلسكان،: وقيل الفتح،:  قيل أصل، أّيهما  ي واْخت ل  ل " 
 وهو يبن  ما أصل ه)ن   ؛ثان   أصل والفتح مبنية، والياء ،مبني ك لّ  أصل )ن ه ا)ول؛ ا)صل
 . 2كأكثر" اإلسكان القولين وعل  واحد، حر  عل 

ا ي ستثن  م ْن كسر اآلخر، بمعن  أْن يكون آخره واجب السكون مماك أربع مسائل وهن
المقصور والمنقوص والمثن  والمجموع عل  حده،  إذا أ ضي   وهي: ،والياء معها واجبة الفتح

ها ال  إن   ،شيء منها إل  ياء المتكلم وجب  تح الياء، وأْن ي دلم  يها ما وليته باستثناء ا)ل 
ي  ، متدل ْن كسرة أو  تحة، نحو: كهذا قاض  ، وال يدلم  يها، والياء تدلم دون تغير ل ملا قبلها م 

: نحو: كهؤالء م ْسل مي  ، وا)صلت بدل ياء ليصح اإلدلام، وتقلب الضمة قبلها كسرة  أم ا الواو 
وبقيت ا)ل   ض عن الضمة كسرة، و  ،  أدلمت الواوان  ي الياءين بعد اإلبدال، وع   م سلمويك

 . 3كساكنة، والياء بعدها مفتوحة

 التركيب اإلضافّي في شعر سالمة بن جندلالمقصد الثامن: 
ا، بشت    تركيب ا إضا يًّ 382بلغ ورود التركيب اإلضا ي  ي ديوان سْمة بن جندل ك

الكلمة أقسامه وصوره الم تباينة، وجاءْت بقالب الكلمة الم ركبة، والجملة التي سددْت مسد 
 الم فردة، و ي هذا المقصد سن لقي الضوء عليهما.

جمعتها  ي الكلمة الم ركبة المكونة من اسمين ظاهرين، أو اسم ظاهر واآلخر متصل 
مير، سواء أكان الضمير للغائب أم لائبة أم لائبين أم لائبات أم المخاطب أم المخاطبة أم بض

                                                           

شرح انظر: ، و 1/332، عل  ألفّية ابن مالك، ا) ْشم وني، تحقي : محّمد عبد الحميدوني م  شْ انظر: شرح ا)    1ك
شرح التصريح عل  انظر: ، و 3/83عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد،  ابن عقيل
 .1/733، ، خالد ا)ْزهلر يّ التوضيح

 .1/733، ، خالد ا)ْزهلر يّ شرح التصريح عل  التوضيح  2ك
-232، صالّسود ، ابن الّناظم، تحقي : محّمد باسل عيونة ابن مالكاظم عل  ألفيّ انظر: شرح ابن النّ   3ك

235. 
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ري  أو التخصيص، والجملة التي ت فيد التعو تكلم، الم المخاطبين أم المخاطبات أم المتكلمين أم
  .ة عليّ  ةكانت جملو ْت مسد الكلمة الم فردة سدّ 

 المكونة من اسمين ظاهرين واسم ظاهر وضمير متصل. الكلمة الُمركبة: أوًل 
 النسبة المئوية عدد الورود  الكلمة المركبة م
 %2887  225 اسمان ظاهران .1
 %3183 121 اسم ظاهر وضمير متصل .2
 %3287 22 ضمير الغائبة كها  
 %2282 25 ضمير الغائب كهت  
 %1288 18 ضمير الغائبين كهم  
 %1287 13 ضمير المتكلمين كنا  
 %382 11 ضمير المتكلم كي  
 %281 5 ضمير الغائبات كهن   
 %282 3 ضمير المخاطب ككل  
 2 2 ضمير المخاطبة كك   
 2 2 المخاطبين ككم  ضمير 

 
واعتمدت الباحثة المنهج االنتقائي  ي اختيار ا)مثلة لبعض الشعر؛ بمعن  أنني ال أ حصي 

ا منها.  كل ا)بيات، لكن انتقيت  بعض 

  ي قوله: .1
، و  يات  يب   أعناق هاكأن    بها أسابيُّ الد ماء  العاد    1كأنصاب  تلرج 

 الكلمة الم ركبة  ي
 تكملة الم ركب كالم ضا  إليه   الم ركب كالم ضا   رأس 
  سم ظاهر االداماء ك  كاسم ظاهر أسابيُّ  
 ها كضمير متصل   كاسم ظاهر أعنا  

شلركه : خيط من الش عر ممتّد، وأسابيُّ الط ر ي  :إ سباءة واإلسباءة  كأسابيُّ : واحدتها غة: اللُّ 
 . 2كطرائقهاالداماء:  ، وأسابيُّ  1كوطرائقه الملحوبة

                                                           

 .32ص ديوان سْمة بن جندل، صنعه: محمد بن الحسن ا)حول، تحقي :  خر الدين قباوة،  1ك
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 الرأس بين ما ، والع ن  بمعن  وصلة 3ككأعنا  : مفردها علنل ، بمعن  من سير الد واب
 . 2كالعن  طويلأعن :  ورجل أعنا ، وجمعه ومؤنث، مذكر والجسد،
لما عليها من الّدم بالحجارة التي يذبح  خيل ي هذا البيت يشبه الشاعر أعنا  ال المعنى:
 .  5كعليها

، أعنا  ي كجاء الم ركب كالمضا    رأس حيث  إن   التركيب: وكلها أسماء ظاهرة نكرة،  ، أسابيُّ
وهما  ، والثاني ضمير متصل  ا)ول اسم ظاهراالداماء، هوتكملته كالمضا  إليه   ي ك

الرأس ينتمي إل  التكملة، أي  معار ،  عْقة النسبة بين الم تضايفين لير إسنادية، بمعن  أن  
، أعنا  ًّْ منكأسابيُّ    دون أي انفصال.االداماء، ه  اكتسبا التعري  من إضا تهما إل  كأن  ك 

، أعنا  الم ْحظ  ي كلمة كأ الكثرة،  هو تدل عل  لبصيغة الجمع؛  ا   قد جاءتْ سابيُّ
   ي الحرب. يص  الخيل وقوتها

الصورة اللفظية للكلمات السابقة الكامنة  ي التركيب اإلضا ي لحظة ق  وتأمل معنا هذه 
وكلها كلمات مركبة، بمعن  مكونة من مضا  ومضا  إليه،  هذه اإلضا ة أكسبتها رونق ا 
وجماال   ي التعبير، وكي  أن ها تموج بين الحين واآلخر بالحركة الم فعمة وصد  الوص  النابع 

 عن طبيعة عصر الشاعر.

 وقوله: .2

، و   ملن م بل غ  عن ا ك ْب ا وكلعبلها ي  ُنم ير  رلسول   باليقين  ح 
  2ك

 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
ي     كاسم ظاهر  ن ملير  كاسم ظاهر  حل

ي غة:اللُّ  ي  ن ملير   المقصود به حل من أحياء بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن  كحل
 . 7كهوزان

                                                                                                                                                                     

 .13/72انظر: تهذيب اللُّغة، أبو منصور ا)ْزهلر ّي تحقي : محّمد مرعب،  (1)
ْوهلر ّي، تحقي : أحمد عطار،  (2)  .2/2372انظر: الصحاح تاج اللُّغة والعربّية، الجل
براهيم السامرائي،  (3)  .1/128انظر: كتاب العين، الفراهيدي، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
 .2/153انظر: معجم مقاييس اللُّغة، ابن  ارس الرازي، تحقي : عبد السْم هارون،  (4)
 .82انظر: قراءة ثانية لشعرنا القديم، مصطف  ناص ، ص (5)
، ككْب ا وكعبها : حّيان بن ربيعة بن عامر بن 222ص، قباوة، تحقي :  خر الدين ديوان سْمة بن جندل  2ك

 صعصعة، كرسول : رسالة.

 .222ص انظر: المرجع الساب ،  7ك



55 
 

يا ن ي  ه نا يسأل الشاعر عم   المعنى:  ن ملير بالخبر اليقين. بلغ رسالة لحّيان بن ربيعة وحل
ي   اسم ظاهر نكرة، وتكملته كالمضا  ك كالمضا   جاء  ي الم ركب حيث  إن  رأس التركيب: حل

نكرة  ءْت مركبة من اسمين ظاهرين، بمعن  أن  الكلمة جان ملير  اسم ظاهر معر ةإليه   ي ك
التكملة، أي نتمي إل  ،  عْقة النسبة بين الم تضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس يومعر ة

يّ  ي  أن  كحل   اكتسب التخصيص من إضا ته إل  كن ملير  دون أي انفصال، وكأن ه خصص حل
الخبر خاصة  لرسالة أيمعن  البيت أن  هذه اها إليها دون ليرها من ا)حياء، و إل  ن ملير ونسب

 .اإلضا ة تدل عل  تعظيم هذا الحيا ، وهذه بهذا الحيا 

 و ي قوله: .3
  1كغ ي ر الت كاذيب  شلج  بأرماحنا    أعالُهم وأسف ُلهم: ك ال الف ريق ين  

 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
 الفلريقين كاسم ظاهر   ك ْ كاسم ظاهر  
 ه م كضمير متصل   أعل  كاسم ظاهر  
 ه م كضمير متصل   أسفل كاسم ظاهر  
يلر كاسم ظاهر    الت كاذيب كاسم ظاهر   لل

أعل  ك ّل شيء  كالع لو، السُّفل ، والع لو:غوّية أسفلل ه م  مأخوذة من المادة اللُّ كأعْه م و  غة:اللُّ 
 . 2كنقيضه السُّفل بمعن  أسفله

،  3كبمعن  جعلته كاذب ا ،اأي كّذبته تكذيب   ،الل غوّية ككلذلب كالت كاذيب  مأخوذة من المادة 
 . 2كجعله كاذب ا بأْن وصفه بالكذب ّل  الكذب، وكّذبه وكّذب به:تك وتكّذب:
 . 5كن رماح قومهمح الذي يكذب صاحبه  ي الحملة عه نا ينفي الشاعر صفة الر   المعنى:

ك لها أسماء و  ،كك ْ، أعل ، أسفل، لليلر  كالمضا   جاء  ي حيث  إن  رأس الم ركب التركيب:
كالفلريقلين، ه م، ه م،  كالمضا  إليه   ي ظاهرة وم ْز مة لإلضا ة إل  المفرد، وتكملته

ن، بمعن  أن  ، حيث ا)ول والرابع اسمان ظاهران، والثاني والثالث ضمران متصْالت كاذيب 

                                                           

 .113ص ،، تحقي :  خر الدين قباوةسْمة بن جندلديوان   1ك
براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   2ك جمهرة ، وانظر: 2/222، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
 .352/ 2، ، ابن دريد، تحقي : رمزي بعلبكيغةاللُّ 

براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   3ك  .5/327، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
 .2/127، ، الز ملْخشلر ّي، تحقي : محّمد عيون السودانظر: أساس البْلة  2ك
 .113ص ،قباوة، تحقي :  خر الدين انظر: ديوان سْمة بن جندل  5ك
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متنوعة تارة اسمين ظاهرين وتارة اسم ظاهر وضمير متصل،  الكلمات الم ركبة السابقة جاءتْ 
بمعن  أّن الرأس ينتمي إل  التكملة، أي أن  كك ْ،  ، عْقة النسبة بين المتضايفين للير إسنادّية

 أعل ، أسفل، لليلر  اكتسبا التعري  من إضا تهما إل  كالفلريقلين، ه م، ه م، الت كاذيب .
كك ْ  من ا)سماء الم ْزمة اإلضا ة لفظ ا ومعن ،  أضيفت السم ومن الم ْحظ أنا 

ظاهر م ثناة لفظ ا ومعن  كالفريقين ، وكأن ه نسبها إليها دون ليرها،  هذه اإلضا ة جاءْت لت بين 
وهذا ما قصده الشاعر بفريقي ملعلد، عل  لرار كأعل ، أسفل  من ا)سماء الم ْزمة  ،المجهول

ل ن كه م ، أّما كلير  مثل كك ْ  أ ضيفت يمتصل ينظ والمعن ،  أضيفا لضمير اإلضا ة دون اللف
كاذيب عن وقد جاءت عل  صيغة الم بالغة،  جاءْت هذه اإلضا ة لتنفي ك ل الت   ،كالت كاذيب 

 قومه، أضا ت معن  للبيت.

 و ي قوله: .2

، ن زا   كل  ُطوالة  و    كالّسيد  نلهد  ب ُكّل ُمجن ب   تلد    1ك، عل
 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
 م جناب  ك لّ  

 ط والة    ك لا 
 اللجري ليس  يه ةّ الوثبة، م عد ةالخل  سريع ةتام ةه نا يص  الشاعر الخيل بأن ها شديد المعنى:

 . 2كاضطراب وال رخاوة
من ا)سماء الم ْزمة  اظاهر   اكك ّل  اسم   كالمضا   جاء  ي حيث  إن  رأس الم ركب التركيب:

كم جناب، ط والة  اسمين ظاهرين، بمعن  أن  كالمضا  إليه   ياإلضا ة إل  المفرد، وتكملته 
من اسمين ظاهرين،  عْقة النسبة بين تركيب ا إضا يًّا  جاءتا م ركبتينالكلمتين السابقتين 

التكملة، أي أن  كك ّل  وهي من ا)سماء الم تضايفين لير إسنادّية بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  
المْزمة اإلضا ة معن  دون اللفظ، اكتسب التخصيص من إضا تها إل  كم جناب، طوالة ، دون 

 أي انفصال.
 
 
 

                                                           

 .223ص ،، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  1ك
 .223ص ،المرجع الساب انظر:   2ك



57 
 

 و ي قوله: .5
ذ هيل ال ت ريد    راق ي   الن وى ق بل  أن  ت نأىللحارثي ة ،  ، وا  ب ه م 

  1ك
 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
  مصدر مؤّول أْن تلنأى ك  قبل كاسم ظاهر  

:كتلنأى  المادة الم عجمّية لها :غةاللُّ  ، ونأى  ، ونأيت  عنه: 2كالب عد : نأى ينأى نأي ا، والنأي  بلع دت 
 . 3كتباعد عن القبول :أي بجانبه،
وهي امرأة منسوبة إل  الحارث بن عمرو وهو  ،ه نا يتحدث الشاعر عن  را  الحارثي ة المعنى:
 ن  هذه المرأة قبل أن تنوي الب عد بهم إذ هي ليست معني ة بفرا  الشاعر.،  يقول: إ 2كمقاعس

كأْن  كالمضا  إليه  كقبل ، وتكملته كالمضا   جاء  ي حيث إن  رأس الم ركب التركيب:
دري بعده  عل مضارع،  عْقة النسبة بين تلنأى ، بمعن  أن  الكلمة جاءت مكونة من حر  مص

بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  التكملة، أي أن  كقبل  وهو من ا)سماء  ،المتضايفين لير إسنادّية
ي محل جر وهي مصدر مؤول   ،المْزمة اإلضا ة دون اللفظ والمعن  أضيفت ل كأْن تلنأى 

 ك.مضا  إليه، والمعن : نأي  

 و ي قوله: .1
يب   ، ملْدروس  ملدا ع ه  ش  د ق  هابي الملراغ   الملبارك  ، ملوظوب  ، ق ليل  الو 

  5ك
 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
ْد  كاسم ظاهر   قليل كاسم ظاهر    الول

ه نا يقصد الشاعر مبارك الوادي قد ابيضْت من الجدب، وكذلك أوديته التي كانت مليئة  المعنى:
 . 2كه الغبار الثائرلؤ وأصبح المكان يم ،بالنبت قد د رسْت، من قلة المطر

                                                           

 .133ص ،المرجع نفسه  1ك

براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   2ك  .8/332، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
يّ انظر: تاج العروس  3ك بلْيد   .22/5، ، الزُّ
 .133، ، تحقي :  خر الدين قباوةانظر: ديوان سْمة بن جندل  2ك
 .113ديوان سْمة بن جندل،   5ك

، كالملبارك  مفردها مبرك وهو جانبا الوادي حيث  تبرك اإلبل، 122انظر: ديوان سْمة بن جندل،   2ك
كملدروس  بمعن  د ق ْت وو طئْت وأ ك ل نبت ها، كملدا عه  بمعن  أوديته التي يكون بها الن بْت، كهابي  بمعن  الغ بار، 

 ب  بمعن  واظبوا عليه حت  أ ك ل ما  يه.كالملراغ  بمعن  التراب، كالود   بمعن  المطر، كملوظو 
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حيثل إن  رأس الم ركب كالم ضا   جاء  ي كقليل  اسم ظاهر نكرة، وتكملته كالمضا   التركيب:
ْد   اسم ظاهر معر ة، بمعن  أن  الكلمة الم ركبة جاءْت مكونة من أسماء ظاهرة،  إليه   يكالول

ليل   عْقة النسبة بين المتضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  التكملة، أي أن  كق
ْد   بنّية االنفصال، أي أن  إضا تها ليؤكد أن ه لم  وهي صفة م شبهة اكتسبْت التخفي  من كالول
يصبه مطر، بمعن  استخدم قليل ه نا ليس للقلة؛ إن ما تحمل معن  النفي التام، اكتسبتها من 

ا.  باقي الجملة  هذه اإلضا ة أكسبْت المعن  وضوح 
 صدره جاء جمع مقارنة بعجزه جاء مفرد ليؤكد المعن . الم ْحظ  ي هذا البيت أْن 

 و ي قوله: .7

ْت من للمرة  الملوت  رلد ها رجل ،    إذا خل عُب الحافتين  إل  الملوت    1ك، ظلل يل  ص 
 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
عب  كاسم ظاهر    الحا تين كاسم ظاهر   صل

عسير نوال جانبيه  ي المعركة، حت  امتدت حوله  بأن ه ه نا يلص  الشاعر الفارس المعنى:
 . 2كالرماح من كل صوب حت  ظللته

عب  اسم ظاهر نكرة، وتكملته  التركيب: حيث  إن  رأس الم ركب كالمضا   جاء  ي كصل
كالمضا  إليه   ي كالحا تين  اسم ظاهر معر ة، بمعن  أن  الكلمة الم ركبة جاءْت م كونة من 
اسمين ظاهرين،  عْقة النسبة بين المتضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  

عب  وهي صفة مشبهة اكتسبْت التخفي  من إضا تها إل كالحا تين  بنّية  التكملة، أي أن   كصل
 االنفصال.
 

 ت  مسد الكلمة الُمفردةا: الجملة التي سدّ ثانيً 
، %283، بنسبة حجم التركيب اإلضا ي   موضع ا من إجمالي13بلغ عددها  ي الديوان ك

 .ةك ّلها جمل  عليّ و 

 قوله: ي و  .1
  3ك، ونلرتلقيإذ ي رت ُقون  سلبقنا به     لو ل علْية  وملجد  ملعلدٍّ كانل 

                                                           

 .132ديوان سْمة بن جندل،   1ك
 .132، المرجع الساب انظر:   2ك

 .182ص ،، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  3ك
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 ركب كالمضا  إليه تكملة الم    ركب كالمضا  رأس الم   
 يرتقون كجملة  علّية   إذ كظر  زمان  

صعد  :غوّية لها من رقّي يرقي ر قي ا، بمعن  المادة اللُّ  ،قون  وهي جملة  عليةكيرت غة:اللُّ 
 . 2كبمعن  اصعد بقدر ما ت طي  ،ار   عل  ظلعك، والعرب تقول:  1كوارتق 

ه نا يقصد بأن  بني تميم سبقوا القبائل العدنانّية  ي مضمار الشر ،  نهضوا وصعدوا  المعنى:
 . 3كور عوا شأنه ،بمجد ملعلد
كالمضا   كإذ  وهو ظر  زمان، وتكملته كالمضا   جاء  ي حيث  إن  رأس الم ركب التركيب:
،  عْقة النسبة بين الجملة أدت وظيفة الكلمة الم فردةون  جملة  علية، بمعن  أن  كيرتق إليه   ي

الم تضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  التكملة، أي أن  كإذ  ظر  زمان أضي  
 ة كيرتقون .لجملة  عليّ 

أّنها جاءْت  ي محل ويخلص من ذلك أّن الجملة ه نا أد ْت وظيفة الكلمة الم فردة، بمعن  
 قي.ّر م ضا  إليه، ودليل معناها الرُّ ج

 و ي قوله: .2
وحة   علنا لهم ما بلينل ك تلةل رل ت يه  إل  حيث     جل م ثق ب  أ وف ى ُصو 

  2ك
 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأ س الم ركب كالمضا   
تليه  كجملة  علية   حيث  كظر  مكان   و   ألو   ص 

ي كمل الشاعر حديثه عن أ ناء خند ،  يقول جعلنا لهم رملة عل  طري  السالك من  المعنى:
 . 5كبئر بن  سحيم إل  جبل خنزير بناحية أعْم من حجارة المنصوبة  ي الفيا ي المجهولة

كالمضا   كحيث   ظر  مكان، وتكملته كالمضا   جاء  ي حيث  إن  رأس الم ركب التركيب:
،  عْقة الجملة أد ْت وظيفة الكلمة الم فردةة، بمعن  أن  تلي ه  جملة  عليّ كأو   ص و   إليه   ي

النسبة بين الم تضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  التكملة، أي أن  كحيث   ظر  
تليه  . و   مكان إل  الجملة الفعلية كأو   ص 

                                                           

براهيم السامرائيالعينكتاب انظر:   1ك  .5/211، ، الفراهيدي، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
 .2/222، ، ابن  ارس الرازي، تحقي : عبد السْم هارونغةمقاييس اللُّ معجم انظر:   2ك
 .182ص ،، تحقي :  خر الدين قباوةانظر: ديوان سْمة بن جندل  3ك

 .213ص ،المرجع الساب   2ك
 .213انظر: ديوان سْمة بن جندل،   5ك
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،  تارة ع  ي استخدام الكلمة المركبةوّ ن هأن  يجد  ؛والناظر المتفحص لديوان ابن جندل 
كأيامه ، كأيامنا ، وكبيوتهم ، كبيوتها ، كبيوتك ، وكجمعهم ،  :يلونها بضمائر مختلفة، نحوكان 

 كجمعه .
المفرد والجمع، نحو: كساقيها ، كسواقيها ، وكقدمي ،  يأتي بها بصيغةكان وتارة 

 كأقدام نا .
 كعندنا .و ي الظرو ، نحو: كعندها ، كعندك ، 

 كّرر الكلمة نفسها، نحو: كأسنتها  حيث  جاءْت مرتين، وكذلك كأمرهم .مرة كان ي  و 
 بنقيض الكلمة، نحو: كأعل  ، كأسفل ، وكقبل ، كبعد . ومن ناحية أ خرى كان يأتي

 ي التركيب اإلضا ي عند ابن جندل  ي  ركبةعرض نسبة استخدام الكلمة الم   ويمكننا
 الشكل اآلتي:

 
 مقارنة باالسم الظاهر والضمير المتصل. ،ابن جندل االسمين الظاهرين بكثرة استخدم

  

68.60% 

31.40% 

 الكلمة الُمركبة عند ابن جندل

 االسمان الظاهران
 االسم الظاهر والضمير المتصل
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 التركيب المزجيّ المطلب الثاني: 
 تعريف المزجيّ المقصد األّول: 

 ُلغةً 
 المرة من البدن عليه أسس ما :الجسم ومزاج االسم، :والمزاج مزجته، "مصدر: كالمزج 
 . 1كالشهد" :والمزج صفرة، إل  خضرة من لون :أي ،السنبل مزج قد: ونحوه، ويقال

 . 2كاللون وامتزجا، ومزج السنبل: وتمازجا امتزج، ومازجه ومزج الشراب بالماء:
 . 3كالطبائع من عليه ركب ما البدن: ومزاج به، يمزج ما الشراب:  مزاجكو

 . 2ككلُّ واحد منهما لصاحبه م زج وم زاج بالشيء، وكلُّ نوعين امتزجا:وكمزج  خلط الم زاج 
 غوي يحمل الخلط، واللون.بمعناه اللُّ  المزجإن   :بناء  عل  ذلك نستطيع القول

 اصطالًحا
بحيث تجعلهما كلمة واحدة، بإزاء حقيقة واحدة، بعد  ،عر  ه ابن يعيش بأن ه تركيب كلمتين

 . 5كأْن كانتا بإزاء حقيقتين وهو من قبيل النقل، ويكون  ي ا)عْم نحو: كبعلبك  وكمعد يكرب 
 . 2كتنزيل عجز المركب منزلة تاء التأنيث، نحو: بعلبك كما أن ه
"كل اسمين تنزل ثانيهما مما قبله كبعلبك، منزلة تاء التأنيث مما قبلها  عر  ه الفاكهّي بأن هو 

ا"   7ككفاطمة  ي إجراء اإلعراب عليها وبقاء ما قبلها مفتوح 
ال بإضا ة وال بإسناد، بل  ،اسمان ج عْ اسم ا واحد ا :وكذلك عّر ه ابن مالك الطائّي بأن ه
، وهذا النوع ال ي قدر  8كث، نحو: بعلبك، ومعد يكرببتنزيل ثانيهما من ا)ّول بمنزلة تاء التأني

 . 3كبحر  عط  الواو
"كل كلمتين نزلْت ثانيها منزلة تاء التأنيث ما قبلها  :وكذلك عر  ه الشيخ خالد ا)ْزهلر ّي بأن ه

كبعلبك بجامع أن  الجزء ا)ّول م ْزم حالة واحدة وهي الفتح، واإلعراب عل  الجزء الثاني"
 . 1ك

                                                           

براهيم السامرائيالعين، الفراهيديّ كتاب   1ك  .2/72 ،، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
 .2/223، ، تحقي : محّمد عيون السوديّ ر  شل خْ مل انظر: أساس البْلة، الز    2ك
 .1/233، ، الرازي، تحقي : يوس  الشيخ محّمدانظر: مختار الصحاح  3ك
 .2/322، ، ابن منظورانظر: لسان العرب  2ك
 .1/72ل، ابن يعيش، فصّ انظر: شرح الم    5ك
 .1/127، ، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركاتانظر: المساعد عل  تسهيل الفوائد  2ك
 .32،  ي الن ْحو، الفاكهّي، تحقي : المتولي رمضان الدميري شرح كتاب الحدود  7ك
 .3/1255، ، ابن مالك الطائّي، تحقي : عبد المنعم هريديانظر: شرح الكا ية الشا ية  8ك

 .1/237العربّية ونحوها وصر ها، محّمد ا)نطاكي، المحيط  ي أصوات  (9)
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 المقصد الثاني: أنواع التركيب المزجيّ 
 : 2كب المزجي نوعان همايركوالت

 ا)شهر. عل  مبني وهذا ، سيبويهكنحو: ، ويهك ب ختم ما :أحدهما
ْيهك بغير ختم ما :وثانيهما  : 3كلغات وهي ثْث و يه ، ول
آخره ياء،  عل  الفتح، بشرط أاّل يكون يهأإعرابه إعراب ما ال ينصر ، ويبن  أول جز  األولى:

 التركيب ثقل )ن   ؛ 2ك إْن كان آخره ياء س كان، وهي أ صحها، نحو: كمعد يكرب ، وكقالي قْ 
 . 5كونحوه كرب معدي ياء سكنوا بأنْ  تخفي  مزيد الثقل لمزيد  جعلوا التأنيث، ثقل من أشد

 مع  يه كان كالمستقل،  إنْ  جزأيه ثاني ن، بمعن  يكونالمتضايفيْ  إعراب يعرب أنْ  :الثانية
الّ  التعري ، مع العجمة  يه  ي كرام هرمز ،  إنّ   هرمزك نحو: يمنع الصر ، سبب ةالعلميّ   وا 
 .آخر سبب العلمية مع  يه ليس ه إن   ؛ موت حضرك من  موتك نحو: ص ر 
ت ب مشّبه غةاللُّ  هذه  ي وهو  يسكن، ا)ول يعتل أنْ  إالّ  الفتح؛ عل  الجزآن يبن  أن :الثالثة

 .واإلسناديّ  اإلضا يّ  عن بالمزجيّ  بتقييده واحترز ، عشر خمسةك
،  ا)كثر اتفقوا عل  منع جمعه؛ لعدم حاة  ي جمع التركيب المزجيّ اختل  النُّ وقد 

السماع، وأجاز الم براد والكو يون عل  جمعه نحو: كسيبويه ، كسيبويهون 
، ومنهم من يحذ   2ك

 . 7كه  نحو كسيبون يْ كول 

 التركيب المزجّي في ديوان سالمة بن جندلالمقصد الثالث: 
 .أي تركيب مزجيّ بي بعد النظرة الفاحصة الم تأنية لهذا الديوان لم يلمر 

                                                                                                                                                                     

 .7، 2شرح ا)ْزهلر ّية، خالد ا)ْزهلر ّي، ص (1)
ر ّي، تحقي : نوا  الحارثي،  (2) ْوجل  .2/835انظر: شرح شذور الذهب، الجل
 .2/835، المرجع الساب انظر:   3ك
، 1/132ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعي، انظر: أوضح المسالك إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشام  (4)

 .33وانظر: أمالي السُّهليلّي، عبد الرحمن بن عبد اهلل ا)ندلسّي، ص
 .3/151، ، ا) ْشم ونية ابن مالكوني )لفيّ م  شْ انظر: شرح ا)    5ك
رّي، تحقي : نوا  الحارثي،  (6) ْوجل  .1/221انظر: شرح شذور الذهب  ي معر ة كْم العرب، الجل
 .1/28انظر: شرح التصريح عل  التوضيح، خالد ا)ْزهلر ّي،  (7)



63 
 

 المطلب الثالث: التركيب اإلسناديّ 
 المقصد األول: تعريف اإلسناد

 ُلغ ةً 
الساين والنُّون والد ال أصل واحد يدل  :غوي ة "كسلنلدل من المادة اللُّ  اإلسناد  ي اللُّغة مأخوذ

، و ْن سندي: أي الذي أستند إليه؛ بمعن  م عتمد 1كعل  انضمام الشيء إل  الشيء"
،  2ك

الناقة القوي ة، كأن ها  ، والساناد: 3كما قابلك من الجبل مّما عْ من السفح، والجمع أسناد :والس ند
ا يحمل معني  2كالد هر؛ )ن  بعضه م تضام :أ سندْت من ظهرها إل  شيء قوي، والمسند ، وأيض 

ميلر م خال  لخطانا هذا الدلعّي، وخط ل ح 
 . 5ك

 . 2كإضا ة الشيء إل  الشيء واإلسناد:
 الضم واإلضا ة. غوي يلكمن  يا سب  أن  اإلسناد  ي معناه اللُّ ونلحظ ممّ 

 اصطالًحا
 التامة، اإل ادة وجه عل  خرىا)   إل  الكلمتين إحدى اني بأن ه: "ضمجل رْ عر  ه الشري  الج  

 . 7كعليه" السكوت يحسن وجه   عل  أي
تركيب الكلمة مع الكلمة، ت نسب إحداهما إل  ا) خرى، إذا كان  :عر  ه ابن يعيش بقولهو 

 . 8كإلحداهما تعلُّ  با) خرى عل  السبيل الذي به يحسن موقع الخبر، وتمام الفائدة
 . 3ك" كل كلمتين أ سندْت إحداهما إل  ا) خرى" :ّي بأن هر  هل خالد ا)زْ الشيخ وكذلك عر  ه 

 . 12كالجملة  ي المسند من إليه المسند لتمييز ةمعنويّ  قرينة :وأضا  تمام حّسان بأن ه
  

                                                           

 .3/125، ، تحقي : عبد السْم هارونغة، ابن  ارسمقاييس اللُّ معجم   1ك
، ، سعيد اليمنّي، تحقي : حسين العمري وآخرونانظر: شمس العلوم ودواء كْم العرب من الكلوم  2ك
 .1/155، الرازي، تحقي : يوس  الشيخ محّمد، ، وانظر: مختار الصحاح5/3218
 .2/223، ، رمزي بعلبكيغة، ابن دريدانظر: جمهرة اللُّ   3ك
 .3/125، ، تحقي : عبد السْم هارونغة، ابن  ارسمقاييس اللُّ معجم انظر:   2ك
 .2/232، ، تحقي : أحمد عطارريّ هل وْ انظر: الصحاح تاج الل غة وصحاح العربّية، الجل   5ك
 1/23اني، جل رْ الج  الشري  التعريفات، كتاب ظر: ان  2ك
 23اني، جل رْ الج   الشري  التعريفات،كتاب   7ك
 .1/72ل، ابن يعيش، فصّ انظر: شرح الم    8ك
 .7شرح ا)ْزهلر ّية، خالد ا)ْزهلر ّي، ص (9)
 .133، ص، تمام حّساناللغة العربية معناها ومبناها  12ك
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 المقصد الثاني: أركان اإلسناد
ذا أر  حيث  ،هيْ ول بل يْ س   حاةنجد أول من أشار إليه من النُّ دنا أْن نتحدث عن ركني اإلسناد، وا 
 المتكلم يجد وال اآلخر، عن منهما واحد يغن  ال ما إليه، وهما والمسند المسند باب يقول: "هذا

 . 1ك"،  من ذلك االسم المبتدأ والمبنّي عليهابدُّ  منه
نجده  ن المسند وملن المسند إليه، لكنه لم ي وضح لنا مل يْ ول بل يْ نلحظ  ي النص الساب  أن  س  

، ويؤكد  2كإليه اعليه مسند   المبنيّ و  ا يجعل المبتدأ مسند   ، ي موضع آخر من الكتاب ي صّرح به
كْم،  هو ا)ّول  عليه لي بن  ابت دى اسم باب االبتداء بقوله:  المبتدأ هو كلذلك مرة أخرى  ي 
 . 3كالمبنّي عليه أي المسند إليه هأي مسند، وما بعد

ه مصطلحي المسند يْ ول بل يْ هذا بالنسبة للجملة االسمّية، أم ا الجملة الفعلّية  لم ي حدد س  
يقول:  أم ا الفاعل الذي  ، عله إل  مفعول آخر يتعدّ والمسند إليه،  نجده  ي باب الفاعل الذي لم 
: نحو ، اعل  عل إليه يتعد   ولم  عله يتعد ه لم الذي ال يتعداه  عله نحو: كذلهلبل زيد  ، والمفعول

 المحد ث من يمض لم وما مض  ما عل  دليلة وا)مثلة عنها، المحد ث زيد  ،  ا)سماء كض ر بل 
 ا)حداث   منه يكون ما وال با)حداث ا)مثلة والّضْرب، وليست الذ هاب، وهو ا)سماء، عن به

 . 2كا)سماء وهي
ا آخر عل  ركني الجملة الفعلّية وهما المحد ث يْ ول بل يْ نلحظ مما سب  أن  س   ه أطل  مصطلح 

عنه والمحد ث به، ويقصد بالمحد ث عنه االسم أي الفاعل، أم ا المحد ث به  يقصد به المصدر، 
هو يريد أْن ي وضح لنا أن  ا)صل   بالجملة االسمّية دونها، خاصُّ وهذا ال يعن  أن  اإلسناد عنده 

ا أمبتوهو االهو المسند،  ،  داء  ي الكْم سواء أكان اسم   ْ ، وما بعده ما ي بن  أو سوى ذلك ع
 عل  ذلك. وق ْس  ،عليه وهو المسند إليه

ويقصد بالمبنّي عليه هو تعبير أطلقه سيبويه عل  الخبر، وهو تعبير يحمل  كرته عن   
ي سند  الشيء أساس ا له حت  أْن يكون هذاشيء ال ب د   ذي ي بن  عل بمعن  أن  الّ  ،اإلسناد
والثاني هو المسند إليه، وكما أن  اإلسناد  ، ا)ّول هو المسند ،، نحو: كعبد اهلل أخوك  5كعليه

ا الفعلّية، نحو: كيذهب عبد اهلل   كما االسم من للفعل ب د    ْ ،يشمل الجملة االسمّية، كذلك أيض 

                                                           

 .1/23، عبد السْم هارون، تحقي : هيْ ول بل يْ الكتاب، س    1ك

 .2/78انظر: المرجع الساب ،  (2)
 .2/122انظر: المرجع نفسه،  (3)
 .32، 1/33، المرجع نفسهانظر:  (4)
 .32انظر: دروس  ي المذاهب الن حوّية، ابن الراجحي، ص (5)
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، بمعن  أن  الفعل ال ب ّد من اسم يسند إليه،  1كاالبتداء  ي اآلخر من ب دّ  ا)ّول لْسم يكن لم
 كالمبتدأ.

أكان  ي  ،سواء  ْ لن   عنهما ،الجملة اي فهم من ذلك أن  المسند والمسند إليه عمود
 ة.الجملة الفعليّ  الجملة االسمّية أم

ه، وذكر يْ ول بل يْ وجعل الفّراء المسند هو الثاني والمسند إليه هو ا)ّول، عكس ما جاء به س  
قتنحو ،معاني القرآنكتابه  عل  ذلك  ي مثاال    إليه امسند   الضي  جعلت   ا ،  لماذلْرع   به : كض 
 . 2ك  يه الضي  )ن   ؛مفسر ا الّذرع جاء ،ضقت:  قلتْ 

 المسند باب ركني اإلسناد بقوله: هذا ي  اباب   خصصحيث  ،الم براد هيْ ول بل يْ أثر س   واقتف 
، دون أْن ي وضح  3كمن صاحبه، نحو: كزيد منطل   واحد كل يستغني ال ما وهما ،إليه والمسند

 المسند أو المسند إليه.
بقوله: والمبتدأ  ،ث عنهاالسم المحدّ اج يطل  عل  المبتدأ ابن السرّ أن  من جانب آخر نجد 

 الذي وهو كبزيد  بدأت ماث عنه قبل الحديث، نحو: كزيد منطل  ؛  إن  يبتدأ  يه باالسم المحدّ 
 زيد ا ذكرت   بعده، وكذلك الفاعل نحو: كينطل  زيد ، ثم عنه والحديث باالنطْ  عنه حدثت
 .ث اآلخر، دون أْن ي صّرح باسم المحدّ  2كالحديث ذكرت أن بعد باالنطْ  عنه ثالمحدّ 

إليه، والخبر  اني إل  كْم الفّراء بأن  المبتدأ كا)ّول  هو المسندجل رْ جنح عبد القاهر الج  و 
 . 5ككالثاني  هو المسند

أن  "االسم كلمة ي سند ما لمعناها إل  نفسها أو  الطائيّ  ومن ناحية أ خرى ذكر ابن مالك
 . 2كنظيرها، والفعل كلمة ت سند أبد ا، قابلة لعْمة  رعي ة المسند إليه"

نحويين، من أن  عل  ما ذكره ابن مالك مما اشتهر عند عامة ألسنة ال أبو حّيان عّقبو 
المسند هو المحكوم به، والمسند إليه هو المحكوم عليه، وصن  هذا الكْم ضمن أحد 

ًّْ منهما مسند ومسند إليه؛االصطْحات ا)ربعة، وثانيها  ًّْ قد أسند إل   أن ك  وذلك )ن  ك 

                                                           

 .32انظر: دروس  ي المذاهب الن حوّية، ابن الراجحي، ص (1)
 .1/73انظر: معاني القرآن، الفّراء، تحقي : أحمد النجاتي وآخرون،  (2)
د، تحقي : محّمد عظيمة،  (3)  .2/122انظر: المقتضب، الم برا
 .1/58انظر: ا)صول  ي الن ْحو، ابن السّراج، تحقي : عبد الحسين الفتلي،  (4)
اني، تحقي :  (5) ْرجل  .183محمود شاكر، صانظر: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الج 
 .1/3، الطائّي، تحقي : محّمد بركات تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك  2ك
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الثّاني، والرابع عكس اآلخر، واآلخر أسند إليه، وثالثهما أن  المسند هو ا)ّول، والمسند إليه هو 
 . 1كالساب  بمعن  المسند هو الثّاني، والمسند إليه هو ا)ّول

لللل أبو حّيان هذا التوضيح والتفصيل؛ )ن  ابن مالك ذكر أحد المصطلحات،  يتوهم  وعل
 ْ  ا،أن  لكل من هذه االصطْحات وجه   ؛عل  ذلك أن ه مصطلح النحويين أجمعين، وبلرلهلنل 

ة   . 3كغوّية لإلسناد، م عتم د ا عل  الداللة اللُّ  2ك ي االصطْحم شاح 
، خْ  ا  2كوصّرح ابن هشام بأن  الكْم يشتمل عل  مسند ومسند إليه، نحو: كقام زيد 

 يفيد ال )ن ه ليه ضمن الجملة وال ت سم  كْم ا؛اعتبر المسند والمسند إ الذي للشيخ خالد ا)ْزهلريّ 
 . 5كعمرو  قام زيد قام عليه، نحو: كإنْ  الّسكوت يحسن معن 

 تركيب ا إسناديا ، أو جملة ، ن سميه  يما إل  أن ه ال ي شترط نييذهب الغْي من ناحية أخرى
الفائدة  تام   يكون قد  هو كْما ، ن سميه    يما ذلك ي شترط   كما بنفسه، مكتفيا   تاما   معن   ي فيدل  أنْ 

ها،  ْ ي سّم  كْم ا، يكون  يسّم  كْم ا، وقد  شرٍّ ، ويجوز   ألو خير من تفعلْ  كمهما نحو ناقصل
 شرٍّ  ألو خير من تفعلْ  كمهما نحو: الشرط، جواب   ذ كر  إن ،تركيب ا إسنادي ا ألو جملة   ي سّم  أنْ 

قه  ،  . 2كالتاّمة الفائدة لحصول أيضا ؛ كْما   س ميل  تْ 
، والمسند   عل  به حكمتل  ما بأن  المسند هوني يالغْيوذكر   حكمت هو ما إليه شيء 

، والتركيب اإلسنادي هو ما تأل  من مسند ومسند إليه، نحو عليه ، المسند  الحلم زينك :بشيء 
تم اّلتي حاة صطْحات ا)ربعة للنُّ اال، وهذا أحد  7ك الحلمكوالمسند إليه هو   زينكالثاني وهو 
 ذكرها آنف ا.

  

                                                           

 .1/28، الن ْحوّي، تحقي : حسن هنداوي سهيل، أبو حّيانكميل  ي شرح التّ ذييل والت  انظر: الت    1ك
ة  ي االصطْح  بمعن  ال مجادلة  يما تعار وا عليه.  2ك  كال م شاح 
 .1/28، الن ْحوّي، تحقي : حسن هنداوي سهيل، أبو حّيانكميل  ي شرح التّ ذييل والت  انظر: الت    3ك
 .32الشرطية، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : مازن المبارك، ص  منك بت المتعلقة المرضية انظر: المباحث (4)
 .31اإلعراب، خالد ا)ْزهلر ّي، ص قواعد إل  انظر: موصل الطْب (5)
 .3/282انظر: جامع الدروس العربّية، الغْييني،  (6)
 .1/13المرجع الساب ، انظر:  (7)
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 أقسام التركيب اإلسناديّ المقصد الثّالث: 
 : 1كهما ،قسمين قسم التركيب اإلسناديّ 

ولده  قد ي سمي الشخص ، أي الم سم  به، كالجملة الفعلّية، التركيب اإلسنادي األصل .1
)ن ه مكون من  عل تأبط والفاعل ضمير  ؛شرًّا ، وس ّمي با)صل  علية، نحو: كتأبط بجملة

 عل  علم ا وصار الفعلية الجملة هو ذيالّ  التركيب مستتر تقديره هو والمفعول شرًّا،  نقل
 .المفرد معاملة يعامل حينئذ   مفرد ا  صار ،بعينه شخص  

فة  ،غير األصلالتركيب اإلسنادّي  .2 هو "إسناد المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصا
كرأيت المنطل  نحو:  ، 2كالمشبهة والظر  مع ما أسندْت إليه ليست بكْم وال جملة"

 . 3ك، والغْم مسند إليهالمنطل  مسند إل  الغْمإن  لْمه ، حيث 

نلْحر ه  ؛ )ن  المحكي ال  أجمع النحاة عل  أن  التركيب اإلسنادي ال يجمع نحو: كبلرل ل وقد 
وا   ي حالة الر ع، وكذلولْي   ي حالتي إن ه ي ثن  بمجيء قبله بكلمة كذنّية  أم ا التث ، 2كيغير

والمؤنث كذاتا  أو  ، 5ك شرًّا شرًّا ، وكرأيت  ذلولْي تأب طل  ، نحو: كذوا تأب طل للمذكر النصب والجر
مسا رة ،  هند   أو كذواتي   ي حالة النصب والجر، نحو: كذواتا ،كذواتا   ي حالة الر ع، وكذاتي 

 عل   ي حك  ، 7ككما كان قبل العلمّية حاله عل  كما أن ه يبق  ، 2كوكرأيت ذواتي هند مسا رة 
 تقديريًّا، نحو: كجاء إعرابه ويكون ،ا)حوال، بمعن  أن ه يلزم حالة إعرابّية واحدة جميع  ي لفظه
 . 8كالح ُّ  بجادل  وكمررت   الح ُّ ، جادل  وكرأيت   الح ُّ ، جادل 

 في ديوان سالمة بن جندل التركيب اإلسناديّ المقصد الرابع: 
 أي تركيب إسنادي.بي بعد اطْعي عل  الديوان لم يلمر 

  
                                                           

 .35اآلجرومية، أحمد الحازمي، ص نظم شرح  ي البرّية ر ب   انظر:  تح (1)
 .25الجملة العربّية تأليفها وأقسامها،  اضل السامرائي، ص  (2)
 .25انظر: المرجع الساب ، ص  (3)
، وانظر: الن ْحو الواضح  ي قواعد اللُّغة 1/28التصريح عل  التوضيح، خالد ا)ْزهلر ّي، انظر: شرح  (4)

 .2/328العربّية، علّي الجارم، ومصطف  أمين، 
 .2/13ني، يانظر: جامع الدروس العربّية، الغْي (5)
 .1/131انظر: الن ْحو الوا ي، عباس حسن،  (6)
 .2/337الل غة العربّية، علّي الجارم، ومصطف  أمين، انظر: الن ْحو الواضح  ي قواعد  (7)
 .1/115انظر: جامع الدروس العربّية، الغْييني،  (8)



68 
 

 التركيب العدديّ المطلب الرابع: 
 يتعريف العددالمقصد األّول: 

 ُلغةً 
 . 1كاسم من العّد أ قيم مقام المصدر الذي هو معن  اإلحصاء :العدد

 والثلرى، الحصل  عديد هم: قالي   والعديد، العدد :واالسم أحصيته، إذا الشيء، و"عددت
 . 2كمعدودا " صار أي  اْعتلد ، وعلد ه ، يهم ي علدُّ  أي  ْن، بني علديد   و ْن   ،الكثرة  ي أي

 اإلعداد ومن اإلحصاء، هو الذي العد من يخلو ال واحد صحيح أصل :والدال "العينو
 ،عادّ   أنا ،اعدًّ  أعده الشيء عددت: تقول الشيء، إحصاء:  العد الشيء، تهيئة هو الذي

 :والعدد معهم، يعدّ  :أي الصالحين، عداد  ي و ْن الكثرة، والعديد بمعن  معدود، والشيء
نهم ،وعددهم  ْن بني عديد أكثر ما: ويقال يعد، ما مقدار  عشرة عل  ويتعددون ليتعادون وا 
 . 3كعليها" يزيدون :أي آال ،
 . 2كوعدده وعدة وتعداد ا عدًّا يعّده عد ه :الشيء، أي إحصاء: والعدّ 

 اصطالًحا
  الواحد هذا وعل  ،ذاته  ي بالمتعدد  يختص ،الوحدات من المتألفة "الكمية هو والعدد

 . 5كالكثرة" التعدد إذ ،متعدد لير )نه ؛بعدد ليس

 أقسام العددالمقصد الثاني: 
 : 2كوهي ،ينقسم العدد أربعة أقسام

 يشمل الواحد والمائة وا)ل . ،العدد المفرد .1
 يشمل أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما. ،العدد المركب .2
 والسبعين، والستين، والخمسين، يشمل العشرين، والثْثين، وا)ربعين، ،العدد العقد  .3

 .والتسعين والثمانين،

                                                           

انّي، تحقي : محّمد مرعبغةانظر: تهذيب اللُّ   1ك ْرجل  .1/23، ، الشري  الج 
ْوهلر ّي، تحقي : أحمد العطارةغة وصحاح العربيّ الصحاح تاج اللُّ   2ك  .2/525، ، الجل

 .2/23، ، ابن  ارس، تحقي : عبد السْم هارونغةمقاييس اللُّ معجم   3ك
 .3/281، ، ابن منظورلسان العرب  2ك
 .2/335، لريب الشرح الكبير، الفيوميّ المصباح المنير  ي   5ك
و ام، ات،ليّ الك   انظر:  2ك  .523_ 2/518 أبو الفداء، تحقي : رياض الخل
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مل حر  وال ب د  أْن يش ،ينحصر بين عقدين من العقود التي تم ذكرها آنف ا ،العدد المعطوف .2
 ،... ونحوها.عط ، نحو: واحد وخمسون، سبعة وستون

 عشر، وهو تسعة إل  عشر كب من أحدهو المر  التركيب العددي أّما بالنسبة لتعري  
 . 1ك عشر اثنيك سوى معرب ا كان أنْ  بعد مبنيًّا ويصير ،قبله ما يخال  

ا  "ما  بعد معا يؤديان بينهما،  اصل ال عددين من امزجي   اتركيب   تركب وكما أن ه أيض 
 . 2كالتركيب" هذا قبل منهما لواحدة يكن لم اجديد   اواحد   معن    وامتزاجهما تركيبها

ا)ّول نحو: كثْثة وا)صل  ي العد المني  عل  العشرة أْن يعط  الثاني عل  
 الواو، معن  لتضمنهما  بنيا ،لمعناها متضمن والعدد مقدرة، وهي الواو ،  نزعت 3كوعشرة 
لهما؛ )ن  الثاني حين ضم إل  ا)ّول صار بمنزلة تاء التأنيث  الفتح  اختير واحد، كاسم وجعْ

هما اسمان يصير مثل ا)ّول؛ )ن   اني؛ )ن  الفتح أخ  الحركات، حيثيفتح ما قبلها، مع  تح الث
 . 2ك جريا مجرى واحد  ي الفتح ،ج عْ بمثابة االسم الواحد

ومن العرب من ي سكن الحر  الثاني من عشر،  يقول: كأحد عْشر  احتراس ا من توال  
يسكنها إْن ملْن يفتحها إْن دلت عل  معدود مذكر، ومنهم  نْ ، ومنهم مل  5كالحركات  ي الكلمة

 . 2كيكسرها نْ ل  معدود مؤنث، وقليل مل دلت ع
تثبت التاء إذا كان المعدود مذكر ا، وتسقط إْن كان مؤنث ا،  ثْثة وما بعدها إل  تسعة أما 

أم ا عشرة  تسقط التاء إْن كان المعدود مذكر ا، وتثبت إْن كان مؤنث ا
ثْثة عشر رجْ  ك تقول:  ، 7ك

 تغّيرت رّكبت للّما  عشر أحدك، و 8ك مس عشرة امرأةخك، أم ا المؤنث  إل  تسعة عشر رجْ  
 واحد ،  أصلها واو، عن منقلبة  أحدك  ي الهمزة أن   أيّ  ،واحد عن تغّيرت  أحدك ت كلمتاه،

                                                           

 .2/825، ، ابن الصائغ، تحقي : إبراهيم الصاعديّ محة  ي شرح الملحةانظر: اللُّ   1ك
 .2/522و الوا ي، عباس حسن، حْ الن    2ك
 .213، ص، الز ملْخشلر ّي، تحقي : علّي ملحمل  ي صنعة اإلعرابصّ انظر: المف    3ك
 .22، ص، تحقي : عبد اهلل الناصر، وعدنان الظاهرهدل يْ س  ابن غة، العدد  ي اللُّ كتاب انظر:   2ك
 .213، ص، الز ملْخشلر ّي، تحقي : علّي ملحمل  ي اإلعرابصّ انظر: المف    5ك
 .2/522و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    2ك
 .2/71، ، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميدة ابن مالكانظر: شرح ابن عقيل عل  ألفيّ   7ك
ْيده، تحقي : عبد اهللالعدد  ي اللغةكتاب انظر:   8ك  .27، صالناصر، وعدنان الظاهر ، ابن س 
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حدى و ،  1كالمؤّنث وكذلك عشرة؛ عن تغّيرت   عشركو ي فهم من ذلك أن أحد للمذكر وا 
 . 2كللمؤنث

 جندلالتركيب العددي في ديوان سالمة بن 
 أي تركيب عددي.بي بعد قراءتي الفاحصة للديوان لم يلمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .827_ 2/822، ، ابن الصائغ، تحقي : إبراهيم الصاعديمحة  ي شرح الملحةانظر: اللُّ   1ك
 .2/72، عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد انظر: شرح ابن عقيل  2ك
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 المبحث الثاني
 غوّي عند عبد الخالق العفّ التركيب اللُّ 

 تحمل معها أن  الكلمة العربّية لها دورها الفّعال الملموس  ي الشعر،  هي الشّك ال   
ال بل تحمل معها مجرات من المتراد ات والمتجانسات، كما أن ها  معناها المعجمي  حسب؛

بل تثير معاني كلمات تتصل بها، من حيث  الصوت أو  تكتفي بأْن يكون لها معن   قط؛
 . 1كالمعن  أو االشتقا  أو حت  كلمات ت عارضها أو تنفيها

مل بدقة م   يها سياقها الم ْئم، حكمة، وتخل  الكلمات   القصيدة الجّيدة ت بن   يها الج 
،  إن  قوة الكلمة الحّرة  2كوتتفاعل  يها عناصر التعبير تفاعْ  يعمل إشعاع ث ّلة من الدالالت

الم تبحرة  ي بحر المعاني الل غوّية أو الداللّية أو النحوّية تبعث الحياة من جديد للقصيدة، وتمد ها 
الم تنوعة  ي القصيدة لها أهميتها ومكانتها  ي  مع المكتوب،  التراكيب ئبالحيوّية وتفاعل القار 
 ابة.خل  صورة شعرّية جذّ 
لعبد الخال  العّ ، حيث  نّوع العّ   ي   ومنهم ملن ينتظركا  ي ديوان وهذا يكمن  جليًّ 

تراكيبه ما بين صيغة المفرد والجمع، وتلوينها بشت  الضمائر المختلفة، وتكرار الكلمة أكثر من 
الكلمة المكررة تارة بصيغة المفرد متلونة بضمائر مختلفة، وتارة بصيغة  ردو مرة، للتأكيد، وكان ي

 الجمع متلونة بضمائر مختلفة.

 التركيب اإلضافيّ  ّول:المطلب األ 
سب  الحديث عن التركيب اإلضا ي وهو تركيب حاصل بين اسمين ال يفصل بينهما 

اإلضا ة تعني الّنسبة، وهذه الّنسبة تكمن  إليه م طلق ا، كما تحدثنا عن أنّ  ويلزم الجر للم ضا 
ا عل   ي تقدير حر  من حرو  الجر له معن  خاص  ي اإلضا ة، وعّرجنا  ي حديثنا أيض  

لفظّية ومعنوّية، ثّم بعد ذلك أنهينا بأحكام اإلضا ة، و ي المبحث يتسن  لنا ن  اإلضا ة تنقسم أ
 الحديث عن التركيب اإلضا ّي  ي ديوان ومنهم ملن ينتظر لعبد الخال  العّ . 

الم تباينة والم تعددة مساحة واسعة  ي الديوان،  اإلضا ّي بصوره شلمل ديوان العّ  التركيب
ا، حيث  جاءْت بقالب الكلمة الم ركبة المكونة من اسمين   تركيب ا إضا يًّ 1273بلغ عددها ك حيث  

ْت مسد ظاهرين، أو اسم ظاهر وضمير متصل بشت  صوره الم تباينة، أم ا الجملة التي سدّ 
 الكلمة المفردة  ي التركيب اإلضا ي يكاد الديوان يفتقر إليها.  

                                                           

 .122ص غة وبناء الشعر، محمد حماسة،انظر: اللُّ   1ك
 .127ص المرجع الساب ،انظر:   2ك
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  الكلمة المركبة المكونة من اسمين ظاهرين واسم ظاهر وضمير متصل. 
 النسبة المئوية عدد الورود  الكلمة المركبة م
 %2282 288 اسمان ظاهران .1
 %3588 385 اسم ظاهر وضمير متصل .2
 %2282 85 ضمير الغائبة كها  .3
 %2188 82 ت يك متكلمضمير ال .2
 %1881 72  ناك متكلمينضمير ال .5
 %1585 22  هكالغائبضمير  .2
 %888 32  كل ك خاطبضمير الم .7
 %581 22  همك غائبينضمير ال .8
 %285 2  مكك ينضمير المخاطب .3

 %285 2 ضمير المخاطبة كك   .12
 2 2  نكك اتضمير المخاطب .11

الباحثة المنهج االنتقائي  ي اختيار ا)مثلة لبعض الشعر؛ بمعن  أنني ال أ حصي  واعتمدت
ا منها.  كل ا)بيات، لكن انتقيت  بعض 

 : ةقلب لزّ كقصيدة  و ي قوله  ي .1

  1كأسوار غزةورويتل سنبلة عل     أجنحة الفرححّلقت باسل  و  
 

 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
 الفرح كاسم ظاهر   أجنحة كاسم ظاهر  
 لزة كاسم ظاهر   أسوار كاسم ظاهر  

نلحل بمعن  مال، وجنوح الليل أي من المادة اللُّ  ، مأخوذجناح :فردهاكأجنحة  م   غة:اللُّ  غوّية جل
ناح الطائر: :إقباله، والجوانح نح له :، وي قال 2كيده ا)ضْع، وجل نلح إليه وجل مال إليه أي:  ،جل

 . 3كأماله :أي ،وتابعه، وأجنح الشيء

                                                           

 .31ص ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ،  1ك
 .1/22، ، الرازي، تحقي : يوس  الشيخ محّمدانظر: مختار الصحاح  2ك
 .1/133، ، مجموعة من المؤلفينانظر: معجم الوسيط  3ك
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وهما اسمان ظاهران  ،كأجنحة، أسوار  كالمضا   جاء  ي : حيث  إن  رأس الم ركبالتركيب
،  عْقة النسبة معر تانن وهما اسمان ظاهرا ،كالفرح، لزة  كالمضا  إليه   ي ن، وتكملتهنكرتا

 تْ إل  التكملة، أي أن  كأجنحة  اكتسببين المتضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي 
التخصيص من إضا تها إل   تْ التعري  من إضا تها إل  كالفرح ، عل  لرار كأسوار  اكتسب

 كلزة  دون أي انفصال.
 الم ْحظ  ي كلمة كأجنحة  وهي نكرة جمع تدل عل  الكثرة، أ ضيفت ل كالفرح  وهي 

ا جمع، منحتها جماال   ي الكثرة.  أيض 
وكأن  ا)سوار خاصة بغزة دون ليرها من  ،كلزة ت كأسوار  نكرة جمع، أضيفْت لأم ا 

 البلدان، وهذا يدل عل  عظمة ومكانة لزة وقوتها وصمودها.

 قصيدة صمت المذبحة: و ي قوله  ي .2
 قوا ل الموت  بين أنين   تاهْت خ ط  ا)حياء

  1كد ء الدماء     وصمت المذبحة   
 تكملة الم ركب كالم ضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
 أنين كاسم ظاهر   بين كاسم ظاهر، ظر  مكان  

كالمضا   كبين  وهو اسم ظاهر، وتكملته كالمضا   جاء  ي حيث  إن  رأس الم ركب التركيب:
كأنين  وهو اسم ظاهر نكرة، بمعن  أن  الكلمة الم ركبة جاءْت م كونة من اسمين  إليه   ي

ة النسبة بين المتضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  التكملة، أي ظاهرين،  عْق
 أن  كبين  وهو ظر  مكان اكتسب التعري  من إضا ته إل  كأنين  دون أي انفصال.

 : لرس السواعدكقصيدة  و ي قوله  ي

 وارتوْت من أْزن دي بدمعيسقيْت    يا سيدي جذورهاهذي الغصون  .3

 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   الم ركب كالمضا   رأس 

 ها كضمير متصل   جذور كاسم ظاهر  
 ي كضمير متصل   دمع كاسم ظاهر  

ْذر بمعن  قطع، ي قال: كجذورها  المادة اللُّ غةاللُّ  ذلر الشيء :غوّية لها جل ذر ا، إذا قطعه،  جل جل
ذر: سلاب والن سب والجل  . 2كا)صل من كل شيء، وأصل الح 

                                                           

 .38ص ديوان ومنهم ملن ينتظر، عبد الخال  العّ ،  1ك
يّ ، تاج العروس  2ك بلْيد   .12/383، الزُّ
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ْذر الشيء جذر او  استأصله، ومن الّنبات جزؤه اّلذي يتشعب با)رض ويحصل  :أي ،جل
 . 1كعل  لذائه ي سم  بالجذور

 :كدمعي  الد مع يدل عل  ماء أو علْبرلة،  من ذلك الد مع ماء العين، والقطرة دمعة، وي قال
 :يكون نتيجة ح زن أو سرور، وجمعه، والد مع  2كامرأة دلم علة بمعن  سريعة البكاء كثيرة الد مع

دموع وأدم ع، والد معة أي القطرة منه، إْن كانْت من السُّرور  باردة أو من الح زن  حارة
 . 3ك

ن، ان نكرتكجذور، دمع  اسمان ظاهراكالمضا   جاء  ي حيث  إن  رأس الم ركب  التركيب:
أن  الكلمة الم ركبة جاْءت ن، بمعن  كها، ي  ضميران متصْ كالمضا  إليه   ي وتكملته

مكونة من اسم ظاهر وضمير متصل،  عْقة النسبة بين المتضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  
ي  من إضا تهما إل  كها، الرأس ينتمي إل  التكملة، أي أن  كجذور، دمع  نكرتين اكتسبا التعر 

 ن دون أي انفصال.ي  ضميران متصْ
اءْت بصيغة الجمع مْءمة لما قبلها الغصون بصيغة ج قد تأمل معنا كلمة جذور 

الجمع، عل  خْ  كدمع  جاءْت بصيغة المفرد، لكن انظر إل  ما بعدها وارتوْت من ألْزن دي، 
أدم عي  :ولم يلقل ،قال العّ : سقيْت بدمع ، بصيغة المفرد ذالما :بصيغة الجمع  السؤال ه نا

العّ   ي  تأمل جمال تركيب ودقة وص  التعبير عندق ْ  معنا و الجمع مثل أْزن دي؟؟  ةبصيغ
)ن  كلمة كأدمع  تدل عل  القلة، خْ  ا لما يريده،  لم ا قال العّ : سقيْت بدمعي  هذا البيت؛

ليخرج بها و  حت  ال يكسر البيت،  البيت من البحر الكامل، أجاد  ي التعبير بصيغة المفرد،
يكون نتيجة ح زن أو  رح، ور بما جمع الع   ي دمعه ما بمدلول آخر،  كلمة دمع بشكل عام 

بين الح زن عل   قدان الوطن والفرح بتباشير النصر القادم بسواعد هذا الغرس،  لما أضا  لها 
 أكسبها داللة الكثرة وجماال  للمعن . متصْ   اضمير  

  : شهيد الهدايةكقصيدة  و ي قوله  ي
 (1)ُكّل خمسالهداية  ويبكيك    ستذكر تلة اإلسْم شمس ا .2

 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   

 خلمس كاسم ظاهر   ك ّل كاسم ظاهر  
 

                                                           

 .1/112، ، مجموعة من المؤلفينمعجم الوسيط  1ك
 .2/321، ، ابن  ارس، تحقي : عبد السْم هارونغةمقاييس اللُّ معجم   2ك
يّ تاج العروس  3ك بلْيد   .22/525، ، الزُّ

 .121ديوان ومنهم ملن ينتظر، عبد الخال  العّ ،   2ك
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أخذْت خمس أموالهم،  الخمسة  ي ا)عداد، والخميس: الجيش، وخمسْت القوم:كخلمس   غة:اللُّ 
 . 1كاليوم :والخميس أي

كالمضا  إليه   ، وتكملتهاظاهر   اكك ّل  اسم   كالمضا   جاء  ي حيث  إن  رأس الم ركب التركيب:
كخلمس  اسم ظاهر نكرة، بمعن  أن  الكلمة الم ركبة جاءْت مكونة من اسمين ظاهرين،   ي

 عْقة النسبة بين المتضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  التكملة، أي أن  كك ّل  
مة اإلضا ة معن  دون اللفظ اكتسب التخصيص من إضا ته إل  وهي من ا)سماء المْز 
 كخلمس  دون أي انفصال.

  : الجعبريُّ قض كقصيدة  و ي قوله  ي .5
  2كليس التخاذل من طبعي ومن أربي   مطر بعده هذي طبائع بر 

 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
 الهاء ضمير متصل  بعد كاسم ظاهر  

حيث إن  رأس الم ركب كبعد  اسم ظاهر معرب، وتكملته كالهاء  ضمير متصل مبني،  التركيب:
بمعن  أن  الكلمة الم ركبة جاءْت مكونة من اسم ظاهر وضمير متصل،  عْقة النسبة بين 
المتضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  التكملة، أي أن  كبعد  وهي من ا)سماء 

مْزمة اإلضا ة دون اللفظ والمعن  اكتسب التعري  من إضا ته إل  كالهاء  دون أي ال
 انفصال.

  : لبيك جامعة الخيامكقصيدة  و ي قوله  ي .2
ا نا ع ا ذوات الخدرطلبت    3كما أعط  ا)ول  بيراع  وجدنل    علم 

 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
 الخدر كاسم ظاهر   ذوات كاسم ظاهر  

ستر للجارية  ي ناحية البيت، وكذلك ي نصب لها خشبات  و  قتب البعير  كالخدر : غة:اللُّ 
ذ ر مستورة بثوب،  هو الهلودج الم خد ر، ويجمع عل  ا)خدار وا)خادير والخ 
 . 2ك

                                                           

 .1/322، : زهير سلطان، تحقي غة، ابن  ارسمجمل اللُّ   1ك
 .123ص ديوان ومنهم ملن ينتظر، عبد الخال  العّ ،  2ك

 .123ص المرجع الساب ،  3ك
 .7/113، ، الشري  ا)ْزهلر ّي، تحقي : محّمد مرعبانظر: تهذيب اللغة  2ك
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 ملته، وتكامعرب   اظاهر   اكذوات  اسم  كالمضا   جاء  يحيث  إن  رأس الم ركب  التركيب:
، بمعن  أن  الكلمة الم ركبة جاءْت مكونة من امعرب   اظاهر   اكالخدر  اسم   كالمضا  إليه   ي

اسمين ظاهرين،  عْقة النسبة بين المتضايفين لير إسنادّية، بمعن  أن  الرأس ينتمي إل  
اكتسب التكملة، أي أن  كذوات  وهي من ا)سماء المْزمة إل  المفرد لفظ ا ومعن  للظاهر 

 التعري  من إضا ته إل  كالخدر  دون أي انفصال.

  قصيدة ر يع المقام: و ي قوله  ي .7

  1كعظيم الشمائل حلُو الكالم   حريص  عليهم رؤو   رحيم
 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
 الشمائل كاسم ظاهر، معر ة   عظيم كاسم ظاهر، نكرة  
 الكْم كاسم ظاهر، معر ة   نكرة حلو كاسم ظاهر،  

 

مصدر  :قلصلب المفاصل، والع ظم :علظم، والمقصود به :غوّية لهاكعظيم  المادة اللُّ  غة:اللُّ 
يم ا، بمعن  كّبره، وسمعت خبر ا  :الشيء العظيم، ومنه علظم ا)مر علظامة، وعّظمه ي عظم ه تعظ 

 . 2كت أعظمهأخذ واستعظمت الشيء: علظم  ي عيني، : أعظمته، أي
غوية لها كشلملل ، وجمع اهلل شلمله بمعن  ما تشتت من أمره، و ّر  اهلل كالشمائل : المادة اللُّ 

ل ، والجمع الشمائل ا اجتمع من أمره، والشامال:شمله بمعن  م نقيض  :، والشامال أي 3كالخ 
أشمل وشمائل وش م ل :اليمين، والجمع

 . 5ك، وشلمل القوم ونحوهم مجتمعهم 2ك
لوة من الرجال والنساء:كحلو  اسم  من تستحليه العين، والحلواء: : ك ّل ما  ي طعمه حْوة، والح 

ا بحْوة لما يؤكل من الطعام م عالج 
           . 2ك

     . 7كالرجل الذي ال ريبة  يه عل  المثل؛ )ن  ذلك ي ستحل  منه والحلو الحْل:
: الجرح، وكلمته أكلمه كلم ا، وهو مكلوم أي الكلم، والكلم:غوية لها من كالكْم : المادة اللُّ 

 . 1كلغة تميمية، والجميع الكلل م والك للم ، والك لمة:لغة حجازية جرحته، والكللمة:
                                                           

 .72ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ،   1ك

براهيم السامرائي، تحقي : العين، الفراهيديكتاب انظر:   2ك  .2/31، مهدي المخزومي، وا 
 .1/123، ، الرازي، تحقي : يوس  الشيخ محّمدانظر: مختار الصحاح  3ك
 .11/322، ، ابن منظورانظر: لسان العرب  2ك
 .1/232، ، مجموعة من المؤلفينانظر: المعجم الوسيط  5ك
براهيم السامرائي، تحقي : مهدي المخزومي، العين، الفراهيديكتاب انظر:   2ك  .3/235، وا 
 .12/133، ، ابن منظورانظر: لسان العرب  7ك
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 ن، وتكملتهكعظيم، حلو  اسمان ظاهرا كالمضا   جاء  ي حيث إن  رأس الم ركب التركيب:
ن، بمعن  أن  الكلمة الم ركبة جاءْت مكونة كالشمائل، الكْم  اسمان ظاهرا كالمضا  إليه   ي

  من اسمين ظاهرين،  عْقة النسبة بين المتضايفين لير إسنادّية، أي أن  الرأس ينتمي إل
ن اكتسبا التخفي  من إضا ة كالشمائل، الكْم ، وهما نكرتا ،و التكملة، بمعن  أن  كعظيم، حل

لكن عند إضا تها حذ  التنوين ضرب ا للتخفي  بنّية  ،)صل كعظيم ، حلو   بالتنوينبمعن  أن  ا
 االنفصال.

  : الجعبريُّ قض كقصيدة  و ي قوله  ي .8
 ه نا عمود سراب مر  كالسحب    ي دعة قرير العيننم يا شهيد 

 تكملة الم ركب كالمضا  إليه   رأس الم ركب كالمضا   
 العين  قرير 

 نكرة ، وتكملته اظاهر   اكقرير  اسم   كالمضا   جاء  ي حيث  إن  رأس الم ركب: التركيب
كالعين  اسم ظاهر معر ة ، بمعن  أن  الكلمة الم ركبة جاءْت مكونة من   ي كالمضا  إليه 

اسمين ظاهرين،  عْقة النسبة بين المتضايفين لير إسنادّية، أي أن  الرأس ينتمي إل  التكملة، 
 كقرير  وهي نكرة اكتسب التخفي  من إضا ته إل  كالعين  بني ة االنفصال. بمعن  أن  
بشت  ألوانها المختلفة بشكل كبير هائل  ي  العّ   ي استخدام الكلمة المركبة أولعوقد  

ذكرها بشكل مختصر، وسأامتْك الشاعر لمعجم شعرّي واسع وثرّي، الديوان، وهذا يدل عل  
المفردة بضمائر مختلفة، وبذكر المفرد والجمع، نحو: كعينيك ، كعينيها ، ن الكلمة حيث  لوّ 

كعيوننا ، كعيني ، كأعيننا ، وكقلبي ، كقلوبنا ، كقلبك ، وكدماؤنا ، كدمنا ، كدماؤك ، كدمك ، 
 ي ، كدمعه .كدمي ، كدماؤه ، وكدموعي ، كدمعي ، كدمعت

، وكقْعنا ، وكروحي ، وكنورها  ، نحو: كعيوننا ،وكّرر  ي استخدام الكلمة المركبة
  قد جاءْت مرتين. وكأضلعي 

 ، نحو: كقلبي ، ك ؤادي ، وكأرضنا ، كدارنا .تراد  الكلمة المركبة وذكر
 ، كحر ي ، ككتاباتي ،  ي التعبير، نحو: كلغتي نّوع  ي استخدام الكلمة المركبة

 كرواياتي .
  ْ التلون  ي استخدام الكلمة بالتنوع و  من المْحظ أن  ديوان الشاعر العّ  كان حا 

 ،  لم يقتصر عل  نوع أو لون واحد؛ بل أبدع  ي ذلك.المركبة

                                                                                                                                                                     

براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   1ك  .5/378، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
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ة  ي التركيب اإلضا ي عند العّ   ي الشكل كننا عرض نسبة ورود الكلمة المركبيم
 اآلتي:

 
 بكثرة مقارنة باالسم ين الظاهريننلحظ من خْل الشكل الساب  أن  العّ  استخدم االسم

 الظاهر والضمير المتصل.
 

 التركيب المزجيّ المطلب الثاني: 
 أي تركيب مزجّي.بي بعد النظرة الفاحصة للديوان لم يمر 

 المطلب الثالث: التركيب اإلسناديّ 
 أي تركيب إسنادّي.بي بعد النظرة الفاحصة للديوان لم يمر 

 المطلب الرابع: التركيب العدديّ 
 دي.عدأي تركيب بي بعد اطْعي عل  الديوان لم يمر 

 
 
 
 
 
 

64.20% 

35.80% 

 الكلمة الُمركبة عند العف

 االسمان الظاهران

 االسم الظاهر والضمير المتصل
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 المبحث الثالث
 غوّي بين سالمة بن جندل وعبد الخالق العفّ التركيب اللُّ موازنة بين 

غوّي ويتضمن التركيب اإلضا ّي والتركيب المزجّي والتركيب ث عن التركيب اللُّ سب  الحدي
المبحث سنسلط الضوء عل  موازنة بين هذه التراكيب  ي اإلسنادّي والتركيب العددّي، و ي هذا 

كْ الديوانين؛ ما ديوان سْمة بن جندل وديوان عبد الخال  العّ ، وبعد القراءة الم تفحصة ل
 :يأتي ما ي مكننا مْحظة

 ي  ةغويّ كيب اللُّ اي كان حاضر ا من بين التر التركيب اإلضا ّي هو التركيب الوحيد الذ .1
 كْ الديوانين.

  1273، حيث  بلغ كالتركيب اإلضا ّي كان حاضر ا بشكل كبير جد ا  ي ديوان الع ّ  .2
ا، عل  خْ  سْمة بن جندل بنسبة أقل من العّ ، حيث  بلغ عنده تركيب ا إضا يًّ 

 .ا  تركيب ا إضا يًّ 382ك
عند الشاعرين، واختلفْت  ي طريقة  لعبت الكلمة دورها  ي التركيب اإلضا يّ  .3

للبْت ظهور الكلمة الم ركبة المكونة من اسمين ظاهرين عند ابن حيث استخدامها، 
 جندل والعّ ، م قارنة من الكلمة الم ركبة المكونة من اسم ظاهر وضمير.

عل  لرار  ،مسد الكلمة الم فردة تْ حظي ديوان سْمة بن جندل بالجملة التي سدّ  .2
كلمة الم ركبة الديوانه من  كان ج لّ و ، هالعّ  لم يتطر  الستخدامها نهائي ا  ي ديوان

 من المتضايفين من أسماء ظاهرة أو اسم ظاهر وضمير متصل.
 استخدم ابن جندل الجملة الفعلية مكان الكلمة المفردة  ي التركيب اإلضا ي. .5
 ، م قارنة بالعّ .أكّثر ابن جندل من استخدام المضا  إليه نكرة .2
 عل  خْ  ا)سماء المبنية عند كْ الشاعرين. ألسماء الم عربة حضور جلّي،كان ل .7
التلون  ي استخدام الضمائر عند كْ الشاعرين، لكن  كان بروزها عند العّ  بشكل  .8

 م قارنة بابن جندل.أكبر 
م قارنة  ،ظرو  الزمان والمكان  ي المركب اإلضا يّ استخدام  نّوع ابن جندل  ي .3

 .بالع ّ 
تارة يستخدمها بصيغة المفرد،  م ركبة المكررة، نّوع العّ   ي استخدام الكلمة ال .12

وتارة بصيغة الجمع، وتارة يلونها بالضمائر بصيغة المفرد والجمع، حيث  زخر ديوانه 
بشكل  ، وكان حضورها بشكل أوسع  ي ديوانه مقارنة بابن جندلبالعديد من الصور

 قليل.
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تارة يستخدمها بصيغة الجمع متصلة بضمير لائب ومتكلمين، وتارة   هو ابن جندلأّما 
 غة الجمع متصلة بضمير المتكلمين.يستخدمها بصيغة المفرد متصلة بضمير متكلم وصي

  ي الشكل اآلتي: نمكننا عرض نسبة استخدام التركيب اإلضا ي عند الشاعريي  

 
ضتتا ي مقارنتتة بتتابن جنتتدل؛ وذلتتك لقلتتة لتركيتتب اإلنلحتتظ ممتتا ستتب  أن العتتّ  أولتتع  تتي استتتخدامه ل

حجم ديوان ابن جندل مقارنتة بتالعّ ، ومتن المعلتوم أن  ابتن جنتدل شتاعر جتاهلّي قتديم، وهتو متن 
 أشعر المقلين المحكمين  ي عصره. 
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 الفصُل الثانيّ 
 لتهالموصوُل وص  

 المبحُث األّول
لته  عند  سالمة  بن  جندل   الموصوُل وص 

 الموصولت الخاّصةالمطلب األّول: 
لْضوء عل  قبل الولوج إل  الحديث عن الموصوالت الخاّصة، ينبغي علينا أْن ن سلط ا 

 .ليتسن  الخوض  ي مضمار الموصوالت الخاّصة تعري  الموصول وأْضربه؛

 المقصد األّول: تعريف الموصول
 ُلغةً 

غوّية للموصول وهي كوصل ،  ب د  من الحديث عن المادة اللُّ م ستهل هذا المطلب ال ي 
ْصللة" بينهما  ما بشيء ات صل شيء كلُّ ه  بأن ها: "175ّر ها الخليل كت قد ع و 

، والجمع  1ك
ل ، وا)وصال: ، والوصل م قابله الهجران، وموصل الشيء ، ووصلت 2كالمفاصل كو صل  وصْ 

لله،  3كو خذه عجزه بين ما البعير: ل لم صل:وات   وأْوصل   ي الحبل معقد: ينقطع، والملْوص 
 . 2كالحبل

غة يلكمن  ي الوصل نا أّن الموصول  ي اللُّ ة، يتضح لمن خْل التعريفات السابق
 واالتاصال.
 اصطالًحا
ا، ليلت م به تصل ه بعده، كْم إل  ويفتق ر بنفسه، يت م ال الذيعر  ه ابن يعيش بأن ه: "   اسم 

، يقع أن يجوز التاّمة، ا)سماء سائر حكم حكم ه كان بعده، بما تلم  إذا ،  اعْ   ومضا  ا ومفعوال 
وخبر ا" ومبتدأ، إليه،

ه نا  اعلية، أم ا لو  ، الوظيفة النحوّية كللذي  ،، نحو: ك قام الذي عندك  5ك
ين لو ق لت: ،  الوظيفة النحوّية كللذي  ،ق لت: ك ضربت  الذي قام أبوه  ه نا مفعولية،  ي ح 

                                                           

براهيم السامرائي،  ،: مهدي المخزوميتحقي  العين، الفراهيدي،كتاب   1ك  .152/ 7وا 
 .1822/ 5: أحمد عطار، تحقي  صحاح العربّية، الفارابي،انظر: الصحاح تاج الل غة و   2ك
بن منظور، السان العرب، انظر: ، و 327/ 1: زهير سلطان، تحقي  بن  ارس،اغة، انظر: مجمل اللُّ   3ك

11/722. 
 .1/1228انظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي،   2ك

 .2/371: إميل يعقوب، قد م لهل، ابن يعيش، فصّ شرح الم    5ك
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 ، ه نا ك الذي  وقعت مضا  ا إليه، أم ا نحو: كالذي  ي الدار زيد  ،كجاءني لْم الذي  ي الدار 
 ه نا وقعت خبر ا للمبتدأ ، ه نا وقعت مبتدأ،  ي حين لو قلت: كزيد  الذي أبوه قائم 

 . 1ك
 ألو ظر  ألو ،خبرية بجملة الولصل ال  ا تقر بقوله: "ماا)نصارّي كذلك عر  ه ابن هشام 

ر يح وص  ألو ،تامين مجرور لف ه " ألو علائ د وال  صل  .  2كخل
 . 3ك"وعائد بصلة إال تام ا جزء ا يكون ال ما: "بأن ه الجرجاني الشري  وعر  ه

لفته وجملتة   2كه 772وكذلك عر  ه السلسيلّي كت بأن ته: هتو متا ا تقتر أبتد ا إلت  عائتد أو خل
 . 5كصريحة أو مؤولة خبرّية

بقوله: "اسم مفعول من وصل الشيء بغيره جعله من   2كه 1287وعر  ه الخ ضلرّي كت
 . 7كتمامه إذ ال يتم معناه إاّل بالصلة"

وصول هو اسم ناقص حاة يتلضح  لنلا أّن االسم المخْل هذا العرض لعدة تعريفات للنُّ من 
لة إّما جملة أو شبه جملة ليتم المعن  به.  م فتقر إل  تكملة بعده كامنة  ي الصا

ُرب الموصول المقصد  الثانّي: أض 
 والموصول االسمّي. ،للموصول ضربان ه ما: الموصول الحر يّ 

ي الباحثة الفصل الثّالث من هذه الرسالة، وسيأت : وهو الذي عقدت لهأوًل: الموصول الحرفيّ 
 بإذن اهلل. الحديث عنه بالتفصيل  ي موضعه

وهو محط دراستنا  ي هذا الفصل، وسب  الحديث عن تعري   ثانًيا: الموصول السمّي:
الموصول  ي المطلب الساب ، وس مّي بالموصول؛ )ن ه اسم ناقص ال ب ّد من صْت تتمُّ بما 

                                                           

 .2/371، قد م له: إميل يعقوبشرح المفّصل، ابن يعيش، انظر:   1ك
 .1/183عبد الغني الدقر،  تحقي : ،ا)نصاريّ  بن هشاما،  ي معر ة كْم العرب شذور الذهب  2ك
 .237، صانيّ جل رْ التعريفات، الشري  الج  كتاب   3ك
ه ، انظر: الو يات، ابن را ع، تحقي : صالح 772الش ا عي كت هو أبو عبد اهلل محّمد بن عيس  السلسيليّ  (4)

 .2/322عباس، وبّشار معرو ، 
 .213، ص، تحقي : الشري  عبد اهلل البركاتيانظر: شفاء العليل  ي إيضاح التسهيل، السلسيليّ   5ك
ر ّي كت (6) حاشية عل  شرح ه ،  قيه شا عّي، عالم بالعربّية، له 1287هو محّمد بن مصطف  بن حسن الخ ضل

ر ْكل ّي،  ابن عقيل  ي الن ْحو، وشرح اللُّْمعة  ي حل الكواكب السّيارة السبعة  ي الظاهرّية، انظر: ا)عْم، الزا
7/122 ،7/121. 
رّي عل  شرح ابن عقيل عل  ألفيّ   7ك ر يّ ة ابن مالكحاشية الخ ضل : يوس  الشيخ البلقاعي، تحقي  ،، الخ ضل
1/128. 
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 والموصوالت ، 2كال ت فيد معن  إاّل إذا وصلْت بشيء تصير به دالة عل  المعن  ، إذ 1كتوصل به
ال يتم الفائدة ،  3كوعلة بنائها؛ أن ها كبعض الكلمة أو كالحر  اّلذي يفتقر إل  جملة ،أسماء مبنية

 الفائدة وحده، بل يحتاج لجملة؛ ليوضح المعن  من خْله.
؛ لوقوعها عل  كل  2كال تخص م سم  دون م سم  كما أن ها أسماء م بهمة، بمعن  أن ها

شيء من حيوان وجماد وليرهما تشبيه ا بوقوع كهذا  وكهؤالء  ونحوهما من أسماء اإلشارة عل  
، وكما أن ها من المعار  بدليل امتناع عْمة النكرة من الدخول عليها وهي كر ب  ،  5ككل شيء

زائدة، والمراد بهما لفظ التعري  ال معناه، والدليل  تعدا  كأل   ي ا)سماء الخاّصة كما أن  إلح
 عل  أن ها زيادة الزمة عندهم وذاك إلصْح اللفظ، م دللين عل  تعر ها بالصلة ال بأل، التي

 لم  ،ن، بدون دخول كأل  عليها؛ وذلك )ن ها ال ي وص  بهماتعر   بها كمن  وكما  الموصولتا
 ما أخذت  ك ، عندك من ضربتك، نحو:  2كالم التعري  بهمايحتج إل  إصْح اللفظ بلحا  

 . 7ك هذه كلها معار   أعطيتلني
 : موصوالت خاّصة، وموصوالت مشتركة.وتنقسم الموصوالت االسمّية

 الموصولت الخاّصةتعريف : الثالث المقصد
ل أْن  ة ليتم المعن  بها،  ْ ب دا)سماء الموصولة هي أسماء ناقصة م بهمة تحتاج لصا

ه ما: الخاصة  ،صل بعدها بكْم له  ائدة يتم المعن  به، والموصوالت االسمية عل  قسمينتو 
 : تعريف الموصولت الخاصة وهيوالمشتركة، و ي هذا المقصد يتسن  لنا أْن نتحدث عن 

أسماء م بهمة م ختصة  ي الداللة عل  بعض ا)نواع دون بعض، مقصور ا عليها وحدها، 
ا بالنّص أي 8كع له لفظ خاص بهبمعن  ك ل نو   المفردة أو المذكر بالمفرد مختص ، وس ميت أيض 

 . 1كالمذكر أو المثن  المؤنث، أو الجمع المذكر أو الجمع المؤنث المثن  أو المؤنثة،
                                                           

اللباب  ي علل  البناء انظر: ، و 1/173، ، تحقي :  خر الدين قباوةو، الفراهيديحْ انظر: الجمل  ي الن    1ك
، وانظر: شرح المكودي، المكودي، تحقي : عبد الحميد 2/113 : عبد اإلله النبهان، يحقت، الع ْكبلريّ واإلعراب، 

 .37هنداوي، ص
 .27_22، صاوي، تحقي : عبد الحميد الوكيل، الفاضل البلرمل انظر: شرح لمحة أبي حيان  2ك
 .2/113: عبد اإلله النبهان، تحقي  ،الع ْكبلريّ انظر: اللباب  ي علل البناء واإلعراب،   3ك
 .322، علي حيدر، صتحقي بن الخشاب، اانظر: المرتجل  ي شرح الجمل،   2ك
 . 2/372: إميل يعقوب، قد م له انظر: شرح المفصل، ابن يعيش، 5ك
 .327_، 322: علي حيدر، صتحقي  بن الخشاب،اانظر: المرتجل  ي شرح الجمل،   2ك
 .2/372، ، قد م له: إميل يعقوبانظر: شرح المفصل، ابن يعيش  7ك

 .1/322و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    8ك
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 ي ثْث مجموعات: المفرد المختص بالمذكر والمؤنث، والمثن  الم ختص  وجمعتها
 بالمذكر والمؤنث، وكذلك الجمع الم ختص بالمذكر والمؤنث.

 أوًل: المختّصة بالمفرد المذكر والمؤنث
 )اّلذي(، و)اّلتي(

ْ   )اّلذي(،  ، نحو: كجاءني زيد   2كهو اسم موصول يقع عل  المذكر المفرد سواء أكان عاق
، وهو مشترك بين المفرد  3كالذي قام أبوه ، أم لير عاقل نحو: كرأيت  الثوب الذي تعر ه 

ن ، وه ما مبنيان م 5كالمؤنثة للمفردة موصول اسم  هي )اّلتي(، أم ا  2كوالجمع، عليه ا)خفش
 . 2كلةالمعار  ال يلت ّمان  إاّل بص

 موصوليتهما و)نّ  موصول؛ أنه علم موقعه أحدهما وقع ما اإذ لغيرهما، كا)صل و)ن هما
 . 7كالغالب، بخ ْ  موصولّية ليرهما  ي الزمة

ْ  إل  وص  المعار   ي الجمل؛ وذلك  أن وي ؤت  باّلذي واّلتي  ي االستعمال توص 
 . 8كللمعر ة وصف ا تكون ال والنكرة نكرات، الجمل

ا  يؤول ّر يًّ والفّراء وابن مالك إل  أن  كاّلذي  قد يقع موصوال  ح  3كه 182ذهب يونس كت
ُ ِعنَاَد ُ ال : ، وخرج عليه قوله تع 12كبالمصدر ََّ ُر ٱ لَِك ٱلَِّذي يُنَشِّ

َذَٰ
ذلك تبشير  :، والتقدير 11ك

 . 1كاهلل، والجمهور منعوا ذلك

                                                                                                                                                                     

 .1/213، ، ابن الصّبانة ابن مالكانظر: حاشية الصبان عل  شرح ا) شموني )لفيّ   1ك
 .882، ص، عزيزة بابتيانظر: المعجم المفصل  ي النحو العربي  2ك
 .2/372: إميل يعقوب، قد م له انظر: شرح المفصل، ابن يعيش،  3ك
 .1/123، يّ ر  هل ا)زْ خالد انظر: شرح التصريح عل  التوضيح،   2ك
، وانظر: 1/222،البركاتي، تحقي : الشري  عبد اهلل انظر: شفاء العليل  ي إيضاح التسهيل، السلسيليّ   5ك

 .33شرح المكودي، المكودي، تحقي : عبد الحميد هنداوي، ص
 .2281/ 2: أحمد عطار، تحقي  ،يّ ر  هل وْ انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجل   2ك
 .1/253: عبد المنعم هريدي، تحقي  ،ابن مالك الطائيّ انظر: شرح الكا ية الشا ية،   7ك
 .2/113: عبد اإلله نبهان، تحقي  ،الع ْكبلريّ انظر: اللباب  ي علل البناء واإلعراب،   8ك
هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الن حوّي، له كتاب معاني القرآن الكريم وكتاب الل غات وا)مثال  (9)

 .225، 7/222والنوادر، انظر: و يات ا)عيان، ابن خلكان، تحقي : إحسان عباس، 
، وانظر: ارتشا  الضرب من لسان 1/321، امع، السيوطيّ ول ع الجل مْ امع  ي شرح جل ول ع الهل مْ انظر: هل   12ك

 .332ص ،، تحقي : رجب محّمدانحي   والعرب، أب
 [.23: الشورى]  11ك
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 )اّلتي( –أصل )اّلذي( 
كاّلذي  وكاّلتي ، حيث ذهب الفراء إل  أن  أصل اّلذي كذا  تباينْت آراء الن حاة حول أصل 

الم شار به، وأصل اّلتي كت ي  الم شار بها
، وكما ذهب السُّهْيلّي إل  أن  أصل اّلذي كذ و   2ك

: "وق دار ، ورّد عل  رأيه السيوطيّ  3كبمعن  صاحب  ْ  التعس  لاية   ي صارتْ  حت   تقديرات قائ
 ؛ )ن  اّلذي ال تحمل معن  صاحب.وتميل الباحثة إل  قول السيوطيّ ،  2كواالضمحْل"

نلحل الكو يون إل  أن  أصل اّلذ زائد ا من باب التكثير  ي كذ  وحدها، وما عدا ذلك عّدو هوجل
ّنما يفترقان بحسب ما يلحقهما  لهما تشبيه ا بكهذا   هي عندهم كذ  ا)صل،  جوهرهما واحد؛ وا 

ْ  ل اختْ  معنيلْيهمامن الزيادات الم خت لفة ول
، م حتّجينل بقولهم: رأينا الياء تسق ط  ي التثنية،  5ك

وجب أْن ي قال  ي التثنية: لأصلين لكانا ال يحذ ان، و  انحو: كاللذان  ، وكاللذْين ، ولو كان
ي ونل ، وكالعميين  يلان ، وكاّلذ  يلان ، و كالش ج  يلان  كما ي قال: كالعلم   . 2ككالذ 

 حر  عل  ي بن  أن يجوز م حتّجين بقولهم: إن ه ال ،أن  البصريين تصد وا لرأي الكو يين إالّ 
 حر ،  لو كان االسم هو كذ  وحده لكان عل  والوقو  بحر  االبتداء من بد ال )ن ه واحد؛
نحوا إل  أن  أصل الذي  وذلك متحرك ا، ساكن ا الواحد الحر  يكون أن إل  يؤدي م حال،  جل

ي ، وكعلم ي  ، أي أّن الكلمة عندهم تتكون من ثْثة  7ككلذي  عل  وزن ك عل  نحو: كشلج 
 . 8كالمها والياء عينها، والذال الكلمة،  اء الْم   أصول وهي:

 مضمر ا يكون أن إال   واحد، حر  عل  العرب كْم  ي اسم يكون أن يجوز "كما أن ه ال
،  إل  ا)شياءل  يرد مّما والتصغير   ها،تصغير  جاز للما وحدلها الذال ا)صل كان ولو متصْ 
ل   الياء   ، اللذليا: كالتصغير  ي قالوا وقد الثْثي، اسم عل  إالّ  يدخل وال، أ صولها  ا)و 

ولض وا)ل  للتصغير،  والذال، الْم،: أحر  ثْثة ذلك بعد والموجود أوله، ضما  من كالع 
 . 3كالزيادة" عدم ا)صل إذ بدليل، إال   اللفظ عليه وما المسموع يد ع وال والياء،

                                                                                                                                                                     

 .332ص ،الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد انحي   وب من لسان العرب، أبرل انظر: ارتشا  الض    1ك
 .1/322: عبد الحميد هنداوي، تحقي  ،امع، السيوطيّ ول ع الجل مْ امع  ي شرح جل ول الهل ع مْ انظر: هل   2ك
 .132يلي، صانظر: نتائج الفكر  ي النحو، السُّهل   3ك
 .1/322: عبد الحميد هنداوي، تحقي  ،امع، السيوطيّ ول ع الجل مْ مع  ي شرح جل اول ع الهل مْ هل   2ك
 .2/373: إميل يعقوب، قد م له ل، ابن يعيش،فصّ انظر: شرح الم    5ك
 .2/551ا)نباري، ابن انظر: اإلنصا   ي مسائل الخْ  بين النحويين: البصريين والكو يين،   2ك
 .2/553انظر: اإلنصا   ي مسائل الخْ  بين النحويين: البصريين والكو يين، ابن ا)نباري،   7ك
 .2/372، ، قد م له: إميل يعقوبل، ابن يعيشفصّ انظر: شرح الم    8ك
 .2/373، ، قد م له: إميل يعقوبل، ابن يعيشفصّ شرح الم    3ك
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قولهم: كاللذان  ، ولم تثبت كأم ا احتجاجهم بحذ  الياء  ي التثنية منع ا اللتقاء الساكنين، 
يان ؛الياء وتتحرك  ي قال: كاللذ   . الحرو  شلبله إل  وخروجها تمك نها لنقص يلان  ، كما قالوا: كالعلم 

 . 1كالمتمكنة،  الحذ  هنا ضرب من التخفي  كتصر  لها تصّر  ال جامدة والحرو 
ه ال يعقل بأْن يكون أصل الكلمة حر  ا واحد ا، ولو )ن   رأي البصريين؛وتميل الباحثة إل  

صول،  كي  يحمل معن  صلة أدخلنا هذا الحر  وحده كذ   ي الجملة، وأردنا به اسم المو 
 !؟الموصول

 لغات اّلذي واّلتي
حاة حول عدد ل غات كاّلذي ، وكاّلتي ،  منهم من ذكر بأن ها أربع لغات النُّ تباينْت آراء 

، ومنهم من زادوا ل غتين عل  أربع  3كأشار السيوطّي إل  أنها خمس لغات، و  2كوركابن ع صف  
غات الست وفيما يأتي توضيح لهذه اللُّ ،  5كلغات ، وعّدها ا) شموني ست   2كل غات كابن مالك

 :وهي
نحتتو: كالّتتذي  وأصتتلها  ، 7كغتتة الع ْلّيتتاوهتتي اللُّ  ، 2كوهتتو ا)صتتل  يهتتا ،إثبتتات اليتتاء الستتاكنةا)ولتت : 

ل   عل  مذهب البصريين ي  عل  وزن ك لع  ، وكاّلتي   أدخل عليه كأل  وال يجتوز أن ي نزعتا  8ككللذ 
 هتتو كمتتا كتابتهمتتا بْمتتين،دل أن  ا)صتتل لكثتترة استتتخدامها، بلْيتت ، ويكتبتتا بتتْم واحتتدة؛ 3كمنتته لتنكيتتر

 لتلتتك واحتتدة بتتْم جمع تتا التتذين ويكتتتب كتتاللبن، المعتتر  بتتأل المبتتدوء بتتْم اللفتتظ كتابتتة  تتي القيتتاس
 . 12كوالنصب بْمين الجر  ي مثن   اللذينك الكثرة، خْ  ا لرسم

                                                           

 .2/372، ، قد م له: إميل يعقوبل، ابن يعيشفصّ انظر: شرح الم    1ك

 .1/57، ، تحقي : أحمد الجواري، وعبد اهلل الجبوريورصف  ب، ابن ع  قرّ انظر: الم    2ك
 .321_ 1/322، ، تحقي : عبد الحميد هنداويالسيوطيّ امع، ول ع الجل مْ امع  ي شرح جل ول ع الهل مْ انظر: هل   3ك
 .1/33، ، تحقي : محّمد بركات، ابن مالكوتكميل المقاصد انظر: تسهيل الفوائد  2ك
 .1/127وني، م  ة ابن مالك، ا) شْ لفيّ ) ونيم  انظر: شرح ا) شْ   5ك
 .2/372: إميل يعقوب، قد م له ل، ابن يعيش،فصّ انظر: شرح الم    2ك
 .3/53انظر: أمالي ابن الشجري، العلللولي، تحقي : محمود الطناحي،  (7)
 .1222ص، من لسان العرب، أبو حي ان، تحقي : رجب محّمد برل انظر: ارتشا  الض    8ك
 .2/2281: أحمد عطار، تحقي  انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  3ك
 .1/213ان، الصب  ابن ة ابن مالك، انظر: حاشية الصبان عل  شرح ا) شموني )لفيّ   12ك
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ْ  علتت  اليتتاء 1كتخفيف تتا متتع حتتذ  اليتتاء التتذال كستترالثانيتتة:  ، نحتتو: كالل تتذ  ،  2ك، وتركتتوا الكستترة دلتتي
 :)اّلذي(وكالل ت  ، كقول الشاعر  ي 

ْن كانل ال ي ْبق ي وال يلذلر     ال تعذل الل ذ  ال يلْنفكُّ مكتسبا   3كحمد ا وا 
 : اّلتي) وقول الشاعر  ي

فلْت بك الل ت  تي مْتك  مثل  ما ام  رل ة  ولل عل وْ ما بها من لل  بكل     ش غ 
  2ك

 )اّلذي(:كقول الشاعر  ي  ، نحو: كالل ْذ ، وكالل ْت ، 5كحذ  الياءسكون الذال مع الثالثة: 

ْبيلة تلزلب  كاللذْ                   كيدا اللذْ  م نل  شلرٍّ   ي  لظلْلت   يدا ز    2ك اصط 
 )اّلتي(:قول الشاعر  ي 

وا ذوي لن   واعتزاز  أرضنا الّلْت آوْت ذوي الفقر والذُّل   7ك آض 
 )اّلذي(:قول الشاعر  ي ، ك 8كتشديد الياء المضمومة للمبالغة  ي الصفة نحو: كالذيُّ الرابعة: 

يُّ    اْلف ْر ما اْستلطلْعتل  لالكلريم  الذيُّ  فلاه  بلذ  ْلمل إْن جل   3كيلأل   الح 
 

 
                                                           

، وانظر: م ث ل الم قلّرب، 288، ص، تحقي :  ايز ديابخبازال، ابن  ي شرح كتاب اللُّملع عمل انظر: توجيه اللُّ   1ك
 .112ابن ع صفور اإلشبيلي، تحقي : صْح المليطي، ص

 .2/372إميل يعقوب، قد م له: انظر: شرح المفصل، ابن يعيش،   2ك

البيت لم يعر  قائله، ورد  ي شرح التسهيل، ابن مالك الطائي، تحقي : محّمد عطا، وطار  السّيد،  (3)
 .1/133، وبْ نسبة  ي المساعد عل  تسهيل الفوائد، ابن عقيل، 1/183
هكذا البيت بْ نسبة  ي اإلنصا   ي مسائل الخْ  بين الن ْحويين: البصريين والكو يين، ابن ا)نباري،  (4)
، وهلْمع الهلولامع  ي شرح 1/52، وشرح الكا ية الشا ية، ابن مالك الطائّي، تحقي : عبد المنعم هريدي، 2/552

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  ْمع الجل  .1/321جل
 .2/372ميل يعقوب، قد م له: إانظر: شرح المفصل، ابن يعيش،   5ك
 ي خزانة ا)دب ولب لباب لسان  وهو لرجل من هذيل صدره برواية ك كنت الذي قد كيدا  البيت وورد (6)

 .كالزب   بمعن  أماكن مرتفعة، 2/3ي، تحقي : عبد السْم هارون، العرب، البغداد
 ي زهر ا)كم  ي ا)مثال والحكم، اليوسي، تحقي : محّمد حجي، ومحّمد ا)خضر، ورد البيت بْ نسبة  (7)
 .1/133، والمساعد عل  تسهيل الفوائد، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركات، 3/152
 .2/372، قد م له: إميل يعقوب، انظر: شرح المفصل، ابن يعيش  8ك
رلب من لسان  (9) العرب، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد، ورد البيت بْ نسبة  ي ارتشا  الض 

 .1/138، والمساعد عل  تسهيل الفوائد، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركات، 1223ص
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 : ي كاّلذي  ، كقول الشاعر 1كتشديد الياء المكسورة للمبالغة، نحو: كالذيا الخامسة: 

ْن أرضاك إاّل للذيا     المال   اْعللْمه  ب مال  ولْيسل    2كوا 
فظ  ي ك )اّلتي(أم ا   . 3ك اّلذي قال أبو حّيان: لم ي حفظ التشديد  يها، إّنما ح 

غة قترأ بعتض ا)عتراب، قتال أبتو عمترو بتن حذ  أل مع تخفي  الياء ساكنة، وبهذه اللُّ السادسة: 
طَ لَِذينَ تخفي  الْم،  قرأ: ا يقرأ بالعْء: سمعت أعرابيًّ  ِصَرَٰ

 . 2ك

 اإلخبار ب )الذي(
، وكمتتا والخبتتر ت صتتّدر  يتته بكالتتذي  أو بكأل  بمعناهتتا ،اإلخبتتار هتتو ضتترب متتن االبتتتداء
، كتان استم ا مفترد ا ككزيتد  ال يفيتد إاّل بضتما جتزء آختر إليته، هو المعلوم أن  كالذي  إذا تتم بصتلته

بمعنت  أن تك تريتد الجملتة الخبرّيتة التتي يحستن  تي جوابهتا  ، اإلخبار عن كل اسم  تي جملتة ستائغ
مل تقع صْت وصفات، كمتا تقتع أخبتار ا، وكمتا أن  ا)ستماء بحكتم  الصد  والكذب؛ )ن  هذه الج 

 . 5كيجوز اإلخبار عنها بأحوالها، بشرط أاّل يكون مانع يمنعهاأن ها أسماء عل  مسميات 
زهتا وت ْزحل ت  االستم ،وطريقة اإلخبار أْن ت صدار الجملتة بالموصتول واضتع ا مكانته  ،إلت  علج 

ضمير ا عائد ا إل  الموصول، بمعن  أن ك تقول  ي اإلخبار عتن زيتد  تي كزيتد منطلت  : التذي هتو 
 . 2كوعن منطل : الذي زيد هو منطل  منطل  زيد،

معنتت  اإلخبتتار أْن تنتتزع االستتم المخبتتر عنتته متتن الكتتْم، وتتتأتي موضتتعه بضتتميره، ستتواء و 
 . 7كأكان مبتدأ أو ضمير ا منفصْ  أو متصْ  أو مفعوال  أو مضا  ا إليه

 
                                                           

، وانظر: م ث ل الم قلّرب، ابن ع صفور اإلشبيلي، 1/33انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك،   1ك
 .123ص

نة ا)دب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، تحقي : عبد السْم هارون، ورد البيت بْ نسبة  ي خزا (2)
، وكذلك   ي المحكم 5/525، و ي موضع آخر من الكتاب ورد عجزه برواية كمن ا)قوام إاّل اّلذي ، 5/522

ن ، ولسان العرب، اب8/212والمحيط ا)عظم، ابن سيده، تحقي : عبد الحميد هنداوي، بنفس الرواية السابقة، 
ّي، 15/225، و13/253منظور،  بلْيد  ، وبرواية أخرى  ي 35/335، وتاج العروس من جواهر القاموس، الزُّ

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  ْمع الجل  .1/322عجزه كإن ألناك   ي ّهْمع الهلولامع  ي شرح جل
 .1222، صالن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد حّيان و، أبمن لسان العرب برل انظر: ارتشا  الض    3ك
 .[7: الفاتحة]  2ك
 .337، 2/332انظر: شرح المفصل، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوب،  (5)
ر ّي، تحقي :  خر قدارة، ص (6)  .122انظر: الم فّصل  ي علم العربّية، الز ملْخش 
 .2/333انظر: شرح المفصل، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوب،  (7)
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 موانع اإلخبار
أْن تحتتتدثنا علتتت  أْن اإلخبتتتار يكتتتون  تتتي الجملتتتة الخبرّيتتتة دون ليرهتتتا، لكتتتن هنتتتاك  ستتتب  

 وهي: ،مواضع تمتنع اإلخبار عن االسم  يها

، نحتتتو: ككتتتان زيتتتد  قتتتائم    أضتتتمرت  تتتي ككتتتان  ضتتتمير الشتتتأن  2كوالحتتتديث  1كضتتتمير الشتتتأن .1
 ؛ )ن  هتتو  والحتتديث، لتتم يجتتز اإلخبتتار عتتن ذلتتك الضتتمير،  تتْ ي قتتال: كالتتذي كتتان زيتتد  قتتائم  

ّنمتتا ظتتاهر؛ علتت  عائتتد ليتترل  أوال   إال   يكتتون ال والحتتديث الشتتأن ضتتمير  ،بعتتده الجملتتة   ت فستتره وا 
 متتتن قبلتتته متتتا علتتت  يعتتتود متتتتأّخر ا يصتتتير بتتتأن الصتتتفة هتتتذه عتتتن أخرجتلتتته  تتتإْن أخبتتترت عنتتته

  . 3كعليه و ضع ما لير   وهذا بجملة، مفسر لير الموصول

نحتتو: كزيتتتد منطلتت   ال يجتتوز اإلخبتتار عنتته،  تتْ ي قتتتال:  ،ومتتن ذلتتك الضتتمير  تتي منطلتت 
 هتو التذي المبتتدأ إلت  عائتد ا كتان كالذي زيد منطل  هو ، لم يجز ذلك؛ )ن  الضتمير  تي منطلت 

، ذلتتك منتته نزعتتت عنتته،  تتإْن أخبتترتل  كزيتتد  ،  الموصتتول، إلتت  يعتتود ضتتمير ا  يتته وجعلتتت الضتتميرل
، وجعلتته الخبتر، موضتع إلت   يته مستتكنًّا كتان التذي الضميرل  وأخرت  ْ  التذي المبتتدأ    بقتي منفصت

عائتتد،  متتن دون الموصتتول   بقتتي كزيتتد  ، إلتت  الضتتمير أعتتدتل  إليتته،  تتإنْ  متتن دون عائتتد كزيتتد  هتتو
 . 2كوقس عل  ذلك الضمير المتصل الهاء نحو: كزيد ضربته  يمنع اإلخبار عنه

تا ،  تْ ي قتال: كالتذي  ، 5كالحالكذلك و  العامل بدون المعمول المصدر .2 نحو: كضتربي زيتد ا قائم 
، أعملت الضمير، ولو قلت: كالذي ضربي زيد ا إياه قتائم  هو زيد ا قائم ا ضربي ؛ )نك حينئذ  

 . 2كأضمرت الحال، واإلضمار إن ما يسوغ  يما ي سوغ  ي تعريفه

كالتتذال  وبعتتدها حتتاة إلتت  تثنيتتة كالتتذي ، وكاّلتتتي   تحتتذ  اليتتاء ويبقتت  وقتتد ذهتتب بعتتض النُّ 
عْمة التثنية، وهي ا)ل   ي حالة الر ع، والياء  تي حالتة الجتر والنصتب، كاللتذان ، وكاللتتان ، 

 . 1ك اللتيلنكو ، اللذيلنكو

                                                           

 .133ي طل  عليه عند الكو يين كضمير المجهول  انظر: الن حو وكتب التفسير، إبراهيم ر يده، ص (1)
 .2/22انظر: الفوائد الضيائية شرح كا ية ابن حاجب، الجامّي، تحقي : أسامة الر اعي،  (2)
 .2/221انظر: شرح الم فّصل، ابن يعيش،  (3)
 .221/ 2، المرجع الساب انظر:  (4)
 .2/25انظر: الفوائد الضيائية شرح كا ية ابن حاجب، الجامّي، تحقي : أسامة الر اعي،  (5)
 .122انظر: المفصل  ي علم العربّية، الز ملْخشلر ّي، تحقي :  خر قدارة، ص (6)
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حتتتتاة حتتتتول تثنّيتتتتة كالتتتتذي ، ر عنتتتته بعتتتتد النظتتتتر  تتتتي وجهتتتتة بعتتتتض النُّ إّن متتتتا ي مكتتتتن أْن ي ستتتتف
همتتا  تتي ا)صتتل م ثنتت   تتي اللفتتظ والمعنتت  ولتتيس تثنيتتة له متتا، أن   ؛كاللتتذان ، وكاللتتتان و وكالتتتي ،

 الم بهلمتة، ا)ستماء هتذه جميتع قتول ابتن يعتيش: إنّ كبدليل أّن كالذي ، وكالتي  ال يصتح تثنيتهمتا 
تثنيت ه،  لم تكن  يصح ال التعري  ي فار قه ال مم ا ونحو ها اإلشارة، وأسماء وكالتي ، كال ذي ،: نحو

  تتي تكتتون متتاإن   التثنيتتة )ن   للتثنيتتة؛ موضتتوعة   صتتيغة هتتي متتاإن    يتته  التثنيتتة حقيقيتتة،تثنيتهتتا تثنيتتة 
تتْلبه بعتتد إال   ت ثلنتته لتم ك إن تت وكزيتتدان ؛ كزيتتد  ،  أّمتتا وكرجتْن ، كرجتتل ،: قولتتك نحتتو النكترات،  متتا سل

ن   شتائع ا صتار حت  العلللمية، تعري  من  يه كان  المعر تة أن ق بلتل متن كتذلك كتان متاكتت كرجتل  ؛ وا 
تع ولتم جنسته، متن الواحتد خص ما المعر ة حد )ن   تثنيت ها؛ يصح ال ذا ،أ متته  تي يلش    قتد ث ّنتي، وا 

هتتتا جتتترت علتتت  نهتتتج التثنيتتتة الحقيقيتتتة  تتتي معر تتتة؛ إاّل أن   يكتتتون أنْ  عتتتن وختتترج استتتمه،  تتتي ش تتتور كل 
وذلتتك ل ق ربهتتا متتن ا)ستماء المتمكنتتة، ولتتو كانتتت تثنيتتة صتناعّية لثبتتتت اليتتاء، كمتتا تثبتتت  اإلعتراب؛

يان   . 2ك ي كعلم ي ، وكعلم 

 ثانًيا: الُمختصة بالمثنى المذكر والمؤنث
 )اللذان(، و)اللتان(

ـــــذان(، ،  3كللمثنتتتتت  المتتتتتذكر، ير تتتتتع بتتتتتا)ل  وينصتتتتتب ويجتتتتتر باليتتتتتاء، نحتتتتتو: كاللتتتتتذين  )الل
للمثن  الم ؤّنث، تر ع با)ل  وتنصب وتجر بالياء، نحو: كاللتين  )اللتان(:و

 . 2ك
 لغات اللذان، واللتان

 و يهما أربع لغات هي:
 وهي لغة قيس وتميم. ،تشديد نون التثنيةاألولى: 

 عل  لغة الحجاز وبني أسد. ،تخفيف نون التثنيةالثانية: 

َوٱلََّذاِن تعال : ، كقوله  1كالكو يون ومنعه البصريون، أجازه تشديد مع األلف ومع الياءالثالثة: 

نِهَا ِمنُكمۡ  يَۡأتِيََٰ
نَالأَِرنَا ٱلَّ عضهم: ، وقرأ ب 2ك َذۡيِن أََضاَّ

 . 3ك 

                                                                                                                                                                     

، وانظر: 1/213: عبد الرحمن سلمان، تحقي  ،ة ابن مالك، المراديّ انظر: توضيح المسالك بشرح ألفيّ   1ك
، قد م له: ور، ابن ع صف  ل الزجاجيّ مل ، وانظر: شرح ج  1/152، يّ ر  هل ا)زْ خالد شرح التصريح عل  التوضيح، 

 .1/122، ، ابن عقيل، تحقي : محمد بركات، وانظر، المساعد عل  التسهيل1/111،  ّواز الشّعار

 .2/375، م له: إميل يعقوب، قد  ل، ابن يعيشفصّ انظر: شرح الم    2ك
 .1/321، ، تحقي : عبد الحميد هنداويامع، السيوطيّ ول ع الجل مْ امع  ي شرح جل ول ع الهل مْ انظر: هل   3ك
 .321/ 1، المرجع الساب انظر:   2ك
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 تي  ، كقتول الشتاعر 2كوهي لغة بنتي الحتارث بتن كعتب وبعتض بنتي ربيعتة حذف النون،الرابعة: 
 :)الل ذان(

  5كالْل و ك كلا ا)لْ  لوكل ْ الم  تل قل     علم ي  الل ذا ني ك للْيب إن  أبل 
 

  ي كالل تان :الشاعر  وقول
للدلْت تلميم   ميم    هما الّلتلا لو ول :  لْخر  للهم  صل لقيلل

  2ك

 ثالثًا: الُمختصة بالجمع المذكر والمؤنث
 )الذين(، و)اأُللى(، و) اللذون(، و)الالئي(، و)الالتي(، و)اللواتي(

والمشتتهور وقوعهتتا بمعنتت  التتذين   7كعلتت  وزن كالع لتت   )األلــى(لجمتتع المتتذكر، و  ،لــذينكا
 كقول الشاعر: ،وتأتتي مقصور ة،  8ك تكون للعقْء المذكرين
  3كعل  حدثان الد ْهر إذ يتقلب   ا) ل  يخذلوننيرأْيت  بني عمي 

                                                                                                                                                                     

 .121_122، ص، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركاتانظر: المساعد عل  تسهيل الفوائد  1ك
 [.12: النساء]  2ك
 [.23:  صلت]  3ك
 .122، ص، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركاتانظر: المساعد عل  تسهيل الفوائد  2ك

، كك للْيب : قوم جرير، ون سب للفرزد  يفخر عل  جرير  ي 222البيت لألخطل  ي ديوانه يهجو جرير ا، ص (5)
، وكذلك  ي ارتشا  388وآخرون، صالمقاصد الن ْحوي ة  ي شرح شواهد ا)لفية، العلْيني، تحقي : علّي  اخر 

رلب من لسان العرب، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد، ص ، ولكن البيت ليس موجود  ي 1222الض 
 ديوان الفرزد .

ورد البيت بْ نسبة  ي خزانة ا)دب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، تحقي : عبد السْم هارون،  (6)
ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي، ، وكذلك  ي هلْمع 2/12 ْمع الجل ، 1/183الهلولامع  ي شرح جل

ون سب لألخطل   ي المقاصد الن ْحوّية  ي شرح شواهد شروح ا)لفية، العلْيني، تحقي : علّي  اخر وآخرون، 
الرحمن سليمان، ، وكذلك  ي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفّية ابن مالك، المرادي، تحقي : عبد 332ص
، و ي أوضح المسالك إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعي، 1/221
1/127. 
 .2/21انظر: الفوائد الضيائية شرح كا ية ابن الحاجب، الجامّي، تحقي : أسامة الر اعي،  (7)
 .1/323، ، تحقي : عبد الحميد هنداويالسيوطيّ امع، ول ع الجل مْ امع  ي شرح جل ول ع الهل مْ انظر: هل   8ك
ن سب لعمرو بن أسد الفقعسي برواية صدره كرأيت موالي ا)ول    ي ديوان الحماسة البصرية، أبو الحسن  (9)

، وكالموالي  يقصد بها أبناء العم، وكذلك  ي شرح ديوان الحماسة، 1/75البصري، تحقي : مختار الدين أحمد، 
، كحدثان الد هر  بمعن  23، وشرح ديوان الحماسة، التبريزي، ص152لريد الشيخ، ص المرزوقي، تحقي :
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 قول الشاعر:ك ،  1كوقد يقع للمؤنث وما ال يعقل
دلأ الق ْبل   وت بل  ا)ل  يلْستلْلئ م ونل عل  ا) ل  ْوع  كالح  تلرلاه ّن يلْومل الرل

  2ك
وهتي البنتاء، أي ال م حالة واحدة ها تلز ، بمعن  أن   3كتأتي بالياء ر ع ا ونصب ا وجر ا )الذين(و

قَلاَل ٱلَّلِذيَن أُوتُلوْا ٱۡلِعۡللمَ تعتال : تغير حركات أواخر الكلمة  ي جميع الحاالت، نحتو قولته ت
 ، 2ك 

ٓوءِ : وقوله تعال  أَنَجۡينَا ٱلَِّذيَن يَۡنهَۡوَن َعِن ٱلسُّ
   ....َويَۡستَۡنِشُروَن بِٱلَِّذينَ وله تعال : ، وق 5ك

يتتر أن هتتا تتتأتي بتتالواو ر ع تتا     ، 7ك، وهتتي لغتتة قليلتتة 2كعلتت  ل غتتة هتتذيل وبنتتي أستتد )الّلــذون(لل
 كقول الشاعر:

وا  ب ح  انحن  الّلذو ن صل بلاحل احا   الص  ْلحل ْيل للارة  م  يلومل النُّخل
  8ك

لفظ ا م شترك ا بين المفرد والجمع)اّلذي(  وعّد ا)خفش
 . 3ك

ــي، ك ــي، والالت ــواتيالالئ ا)خفتتش والفتتراء ذهبلتتا إلتت  أّن  ، ليتتر أن   12كلجمتتع المؤنتتث (،والل
الْئتتي ت ستتتعمل للتتذكور واإلنتتاث نحتتو: كه تتم الْئتتي قتتالوا ذلتتك ، وكه تتن  الْئتتي ق لتتّن ذلتتك ، وكه تتم 

 . 11كالْء ، وكه ن  الْء 

                                                                                                                                                                     

مقايس ا لما يحدث  ي الد هر إْن تقلبه وتغيره، وكذلك  ي خزانة ا)دب ولب  ،رأيتهم يخدلونني :أي ،موضع الحال
 .3/32لباب لسان العرب، البغدادي، تحقي : عبد السْم هارون، 

ولامع، هلْمع الانظر:   1ك ْمع الجل  .1/323، ، تحقي : عبد الحميد هنداويالسيوطيّ هلولام ع  ي شرح جل
ن سب البيت )بي ذؤيب الهذلي  ي المقاصد النْحوّية  ي شرح شواهد ا)لفّية، العلْين ي، تحقي : علّي  اخر  (2)

ْوع  يلقصد به يوم 221وآخرون، ص ، كيلْستلْلئ م ون  من استألم الرجل بمعن  إذا لبس الألمة وهي الدرع، كيوم الرل
دأ  الطائر  ْوع والفزع، كالح  ل، وكذلك  ي هلْمع الهلولامع  ي الحرب؛ )ن ه  يه الرل ول المعرو ، كالق ْبل  بمعن  الحل

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  ْمع الجل  .1/323شرح جل
ْوزّية، تحقي : محّمد السهلية ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    3ك  .122، ص، ابن قيام الجل
 .[27: النحل]  2ك
 .[125: ا)عرا ]  5ك
ْوزّية، تحقي : محّمد السهليألفية ابن مالكحل انظر: إرشاد السالك إل    2ك  .122، ص، ابن قيام الجل
 .1/281، ، تحقي : موس  العليليّ انظر: اإليضاح  ي شرح المفصل، ابن الحاجب  7ك
ي : حسين ن سب )بي الحرب ا)علم العقيلي  ي شمس العلوم ودواء كْم العرب، نشوان اليمني، تحق (8)

، ولرؤبة بن العجاج  ي المقاصد النْحوّية  ي شرح شواهد ا)لفّية، العلْين ي، تحقي : 8/5235العمري، وآخرون، 
 .331علّي  اخر، ص

 .1/123، يّ ر  هل ا)زْ خالد انظر: شرح التصريح عل  التوضيح،   3ك
 .112ص، ، محمود مغالسةو الشا يحْ الن  انظر:   12ك
 .1222، صالن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد حّيان و، أبمن لسان العرب برل انظر: ارتشا  الض    11ك
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 وفيها ُلغتان ُهما:

تِٓي أَۡرَضۡعنَُكمۡ تعال :  قوله ، نحو 1كإثبات الياء وهي ا)صل .4
تُُكُم ٱلََّٰ هََٰ َوأُمَّ

 

  2ك 

 ، كقول الشاعر: 3كحذ  الياء مع كسر ما قبلها، نحو: الْت  والْء   .2

ء  قد مهدوا الحجورا    ما آباؤنا بأمّن منه ّْ   2كعلينا ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ْوزّية، تحقي : محّمد السهلية ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    1ك  .125، ص ، ابن قيام الجل
 .[23: النساء]  2ك
ْوزّيةة ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    3ك  .125، ص ، ابن قيام الجل
، وكذلك 1/253البيت بْ نسبة  ي شرح الكا ية الشا ية، ابن مالك الطائّي، تحقي : عبد المنعم هريدي،  (4)

، وأوضح 1/227 ي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفّية ابن مالك، المرادي، تحقي : عبد الرحمن سليمان، 
، كأمن : أكثر منه 1/151يوس  الشيخ البقاعي، المسالك إل  ألفّية ابن مالك، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : 

 يدي بين ما وهو حجر، للصبي، كالحجور : جمع المهيأ الفراش وهو المهد ومنه وهيؤوا إنعام ا، كمهدوا : بسطوا
 وحضنه. ثوبه من المرء
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 : الموصولت المشتركةالمطلب الثاني
 األّول: تعريف الموصولت المشتركة المقصد

يشترك  يها المفرد والمثن   وهي ا)سماء الم بهمة التي تكون بلفظ واحد للجميع، بمعن  أنْ 
  . 1ك، وكأل والجمع والمذكر والمؤنث، وهي ستة ألفاظ: كملن ، وكما ، وكذا ، وكذو ، وكأّي 

يدل عليها؛ )ن ها مبنّيتة علت  الستكون أي أن ها تلزم صورة واحدة مهما تعددت ا)نواع التي 
 . 2ك إن ها قد تبن  وقد تعرب ؛بخْ  كأّي 

(أ   3كوًل: )م ن 
ْلتم، م فتردة اللفتظ  تي اإل تراد والتثنيتة والجمتع ، ويستتعمل  2كوهي اسم مبهم مختص ب تذلوي الع 

م نز لتة العاقتل، بمعن  أْن ي نّزل ليتر العاقتل  5ك ي ا)صل للعاقل، و ي ليره لعارض تشبيه به
،  2ك

 كقول الشاعر:
ير  جناحه ْربل القلطا هلْل ملن ي ع  ير     أس  للعللاي إل  ملن قلد هلويت  ألط 

  7ك

                                                           

 .1/131يني، يانظر: جامع الدروس العربية، مصطف  الغْ  1ك
 .1/327الوا ي، عباس حسن،  وحْ انظر: الن    2ك

 :وهي أوجه أربعة  ي وتتجل  الجملة،  ي سياقها حسب  ملنْ ك معاني أوجه الداللية: تتعدد  ملنْ ك معاني (3)
م عين ا، كانظر: شرح الم فّصل، ابن يعيش، قد م له:  جواب ا وتحمل عندلك؟ ، كملنْ : نحو استفهامّية، تكون أنْ  .1

  .2/211إميل يعقوب، 
أكرمه ، كانظر: منازل الحرو ، الرّماني، تحقي : إبراهيم السامرائي،  يأتني كملنْ : نحو شرطّية، تكون أنْ  .2

  .22ص
  .1/131، كانظر: جامع الدروس العربّية، مصطف  الغْييني،  اجتهد ملن نجحل : كنحو موصولة، تكون أنْ . 3
: نحو صفة يسبقها لم إذا تامة نكرة موصو ة ليرأو  منك، خير بمن مررت: نحو نكرة، موصو ة تكون أنْ .2
، وانظر: الن ْحو 22، كانظر: منازل الحرو ، الرّماني، تحقي : إبراهيم السامرائي، ص اليوم زارنا ملن ربك

  .1/353الوا ي، عباس حسن، 
 .232، ص، تحقي :  ايز ديابازخب  ال، ابن  ي شرح اللُّملع معانظر: توجيه اللُّ   2ك
 .1/213ان، بّ الص  ابن ة ابن مالك، ان عل  شرح ا)شموني )لفيّ بّ انظر: حاشية الص    5ك
 .1/132يني، ية، مصطف  الغْانظر: جامع الدروس العربيّ   2ك
 ي  ، وكذلك  ي هلْمع الهلولامع1/122ورد البيت بْ نسبة  ي ا)مالي، القالي، تحقي : محمد ا)صمعّي،  (7)

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  ْمع الجل ، ون سب للعباس ا)حن ، وي قال لمجنون 1/351شرح جل
بني عامر، وا)شهر لعباس  ي المقاصد النْحوّية  ي شرح شواهد ا)لفّية، العلْين ي، تحقي : علّي  اخر وآخرون، 

رب  بمعن  جماعة الظباء والقطا ونحوهما،332ص كالقلطا  بمعن  ضرب من الطير قريب الشبه من  ، كالس 
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،  2ك، بمعن  أْن يندمج لير العاقتل متع العاقتل  تي حكتم واحتد 1كاختْط  ي عليه تغليبه أو
َ يَۡسللُجُد  أَلَللۡم تَللَر أَنَّ ٱ مثتتل قولتته تعتتال : َِ َوَمللن فِللي ٱۡۡلَۡر ِ  لَللۥُ    ََّ َوَٰ للَمَٰ َمللن فِللي ٱلسَّ

 ... ۩أو  3ك ،
نِللۥِ  َوِمللۡنهُمفَِملل  :كقولتته تعتتال  ، 2كبمتتن  صتتل عمتتوم  تتي بتته اقترانتته ۦۡ للن يَۡمِشللي َعلَللىَٰ بَ للن  ۡنهُم مَّ  مَّ

 أَۡربَع   
ٓ  . 5ك يَۡمِشي َعلَىَٰ ِرۡجلَۡيِن َوِمۡنهُم مَّن يَۡمِشي َعلَىَٰ

                                                                                                                                                                     

الحمام، وللعباس بن ا)حن   ي شرح ابن عقيل عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد، 
1/128. 
 .1/132وني، م  ة ابن مالك، ا) شْ وني )لفيّ م  انظر: شرح ا) شْ   1ك
 .1/133يني، يالغْمصطف  ة، انظر: جامع الدروس العربيّ   2ك
 .[18: الحج]  3ك
ّبان ونيم  ان عل  شرح ا) شْ بّ انظر: حاشية الص    2ك  .1/132، )لفّية ابن مالك، ابن الص 
 [.25النور: ]  5ك
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  1كثانًيا: )ما(

هي اسم م بهم ي ستعمل  ي ا)صل لغير العاقل، م فردة اللفظ  ي اإل راد والجمع والتثنية
 ، 2ك

وقد تكون حر ّية، وستنتطر  بالحتديث عنهتا  ،قد تكون اسمّية، وهي محط دراستنا  ي هذا الفصل
  ي الفصل الثالث، ولكن قد تستعمل للعاقل  ي المواضع اآلتية:

 
                                                           

 : ي تتمثل مختلفة بدالالت المعن  حسب وتختل   ماك معاني أوجه الداللّية: تتعدد  ماك معاني (1)
م عين ا، كانظر: منازل الحرو ، الرّماني، تحقي :  جواب ا وتحمل عندك؟ ما: نحو استفهامّية، تكون أنْ  .1

  .35إبراهيم السامرائي، ص
، كانظر: الن ْحو الوا ي، عباس حسن،  اخير   جزاءه تجد خير من تصنع ما: كنحو شرطّية، تكون أنْ  .2

1/352.  
كانظر: منازل الحرو ، ،  إل ّ  أحب المتاع من عندك ما: كنحو ،الذي معن  تحمل موصولة تكون أنْ  .3

  .35الرّماني، تحقي : إبراهيم السامرائي، ص
د، تحقي : محّمد : أي  صنعت ما سرني: كنحو مصدرّية، تكون أنْ  .2 نعك، كانظر: المقتضب، المبرا ص 

 ، وانظر: شرح الدماميني عل  مغني اللبيب، الدماميني، عل  عليه: أحمد عناية، 3/137عظيمة، 
2/252. 

 نكرة موصو ة ولير ، ذاك من خير شيء: أي  ذاك من خير بما جئت: كنحو نكرة، و ةموص تكون أنْ  .5
، كانظر: منازل الحرو ، الرّماني، تحقي : إبراهيم  مساء لرد ما رب: كنحو صفة يسبقها لم إذا تامة

  .1/353، وانظر: الن ْحو الوا ي: عباس حسن، 32السامرائي، ص
، كانظر: منازل الحرو ، الرّماني، تحقي : إبراهيم السامرائي،  زيد ا أحسن ما: كنحو تعجبّية، تكون أنْ  .2

  .32ص
  .32، كانظر: المرجع الساب ، ص قائم زيد ما: كنحو ج حودّية، تكون أنْ  .7
بََما يََودُّ  ﴿ :تعال  كقوله  ،1/252العمل، كانظر: شرح الرضي لكا ية ابن الحاجب،  عن كا ة تكون أنْ  .8 رُّ

 [.2]الحجر:  ﴾ َكفَُرواْ  ٱلَِّذينَ 
  .1/353، كانظر: الن ْحو الوا ي، عباس حسن،  صدي  الخائن ما: كنحو نا ية، تكون أنْ  .3

 ما إذا: كنحو الشرطّية، إذا بعد كثير ا وتقع المعن ، عل  تأثير دون حذ ها ي مكن أن ه بمعن  زائدة، تكون أنْ  .12
  .1/353، كانظر: المرجع الساب ،  أجبنا نادانا المجد

 ما يربح الصانع: كنحو مع ا، ومصدر بظر  بعدها ما مع تسبك أن ها بمعن  ظر ّية، مصدرّية تكون أنْ  .11
  .1/352صناعته، كانظر: المرجع نفسه،  إجادته مدة: أي  صناعته أجاد

 عل   ماك كدخول الشرط وعمل لمعن   تهيئها شرطية، لير كلمة بآخر تتصل التي وهي م هيئة تكون أنْ  .12
  .1/352، كانظر: المرجع نفسه،  اأنصار   لك تجد تصد  حيثما: كنحو ، حيثك

 .1/351و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    2ك
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ِ  ، مثل قوله تعتال : 1كإذا اختلط العاقل بغيره،  تغليبه عليه  ي االختْط األول: َّ َِ  ُُ يَُسلنِّ

َِ َوَما فِي ٱۡۡلَۡر ِ َما فِي  َوَٰ َمَٰ ٱلسَّ
 . 2ك

ا م ن بعيد، انظر إل  ما أرى  الثاني: الم بهم أمره نحو: كقد رأيت  شبح 
 . 3ك

 

 ثالثًا: )أل(
تتبهم تكتتون للعاقتتل مفتترد ا وليتتر مفتترد، وال تكتتون موصتتولة إاّل إذا دخلتتت  ،وليتتره هتتي استتم م 

ا)ريب  العاقل نحو: كإن   ،عل  صفة صريحة؛  تكون الصفة مع مر وعها شبه جملة الواقع صلة
، وتتتدخل علتت   2كمنتته  يفلتتت حتتت  ويتتتردد يتتتوان  الضتتعي  والعتتاجز بتته، يفتتوز حتتت  )متتر يحتتتال

تتا بالجملتتة الفعلّيتت،  5كاستتم الفاعتتل أو المفعتتول، أو صتتفة مشتتبهة ، وال  2كةواإلخبتتار بهتتا يكتتون خاصًّ
 . 7كيجوز حذ ها، وال حذ  صلتها

أن هتتا استتم موصتتول بمعنتت  اظم حتتاة  تتي كأل  حتتول استتميتها وحر يتهتتا،  تتذكر الّنتتاختلتت  النُّ 
ش فلت، وا)خْ  12كإل  أن ها حتر  موصتول ،  ي حين ذهب المازنيّ  3ك، وهو مذهب الجمهور 8كالذي

ال  علتت  حر يتهتتا بتتأن   هتتاإلتت  أن    ،العامتتل يلتخط اهتتا، نحتتو: كمتتررت  بالضتتارب  حتتر  تعريتت ، م ستتتد 
ًّْ متتن اإلعتتراب ،  11كه نتتا المجتترور كضتتارب ، وكأل  ال محتتل لهتتا،  لتتو كتتان استتم ا الستتتحقت محتت

تتنلحل إلتت  رأيتته  : "والتتذيْحتتمحّمتتد عيتتد  تتي كتابتته الن  د. وجل  ْ  أبتتا ذلتتك  تتي م وا ق تتا أراه و المصتتف  قتتائ
" اسم ا تجيء وال تعري ، حر  إال تكون ال كأل  ش أنفل ا)خْ  الحسن  . 12كموصوال 

                                                           

 .1/351و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    1ك
 .[1: الجمعة]  2ك
 .1/178، )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني ونيم  انظر: شرح ا) شْ   3ك
 .1/357و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    2ك
 .32، صا)نصارّي، تحقي : أحمد الهرميل و، ابن هشامحْ انظر: الجامع الصغير  ي الن    5ك
، ، تحقي : صالح الشاعرحاجبال، ابن  ي علمي التصري  والخط و والشا يةحْ انظر: الكا ية  ي علم الن    2ك

 .35ص
 .1/233الطائّي، تحقي : محّمد عطا، وطار  الّسيد،  انظر: شرح التسهيل، ابن مالك (7)
 .58، ص، ابن الّناظم، تحقي : محّمد عيون الّسودة ابن مالكاظم عل  ألفيّ انظر: شرح ابن النّ   8ك
 .1/187، )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني ونيم  شْ انظر: شرح ا)    3ك
 .122، صط ول ون، تحقي : عبد الحميد الكبيسي، ابن ة ابن مالكون عل  ألفيّ ول  انظر: شرح ابن ط    12ك
 .131/ 1، )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني ونيم  شْ انظر: شرح ا)   11ك
 .173و المصف ، محّمد عيد، صحْ الن    12ك
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حص  ي والمتف ،  هي تحمل معن  الذي،  الم تأملها ال تكون حر  تعري و ي ظناي أن  
المثال الساب  نحو: كمررت  بالضارب ، ولو قلنا ككتبت  بالقلم ، هل أل  ي كالقلم  نفس أل  ي 
كالضارب ، هل يوجد  ر  بينهما؟ هل يصح إطْ  أل التعري  عليهما؟ نلمس  ه نا اختْ  ا 

ا.   واضح 
 ول .  الثانية ال يصح أن تحمل معن  كالذي  مثل ا) ا)ول : أصلها الذي ضرب، لكنّ 

إذن ي مكننا القول إن  ا)ول  تختل   ي المعن  عن الثانية،  ا)ول  اسم موصول، والثانية 
ْ  ل رأي  محّمد عيد؟!  النظرة الم تأنّية الفاحصة د. حر  تعري ،  كي  ال تجيء اسم ا موصوال  ول

 تحكم التفري  بينهما، وتلمس اختْ  ا جليًّا  ي المثالين السابقين.
 حاة عل  اسميتها بما يأتي:جمهور النُّ  واستدلّ 

 . قد أ لح الم تقي ربهك نحو:، 1كعود الضمير عليها أوًل:
استحسان خلو الصفة معها عن الموصو  نحو: كجاء الكريم ،  لوال أن ها اسم موصول،  ثانًيا:

لقبح خلوها عن الموصو  مع أل، كما  ؛قد اعتمدت الصفة عليها، كما تعتمد عل  الموصو 
 . 2كيقبح بدونها

ّي،  ثالثًا: أن ها موصولة واسم الفاعل  ي تأويل الفعل  ال لو إعمال اسم الفاعل معها بمعن  الم ض 
 . 3كلكان منع اسم الفاعل حينئذ  معها أح  منه بدونها

 دخولها عل  الفعل، كقول الشاعر: رابًعا:
كلم  ت ه  ما ألْنت بالحل ك ومل ي الر أي والجدل      التُّْرضل  ح  يل  وال ذ    2كوالل ا)ص 

                                                           

 .1/188، )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني ونيم  انظر: شرح ا) شْ   1ك
 .53، صبن الّناظم، تحقي : محمد عيون الّسود، اة ابن مالكاظم عل  ألفيّ انظر: شرح ابن النّ   2ك
ّبانة ابن مالكوني )لفيّ م  ان عل  شرح ا) شْ بّ انظر: حاشية الص    3ك  .1/227، ، ابن الص 
البيت ن سب للفرزد   ي المقاصد النْحوّية  ي شرح شواهد شروح ا)لفّية، العلْين ي، تحقي : علّي  اخر  (4)

 ي ديوانه، وكذلك  ي تهذيب اللُّغة، أبو منصور ا)ْزهلرّي، تحقي : محّمد ، وهو لير موجود 211وآخرون، ص
، وتاج العروس من جواهر القاموس، 12/525، 2/3، و ي لسان العرب، ابن منظور، 13/82مرعب، 
ّي،  ّبْيد  ، 1/32، و ي خزانة ا)دب ولب لباب لسان العرب، البغدادّي، تحقي : عبد السْم هارون، 33/253الزُّ

، ون سب 2/282توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادّي، تحقي : عبد الرحمن سليمان، و 
ا لألعش   ي ضرائر الشاْعر، ابن ع صفور، تحقي : السيد إبراهيم أحمد، ص ، وهو لير موجود  ي 288أيض 

 .222ديوانه، وبْ نسبة  ي الجن  الداني  ي حرو  المعاني، المرادّي، ص
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لة كم قتض  دليل؛ )ن   خامًسا: نسبتلها منه نسبة  ظهور عمل عامل الموصول  ي آخر الصا
لة جملة والجمل ال تتأثر بالعوامل،  لما كانت  ،عجز المركب منه، لكن منع من ذلك كون الصا

 . 1كجيء بها عل  مقتض  الدليل؛ لعدم المانع ،كأل  لير جملة  ي اللفظ
، وما  بأن    2كوذهب الشلوبين ا لكانت  اعْ  كأل  حر  نحو: كجاء القائم ،  لو كانت اسم 
والصلة ال يسلط عامل الموصول  ،ه صلة)ن  و ه عل  هذا التقدير م همل؛ بعدها مفعول به؛ )ن  

 . 3كعليها
لمجيئها عل  صورة حر ؛  إن ها  ؛البصريون أن  كأل  ال تتحمل العْمة اإلعرابية يرى

 تكون مبنية  تنتقل حركتها إل  صفة،  هي  ي ا)صل تحمل محْ  من اإلعراب.
وأن  اإلعراب تخطاها إل  الصفة  أن ها ال تحمل محْ  من اإلعراب؛يرون  أم ا الكو يون 

ْ  عل  حر يتها. الصريحة مباشرة،  هذا ال  يبطل اسميتها وال يصلح أْن يكون دلي
نحل العثيمين إل  قول الكو يين بقوله: "إن  كأل   ي مذهب البصريين يقع اإلعراب  وجل

 . 2كعليها، ثم ن قل إل  اسم الفاعل أو اسم المفعول، والصحيح أّننا ننقل اإلعراب مباشرة إليهما"
لّما له من دقة التعليل ومنطقيته؛ و)ن  كأل   ي  ؛تميل الباحثة إل  رأي البصريينو 

 تشبيه ا بالحرو  ،ا)صل تحمل معن  الذي؛ و)ن ها جاءْت عل  صورة الحر  امتنع المحل لها
 وكأّن كأل  ال وجود لها. ،ال تحمل محْ  من اإلعراب، خْ  ا للكو يين التي

 رابًعا: )ذو الطائية(
ْن  2ك، وتكون للعاقل وليره 5كلة طيئهي اسم موصول مشترك منسوبة لقبي ، م فردة اللفظ وا 

ها تلزم حالة البناء  ي جميع حاالت وقعت عل  مثن  أو جمع أو مذكر أو مؤنث، بمعن  أن  

                                                           

 .1/131، )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني ونيم  شْ انظر: شرح ا)    1ك
ّْمة إمام الن حو أبو علّي عمر بن محمد بن عمر ا)ْزدّي اإلشيبلي ا)ندلسّي الن ْحوّي الملقب  (2) هو ا)ستاذ الع

واللُّغة، له كتاب القوانين  ي بالشلوبين، وتعني  ي ل غة ا)ندلسيين ا)بيض ا)شقر، وهو من كبار العلماء بالن ْحو 
ر ْكل ي، 12/338علم العربّية، ومختصره التوطئة، انظر: سير أعْم النبْء، الّذهبي،  ، وانظر: ا)عْم، الزا

5/22. 
 .1/131، )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني ونيم  شْ انظر: شرح ا)    3ك

ّي، صالجهود الن ْحوّية للشيخ العثيمين، نجيب  (4) بلْيد   .128، 127الزُّ
، وانظر: شرح 2/22الفوائد الضيائية شرح كا ية ابن حاجب، الجامّي، تحقي : أسامة الر اعي، انظر:   5ك

 .32المكودي، المكودي، تحقي : عبد الحميد هنداوي، ص
 .1/123، ، تحقي : محّمد عبد الحميدة ابن مالك، ابن عقيلانظر: شرح ابن عقيل عل  ألفيّ   2ك
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قام ،  بذي وكمررت قام ، ذا وكرأيت قام ، ذو ، نحو: كجاءني 1كغة الشهيرةاإلعراب و   اللُّ 
،  2كتكون مبنية ا)شهر أنْ  المؤنث السالم كابن النحاس، لكنّ  ومنهم من يعربها إعراب جمع

 . 3كوعل  لفظ واحد
، أو ملن تشبه به من المولادين كأبي  2كوال يستعمل كذو  بمعن  كالذي  إاّل قبيلة طيئ

 ، كقول شاعرهم سنان الطائي: 2كه 182ك وحبيب  5كن واس
ْيت   وذو حفرت   ذو وبئري    وجّدي أبي ماء   الماءل   إنّ  طلول

  7ك
نحو قول الفراء: كالفضل ذو  ،وقد جاءت بهذا اللفظ ،أي كالتي  وتحل موضعها كذات 

كقول   8ك ّضلكم اهلل به، والكرامة ذات أكرمكم اهلل به ، وقد تأتي موضع كالْتي : كذوات 
 الشاعر:

ْعت ها من ألْين    سلواب   مل   1كذوات  يلْنهلْضنل ب غلير سائ        جل
                                                           

، 127_122، ص، ابن ط ول ون، تحقي : عبد الحميد الكبيسية ابن مالكون عل  ألفيّ ول  انظر: شرح ابن ط    1ك
 . 227، ص، تحقي : الشري  عبد اهلل البركاتيوانظر: شفاء العليل  ي إيضاح التسهيل، السلسيليّ 

 .1/152، الحميد، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد ة ابن مالكانظر: شرح ابن عقيل عل  ألفيّ   2ك
ّبانة ابن مالكوني )لفيّ م  ان عل  شرح ا) شْ بّ انظر: حاشية الص    3ك  .1/223، ، ابن الص 
 .2/27، ، تحقي : عبد الحسين الفتلياجسرّ الانظر: ا)صول، ابن   2ك
لد با)هواز ونشأ بالبصرة، انظر: نزهة  هو أبو عليّ   5ك الحسن بن هانئ المعرو  بأبي ن واس الشاعر، و 

 .25ا)لباء  ي طبقات ا)دباء، ابن ا)نباري، تحقي : إبراهيم السامرائي، ص
، هو أبو عبد الرحمن يونس 1/127، ، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركاتانظر: المساعد عل  تسهيل الفوائد  2ك

ه ، له معاني القرآن الكريم وكتاب اللُّغات وا)مثال والنوادر. كانظر: و يات ا)عيان، 182الن ْحوي ك بن حبيب
7/222 _225.  
نلان بن الفلْحل الطائّي يخاطب بها عبد الرحمن ابن الّضّحاك والي المدينة  ي بئر وقع  يها نزاع بين  (7) لس 

، وكذلك  ي شرح ديوان 221رزوقّي، تحقي : لريد الشيخ، صحّيّين من العرب،  ي شرح ديوان الحماسة، الم
، و ي شمس العلوم ودواء كْم العرب، نشوان اليمنّي، تحقي : حسين العمري 231الحماسة، التبريزّي، ص

، ومجمع 123، وشرح أدب الكاتب البن قتيبة، الجواليقّي، قلد م له: مصطف  الرا عي، ص3/2227وآخرون، 
، وشرح ديوان المتنبي، الع ْكبلر ّي، تحقي : مصطف  السقا 1/28، تحقي : محّمد عبد الحميد، ا)مثال، الميداني

، 1/325، وزهر ا)كم  ي ا)مثال والحكم، اليوسي، تحقي : محّمد حجي، ومحّمد ا)خضر، 2/88وآخرون، 
ْ نسبة  ي تهذيب . وب2/35وخزانة ا)دب ولب لباب لسان العرب، البغدادّي، تحقي : عبد السْم هارون، 

، والمزهر  ي علوم الل غة وأنواعها، السيوطّي، تحقي :  ؤاد 15/32اللُّغة، أبو منصور ا)ْزهلرّي، محّمد مرعب، 
ّي، 1/215منصور،  بلْيد   .22/232، و ي تاج العروس من جواهر القاموس، الزُّ

ْوزّية، تحقي : محّمد السهلي، ابن قيام ة ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    8ك ، وانظر: 127، صالجل
 .32شرح المكودي، المكودي، تحقي : عبد الحميد هنداوي، ص
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: "ثم  2كالسُّهيلّي إل  أّن كذو  هي أصل من كالذي  ذهب  ْ  اسما   رأوه لما العرب إن قائ
 عليه، ثم كأل   أدخلوا التعري ،  ي الوص  والموصو  ليتف  تعريفه أرادوا المعر ة، به وص 
 التعري  يظهر  ْ الدرج  ي الوصل أل  ويذهب باإلدلام، لفظها يذهب كيْ الْم ضعفوا
  قلبوا معر ة، صار حيث اإلضا ة عن انفصل قد االسم رأوا ،  لما الذوك: اللفظ هذا منه  جاء

 :كقولهم كياء ، وتنقلب إال قبلها ما مضموم كواو  متطر ة كْمهم  ي ليس إذ ياء، كالواو  منه
ن ما اللفظ صار كسرة، والضمة ياء، الواو انقلبت وأدل،  لما دلو   ي الواو صحت كالذي ؛ وا 

 . 3كالواحد" كاالسم إليه المضا  المضا  مع إذ التوسط، حكم  ي كانت كذو ؛ )ن ها قولهم
ا؛ وتزعم الباحثة أن   ليس  ذو  ممكن أن تحمل معن  الذي، لكنك )ن   قوله ليس صحيح 

ْ  لها،  السيا  يقوم بدور  ّعال  ي تحديد المعن  بدالالت مختلفة،  معن  الكْم أْن تكون أص
  ليس شرط ا أن ن حّر   ي أصل الكلمة، ونبعدها عن جمالها ورونقها الم ستخدلم  ي الجملة.

 خامًسا: )ذا(
وهي اسم مبهم مشترك، م فرد اللفظ  ي الجمع والمثن  والمذكر والمؤنث
، وتأتي كذا   2ك

 هي: عدة أحوالب

نحتو: كملتن ذا جتاءك ، وكمتا ذا  علتت  ،أْن تكون مسبوقة ب كما  وكملتن  االستتفهامتين .1
،  5ك

 حينئذ  تكون ذا بمعن  الذي، أي اسم موصول.
، ه نتتا كذا  استتم إشتتارة  2كالتتتواني؟  كمتتا ذا نحتتو: ،كمتتا  استتتفهامية وكذا  استتم إشتتارة تكتتون أنْ  .2

 بمعن  هذا.
  :، كقول الشاعر 1كأْن تكون كماذا  كلمة مركبة واحدة، بحيث ت ستعمل مع ا اسم ا موصوال   .3

                                                                                                                                                                     

، و ي لسان 15/32ورد البيت بْ نسبة  ي تهذيب اللُّغة، أبو منصور ا)ْزهلرّي، تحقي : محّمد مرعب،  (1)
ّي، ، وتاج العروس من جواهر القاموس، الزُّ 15/222العرب، ابن منظور،  ، وهلْمع الهلولامع  ي 22/233بلْيد 

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  ْمع الجل ، وورد برواية كملولار    بدال  من كسواب  ، 1/322شرح جل
ون سب لرؤبة بن العجاج  ي المقاصد الن ْحوّية  ي شرح شواهد شروح ا)لفّية، العلْين ّي، تحقي : علّي  اخر 

 .1/225وآخرون، 
 .تم ذكره سابق ا  2ك
 .138، صيليّ هل ، السُّ  ي الن ْحو نتائج الفكر  3ك
رّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعيعل  شرح ابن عقيل ريّ ضل انظر: حاشية الخ    2ك  .1/122، ، الخ ضل
 .1/122، المرجع الساب انظر:   5ك
 .1/233، الصبان ، ابنانظر: حاشية الصبان عل  شرح ا) شموني )لفية ابن مالك  2ك
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ل مت  سلأت ق ي ه اذلا عل ي مل   2كنلبائي ني ولكْن بالم غلي ب   دلع 
ل مت  ، خْ  ا البن ع صف   ي اّلذي عل علْت كماذا  بمنزلة اسم بمعن : كدلع  ور بأّنه إْن ج 

حينئذ   هي بمنزلة كملْن  وحدهما ،كملن ، و كذا واحد،  تكون أصلها 
إل   ، وذهب الفارسيّ  3ك

 . 2كأن ها نكرة موصو ة، وال تأتي بجملتها اسم ا موصوال  

                                                                                                                                                                     

 .1223، ص ، رجب محّمدحّيان و، أبمن لسان العرب انظر: ارتشا  الضرب  1ك

، و ي لسان العرب، 15/32البيت بْ نسبة  ي تهذيب اللُّغة، أبو منصور ا)ْزهلر ّي، تحقي : محّمد مرعب،  (2)
، و ي خزانة ا)دب ولب اللباب لسان 1/1353، و ي القاموس المحيط، الفيروز آبادي، 15/221ابن منظور، 

ي  ي حرو  المعاني، المرادي، ، و ي الجن  الدان2/122العرب، البغدادي، تحقي : عبد السْم هارون، 
، ومختصر مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب، العثيمين، 221تحقي :  خر الدين قباوة، ومحّمد  اضل، ص

 .123ص
 .1/122، ، قد م له:  و از الشّعار، إشرا : إميل يعقوبصفور، ابن ع  ل الزجاجيّ مل انظر: شرح ج    3ك
 .1212، ص، تحقي : رجب محّمدحّيان وأب ،من لسان العرب برل انظر: ارتشا  الضل   2ك
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  1كسادًسا: )أّي(
عّر ها السُّهليلي بأن ها لفظ راجع  ي جميع الكْم إل  معن  التعيين والتمييز للشيء من 

 ليرها، واآلية بمعن  العْمة من ويميزها يبينها ضوء ه)ن   ؛لضوئها  الشمس؛ ليره، نحو: كأياه
، وصورتها كأيُّ  وكأي ة    2كوميزت عر ت حت  بمعن  تظاهرت بالمد، تأييت: الشيء، ومنه عل 

 . 3ك ي المذكر والمؤنث
 حر  ا لفظها بعض رصيّ  ولذاك وتعيين ا، له تمييز ا كأل    يه ما بنداء كأي  اختصت ولهذا

 ذلك لير صو ، إل : أي عهن ، كعندي: لقولهم وتفسير ا زيد ، نحو: كأي ،النداء حرو  من
 . 2كاللفظ هذا تصر ات من

 هي عنده ال تأتي إاّل  ،حاة  ي موصولية كأّي جمهور النُّ  ه 231ك وخال  ثعلب
استفهام ا أو شرط ا
 . 5ك

                                                           

 :أبرزها معان  عدة، إل  الجملة  ي سياقها حسب أي معاني الداللّية: تختل   أيك معاني (1)
، كانظر: الم فّصل  ي صنعة اإلعراب، الز ملْخشلري، تحقي :  حضر؟ أيهم: كنحو استفهامّية، تكون أنْ  .1

  .183علّي ملحم، ص
: الشاعر كقول ،  222شرطّية، كانظر: شفاء العليل  ي إيضاح التسهيل، السلسيلّي، ص تكون أنْ  .2

 { الخفي }
ا تلل ل  بي ت لمُّ  حين   أيُّ  ْئتل  مل ذن ي الخير   م ن   ش  ْ   كورد البيت بْ نسبة  ي   ات خ  خلي

ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  هلْمع الهلولامع ْمع الجل  .1/355 ي شرح جل
الدار،   ي الذي )ضربن :بمعن  ، الدار  ي أيهم )ضربن: كنحو الذي، بمعن  موصولّية تكون أنْ  .3

  .23كانظر: منازل الحرو ، الرُّماني، تحقي : إبراهيم السامرائي، ص
، كانظر: رسالة أّي المشددة، الحنبلّي،   ارس أي بفارس مررت  : كنحو نكرة، موصو ة تكون أنْ  .2

  .32تحقي : عبد الفتاح الحموز، ص
  .37، كانظر: المرجع الساب ، ص زيد أي بزيد مررت: كنحو معر ة، حالّية تكون أنْ  .5
ْصلة تكون أنْ  .2  لوا أدخ ،كأي  تب قبله أتوا أل  يه ما نداء أرادوا مت  أن ه بمعن  كأل ،  يه ما لنداء و 

 اتها، كانظر: شرح الم فّصل، ابن يعيش، قد م له:  لما جبرا التنبيه بهاء بعدها وأتوا النداء حر  عليها
   ،38، وانظر: رسالة أّي المشددة، الحنبلّي، تحقي : عبد الفتاح الحموز، ص2/222إميل يعقوب، 

لُ : تعال  كقوله مِّ أَيُّهَا ٱۡلُمزَّ
ٓ  [.1]سورة الم زمل:   يََٰ

 .157_152، صيليّ هل ، السُّ  ي الن ْحو كرفانظر: نتائج ال  2ك
 .1/725انظر: شرح المقدمة الكا ية  ي علم اإلعراب، ابن الحاجب، تحقي : جمال أحمد،  (3)
 .157، ص يليّ هل ، السُّ  ي الن ْحو انظر: نتائج الفكر  2ك
 .1211، صحّيان الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد ، أبوب من لسان العربرل انظر: ارتشا  الض    5ك
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 : 1كولها أربعة أحوال
 قائم . أيهم هو كيعجبني نحو: ،عائدها ويذكر الفظ   تضا  : أنْ أحدها
 الدار .  ي قائم أي يعجبنينحو: ك ،: أْن ي حذ  مضا ها وعائدهاالثاني
 قائم . هو أي نحو: كيعجبني ،: أْن ي حذ  م ضا ها ويذكر عائدهاالثالث

 . 2كوهي معربة  ي هذه الحاالت الثْث
 ِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ثُمَّ لَنَن كقوله تعال : ،أْن ت ضا  لفظ ا وي حذ  عائدها الرابع:

ِن ِعتِي    ۡحَمَٰ اِشيَعة  أَيُّهُۡم أََشدُّ َعلَى ٱلرَّ
 . 2كتقديره: أّيهم هو أشد،  3ك 

ها ق طعْت عن اإلضا ة، والعائد ه نا وهي  ي هذه الحالة مبنية عل  الضم؛ )ن  
 اإلضا ة بلزومها  عارضتْ  الجملة، إل  اال تقار أ شبهْت الحرو   ي ها)ن   ؛، وب نيتْ  5كمحذو 

، وكذلك جمهور  7ك، عليه سيبويه 2كا)سماء  ي ا)صل م قتض  عل   بقيتْ  المعن ،  ي
 . 8كحاةالنُّ 

وأّما إذا لم يكن العائد مبتدأ  محذو  ا،  حينئذ  ت عرب، وكذا إْن لم يصرح بالمضا  إليه  ْ 
نحو: كامرر بأّي أ ضل ، أم لم يكْن نحو: كامرر بأّي  ،بها سواء أكان المبتدأ محذو  اب ّد من إعرا
  . 3كهو أ ضل 

الموصولة ال يعمل  يها الماضي، عليه جمهور الن حاة، ومّرة س ئل الكسائي  كأي كما أّن 
لقْت  ن هاإ: ال ي حلقة يونس: هل يجوز أعجبني أيُّهم قام؟  منع ذلك،  س ئل عن السبب؟  ق خ 

 . 12كهكذا

                                                           

 .22، ص ، الحنبلّي، تحقي : عبد الفتاح الحموزانظر: رسالة أي  المشددة  1ك
 .22، ص المرجع الساب انظر:   2ك
 .[23مريم: ]  3ك
 .22، ص، ابن الّناظم، تحقي : محّمد عيون السودة ابن مالكاظم عل  ألفيّ انظر: شرح ابن النّ   2ك
ْوزّية، تحقي : محّمد السهلية ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    5ك  .152، ص، ابن قيام الجل
 .22، ص، ابن الّناظم، تحقي : محّمد عيون السودة ابن مالكاظم عل  ألفيّ انظر: شرح ابن النّ   2ك
ْوزّية، ة ابن مالكألفيّ حل انظر: إرشاد السالك إل    7ك  .152، صتحقي : محّمد السهلي، ابن قيام الجل
 .22، ص ، الفاضل البلرملاوي، تحقي : عبد الحميد الوكيلانانظر: شرح لمحة أبي حيّ   8ك
 .25_22، ص ، ابن الّناظم، تحقي : محّمد عيون الّسودة ابن مالكاظم عل  ألفيّ انظر: شرح ابن النّ   3ك
 .228، صقي : الشري  عبد اهلل البركاتي، تحانظر: شفاء العليل  ي إيضاح التسهيل، السلسيليّ   12ك
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 : جملة الصلةالمقصد الثاني
هي أسماء م بهمة لير واضحة ناقصة، ال يتمُّ معناها ن المعلوم أّن ا)سماء الموصولة م

الحشو سماها سيبويه  ي كتابه كالكتاب  ، و  1كإاّل بصلة متأخرة عنها لزوم ا تتصل بها لت كّملها
 وبمنزلته قبله، ما عل  ب ني حيث قال: "إذا ،المعر ة  ي الذي بمنزلة  يه االسم يكون  ي باب ما

 كوهذا ا ،منطلق   أعر  ملن كهذا: قولك وذلك رجل، بمنزلة نكرة ويكون الحشو، إل  االحتياج  ي
 وأعر  ملهينا ، عندي ما وهذا ا،منطلق   أعر ه ال أني علمت   الذي هذا أي ا ،منطلق   أعر  ال ملن
 . 2كبحشوه" إال يتم ال الذي كان كما ااسم    يصيران به، يتمان لهما حشو   وعندي أعر  وال

لة   ي موضع آخر بقوله:"  إال وما  كمنت ل اأبد   يكون ال والحشو وصّرح باسمها كالصا
 إال يكون ال الذي أن  كما الذي، أشبهتا  يهما صار إذا الحشو أن قبل من وذلك معر ة، وهما
 . 3كمعر ة" إال الصلة، وهو ا،حشو   بعدهما الذي كان إذا وملن ما يكون ال معر ة

وذكر الم بّرد أّن الصلة م وضحة لْسم؛  لذلك كانت ضمن ا)سماء الم بهمة، وما شاكلها 
: كجاءني الذي ،  كلمة  ه نا م بهمة ال تدل نا عل  شيء، ولم   الذيك ي المعن ، نحو لو ق لتل

: ك جاءني الذي قام ، ه نا اتضح المعن  بصلة  . 2كيتضح المعن  بعد، أّما لو ق لتل
ناْي هذا المعن  بقوله: "إن    ت وضحها بصاْت إالّ  معانيها تتم ال ا)سماء هذه وي ؤكد ابن ج 

لة  ي ب دّ  وال ،الظرو  أو الجمل إالّ  صْتها تكون وال ،وتخصصها  إل  يعود ضمير من الصا
 . 5كالموصول"
إن  الموصول ما ال ب د  له  ي تمامه اسم ا من جملة تردل  ه من تابع ه الز ملْخشلر ّي بقوله: "و 

 . 2كومن ضمير  يها يرجع إليه، ت سم  هذه الجملة صلة" ،الجمل التي تقع صفات
ا تلمامه  ي احتياجه من المعن  ولهذا: قوله يعيش ابن وواصل  بعده جملة إل  اسم 

حه،  . 7كالمعن  ليتم بعده؛ صلة إل  إالّ  بنفسه يتم ال  الموصول ت وض 
لة وعائد حاجبالوذكر ابن   . 8كأّن الموصول ال يتم إاّل بصا

                                                           

 .1/151، ، ابن ط ول ون، تحقي : عبد الحميد الكبيسية ابن مالكون عل  ألفيّ ول  انظر: شرح ابن ط    1ك
 .2/125، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ الكتاب، س    2ك
 .127/ 2، المرجع الساب   3ك
 .3/137، محّمد عظيمة، تحقي : دبرا انظر: المقتضب، الم    2ك
 .183:  ائز  ارس، صتحقي  ،يْ نا ع  ي العربية، ابن ج  مل اللُّ   5ك
 .138ص، ، تحقي :  خر قلدارةيّ ر  شل خْ مل ة، الز  ل  ي العربيّ فصّ الم    2ك
 .2/388، 2/371انظر: شرح الم فّصل، ابن يعيش، قد م له: إميل يعقوب،  (7)
 .287، ص، تحقي : موس  العليليحاجبالالكا ية، ابن  انظر: شرح الوا ية نظم  8ك
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 . 1كإن  هذه الموصوالت ال ب د  لها من صْت"ا ما ي ؤكده ابن ع صفور بقوله: "وهذ
أّن الموصول وصلته بمنزلة اسم واحد، وال يصح معناه إاّل  وذكر ابن هشام ا)نصاريّ 

 . 2كبالعائد عليه من صلته
ا عقيل ابن المعن  هذا وي ؤكد  يلزم ،ةاسميّ  أو كانت ةحر يّ  كلها الموصوالت: "بقوله أيض 

 . 3كمعناها تبين صلة بعدها يقع أن
ّي أّن كل الموصوالت االسمّية سواء أكانت م ختصة أم ر  هل كما وذكر الشيخ خالد ا)زْ 

لة متأخرة عنها  لة تتصل بها؛ )ن ها نواقص ال يتم معناها إل  بصا مشتركة  هي تفتقر إل  صا
لزوم ا
 . 2ك

لة م  وجاء عل  م نواله ا) شْ  ا بقوله: إن  كل الموصوالت يلزم أْن تكون بعدها صا ونّي أيض 
 ، كقول الشاعر: 5كه، إم ا ملفوظة، نحو: كجاء اّلذي أكرمته ، أو منوبةتعر ه وتوضح بها معنا

مو ه هم إلْينا  نحن  ا) لل   اْجملْع ج    2كعلكل ثم  وجا
 . 7كبمعن : نحن ا)ل  ع ر وا بالشجاعة، بداللة المقام

لة  ي و ا) اضل يتضح  لنا أن ه بدون حْ علماء الن  من  من خْل هذا العرض ل ث للة الصا
ا ْ  أن يلنعلم  ،الجملة ال معن  للموصول تمام  كالهواء عماد الحياة،  هل يستطيع اإلنسان مث

لة  ي الجملة؟!  بالحياة بدون الهواء؟! وكذلك الموصول هل يستطيع أْن ي فهم وحده بدون الصا
  ْ معن  له إاّل مع ليره. ،الموصول أيًّا كان  هو ي شبه الحر  وكأن  

                                                           

 .1/123، قد م له:  ّواز الشّعار، ور، ابن ع صف  اجيّ جّ ل الزّ مل شرح ج    1ك
 .213، ص، تحقي : علّي عيس  مل  اهلل، ابن هشام ا)نصاريّ اجيّ جّ انظر: شرح جمل الزّ   2ك
 .1/153تحقي : محّمد عبد الحميد، شرح ابن عقيل عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل،  (3)
 .1/127، يّ ر  هل ا)زْ خالد انظر: شرح التصريح عل  التوضيح،   2ك
 .1/223، )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني ونيم  انظر: شرح ا) شْ   5ك

م وع ا ، 113البيت لع بلْيد بن ا)ْبرلص،  ي ديوانه ص  (6) القيس  و ي هذا البيت يهدد الشاعر امرأل  برواية كج 
ويّرد عليه بقوله إن  جماعة بني أسد مستعدة للقتال،  ليبرز هو استعداده للقتال، وكذلك  ي تاج العروس من 

ّي،  بلْيد  ، و ي المقاصد الن ْحوّية  ي 15/231، و ي لسان العرب، ابن منظور، 22/381جواهر القاموس، الزُّ
، وبْ نسبة  ي كتاب الشاْعر، أبو علّي 1/258 اخر وآخرون، شرح شواهد شروح ا)لفّية، العلْين ي، تحقي : علّي 

، و ي مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب، ابن هشام ا)نصارّي، 222الفارسّي، تحقي : محمود الكناحي، ص
ولام ع، السيوطّي، تحقي : 812تحقي : مازن مبارك، ومحّمد حمد اهلل، ص ْمع الجل ، و ي هلْمع الهلولام ع  ي شرح جل

 .1/322الحميد هنداوي،  عبد
 .1/225انظر: شرح ا) ْشم وني )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني،  (7)
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 صد الثالث: أقسام جملة الصلةالمق
لة إلى قسمين هما:  وتنقسم الص 

ملة تأتي أن أوًل: قام ، أو جملة  الذي نحو: كجاءني ،ن  عل و اعل، إّما جملة  علّية تتكون مج 
قائم   أبوه الذي نحو: كجاءني ،اسمّية م ن مبتدأ وخبر

 حين عنها سنتحدث شروط ولها ، 1ك
 . 2ك الدولة كا أته الذي شاهدت  : كنحو إليها، الوصول

ملة، وهي عل  نوعين: ثانًيا:  أْن تأتي شبه ج 

التمتام، وذلتك أْن يكتون  تي وصتل الموصتول  لةالصتوشترطه أْن يكتون واقتع  أْن تأتي ظر  تا، . أ
 . 3ك ائدة نحو: كجاءني الذي عندك 

 . 2كوشرطه نفس شرط الظر ، نحو: كحضر الذي  ي الكلّية  أن تأتي جارًّا ومجرور ا، . ب

لة ومن ناحية أخرى حدد السيوطي أحكام ا لجملة الصا
 :  5ك

لة.  أحدها: تقديم الموصول عل  الصا
 الثاني: امتناع الفصل بين الموصول وصلته.

لةالمقصد الرابع  : شروط جملة الص 
 (6)أوًل: أن  تكون الجملة خبرّية

،  7كلير النظر إل  قائلهاها الجملة الم حتملة للتصدي  والتكذيب  ي نفسها، من بمعن  أن  
نحو: كجاءني الذي اضربه، أو ال  ،الوصل بجملة ا)مر والنهي ه 183ك وأجاز الكسائي

ّوز  تضربه ، بلْيدل أّن ابن هشام ا)نصارّي وصل بالدعاء نحو: كالذي رحمه اهلل زيد ، وكذلك جل
منطل   أو كالذي  وقوع كليت، ولعل، وعس   صْت، نحو: كالذي ليته منطل   أو كالذي لعله

 . 8كعس  أْن يخرج زيد 
                                                           

 .2/383، ، قد م له: إميل يعقوبل، ابن يعيشفصّ انظر: شرح الم    1ك
 .28، ص، الفاضل البلرملاوي، تحقي : عبد الحميد الوكيلانانظر: شرح لمحة أبي حيّ   2ك
 .27ص، المرجع الساب انظر:   3ك
 .28، صالمرجع نفسهانظر:   2ك
ولامع امعول ع الهل مْ انظر: هل   5ك ْمع الجل  .1/322، ، تحقي : عبد الحميد هنداوي، السيوطيّ  ي شرح جل
 .131، ص، تحقي :  ائز  ارسيْ نا ة، ابن ج  ع  ي العربيّ مل انظر: اللُّ   2ك
 .1/128، يّ ر  هل ا)زْ خالد انظر: شرح التصريح عل  التوضيح،   7ك
 _725 /1، ، الدالئي، تحقي : مصطف  صاد  العربيّ انظر: نتائج التحصيل  ي شرح كتاب التسهيل  8ك

722. 
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ل ة تكون أ ن ثانًيا: ت م   وتذكيره و جمعه وتثنيته إفراده ف ي للموصول ُمط ابق ضمير على ُمش 
ة، كما أكّده الشيخ خالد ة خْ  ا للموصوالت الحر يّ وهذا خاص بالموصوالت االسميّ  ،(4)وتأنيثه

 من لها ب د   ال االسمية بأن   ةالحر يّ  الموصوالت عن ةاالسميّ  الموصوالت ّي بقوله: "وتتميزر  هل ا)زْ 
  إن ةالحر يّ  بخْ  و روعهما، والتذكير اإل راد لها  ي مطاب  ضمير عل  مشتملة صلة

 يعود عل  الموصول.  2ك يها" ضمير ال صلتها
من م طابقته له  ي اللفظ  وهذا الضمير ي سم  كالعائد  لعوده إل  الموصول، وال ب د  

ْن خال  لفظه معناه بأْن يكون مفرد اللفظ مذكر ا، وأ   ريد به لير ذلك، نحو: كملن ، والمعن ، وا 
 حينئذ  يكون للعائد وجهان:وكما ، 

َوِمۡنهُم مَّن يَۡستَِمُع إِلَۡيَكُۖ  مراعاة اللفظ وهو ا)كثر، لقوله تعال : الوجه األول:
 

 . 3ك 

 َوِمۡنهُم مَّن  لقوله تعال :: مراعاة المعن ، الوجه الثاني

يَۡستَِمُعوَن إِلَۡيَك  
: تقل وال سألتك ، من نحو: كأعط ،، ما لم يحصل من مطابقة اللفظ  لبس 2ك

 . 5كب د  مراعاة المعن   ي ذلك، ال  أمك حمراء هي منك: سألك، أو قبح نحو من
االسم الموصول بطبيعته من  وا)صل  ي هذا الضمير أْن يكون لائب ا؛ وذلك )ن   

ا ي قربه من ضمير الحاضر، كأْن يكون خبر ا عن  ير أّن هناك عارض  ا)سماء الظاهرة، وال ضل
 . 2كضمير حاضر، متكلم ا كان أو م خاطب ا

ا بالظر   ا له ملا م ن  ائدةكما ي وصل أيض  دك نحو: كالذي عن ،والمجرور التام ين؛ ل مل
م نهما ضمير يعود عل   ن كون مطل ، بمعن  استقر، و ي كلٍّ  اضل ، والعامل  يها م قّدر م

إاّل إْن ر ع م ْبس ا للضمير، حينئذ  ي حذ  الضمير نحو: كالذي  ي الدار أبوه زيد ،  الموصول؛
اخْ  ا إْن كان العامل   نحو: ك جاءني الذي  ، ْ يجوز حذ ه ،ي الظر  والمجرور حدث ا خاص 

الكسائي جوز حذ  الحدث الخاص، بشرط إعماله  ي الموصو   ، لّير أن   ضحك  ي الدار
 . 7كنحو: ك نزلنا المنزل الذي البارحة  ،بالموصول وكان الظر  قريب ا

                                                           

 .1/128، ا)نصارّي، تحقي : محّمد عبد الحميد انظر: شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام  1ك
 .127/ 1، يّ ر  هل ا)زْ خالد شرح التصريح عل  التوضيح،   2ك
 .[25: ا)نعام]  3ك
 .[22: يونس]  2ك
 .1/127، ، خالد ا)ْزهلر يّ انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  5ك
 .1/223انظر: شرح ا) ْشم وني )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني،  (6)
 .1221، ص الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد انحي   و، أبمن لسان العرب برل انظر: ارتشا  الض    7ك
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ا عن القياس، بمعن  أن هلكن  أبا حيّ  ، أي أْن المثال  1كمقصور عل  السماع ان عّده خارج 
: " إْن كان الظر  والمجر   ْ ل بهما ؛ور ناقصينال ي عتد به عند العرب، ورّد قائ نحو:  ،لم ي وصل

 . 2كجاءني الذي عندك أو اليوم "ك
أّنه ي حذ  العائد إْن صلح الباقي لوصل م كمل؛ بأْن يكون الباقي بعد حذ ه جملة أو  كما

شبه جملة، أم ا إذا كان الباقي لير صالح للوصل؛ بأْن يكون م فرد ا أو خالي ا عن العائد، جاز 
 الحذ ؛ للعلم به.

ْن كانت جائزة عند بعض النُّ  3كأن تكون خالية من معن  التعجب ثالثًا: ها عندهم حاة؛ )ن  ، وا 
 . 2كبمثابة جملة خبرية، قياس ا عل  جواز النعت بها، عليه ابن خرو 

 . 5كأن تكون لير مفتقرة إل  كْم قبلها رابًعا:
أْن تكون معهودة للمخاطب؛ ليتعر  الموصول بها نحو: كجاء الذي قام أبوه ، أو  خامًسا:

َن ٱۡليَمِّ َما َغِشيَهُمۡ نحو:  ، 2كيمم نز لة المعهودة الواقعة موقع التهويل والتفخ فََغِشيَهُم مِّ
 . 7ك

لكْن  ، 8كأْن تكون خالية م ن القسم وجوابه، نحو: كجاء الذي أ قسم باهلل لقد قام أبوه  سادًسا:
أجازوه المغاربة قياس ا وسماع ا، وذلك راجع الرتباط الجملتين وتْصقهما كالجملة الواحدة مقرونة 

 . 3كهم به  ي الجملة الواحدة يهما براجع اكتفائ با) خرى،  اكتف 

 : الفصل بين الموصول وصلتهالخامس المقصد
ة وتكميل؛ بمعن  أن ه ال يتم حاة أن  العْقة بين الموصول وصلته عْقة مْزمالحظ النُّ 

ا  . 12كمعن  الموصول إاّل بصلته،  الصلة والموصول كالكلمة الواحدة يتمم بعضها بعض 

                                                           

 .1221، صالن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد انحي   و، أبمن لسان العرب برل انظر: ارتشا  الض    1ك
 .1221، صالمرجع الساب   2ك
ر ّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعيعل  شرح ابن عقيل يّ ر  ضل انظر: حاشية الخ    3ك  .1/123، ، الخ ضل
 .1/212انظر: شرح ا) ْشم وني )لفّية ابن مالك، ا) ْشم وني،  (4)
 .1/152، ، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميدة ابن مالكانظر: شرح ابن عقيل عل  ألفيّ   5ك
 .152، ص، تحقي : المتولي رمضان الدميريانظر: شرح كتاب الحدود  ي النحو، الفاكهيّ   2ك
 .[78: طه]  7ك
 .1/727، ربي، الدالئي، تحقي : مصطف  الصاد  العانظر: نتائج التحصيل  ي شرح كتاب التسهيل  8ك
 .727/ 1، المرجع الساب انظر:   3ك
 .22انظر: نظرات  ي الجملة العربية، كريم الخالدي، ص (11)
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،  ْ  1كلته كجزأي اسم يستح  من الترتيبالموصول وص ذكر ابن مالك  ي التسهيل أن  و 
العتراض، عليه ابن ، لكْن منهم ملن جّوز الفصل بينهما بجملة ا 2كيجوز الفصل بينهما با)جنبي

 ، كقول الشاعر: 2كحّيان ، وأبو 3كورع صف  
ي ال ك ا ذاكل ال ذ  ، يلْعر    مل ل  ، وألبيكل   5كوالح ُّ يلْد لع ت ر هات  الباط 

نْ  االعتراض، بجملة بينهما الفصلير ض  الفارسي أنّ  بلْيدل   المبتدأ بين ذلك جاز وا 
 . 2كوالخبر

 ، كقول الشاعر: 7كوكذلك يجوز الفصل بجملة النداء
  8ككريم وأثواب المكارم والحمد  وأنت الذي يا سعد ب ؤت بمشهد 

ّير أن   ،  3ك إْن لم يلكْن  الفصل  يه للضرورة مالك اشترط كون المنادى للمخاطب، ابن لل
 كقول الشاعر:
بان  ال تلخ ونلن ي  نيتعّش  إْن واثقتل  ْثل ملن يا ذئب  يلْصطلح  نلك ْن م 

  12ك
أّنه ال  ر  بين أْن يلي مخاطب ا أو   برل ارتشا  الض  كتابه كبلْيدل أّن أبا حّيان ذكر  ي 

 . 11كليره

                                                           

 .1/38انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك الطائّي، تحقي : محّمد بركات،  (1)
 .183، ص، تحقي :  ائز  ارسيْ نا ، ابن ج   ي العربية عمل انظر: اللُّ   2ك

ملل الز ّجاجّي، ابن ع صف ور، قد م له:  ّواز الشّعار،  (3)  .1/122انظر: شرح ج 
رلب من لسان العرب، أبو حّيان  (4) كوال ي فصل بينهما إاّل بجملة االعتراض كالقسم ، انظر: ارتشا  الض 

 .1222الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد، ص
مالك  ، و ي عجزه كيلْدمغ  بدال  من كيد ع  قالها ليحي  بن  البيت لجرير  ي ديوانه برواية  ي صدره كتعر    (5)

ّي، 325عقبة الطهوي، ص بلْيد  ، وبْ 32/352، ون سب إل  ابن بلراي  ي تاج العروس من جواهر القاموس، الزُّ
 .1/282نسبة  ي إيضاح شواهد اإليضاح، القيسّي، تحقي : محّمد الدعجاني، 

رلب من ل (6)  .1222سان العرب، أبو حّيان الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد، ، صانظر: ارتشا  الض 
 .1222انظر: المرجع الساب ، ص (7)
نلسب البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يرثي بها سعد بن معاذ،  ي شرح الكا ية الشا ية، ابن مالك  (8)

 .1/33الطائّي، تحقي : عبد المنعم هريدي، 
 .1/232المقاصد، ابن مالك الطائي، تحقي : محّمد عطا، وطار  الّسيد،  شرح التسهيل وتكميل انظر:  3ك
وورد صدره برواية كتعال  إْن عاهدتني   ي الصاحبي  ي  قه الل غة  ،228البيت للفرزد   ي ديوانه، ص (11)

، وبْ نسبة  ي 255، و ي المجموع اللفي ، أبو جعفر ا) طسّي، ص127العربية، ابن  ارس الرازّي، ص
 .2/287ح ا)عش   ي صناعة اإلنشاء، القلقشندّي، صب

رلب من لسان العرب، أبو حّيان الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد، ص (11)  .1221انظر: ارتشا  الض 
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 ، كقول الشاعر: 1كويجوز الفصل بجملة حالّية
ر إّن ال   بفاقة  تعتريه بعد إْثرلاء  ذي وه و م ْثر  ال يلجود حل

  2ك
 . 3ككيجود  وهو من الصلةالعامل  يها  عل الصلة  ،ه نا جملة كوهو م ثر  حالّية

ا  ، كقول الشاعر: 2كومن الشاذ ا)جنبي الذي يجوز  صله، وذلك لكونه أجنبي ا محض 
  5كوذ  ذ  شر عنهم أل ي معل لسان     يه      إل ّ  ن وضعت  مل  ض  وأْبغل 

  هي ال يجوز الفصل بينها. ،هذه ا)حكام خاصة بالموصول االسمي ما عدا كأل 
الموصول اسم ناقص يحتاج إل  تكملة،  وذلك )ن   الفصل بينهما؛يل الباحثة إل  عدم وتم

وهذه التكملة مكمونة  ي الصلة؛ ليتضح المعن  أكثر،  لو دققنا النظر  ي جمال الجملة 
لصح حينئذ  أْن  : ثّم، أو بعد؛لوجدنا الواو تدل عل  الربط بينهما،  لم يقل ؛كالموصول وصلته 

من الممكن  صله؛ لهذا ترى الباحثة أّنهما كالكلمة الواحدة ال نستطيع الفصل بينهما،  :نقول
 يتشت الذهن، ويصبح المعن  أكثر ب عد ا عل  الفهم واالستيعاب. ! كي  لو  صلنا بينهما؟

 جندلالموصول وصلته عند سالمة بن : المقصد السادس
إل   م قسمة   ،ورود ا)سماء الموصولة  ي ديوان سْمة بن جندل عشرين موضع ا بلغ

 موصوالت خاّصة ومشتركة.

 المطلب األّول: الموصولت الخاّصة
، %15، بنسبة شمل ورود الموصوالت الخاّصة  ي ديوان سْمة بن جندل ثْثة مواضع

، أم ا %3383، بنسبةمرة واحدة، وكاّلتي  جاءْت %2287، بنسبة وهي كاّلذي  جاءْت مرتين
 باقي الموصوالت الخاّصة لم تلكْن حاضرة  ي الديوان.

 أوًل: )اّلذي(
 و ي قوله: .1

                                                           

 .1/232، ، ابن مالك الطائي، تحقي : محّمد عطا، وطار  الّسيدانظر: شرح التسهيل (1)

ثال والحكم، اليوسّي، تحقي : محّمد حجي، ومحّمد ا)خضر، ورد البيت بْ نسبة  ي زهر ا)كم  ي ا)م (2)
ولامع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي، 1/122 ْمع الجل  .1/321، و ي هلْمع الهلولامع  ي شرح جل
 .1/232، ابن مالك الطائي، تحقي : محّمد عطا، وطار  الّسيد ، انظر: شرح التسهيل  3ك
 .1/233، المرجع الساب انظر:   2ك

ولام ع، السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي،  (5) ْمع الجل هكذا ورد البيت بْ نسبة  ي هلْمع الهلولام ع  ي شرح جل
 .1/172، وكذلك  ي المساعد عل  تسهيل الفوائد، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركات، 1/321



113 
 

دٌ أودلى الّشباب     1ك يه  نلللذُّ، وال للّذات  للشايب     علواقب ه   اّلذي م ج 
لة   رأس المركب كالموصول    تكملته كالصا
  عواقبه ملْجد     الذي كاسم موصول مفرد للمذكر مبني 

دلهكملْجد :  :غةاللُّ  ل ق ه نيل الش ر ، وملج  وتعال   تبلارك هلل ، والمجد 2كتعظيما   تمجيدا  بمعن  خ 
 . 3كالجميل الث نلاء بمعن 

دراك الثأر والرحلة  ي  ؛يقول الشاعر: إذا ت عقابْت أمور الشباب المعنى: و جد  ي عواقبه العّز وا 
ن ما  يه الهرم والعلل ؛ ي الشايب ما ي نتفع به االمكارم، وهذا ليس موجود    . 2كوا 

وتكملته نعت،  ي محل ر ع  احيث  إن  رأس المركب كالموصول  جاء  ي كاّلذي  مبني   :التركيب
لة   ي كملْجد    . عواقبه كالصا

 و ي قوله: .2

  5كصلعصعلا سأجز يكل ما أبليتلنا العامل   اّلذي ق د ف ككت هُ سأجزيكل بالق دا 
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
ا قتتتد  لككتلتتته  كقتتتدا  عتتتل الماضتتتيا تتتتاء  اعتتتل  اّلذي كاسم موصول مبني مفرد مذكر  

 هاء الغائب مفعول به .
  

لتلهما مشتبكين وكل خلصته، بمعن الشيء  : ك ككتله :  ككتغةاللُّ   تفك ، كما 2ك ككتهما  قد  صل
 . 7كالجانبين من الشدقين ملتق  :والفكان بينهما، تفصل الحنكين
: ه نا يمدح الشاعر صعصعة بن محمود بن عمرو بن مرثد بإطْ  سراح أخيه أحمر المعنى

قال صعصعة: الثناء عر هذه ا)بيات، ، وكان أسير ا  ي يده،  حين بعث له الشا 8كبن جندل
ة أحب إلينا،  أطل  سراحه دون  داء  . 1كوالمدح 

                                                           

 .31، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  1ك
براهيم السامرائيالعين، أحمد الفراهيديكتاب ظر: ان  2ك  .2/83، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
 .1/251، ، تحقي : رمزي بعلبكيغة، ابن دريدانظر: جمهرة اللُّ   3ك
 .32، صديوان سْمة بن جندل، تحقي :  خر الدين قباوةانظر:   2ك

، كالقدا : السير ي قدُّ من الجلد وي قي د  به ا)سير، 222، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  5ك
 كأبليتنا : أحسنت إلينا. 

ْوهلر ّي، تحقي : أحمد العطارانظر: الصحاح تاج الل غة وصحاح العربية  2ك  .2/1223، ، الجل
 .3/338، ، أبو منصور ا)ْزهلر ّي، تحقي : محّمد مرعبغةانظر: تهذيب اللُّ   7ك
 .3/212لبيان والتبين، الجاحظ، اانظر:   8ك
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، جر نعت ي محل  امبني   موصوال   ااسم   حيث  إن  رأس المركب جاء  ي كاّلذي  التركيب:
والكلمة جاءْت مكونة من قد و عل ماض  و اعل ومفعول به، ليدل عل  أن   ،وتكملته كقد  لككلتله  

 الفك كان منتظر ا مع توقع حدوث الفعل.

 ثانًيا: )اّلتي(
 و ي قوله: .1

ن ا ن ا كالح صل  علدلد ا، وا  ،     وا    2كاّلتي فيها ُعرامُ بلنو الحلرب 
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب ك الصا
  يها ع رام كاسم ظاهر م عرب   كاسم موصول مبني مفرد للمؤنث  اّلتي 
 
مل  غة: )ُعراُم(:اللُّ  ،  3كوكثرتهم وشرتهم حدهمالجيش:  عرامو عارم،   هو علرامة   يلعر م اإلنسان علرل

 والشجر، وتعر مت العظم من العرا  :والع رام منه، نالت الشجر بمعن  اإلبل عرمت وكذلك
     . 2كشرسالع رام:  بين عارم وصبي تعرقته، :العظم

 . 5كه نا يفخر الشاعر بكثرة قومه وشجاعتهم وبسالتهم  ي الحروب المعنى:
 ي محل ر ع  امبني   موصوال   اجاء  ي كاّلتي  اسم   كالموصول  المركبرأس حيث  إن   التركيب:

لة   ي مبتدأ، وتكملته  ك يها ع رام . كالصا

 الثاني: الموصولت المشتركة المطلب
احتلْت الموصوالت المشتركة مساحة كبيرة م قارنة بالموصوالت الخاّصة  ي الديوان، حيث  

 ، شملْت كملْن ، وكذا ، وكأل الموصولة .%8587، بنسبة بلغ ورودها سبعة عشر موضع ا
  

                                                                                                                                                                     

 .3/32انظر: الحيوان، الجاحظ،  (1)
دتهم وكثرتهم.223، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  2ك  ، كع رام : الجيش بحدتهم وش 

براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   3ك  .2/132، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
ْوهلر ّي، تحقي : أحمد عطارانظر: الصحاح تاج الل غة وصحاح العربية  2ك  .5/1383، ، الجل
 .223، ص، تحقي :  خر الدين قباوةانظر: ديوان سْمة بن جندل  5ك
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)  أوًل: )م ن 
رْت كملْن  خمس  .%2788، بنسبة مرات  ي الديوان ك ر 

 قوله:  ي .1
يل  تلعلم   ، كما العلْندلم  الم هلرا       ن حورلها م ن  ي ُبلُّ والخل بدلم 

  1ك
لة   رأس المركب كالموصول   تكملة المركب كالصا

 يلب لُّ   ملنْ  
(:اللُّ  ًّْ  يلب لُّه وليره بالماء الن دلى، وبلل ه البلللل بمعن  غة: )ي ُبلُّ  .  2كوتلبلل ل  لابتل   وبلل له وب ل ة بل

 ي محل نصب  امبني   موصوال   اجاء  ي كملْن  اسم   كالموصول  : حيث  إن  رأس المركبالتركيب
لة   ي مفعول به، وتكملته  .عل مضارع مر وع، والتقدير: البللكيلب لُّ  وهي   كالصا
ْ  مضارع ا، وهذا يدل عل  تجدد هذا الفعل  ومن الْ ت أن  صلة الموصول جاءْت  ع

 الخيل.ملن يركب ،  ما زال البلل حاصْ  ال يتوق ، وهذا يؤكد عل  قوة واستمراره

 و ي قوله: .2
بم لزل    م ن  أتاناونحن  قلتلنا    بأن ا ملنلْعنا بالفلرو   ن ساءلنا

  3ك
لة  تكملة  رأس المركب كالموصول    المركب كالصا
نتتا  ضتتمير مستتتتر  اعتتلا أتانتتا ك عتتل متتاضا  ملْن كاسم موصول مبني للعاقل  

  مفعول به ضمير متصل
 أت  :وآتاه أعطاه إيتاء بمعن  المجيء، آتاهالمادة اللُّغوية لها كأت  ، واإلتيان:  غة: )أتانا(:اللُّ 

  . 2كوجهه من وأتاه تر  ،: له وتأت  ،تهيأ الشيء له به، وتأت 
 ي محل نصب  امبني   موصوال   اجاء  ي كملْن  اسم   كالموصول  حيث إن  رأس المركب التركيب:

لة   ي مفعول به، وتكملته  كأتانا  وهي  عل ماض متصل بضمير متكلمين. كالصا
ْ  ماضي ا؛ ومن الم ْحظ أن   مض ، ليس  حدثالليدل عل  أن  صلة الموصول جاءْت  ع

المتكلمين كنا  ا البيت علّددل  ي استخدام ضمير ي ثير انتباهنا أن  الشاعر  ي هذموجود ا، وما 

                                                           

 .152، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  1ك
 .11/23، ، ابن منظورانظر: لسان العرب  2ك

 .153، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  3ك
 .1/13 ، الرازي، تحقي : يوس  الشيخ محّمدانظر: مختار الصحاح،  2ك
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ليستطيع أن  ي ثبت ذاته،  ؛الدال عل  الجمع نحن، نحو: كأن ا، ومنعنا، ونساءنا، وقتلنا، وأتانا 
 ويؤكدها من خْل الفخر الجماعي.

ْن  دون كما ؛ )ن  كملن  الموصول كمل  سمْل هئأن  ابن جندل و      ي انتقا وحسب ظناي
،  هو يقصد بعض ملن أت  وليس كلهم  ي يوم الفُّرو ،  هي جاءْت م ْءمة أراد بها العاقل

 للمعن  ومناسبة للفظ، وكأن ها ت فيد التخصيص.

 و ي قوله: .3
ثل  الكتاب  الم نْم    ل م ن  ط ل لٌ  لليب   لم طر       م    1كخلْ علهد ه  بلينل الصُّ

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 كجملة اسمّية  مثل الكتاب طلللل    ملْن كاسم موصول مبني   

 . 2كهو ما شلخلص من آثار الديار غة: )ط ل ٌل(:اللُّ 
 . 3كأجاد راقمه تنميقهالذي ه نا يق  الشاعر عل  أطْل أسماء التي شبهها بالكتاب  المعنى:

 ي محل ر ع  امبني   موصوال   اجاء  ي كملْن  اسم   كالموصول  حيث إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي مبتدأ، وتكملته  .جملة اسمّية   وهيمثل الكتاب كطلللل   كالصا

ي شكل ابن جندل  ي هذا البيت صورة مأساوية للوضع الذي يعيشه  ي لحظة اصطدامه 
لير عاقل، والم ْحظ بيت باسم موصول؛ ليشمل ،  يستفتح ال 2كبالطلل، وتظل شخصيته لائبة

 جملة اسمّية. أن  كملْن  وقعْت بعد

 و ي قوله:  .2
لاي، وت عر ب    ال ت عتلدُّ أّيام ه  له  م ن  كان  و  أّيام نلا علن ا ت جل

  5ك
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 ال تعتد أّيامهكانل   ملْن كاسم موصول مبني  

 ي محل  امبني   موصوال   اجاء  ي كملْن  اسم   كالموصول  حيث إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي وتكملتهمبتدأ، ر ع   .. ال تعتد أّيامه ككانل  كالصا

                                                           

 .153، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  1ك
 .132، ص، تحقي : أحمد شاكر، وعبد السْم هارونانظر: ا)صمعيات، ا)صمعي  2ك
 .132، صالمرجع الساب انظر:   3ك
 .122ة  ي الشعر الجاهلي، موس  ربابعة، صانظر: قراءات أسلوبيّ   2ك
 .212، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  5ك
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 : )ذا(نًياثا
  وردْت مرة واحدة  ي الديوان.

  ي قوله: .1
يلة   ماذاو الم تلملز     خلْء  كلسلح   الي منة     ت بلكاي م ْن ر سوم  م ح 

  1ك
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 ت بلكاي  ذا 

 . 2كمنه أبك  كنت بكيته:  من بك  يبكي، وباكيته غة: )ُتب ك ي(:اللُّ 
 . 3ك: ي خالط الشاعر شعور لريب كأن ه ذهول الشارب،  يظل يبكي حيث  ال ي جدي بكاءالمعنى

 ي محل ر ع  امبني   موصوال   اجاء  ي كذا  اسم   كالموصول  المركب: حيث  إن  رأس التركيب
لة   ي خبر مبتدأ، وتكملته   .كت بلكاي   عل مضارع معتل اآلخركالصا

 : )أل(ثالثًا
دها أحد عشر موضع ا و حيث  بلغ ور  ،احتلْت كأل  مساحة كبيرة  ي الموصوالت المشتركة

  ي الديوان.

 قوله:ومنها  .1
من  وآيات  لبثن بواقي  الُمشتاقهاج المنازل  رحلة    2كد 

لة   رأس المركب كالموصول    تكملته كالصا
 م شتا   أل 

: ويقال يء،الش إل  النفس نزاع :واالشتيا  غوية لها كشو  ، الشو المادة اللُّ  غة: )الُمشتاق(اللُّ 
 . 5كشوقك هيج إذا  تشوقت، وشوقني مشو ، وأنا شائ   هو يشوقني، يءالش شاقن 

لة   ي  جاء  ي كأل  وتكملتهكالموصول  حيث  إن  رأس المركب  التركيب:  كم شتا  .كالصا

 و ي قوله: .2

                                                           

 .158، صالمرجع الساب   1ك
براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   2ك  .218_5/217، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
 .132، ص، تحقي : أحمد شاكر، وعبد السْم هارونظر: ا)صمعيات، ا)صمعيان  3ك
 .132ديوان سْمة بن جندل، ص  2ك

ْوهلر ّي، تحقي : أحمد عطارغة وصحاح العربيةانظر: الصحاح تاج اللُّ   5ك  2/1522،، الجل
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  1ك، ومأوى كلا ق رضوبالذليل عزُّ   قوم، إذا صر حت كحل بيوتهم
 تكملته كالصلة   رأس المركب كالموصول  
 ذليل  أل 

مذلول؛  بها الضعفاء، وتشير إل  أن  ذليل أبلغ من أْن يقول الشاعريقصد ، التركيب: )الذليل(
ْ  صفة ثابتة للضعفاء  .)ن  ذلي

 و ي قوله: .3
  2كعليهن   تيان الغ صون ظليل  مله ا بصريمة الرائيي شبهها 

 تكملته كالصلة   رأس المركب كالموصول  
 رائي  أل 

الزمن الماضي ودوامه، وهو يقصد بها اّلذي الوص   ي  يدل عل  ثبوت، التركيب: )الرائي(
 .ىير 

 :وُيمكننا أن  نوضح نسبة األسماء الموصولة عنده في الشكل اآلتي

 
من الم ْحظ أنًّ الموصول المشترك احتل مساحة أكبر مقارنة بالموصول الخاص  ي 

 ديوان ابن جندل.
  

                                                           

 .115، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  1ك
 .187ص، المرجع الساب   2ك

15% 

85.70% 

 األسماء الموصولة عند ابن جندل

 الموصول الخاص

 الموصول المشترك
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 المبحُث الثاني
 الموصول وصلته عند عبد الخالق العفّ 

ن موضع ا، م قسمة  بلغ ورود ا)سماء الموصولة  ي ديوان عبد الخال  العّ  ثْثة وأربعي
 مشتركة.إل  موصوالت خاّصة وموصوالت 

 المطلب األّول: الموصولت الخاّصة
، بنسبة مواضعتسعة شمل ورود الموصوالت الخاّصة  ي ديوان عبد الخال  العّ  

ذين ، وكا) ل  ، أم ا باقي الموصوالت لم تكْن حاضرة ، تضمنْت كالذي ، كاّلتي ، وكال2283%
  ي الديوان.

 أوًل: )اّلذي(
تارة جاءْت قبل   ،، وتباين وقوعها%3383، بنسبة بلغ ورودها ثْث مرات  ي الديوان

 .مجرورالو  جارّ الوتارة قبل اسم، وتارة قبل  ماض     عل

 : العص  المأكولكقصيدة  ي ومنه قوله  ،ماض  قبل  عل   الذيكوقوع  .1
  ْ   1كالذي قد جندهويسبُّ هادار    ويعض  من  رط الخنوع أنام

لة   رأس المركب كالموصول    تكملته كالصا
 قد جنده   اّلذي كاسم موصول مبني للمذكر العاقل  

ند بمعن  غة: )جن ده(:اللُّ  ند: لهم يقال الخل  من صن  كل ج   موضعحدة، وجند:  عل  ج 
 . 2كاليمن من حيوجناده:  الطين، شبه حجارة :والجند باليمن،

نلد: يدل عل  الت جمُّع والنُّصرة، ويقال اره أعوانهجنده:  هم :وجل  . 3كون ص 
 ي محل  امبني   موصوال   اجاء  ي كاّلذي  اسم   كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي وتكملتهنعت، نصب   كقد جنده . كالصا

 
 
 

                                                           

 .125ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  1ك
براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   2ك  .2/82، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 

 .1/285، ، ابن  ارس، تحقي : عبد السْم هارونغةمقاييس اللُّ معجم انظر:   3ك
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 : عز  المزاركقصيدة  ، منه قوله  ياسمقبل   الذيكوقوع  .2
  1كوبْلة الف صحاء لم تستعجم  الكْم بمدحه اّلذي ش ُرفذاك 

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 شلر    اّلذي كاسم موصول مبني للمذكر  

 وشلرل    أشرا ، وقوم يلشر ، وشلر   الّناس، من الش ري  مصدر   الش رل    غة: )ش ُرف(:اللُّ 
سلنام هالبعير: 

 . 2ك
 . 3كالعالي والمكان العلو،والشر : 

ر ع   ي محل امبني   موصوال   اجاء  ي كاّلذي  اسم   كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي خبر مبتدأ، وتكملته كشلر   ، وهنا يدل عل  تعظيم المتحدث عنه، ور ع من شأنه،  كالصا

وال سّيما أن ه استخدم كاّلذي  دون ليرها؛ )ن ها تأتي بعد قصة أو كْم معلوم لدى المخاطب؛ 
 ليلمح داللة الحث عل  االقتداء والتمثل به.

 : عز  المزاركقصيدة  ي ومنه قوله  ،مجرورالو  جارّ الوقوع كاّلذي  قبل  .3

  2كبدا كتبر  المنجمفي الحالكات   الذيق ْ  يا س راقة دونك النُّور 
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
  ي الحالكات  اّلذي كاسم موصول مبني للمذكر  

للك  5كالسواد كلون الغراب شدةالحلك:  غة: )الحالكات(:اللُّ  ، وي قال: هو أشدُّ سواد ا من حل
 . 2كالغ راب

نعت،  ي محل نصب  امبني   موصوال   اكاّلذي  اسم   كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي وتكملته  ك ي الحالكات . كالصا

                                                           

 .132من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص ديوان ومنهم  1ك
 .11/232، ، أبو منصور ا)ْزهلر ّي، تحقي : محّمد مرعبغةانظر: تهذيب اللُّ   2ك
ْوهلر ّي، تحقي : أحمد عطارانظر: الصحاح تاج الل غة وصحاح العربية  3ك  .2/1373، ، الجل
 .133ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  2ك

براهيم السامرائيالعين، الفراهيديب كتاانظر:   5ك  .3/23، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
 .2/122، ، ابن  ارس، تحقي : عبد السْم هارونغةمقاييس اللُّ معجم انظر:   2ك
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 ثانًيا: )اّلتي(
، تارة قبل  عل مضارع، وتارة قبل اسم متصل %2282، بنسبة تكررْت مرتين  ي الديوان

 بهاء لائبة.

 : عام اسبعون كقصيدة  ومنه قوله  ي .1

  1كعل  قدم الرياح وتستجير اّلتي تبكي  مألى بأنات الثكال  والعصا ير
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 تبكي ك عل مضارع   اّلتي كاسم موصول مبني للمفردة المؤنثة  

جر  ي محل  امبني   موصوال   اجاء  ي كاّلتي  اسم   كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي وتكملتهنعت،   كتبكي   عل مضارع معتل اآلخر. كالصا

ْ  مضارع ا؛أن   ومن الْ ت لتفيد استمرار حدوث الفعل، وأن   صلة الموصول جاءْت  ع
 البكاء مازال موجود ا دون توق .

 : مسك الوئامكقصيدة  .ومنه قوله  ي2
  لتر عي يا أرض جيدك   وعان  نورس ا)حْم
  2كمسك الوئام اّلتي حّناؤها   للسماء وعانقي الشمس

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 حّناؤها كاسم ظاهر معرب ا ها لائبة   اّلتي كاسم موصول مبني للمفردة المؤنثة  

 . 3كبالحناء خضبته إذاوحنأته:  غة: )حّناؤها(:اللُّ 
 ي محل  امبني   موصوال   اجاء  ي كاّلتي  اسم   كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:

لة   ي وتكملتهنصب نعت،   كحناؤها  اسم متصل بضمير هاء لائبة. كالصا
من خْل الفعل كعان   يدل عل   تأمل  ي الصورة الفنية اّلذي رسمها الع ّ  الم  

مغايرة، بمعن  أن  العنا  ا)ول المشاركة  ي الفعل، وكررها مرتين  ي هذه ا)بيات ليدل عل  ال
 .أقوى  ي المعن ؛ ليدل عل  كثرة الداماء التي تلونْت بها ا)رض تختل  عن الثاني،  الثاني

 ثالثًا: )الذين(
  .%1181، بنسبةبلغ ورودها  ي الديوان مرة واحدة قبل  عل مضارع

                                                           

 .23ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  1ك

 .55_52، صالمرجع الساب   2ك
براهيم السامرائي ، تحقي :العين، الفراهيديكتاب انظر:   3ك  .3/322، مهدي المخزومي، وا 
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 قصيدة مسك الوئام: ومنه قوله  ي .1
 ودماؤناأرواحنا  الذين تعانقت  نحن 

  1ك ي صد بركان الغزاة  
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 تعانقْت ك عل مضارع ا تاء التأنيث الساكنة   الذين كاسم  موصول مبني للجمع  

جاء  ي كالذين  اسم موصول مبني  ي  كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي محل ر ع خبر المبتدأ، وتكملته كتعانقْت   عل مضارع متصل بتاء التأنيث  كالصا

 الساكنة.
ا ْ  مضارع  وأن ه  ،ليدل عل  استمرار الحدث ؛ومن الم ْحظ أن  صلة الموصول جاءْت  ع

ليشمل الك ل دون  االموصول جاء جمع   سماالمتواجد  ي كل زمان ومكان، والْ ت أن  
ه بدأ بالجمع كنحن  ثم كالذين ، وطالما أن ه بدأ تخصيص، وصلته مفرد، عل  الرلم من أن  

وأكد عل   ،لت فيد التخصيص لمفرد كتعانقْت ؛بالجمع  ا)ول  أْن ينتهي بالجمع؛ لكن ه انته  با
 لتوضيح المعن . ؛ذلك بذكر أرواحنا ودماؤنا

عل   ونجد أن  العّ  أجاد  ي استخدام كلمة كتعانقْت  دون ليرها؛ )ن  المعانقة تدل
يدل عل  الوحدة و  يدل عل  المشاركة  ي الفعل، المحبة واإلخاء وتكون حاصلة بين اثنين،  هذا
ا)بيات السابقة نجد أن  الشاعر يخاطب  قبل ما والترابط والقوة أمام الطغيان،  لو رجعنا إل 

 مصر  ي قوله:
 دونك عتمة مألت قلوب العابرين        يا مصر أنت البر 

 منها سهام النصر والتمكين   صرت كنانتييا مصر    
 نوا ذ ا عبرت إليها ا)منيات           أيار يفتح للضياء   

  2كصرنا واحد ا هذا أنا يا أنت وشدْت عصا ير السنا با)لنيات
 وهذا ما أكده الشاعر عل  الوحدة  ي كصرنا واحد ا .

                                                           

 .52ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  1ك

 .52  المرجع الساب ، ص2ك
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 رابًعا: )اأُللى(
ْ  كان وهي ل ،  1كليره، وقد يستعمل  ي جمع المؤنث السالم أمجمع المذكر م طلق ا عاق

فعل ال، قبل %3383، بنسبة ي الديوانثْث مرات وقد استخدمها العّ  لجمع المذكر، وجاءْت 
  بصيغة الجمع. ماضيال

 : الجعبريُّ قض كقصيدة  ومنه قوله  ي .1
  2كعهد الو اء وعهد الثأر لم يخب   باأُللى صدقوايا جعبريُّ هنيئ ا 

لة   المركب كالموصول  رأس   تكملة المركب كالصا
 صدقوا  ا) ل  

ا تأتي بمعن  الشجاعة والصْبة غة: )صدقوا(:اللُّ  د  ضد الكذب، وأيض   . 3كالصا
حيث  إن  رأس المركب كا) ل   اسم موصول مبني  ي محل جر اسم مجرور، وتكملته  التركيب:

 متصل بواو الجماعة. ماض  قوا   عل كصد
ْ  أن  العّ  استخدم صلة المو  الْ ت ومن معن    ي زمن الماضي؛ ليدل عل  صول  ع

 الحدث وتعظيمه.

 المطلب الثاني: الموصولت المشتركة
شغلْت الموصوالت المشتركة مساحة كبيرة  ي الديوان م قارنة بالموصوالت الخاّصة، حيث  

 كملْن ، وكأل ، تضمنْت %7381، بنسبة موضع ا نوثْثيبلغ ورودها أربعة 

)  أوًل: )م ن 
تارة بصيغة  ماضيالفعل ال، وجاءْت قبل %1187، بنسبةتكررْت أربع مرات  ي الديوان

 الجمع، وتارة بصيغة المفرد.

 : قلب لّزةكقصيدة  ومنه قوله  ي .1
 قلب لّزة م ن حرقتميا   عين الحقيقة لم تزل مفتوحة  

  2كولم ينل عزمات حمزة   وحشّي أدركه الفناء 
                                                           

 .1/122، عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد انظر: شرح ابن عقيل  1ك
 .127ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  2ك
 .8/272، ، أبو منصور ا)ْزهلر ّي، تحقي : محّمد مرعبغةانظر: تهذيب اللُّ   3ك

 .32ن ينتظر، عبد الخال  العّ ، صديوان ومنهم مل  (4)
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لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
  حرقتم ك عل ماضيا تاء الفاعل المجموع  ملْن كاسم موصول مبني للعاقل  

رل  غة: )حرقتم(:اللُّ   . 2كمحرو   هو حارقته انقطعتْ ، وحر :  1كالنار :الحل
 ي محل نصب  امبني   موصوال   اجاء  ي كملْن  اسم   كالموصول  حيث إن  رأس المركب التركيب:

لة   ي اسم منادى، وتكملته ليدل عل  الكثرة،  ؛بصيغة الجمع اض  كحرقتم  وهي  عل م كالصا
 ودوام الحر .

 : لبيك جامعة الخيامكقصيدة  ومنه قوله  ي .2
ّناع  العلم واإليمان لنْ لم ن  أراد و   3كيرض  بغيرك دوحة الص 

لة  تكملة  رأس المركب كالموصول    المركب كالصا
 ماض  أراد ك عل   ملْن كاسم موصول مبني للعاقل  

جاء  ي كملْن  اسم موصول مبني  ي محل ر ع  كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي مبتدأ، وتكملته  .جاء بصيغة المفرد ماض  أراد   عل ك كالصا

 قصيدة ر يع المقام: ومنه قوله  ي .3
  2كوش ل  لسان الخناة اللئام  زوجل النبي مّس م ن   ْ عاش 

 تكملة المركب كالصلة   رأس المركب كالموصول  
 مّس ك عل ماض    ملْن كاسم موصول مبني للعاقل  

 ي محل ر ع  اعل،  موصوال   اجاء  ي كملْن  اسم   كالموصول  رأس المركب حيث  إن  التركيب: 
لة   ي وتكملته  جاء بصيغة المفرد. ماض   عل كمّس   كالصا

نكرة؛ ليدل عل  تعظيم والتهويل وشدة   زوجكومن الم ْحظ أن  العّ  استخدم المفعول 
 والوعيد لملن مّس عرض النبي عليه الصْة والسْم. العاقبة

 ثانًيا: )أل(
، موضع ا نثْثياحتلْت كأل  الموصولة مساحة واسعة  ي الديوان، حيث  بلغ ورودها 

 ، م قارنة بالموصوالت المشتركة.%8882بنسبة 
                                                           

 .12/21، ، ابن منظورانظر: لسان العرب  1ك
 1/128، ، مجموعة من المؤلفينانظر: المعجم الوسيط  2ك
 .112ص ن ينتظر، عبد الخال  العّ ،ديوان ومنهم مل   3ك

 .77، صديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  الع ّ  (4)
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 : نشيد برو  النصركومنه قوله  ي قصيدة  .1
 شهيدا الُمقيمقد  از بالخلد   ومحمد الشهم ا)بّي صمودا
  1كأبشر بصحبة قائد ا)طهار  يا هامة علْت الجموع منارة

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 م قيم  أل 

لة   ي جاء  ي كأل ، وتكملته كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب: كم قيم ، وال  كالصا
 يجوز الفصل بينهما، وتقديرها: الذي قام.

 : الجعبريُّ قض كقصيدة  ومنه قوله  ي .2

  2كالرالم الترب   الذليلأن  اليهود   برهوم جهز بيان االنتصار عل 
لة  تكملة  رأس المركب كالموصول    المركب كالصا
 ذليل كصفة مشبهة   أل 

لة   ي جاء  ي كأل ، وتكملته كالموصول  حيث إن  رأس المركب التركيب: كذليل  وهي  كالصا
 صفة مشبهة، وال يجوز الفصل بينهما، وتقديره الذي ذلّل.

 : أّميكقصيدة  ي ومنه قوله  .3

  3ك الرطيب نان والعضد هي ا)    ي الحنايا ضيئةالمُ هي الشمس 
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 م ضيئة  أل 

لة   ي جاء  ي كأل ، وتكملته كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب: الم ضيئة  وال ك كالصا
 يجوز الفصل بينهما.

 ومن الْ ت أن  كالم ضيئة  جاءْت اسم  اعل، أ سند لغير  اعله وهو ضمير عائد عل 
الشمس؛ و)ن  الشمس  ي ا)صل مضاءة ال م ضيئة،  هو أسند ما ب ني للفاعل إل  مفعوله، وهذه 

 لفتة جمالية بْلية من الشاعر.
  

                                                           

 .52، صالمرجع الساب   1ك
 .122ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  2ك

 .72، صالمرجع الساب   3ك
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 يمكننا عرض نسبة ورود ا)سماء الموصولة عند الع   ي الشكل اآلتي:

 
عند  من الم ْحظ أن  الموصول المشترك احتل مساحة واسعة مقارنة بالموصول الخاص

 العّ .
  

20.90% 

79.10% 

 األسماء الموصولة عند العف

   الموصول الخاص

 الموصول العام
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 المبحث الثالث
 موازنة بين الموصول وصلته بين سالمة بن جندل وعبد الخالق العفّ 

سب  الحديث عن ا)سماء الموصولة بشقيها الخاص والمشترك  ي ديوان سْمة بن 
سة ما ي مك ن نلا أْن ن ْحظه ار الدا  لعبد الخال  العّ ، ومن خْل  ومنهم ملن ينتظركجندل وديوان 

 يأتي:ما 

عل  قد، والكلمة اّلتي ما بعدها م لّونة بنفس الضمير وهو ضمير   اّلذيك أدخل كْهما .1
 الغائب.

ا استخدم .2 شبه الجملة قبل الموصول الخاص،  عند ابن جندل استخدم  كْهما أيض 
 استخدم شبه الجملة حر  الجرّ كاّلتي ، أم ا العّ  استخدم كاّلذي ، لير أن  ابن جندل 

توا قا  ي استخدام  إاّل أن هم واسم ظاهر؛ بضمير، عل  خْ  العّ  حر  الجرّ  متصْ  
 وهو ك ي . حر  الجرّ 

 ا)سماء الموصولة بشكل كبير عند العّ  م قارنة  بابن جندل. حضرتْ  .3
ّلتي ، وكاّلذين ، نّوع العّ   ي استخدام الموصوالت الخاّصة، حيث  استخدم كاّلذي ، وكا .2

 وكا) لي ، م قارنة بابن جندل لم يستخدم سوى كاّلذي ، وكاّلتي .
 أكّثر العّ  من استخدام الموصوالت المشتركة م قارنة بابن جندل. .5
ابن جندل  ي استخدام الموصوالت المشتركة، حيث  استخدم كملْن ، وكذا ، وكأل ،  نوّ ل .2

 م قارنة بالعّ   اقتصر استخدامه عل  كملْن ، وكأل .
ابن جندل الكلمة المركبة ك ل ها بصيغة المفرد، باستثناء واحدة جاءْت بصيغة  استخدم .7

 الجمع، خْ  ا للعّ   قد نّوع  ي استخدامها تارة بصيغة المفرد، وتارة بصيغة الجمع.
نّوع ابن جندل  ي استخدام الكلمة المركبة تارة بصيغة الفعل الماضي، وتارة بصيغة  .8

وتارة شبه جملة أي كجار ومجرور ، خْ  ا للعّ   قد للب  الفعل المضارع، وتارة اسم،
ن  ي استخدام، مرة اسم، ومرة شبه  عل  ديوانه الفعل الماضي، لكّننا ال ن نكر بأن ه للول

 جملة أي كجار ومجرور ، ومرة  عل مضارع.
استخدم ابن جندل الفعل الماضي الناقص بعد الموصول المشترك كملْن ،  ي حين  .3

 يستخدمه.العّ  لم 

العّ   ي استخدام الضمائر، م قارنة بابن جندل اقتصر استخدامه عل  ضمير لّون  .12
 الغائب، وضمير المتكلمين.
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اقل، وكلمة ما بعدها العّ   ي استخدام الموصول الخاص كا) ل   جمع ا مذكر ا للعو    ل  .11
 بصيغة الجمع، وتباين  ي طري  رسمها كا)ول  .

 ود ا)سماء الموصولة عند الشاعرين  ي الشكل اآلتي:ويمكننا عرض ور 

 
 استخدم ا)سماء الموصولة بشكل كبير مقارنة بابن جندل. من الم ْحظ أن  الع ّ 

: االسم الموصول الخاص عند الشاعرين  أوال 

 
ر من استخدام الموصول أكثّ  من المْحظ أن  الشاعرين نوع ا ما يتقاربان،  نجد أن  الع ّ 
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 ثاني ا: ورود االسم المشترك عند الشاعرين

 
  الع ّ ته أعل   ي استخدام الموصول المشترك مقارنة ببنسابن جندل ْحظ أن من الم  
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 الفصل الثالث
 المصدر المؤول
 المبحث األّول

 المصدر المؤول عند سالمة بن جندل
 المطلب األّول: المصدر المؤّول

والمؤّول، ولكي يتسن  لنا تعريفه  ،المصدر كلمتين المصدر المؤّول هو مركب م كون من
الولوج إل  تعري  المصدر  ي الل غة واالصطْح، وكذلك التأويل؛ ليصبح التعري  من  ال ب د  

ا.  أكثر وضوح 

 عريف المصدرالمقصد األّول: ت
 ُلغةً 

 القناة وصدر شيء، ك لا  م قلد م  هو أعل  ،غوّية كصدر المصدر مأخوذة من المادة اللُّ 
ة من الشيء، والصدرة الطائف: جمعه صدور، والصدر: ، والصدر 1كأوله ا)مر وصدر أعْها،

ْدرة التي تلبس :ما أشر  من أعل  صدره، ومنهمن اإلنسان:  الذي يشتكي  :والمصدور،  2كالص 
 . 3كصدره

ر عنها تصدر اّلتي الكلمة أصلوالمصدر:  ولاد   . 2كا) عال صل
 اصطالًحا
ا باب ا له  ردوأ مختلفةال بأنماطه أمثلة عرض بل المصدر؛ بتعري  هيْ ول بل يْ س   ي عنل  لم  خاص 

 ، لك خير   تأتيني أنْ ك: نحو ، مصدر بمنزلة والفعل تكون التي أن   أبواب من باب   هذاك ونلعت ه به
 . 5كلك خير   اإلتيان: قلت ككأن  

حيث  ،ه إل  أن  المصدر يعني الحدث، من خْل ذكر أمثلةيْ ول بل يْ من ناحية أخرى ألمح س  
 هذه ا)مثلة أ خذْت من لفظ أحداث  ،قال: وا)حداث نحو: كالض رب، والحمد، والقتل 

                                                           

براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   1ك  .7/32، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
ْوهلر ّي، تحقي : أحمد العطارغة وصحاح العربيةانظر: الصحاح تاج اللُّ   2ك  .2/723، ، الجل
 .1/552، ، تحقي : زهير سلطانغة، ابن  ارسلُّ انظر: مجمل ال  3ك
 .12/35د مرعب، ، تحقي : محمّ  يّ ر  هل ا)زْ أبو منصور غة، انظر: تهذيب اللُّ   2ك

 .3/153، عبد السْم هارون، تحقي : هيْ ول بل يْ انظر: الكتاب، س   (5)
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دليلة عل  ما مض  وما لم يمض  من  ا)مثلة  ، ي موضع آخر ، كما أشار إل  ذلك 1كا)سماء
 . 2كالمحد ث به عن ا)سماء

: سماه باب ا له وخصص المصدر، لتعري  يتطر  لم أن ه بمعن  د،الم برا  منهجه عل  وسار
 ؛مصدره بمنزلة  هي  والفعل أنْ ك الحرو  هذه  من ، ا) عال تنصب التي الحرو  باب هذاك

 الماضي، أو المضارع عل  وقعت أن يقع لم لما يكون ماإن   الحال؛  ي يقع ال مصدر أن ه إالّ 
 ،يقع لم القيام )ن   ؛قيامك يسرني المعن و  ، تقوم أنْ  يسرني: ك نحو ،المضارع عل  وقوعها  أما

 . 3ك قمت أنْ  يسرنيك والماضي
 ا)سماء؛ كسائر ن  المصادرالمصدر يدل عل  الفعل  ي قوله: إ د إل  أن  برا كما ذهب الم  

 . 2كأ عالها عل  تدل أن ها إال
 .  5كالمصدر معن   ي وصلته المصدر حر  بجعل السر اج ابن وأضا 

 ن  اْلمصدرإ ي أن  المصدر يدل عل  الحدث  ي قوله:   منح  سيبويه يْ نا ابن ج   ونحا
 . 2كحدث عل  دلّ  اْسم كل

ا إل  أن  المصدر اسم الحدث الجاري عل  الفعل حاجبالوذهب ابن   . 7كأيض 
 . 8كعنه" وصدر الفعل منه اشت  الذي "االسم وكما عّر ه الشري  الجرجاني بأن ه

نًّما س مي مصدر ا؛ )ن  ا) عال تصدر عنه، بمعن  ت شت  منه،  ش ب ه بمصدر اإلبل وهو  وا 
الماء الذي تصدر عنه اإلبل، بمعن  تتركه،  جعل الماء موضع ا للصدور،  كذا المصدر 

ا ا للفظ المخصوص اصطْح      . 3كموضع الفعل، ثم صار المصدر اسم 
نرى أن ها تتمحور حول الحدث، وا)صل،  ؛المصدر حاة حولوبالنظر إل  تعريفات النُّ 

 وداللة الفعل.

                                                           

 .1/12، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ انظر: الكتاب، س    1ك
 .1/32، الساب المرجع انظر:   2ك
 .2/2، ، تحقي : محّمد عظيمةدبرا انظر: المقتضب، الم    3ك
 .3/227، رجع الساب انظر: الم  2ك
 .1/121انظر: ا)صول  ي النحو، ابن السر اج،  (5)
 .1/28، ، تحقي :  ائز  ارسيْ نا مع  ي العربية، ابن ج  انظر: اللُّ   2ك
، ، تحقي : صالح الشاعرحاجبال، ابن والشا ية  ي علمي التصري  والخط وحْ انظر: الكا ية  ي علوم الن    7ك

 .22ص
 .212صاني، جل رْ عريفات، الشري  الج  التّ كتاب   8ك
 .123_ 128، ص، تحقي :  تحي حسانينالشعرانيوية، حْ انظر: شرح المقدمة الن    3ك
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 المقصد الثاني: التأويل
 ُلغةً 

ل ، وي قصد بهاغة مأخوذة من المادة اللُّ التأويل  ي اللُّ   إليه يلؤ ول ما تفسير غوية كألو 
 الرعية وآل،  2كإليهم ورده أرجعه أهله : إل  الحكم كأو ل:  ي قال رجع، :يؤول وآل،  1كيءالش

 التأويل لطي حسن:  متأول وتأوله، وهذا القرآن اإليالة، وأول حسن وهو حسنة، إيالة يؤولها
، الكْم ، وأو ل 3كجدا    ْ له تأوي     . 2كو س ره وقد ره دب ره :وتأو 

 :أي ،إهْكها إل  رجعت: الّنفس إل  الّضربة آلتْ  وقولهم: الرجوع، بمعن   اّ)ْولكو
 . 2ككما أن ها تحمل معن  االنصرا  من أول، أو ا)يل وهو الّصر ،  5كالقتل

غوي يحمل الرجوع والتفسير والتدبير والهْك ص من ذلك أن  التأويل بثوبه اللُّ ويخل
 واالنصرا .

 اصطالًحا
 أول  ي محصل معن  منه يفهم ال كْم  ي يذكر اني بأن ه "ماجل رْ عر  ه الشري  الج  

 . 8كالترجيع : 7كوهلة"
يل:   . 3كالل فظ، ويكون  ي المعاني والج مل محتمْت أحد بيانوالت أو 

ا من خْل هذا العرض يتسن  لنا الولوج إل  تعري  المصدر المؤّول، وي عرّ    أيض 
 . 12ك، وقد عر  ه أبو حي ان بأن ه ما ينسبك منه ومن صلته مصدربالموصول الحر يّ 

 إل  دون الحاجة بالمصدر، صلته مع أول حر  كل بأن ه يّ ر  هل ا)زْ  وكما عر  ه الشيخ خالد
 . 1كعائد يعود عليه

                                                           

، وانظر: مختار 2/1227، ، تحقي : أحمد عطاريّ ر  هل وْ غة وصحاح العربية، الجل انظر: الصحاح تاج اللُّ   1ك
 .1/25، ، الرازي، تحقي : يوس  الشيخ محّمدالصحاح

 .1/153، ، تحقي : عبد السْم هارونغة، ابن  ارسمقاييس اللُّ معجم انظر:   2ك
 .1/33، ، تحقي : محّمد عيون السوديّ ر  شل خْ مل انظر: أساس البْلة، الز    3ك
 .28/32، يّ د  يْ بل انظر: تاج العروس، الزُّ   2ك
زيّ انظر: المغرب  ي ترتيب المعرب  5ك  .32، ص، برهان الدين الم طلرا
 .221، ص، أيوب الحنفّي، تحقي : عدنان درويش، ومحّمد مصريانظر: الكليات  2ك
 .27، ص،انيجل رْ التعريفات، الشري  الج  كتاب   7ك
 .52، صالمرجع الساب انظر:   8ك
 .221ص  أيوب الحنفّي، تحقي : عدنان درويش، ومحّمد مصري انظر: الكليات،  3ك
 .331، صالن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد انحي   وب من لسان العرب، أبرل انظر: ارتشا  الض    12ك



134 
 

،  3ك، والمصدر المنسبك 2كرالمصدر المقدّ  : منها، سميات المصدر المؤّولوتتنوع ت
 . 2كوالمصدر المسبوك

عل   لداللةابالمصدر  ا ذكرها ابن هشام بقوله: إن أردتو ائدة المصدر المؤّول كم
رية  و عل كما المصدت حدوث ما يدل عليه من الحدث  ي الزمن الحاضر، يلزم عليك تقديره ب

ضي أو المستقبل، لة عل  حدوث الحدث  ي الزمن المابالمصدر الدال مضارع، أم ا إْن أردت
ْن أردت  ،كأْن المصدرية ت يلزم عليك تقديره ب  إْن أردت الزمن الماضي تأتي بالفعل الماضي، وا 

 . 5كالزمن المستقبل تأتي بالفعل المضارع
كثير تداوله  ي الكْم؛ )ن   يه من االسم والفعل خصائص  ،كما أن ه لفظ واسع الداللة

قة ويشت  منه كثير من ا)سماء، وهو اسم ذو عْ ،ومعاني عدة،  هو أصل ترجع إليه ا) عال
ثم تطورت داللته حت  أصبح يدل عل  المعن  أو معن  الحدث؛ )ن  ا)صل  ،بأسماء الذوات
 . 2كثم تتحول عنه إل  المدرك بالعقل ،غة أن ها ت وضع للمحسوس ي ألفاظ اللُّ 

  الصريح والمصدر المؤّول المصدر بين الفرقالمقصد الثالث: 
مس المصدر المؤّول والمصدر حْ حدد عباس حسن  ي كتابه الن   و الوا ي الفرو  التي تْ 

 : 7كالصريح وهي

: ي قال  ْا مؤكد ا للفعل، مطلق   مفعوال  من كأْن والفعل   المؤّول المصدر يصح وقوع ال .1
  رحت: كنحو المطل ، المفعول بالفعل ي ؤكد  إن ه الصريح للمصدر خْ  ا ، أ رح أن  رحتْ ك

ا  .  رح 
 ؛  إن هللصريح خْ  ا ، الهاديء تمشي أنْ  ي عجبني: كي قال  ْ المؤّول، المصدر ي وص  ال .2

 .ي وص 

                                                                                                                                                                     

 .1/128، ، خالد ا)ْزهلر يّ انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  1ك
 .1/252ة، زيّ وْ م الجل انظر: بدائع الفوائد، ابن القيا   2ك
ولام ع عام  ول ع الهل مْ انظر: هل   3ك ْمع الجل  .3/331و 2/378، ، تحقي : عبد الحميد هنداوي، السيوطيل  ي شرح جل
 .1/227الوا ي، عباس حسن،  وحْ انظر: الن    2ك
 .3/171، هشام ا)نصارّي، تحقي : يوس  الشيخ البقاعي، ابن إل  ألفّية ابن مالك انظر: أوضح المسالك  5ك
 .28انظر: نْحو القرآن، أحمد الجواري، ص (6)
 .213_  1/218و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    7ك
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 الرجل ؛ يقوم أن ، نحو: كعس والخبر االسم مسد من كأْن والفعل  المؤّول المصدر يسد قد .3
 اسمها مسد يقوم الرجل  يسد كأنْ  من المؤول ناقصة، والمصدر كعس   اعتبار عل 

  .الصريح  ي موجود لير وهذا ،مع ا وخبرها
 كقوله ، حسب: كنحو ،مفعولين إل  يحتاج  يما مفعولين مسد المؤّول المصدر يسد قد .2

أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن يُۡتَرُكٓواْ  :تعال 
 

 .الصريح  ي موجود لير وهذا ، 1ك 

 .المؤول دون الصريح المصدر لها يصلح إعرابية مواقع هناك .5

 : أنماط المصدر المؤّول وصورهالمقصد الرابع
إليه  ي تسمية المصدر المؤول، وقد أشرنايجد التباين   حو؛غة والن  إن  الناظر إل  كتب اللُّ 

بمعن  المصدر، وأطل  عليها عباس ، مصدرية تسبك مع صلته  اإاّل أن  هناك حرو    آنف ا؛
ا ع ر ْت عند النُّ  2كحسن حرو  السبك ، وهي خمسة أحر  بالموصول الحر يّ حاة ، كما أيض 

 كأْن ، وكأن  ، وككي ، وكلو ، وكما . :وهي ،حاة ضمن باب الموصولذكرها النُّ 

(أّوًل   : 3ك: )أن 
نحو:  بنفسه، ناصب أن ه يظهر ما بعض مع ت قد ر لكونها ا) عال؛ نواصب أم  ت عد كأْن  

كما أن ها ا)كثر شيوع ا من النواصب، وهذا ما أكدته الدراسات  ؛ 2ك الجحود والم كي، والم حت ،ك
% من 2833كأْن  نسبة  تاإلحصائية  ي كالتراكيب الشائعة  ي اللغة العربّية ، حيث احتل

 . 5ك% من استعمال الحرو  الناصبة83827استعمال الحرو  العامة، ونسبة 
، وت وصل بالفعل  7كة عليّ ، وال تكون صلتها إاّل جملة  2كوهي حر  مصدري ونصب

نحو: كأعجبني أْن قامل زيد   ،المتصر  ماضي ا
ا 8ك سآتيك بعد أْن تغرب نحو: ك ،، أو مضارع 

                                                           

 .[2: العنكبوت]  1ك
 .1/227الوا ي، عباس حسن،  وحْ انظر: الن    2ك
آ أَن َجآَء ٱۡلنَِشيرُ كقوله تعال :  ،أنواع أْن: أْن تكون زائدة  3ك  ،، وأْن تكون تفسيرية[32 :سورة يوس ]  فَلَمَّ

ۡءيَآ  كقوله تعال :  ِهيُم قَۡد َصدَّۡقَت ٱلرُّ ٓإِۡبَرَٰ ۥُ أَن يََٰ َدۡينََٰ كقوله تعال :  ،، أْن تكون مخففة[122 :سورة الصا ات] َونََٰ
 َٰۡرَضى   .1/172انظر: المساعد عل  التسهيل الفوائد، ك، [22: سورة المزمل]  َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّ
 .112انظر: رلص  المباني  ي شرح حرو  المعاني، المالقّي، تحقي : أحمد الخراط، ص (4)
 .123إحصائية، محّمد الخولي، صانظر: التراكيب الشائعة  ي اللغة العربّية دراسة  (5)
دلْيع وحْ انظر: المنهاج المختصر  ي علمي الن    2ك  .58، صوالص ر ، عبد اهلل الج 
 .1/228، ، عباس حسنو الوا يحْ انظر: الن    7ك
 .331انظر: ارتشا  الض رب من لسان العرب، أبو حي ان الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد، ص (8)
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نحو: ككتبت  إليه أْن ا عل ، وكأمرته أْن ق ْم   ،هيْ ول بل يْ أو أمر ا حسب ما ذهب إليه س    1كالشمس 
 : 2ك يكون عل  وجهين

  ؛ق مت كب  أنْ كا)ول: أْن تكون كأْن  التي تنصب ا) عال ووصلتها بحر  ا)مر،  وصلْت 
 بأنْ  إليه ه  ي موضع أمر، والدليل عل  أن ها تنصب بدخول الباء عليها، نحو: كأوعزت)ن  

 ا عل .
 الثاني: أْن تكون بمنزلة أي.

ن  كأْن  ت وصل بفعل متصر  ماضي ا أو بقوله: إ يّ ر  هل ووا قه  ي ذلك الشيخ خالد ا)زْ 
وأمر ا عل  ا)صح ،فاق ااتا مضارع ا 

 . 3ك
 ذهب بالمصدر الفعل مع قدرت إذا ل: أن هاومنهم ملن ّضع  صلتها با)مر لوجهين: ا)وّ 

 كانت ولو قم ، أنْ  أحببت كوال قم ، أنْ  كيعجبني كْمهم  ي يوجد ال أن ه ا)مر، والثاني معن 
والمضارع، وزعموا أن  كأْن  مع ا)مر تكون  الماضي  ي جاز كما ذلك، لجاز با)مر وصلت  

للل الم رادي قول س   ه ككتبت إليه بأْن قم  أن  الباء زائدة، مثلها كال يقرأن  يْ ول بل يْ تفسيري ة، وعل
 . 2كبالسور 

ال تكون   أنْ كصلة  ن  إه بكون صلة كأْن   عل أمر، حيث  قال: يْ ول بل يْ س   يّ ض  وخال  الر  
أمر ا، وال نهي ا
ْ  بقوله: "ولو جاز كون صلة الحر  أمر ا لجاز ذلك  ي صلة كأن    5ك ، م علا

 . 2كالمشددة، وكما ، وككي ، وكلو ، وال يجوز ذلك اتافاق ا"
والغريب  ما ذهبل إليه ابن هشام  ي كتابه كمغني اللبيب عن كتب ا)عاريب   ي أن  أبا 

زعم  ،والم خال   ي ذلك أبو حّيانال: "المخالفين لكون صلة كأْن   عل أمر، حيث  ق حّيان من
ا أن ها ال ت وصل به، وأن  كل شيء سمع من ذلك  ي أْن  يه تفسيرية، واستدل  بدليلين  :ألحدهمل

 يصح ْ  ،مفعوال   وال  اعْ   يقعا لم أن هما الث انيو  ،ا)مر معن   ات بالمصدر قدرا إ ذا أن هما
 . 7كالمضارع" ومع الماضي مع ذلل ك يصح كما  ق م ألن كرهت الكو  ،ق م ألن أعجبنيك

                                                           

 .3/123ي أصوات العربّية ونحوها وصر ها، محّمد ا)نطاكي، انظر: المحيط   (1)
 .3/122، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ انظر: الكتاب، س    2ك

 .1/128، يّ ر  هل انظر: شرح التصريح عل  التوضيح، خالد ا)زْ   3ك
 .212،217، ص، تحقي :  خر الدين قباوةانظر: الجن  الداني  ي حرو  المعاني، المرادي  2ك
يّ لكا ية ابن الحاجب يّ ض  انظر: شرح الر    5ك  .1382، ص، تحقي : يحي  المصري، الر ض 
 .1382، صالمرجع الساب   2ك
 .22، ص، ابن هشام ا)نصارّي، تحقي : مازن المبارك، ومحّمد حمد اهللمغني اللبيب عن كتب ا)عاريب  7ك
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 برل ارتشا  الض  كتاب كلير موجود  ي  بها ابن هشام؛ )ن ه من أين جاء وال نعلم
،  1ك

ونص  عل  ذلك  ،وصل با)مروقالوا: ت  "  ،برل ارتشا  الض  كحيث  ذكر أبو حّيان  ي كتابه 
، دون أي تعلي  منه،  لو أن  أبا حّيان من المخالفين مثلما   2ك"يه، نحو: ككتبت إليه أْن قم ول بل يْ س  

سكوته ي وحي بأن ه العبارة، لكن هذه قال ابن هشام، لكن من ا)ول  )بي حّيان أْن ي عل  عل  
 كْم سيبويه. لير معارض

رد ا عل  ما ذهب إليه ابن هشام، والم تأمل  ي  كتاب أبي حي ان كالبحر المحيط  يجد 
 أََكاَن لِلنَّاِس َعَجنًا  حيث  ذكر أبو حي ان  ي قوله تعال :

ۡنهُۡم أَۡن أَنِذِر ٱلنَّاسَ  أَۡن أَۡوَحۡينَآ إِلَىَٰ َرُجل   مِّ
 من مخففة مصدرية أو تفسيرية أنْ : أنذر ، "أن  كأْن  3ك

 ويجوز :الزمخشري قالهما الناس، أنذر قولنا الشأن أن معن  عل  الناس أنذر هأن   وأصله الثقيلة،
 بالماضي وصلت   ها)ن   ؛الثقيلة من المخففة ال الوضع، الثنائية المصدرية  أنْ ك تكون أنْ 

 وهذاالناس،  بإنذار: تقديره مصدر معه منها وينسبك با)مر، هنا  وصلت وا)مر، والمضارع
 . 2كتفسيرية" تكون أنْ   أنتكل يثبتون ال الكو يين )ن   التفسيرية؛ من أول  الوجه

وبالتدقي   ي الّنص نجد أن  أبا حي ان ذكر أن  كأْن  تحتمل بأْن تكون تفسيرية ومصدرية، 
من أن ها جاءْت  رلمالوعرض رأي الزمخشري، ثم  رجح  كون ها مصدرية عل  تفسيرية، عل  

 وأن  كل شيء س م ع من ذلك  يه تفسيرية؟! ا، كي  أنله خال  صلتها كونها أمر   ا،أمر  
، وال يمكن أن كأْن  مع ا)مر ت فيد التفسيري ة، إل   أن  يّ ض  وتميل الباحثة إل  رأي الر  

 ها النحاة، وتم ذكرها سابق ا  ي البحث.ل بمصدر، لعلة ا)سباب الذي ذكر تؤوّ 
 ،المصدر بمنزلة والفعل  كأن أن   لها باب ا حيث  قال: كهذا باب أْن : "اعلم برادالم   كما  لرلدل 

 . 5كصْتها" وهي ، تنصبها المضارعة ا) عال عل  تقع وهي
نما بالفعل الختصاصها ؛كما أن ها عملت  ا)سماء  ي العاملة أن   أشبهت ها)ن   ؛نصبت وا 

 : 2كأوجه وهي أربعة من

ّففت صارت تمام ا مثلها  ي اللفظ. )ن ها .1  قريبة من لفظها،  إذا خ 

                                                           

 .331، صالن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد حي ان و، أبمن لسان العرب برل انظر: ارتشا  الض    1ك
 .331المرجع الساب ، ص (2)
 .[2يونس: ]  3ك
 .2/3، الن حوّي، تحقي : صدقي جميل انحي   و، أب ي التفسير البحر المحيط  2ك
 .2/32، ، محّمد عظيمةدبرا المقتضب، الم    5ك

 .2/32، تحقي : عبد اإلله النبهان، ريّ بل كْ انظر: اللباب  ي علل البناء واإلعراب، الع    2ك
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 كْهما تعمل عمل المصدر. .2
 من اإلعراب. موضعكْهما لهما  .3
 كْهما تدخل عل  الجملة. .2

كما أن ها "ال ت ستعمل إاّل  ي مقام الرجاء والط مع  ي حصول ما بعدها،  جاز أْن تقع بعد 
 )ن   الجازم، والعلم اليقين أ عال   بعد وقو عها ظّن، وامتنعالظّن وشبهه، ما ال يدل عل  يقين أو 

ن   محق  ، لير عل  يدلُّ  ما يناسب ها ال بالمحق  ، تتعل    إن ما ا) عال هذه   ل ذا التوكيد، يناسب ها ماوا 
 . 1كللتوكيد" المفيدة   الم شد دة من م خفافة الواقعة   كأْن  تكون أن وجب

  عس ك تكون مع صلتها  ي تأويل مصدر منصوب إذا كانت  ،وتقع بعد كعس  
ناقصة، نحو: كعس  زيد أْن ينطل  ، وتكون مع صلتها  ي تأويل مصدر مر وع إذا كانت 

 . 2كتاّمة، نحو: كعس  أْن أنطل    عس ك
: موضع ت ضمر  يه وال تظهر، أن  كأْن  لها ثْثة مواضع هي ولي  ي مقدمتهز  وذكر الج  

وأو بمعن  إاّل أْن،  ، 3كحت  وكي والم الجحود والواو والفاء  ي ا)جوبة الثمانيةيكون بعد 
 . 2كموضع تظهر  يه وال ت ضمر، وموضع يجوز  يه ا)مرانو 

 . 5كزيد ا  تضرب لئْ كجئتك نحو: ،النا ية وال الجر الم بين وقعت إذا وجوب ا  تظهر
 نحو: ،النا ية وكان المنفية تسبقها الدون أْن  الجر الم بعد وقعت إذا اجواز   وتظهر

 . 2كأقرأ  و)ن )قرأ كجئتك
 )نك :تقول وال ،ليفعل  زيد كان كما نحو: ،أنْ  إضمار وجب المنفية كان سبقتها  إنْ 

 . 7ك يفعل
 
 
 
 

                                                           

 .2/123يني، ية، الغْجامع الدروس العربيّ   1ك
 .3/153انظر: أمالي ابن الش جر ّي، العلللو ّي، تحقي : محمود الطناحي،  (2)
 هي ا)مر والنهي واالستفهام والتمني والعرض والدعاء والتحضيض والنفي.  3ك
 .35، ص، تحقي : شعبان محّمدوليّ ز   ي النحو، الج   انظر: المقدمة الجزولية  2ك
 .2/8، عل  ألفّية ابن مالك، ابن عقيل، تحقي : محّمد عبد الحميد انظر: شرح ابن عقيل  5ك
 .2/8، المرجع الساب انظر:   2ك
 .2/8، المرجع نفسه  7ك
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 _)   1كأحكام )أن 
يجتتتوز الفصتتتل بينهتتتا وبتتتين معموليهتتتا بكال النا يتتتة ؛ )ن هتتتا تكتتتون زائتتتدة  تتتي اللفتتتظ، دون  .1

تتت ه وجمهتتتور النحتتتاة  تتتإن هم ال يجيتتتزون الفصتتتل بينهتتتا وبتتتين يْ ول بل يْ الفصتتتل بغيرهتتتا، خْ  تتتا لس 
 . 2كمعموليها بشيء

 أاّل يتقدم عليها شيء من صلتها؛ )ن ها مصدرّية. .2

 (أن  ) فوائد_ 
 : 3ك وائد ثْث بالمصدر االكتفاء دون الفعل عل   أنْ ك دخول  ي أن   الس هيلي ذكر

 مض   يما يكون قد المصدر ن  إ حيث   الزمان، عل  الداللة مع الحدث عن اإلخبار: أوال  
، هو و يما  .أنْ  مع منه المشت  الفعل بلفظ جاءوا لهذا عليه؛ يدل ما صيغته  ي وليس آت 
 .واالستحالة الوجوب دون الفعل، إمكان عل  تدل: ثاني ا

 تحصين خْل من عليه، زائد معن  احتمال دون الحدث، معن  مجر د عل  تدل: ثالث ا
 أو  خروجك كرهت: كقلت  إذا االحتمال، شوائب من له وتخليص اإلشكال، من للمعن 

 صفة دون لك، المعجب هو القدوم نفس يكون أنْ  لربما: معاني الكْم احتمل  قدومك أعجبنيك
ا لربما صفاته، من : قلت  إذا حاالته، من حالة أو بطؤه أو سرعته أعجبك أن ه تريد أن ك أيض 
 االحتماالت عوارض من والعنوان الطابع بمنزلة الفعل عل   أنْ ك كانتْ  ، قدمت أنْ  أعجبنيك

 .  2كا)ذهان  ي المتصورة
 ومع مفردة، كلمة تأويل  ي بها الفعل يصير ولهذا الكلمة؛ من الجزء منزلة ت نزل أن ها كما

 .  5كعاملة  هي هذا

(ثانًيا  : )أن 
، ومن ا)حر هي إحدى أخوات  وهي من الحرو  الناسخة التي   1ك  المصدرياتإن 

تدخل عل  الجملة  تنصب المبتدأ وي سم  اسمها وتر ع الخبر وي سم  خبرها، نحو: كي عجبني أن  
قيام  زيد   :بمعن  ،زيد ا قائم  

 . 2ك

                                                           

 .112،  ي شرح حرو  المعاني، المالقّي، تحقي : أحمد الخّراط انظر: رص  المباني  1ك
 .1221، الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد انحيّ  و، أبمن لسان العرب برل انظر: ارتشا  الض    2ك
 .37، صيليّ هل ، السُّ  ي الن ْحو انظر: نتائج الفكر  3ك
 .1/121ة، زيّ وْ م الجل انظر: بدائع الفوائد، ابن القيا   2ك

 .1/153، المرجع الساب انظر:   5ك
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  . 2كبمصدر معموليها مع ، وأن تكون جملة اسمية، وتؤول 3كبمعموليها توصل أن   ب دّ  الو 
كما أن ها ت فيد التوكيد، وذكر الم رادي استشكال بعضهم لهذا المعن ، ب ح جة أن ك لو 

 . 5كصر حْت بالمصدر المنسبك منها لم يفد توكيد ا، ورد  المرادي ليس هذا اإلشكال بشيء
أحده ما:  :واستهل ابن هشام حديثه عن كأن   المفتوحة الم شددة النون بأن ها عل  وجهين

ا   إن  كأْن تكون حر  توكيد، تنصب االسم وتر ع الخبر؛ كأن ها  رع عن  المكسورة، وكما أيض 
ل مع معموليه بالمصدر؛  إْن كان الخبر مشتق ا  المصدر المؤول به م ؤوّ  أن ها موصول حر يّ 

ْن كان جامد ا بلغني االنطْ ه تقدير  ،من لفظه، نحو: كبلغني أن ك تنطل   أو كأن ك منطل    ، وا 
تقديره بلغني كونه زيد ا؛ وذلك )ن  كل خبر جامد يصح  ،ق دار بالكلون، نحو: كبلغني أن  هذا زيد 

 . 2كنسبته إل  المخبر عنه بلفظ الكون
 . 7ككقول بعضهم: كائت  السو  أن ك تشتري لنا شيئ ا  ،الثاني: أْن تكون ل غة  ي كلعل 

وواصل عباس حسن نهج القدماء أن  كأن   مفتوحة الهمزة مشددة النون معناها التوكيد، 
يكون الفعل وليره مما  نّ أوهي مع اسمها وخبرها ت ؤول بمصدر معمول لعامل محتاج له، بحيث 

هي معمولة له م طابق ا لها  ي المعن 
 . 8ك

ي ميز به شكل همزة كإن   من  محمد عيد إل  أن  الضابط الذيد. ومن ناحية أخرى ذهب 
حيث  الفتح، حيث  قال: "ت فتح همزة كأن    ي الكْم إذا صح استخْص مصدر منها ومن 

ملتها لشغل  . 3كالمختلفة" النحوية الوظائ  ج 
دائم ا مع معموليها هما للتوكيد، والفر  بينهما أن  كأن   شيء آخر أن  كأن   وكإن   كلي وثمة
مع  والتقدير: قيام ك، بخْ  كإن   ،نحو: كأعجبني أن ك قائم  ،سم مفرد معمول لغيرهتقع موقع ا

                                                                                                                                                                     

 .222د  اضل، صانظر: الجن  الداني  ي حرو  المعاني، المرادي، تحقي :  خر الدين قباوة، ومحمّ   1ك
 .58انظر: المنهاج المختصر  ي علمي النحو، ص  2ك
 .1/37، ، ابن مالك، تحقي : محّمد بركاتانظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  3ك
، وانظر: شرح المقدمة الكا ية  ي علم 1/128، خالد ا)ْزهلر ّي، انظر: شرح التصريح عل  التوضيح  2ك

 .1/332اإلعراب، ابن الحاجب، تحقي : جمال أحمد، 
 .413، ص، تحقي :  خر الدين قباوة، ومحّمد  اضلانظر: الجن  الداني  ي حرو  المعاني، المرادي  5ك

، ، تحقي : مازن المبارك، ومحّمد حمد اهللا)نصاريّ  انظر: مغني اللبيب عن شرح ا)عاريب، ابن هشام  2ك
 .33ص
 .22، صالمرجع الساب انظر:   7ك
 .1/222و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    8ك
 .322، ص، محّمد عيدو المصف حْ الن    3ك
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تكون  ي موضع المبتدأ وخبره، حيث  وقعا أول الكْم أو أثناءه، نحو: كإن  زيد ا معموليها 
 . 1كمنطل  ، أو كواهلل إن  زيد ا قائم 

 ه إل  أن  كأن  يْ ول بل يْ عل  مصدريتها،  ذهب س  حو تباينوا  ي كأن   بالحكم كما أن  علماء الن  
 بلغني: كنحو اسما ، أن   وتكون الخفيفة صلة )نْ  الفعل أن   كما لها، صلة    يه عملت وما اسم
، ونحو: كقد عر ت  أن ك  ذاك بلغنيك ق لتْ  كأن ك مر وع، اسم موضع  ي  أن ك ، منطل  أن ك

 ا)سماء التي لذا  كأن ك ق لت: كقد عر ت  ذاك ؛ وب، أّنك  ي موضع اسم منص ،منطل  
 . 2ككأْن  تعد صلة لهات كأّن  تعّد صلة لها، وا) عال التي تنتصب بت تنتصب ب

 شأن ا الكْم تجعل وهي ،المصدر بتأويل بعدها ما مع كأن   اج إل  أن  وذهب ابن السرّ 
 علمت: قلت  كأنك، انطْقك علمتوالتقدير:  ،منطل   أن ك كعلمت: نحو، وحديث ا وقصة
 . 3كقادم ا)مير أن   الخبر: المجيب  يقول الخبر؟ ما: القائل ويقول، الحديث

 ن  أإاّل  ،ومن ناحية أخرى ذهب ابن يعيش إل  أن  كأن   مثل كإن   تفيد معن  التوكيد
الجملة عبارة عن كل الجملة معها عل  استقْلها بفائدتها؛ ولذلك يحسن السكوت عليها؛ )ن  

إاّل معن   ؛كْم تام قائم بنفسه مفيد لمعناه، حيث  ال  ر  بين كإن  زيد ا قائم  وكزيد  قائم 
وتصير ضمن المصدر المؤكد،  ،بل تقلب معن  الجملة إل  اإل راد ،التوكيد، وليست كأن   كذلك

تفتقر  ي انعقادها جملة إل   هي  ي معن  المصدر، وأن ها تقع موقع المفردات، بمعن  أن ها 
 كذلك أن ها  ي شيء يكون معها ويضم إليها؛ )ن ها مع ما بعدها بمنزلة االسم الموصول، 

إاّل أن ها نفسها ليست اسم ا كما كانت الذي، كما أن ها ال تفتقر  ي صلتها إل   مذهب الموصول؛
 . 2كعائد، كما تفتقر  ي ا)سماء الموصولة إل  ذلك

رع  ي كأن   وكإن  ، قضايا التي أثارت جدال  عند علماء النحو قضية ا)صل والفومن ال
هيْ ول بل يْ وكأن    رع عنها، عليه س   ،حاة عل  أن  كإن   أصلجمهور النُّ  حيث أجمع

، وابن  5ك
 . 2كهشام

                                                           

 .125ص ، ي حرو  المعاني، المالقي، تحقي : أحمد الخّراط انظر: رص  المباني  1ك
 .122_ 3/113، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ انظر: الكتاب، س    2ك

 .225، ، تحقي : عبد الحسين الفتلياجو، ابن السرّ حْ انظر: ا)صول  ي الن   (3)

 .8/53ل، ابن يعيش، فصّ انظر: الم    2ك
 .122_  3/113، ، تحقي : عبد السْم هارونهيْ ول بل يْ انظر: الكتاب، س    5ك
 .33، ص اهلل حمد ومحّمد المبارك، ا)نصارّي، مازن ا)عاريب، ابن هشامانظر: مغني اللبيب عن كتب   2ك
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  1ك: )كي(ثالثًا
 . 2كهو حر  مصدري ونصب واستقبال، يجعل ما بعدها  ي تأويل المصدر

، نحو: كجئت  ل كي ت كر ملني ، أو  3كبْم التعليل لفظ ا المضارع، مقرون ا فعلالم ختص ب
بعدها م ؤو ل بمصدر مجرور ، أي ما  2كإلكرامي :بمعن  ،نحو: كجئت  كي ت كر ملني  ،تقدير ا
 ّْ  . 5كمبال

 أحكام )كي( المصدرّية_ 
 : 2كككي  المصدرّية حكمين تنفرد بها عن ليرها، وهيت من المعلوم أن  ل

تنصب المضارع بنفسها وجوب ا، لت حيله إل  زمن االستقبال، وتتصل به كمتا  الزائتدة، نحتو:   .1
 الراحتتة؛ لكيمتتا تنشتتط وتقتتوى ، أو متتا بعتتدها ال النا يتتة، نحتتو: كال متتن قستتطها كامتتنح نفستتك

حتتتت  ، متتتتع االحتفتتتتاظ بنصتتتتب  وليتتتتر بحتتتت  التجتتتتريح يصتتتتيبك ال لكيمتتتتا للشتتتتبهات تتعتتتترض
 . 7كالمضارع

 يعتترب متتؤول ضتتارع وجوب تتا، التتتي متتا بعتتدها مصتتدر علهتتا مالتتتي ت ستتبك متتع الجملتتة الفعليتتة  .2
 متصر . لير مصدر  هو بالْم؛ مجرور ا

، إذا وقعت بعد الْم   أنْ كتكون بمنزلة  إل  أن ها انبّ وذهب الص    ْ المصدرية معن  وعم
لَِّكۡيَا تَۡأَسۡواْ تعال :  كقوله ، 8كوليس بعدها أنْ 

 ؛ال يجوز أْن تكون حر  جرّ  بأن ه ، ويرى 3ك
ذا وقعت بعدها أنْ  ،عليها لدخول حر  الجرّ   ، كقول الشاعر: 1كوا 

                                                           

أنواع ككي : أْن تكون مصدرية مختصة بالمضارع تنصبه وجوب ا، وأْن تكون تعليلية أي أن ها حر  جر   1ك
سم تعليل، أْن تكون استفهامية،  تكون اسم ا مختصر ا من كلمة كي  االستفهامية، وتؤدي معناها، وتعرب ا

عل  شرح ا) ْشم وني )لفّية ابن مالك،  انبّ انظر: حاشية الص  ك ؟كي  أنت :استفهام، نحو: كي أنت؟ بمعن 
ّبان  . 322_ 2/323و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن  كو ، 3/223، الص 

 .2/173يني، ية، الغْانظر: جامع الدروس العربيّ   2ك
 .1/171، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركات، انظر: المساعد عل  تسهيل الفوائد  3ك
دلْيع حوانظر: المنهاج المختصر  ي علمي الن    2ك  .58، صوالص ر ، عبد اهلل الج 
 .2/173يني، ية، الغْانظر: جامع الدروس العربيّ   5ك
 .322_ 2/321و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    2ك
 .2/322، المرجع الساب انظر:   7ك
ّبان انبّ انظر: حاشية الص    8ك  .3/212، عل  شرح ا) ْشم وني )لفّية ابن مالك، الص 
 [.23الحديد: ]  3ك
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ا ألردتل  يرل  أنْ  ل كلْيمل   2كبلْلقلع ب بلْيدلاءل  شلنًّا  تتركها   ب ق ْربلت ي تلط 

  3ك: )لو(رابًعا
مل الفعلي ة التي  علها متصرا   أوماضي ا  الفعل يكون أن ب د   ، بمعن  أن ه ال 2كت وصل بالج 

،  5كعنهما به ي ستغنل  الذى المؤول المصدر يسبك صلتها ومن ومنها التصر ، تام امضارع  
د ، أو يلودُّ  وتقع لالب ا بعد ول
وْا لَۡو كقوله تعال :   2ك تُۡدِهُن فَيُۡدِهنُونَ َودُّ

  7ك
ا قول الشاعر:  وأيض 

  8كويموت  من  رسانهم مائتان  عنة  ود  ا)را    لو ي صاب بط

                                                                                                                                                                     

ّبان انبّ انظر: حاشية الص    1ك  .3/212،  عل  شرح ا) ْشم وني )لفّية ابن مالك، الص 
ورد البيت بْ نسبة  ي الكليات معجم  ي المصطلحات والفرو  الل غوّية، أبو البقاء الحنفي، تحقي : عدنان  (2)

، و ي 128، و ي مفتاح العلوم، السكاكي، عل  عليه، نعيم زرزور، ص753درويش، ومحّمد المصري، ص
ا)دب ولب لباب لسان العرب،  ، و ي خزانة22ضرائر الشاعر، ابن ع صف ور، تحقي : السيد إبراهيم محّمد، ص

، و ي اإلنصا  8/287، 8/282، 8/285، 8/282، 8/281، 1/12البغدادّي، تحقي : عبد السْم هارون، 
، و ي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقي : عبد 2/273 ي مسائل الخْ ، ابن ا)نباري، 

 ة متخرقة، كبلْلقلع  بمعن  خالية.، كشلنًّا  بمعن  يابس3/1232الرحمن سليمان، 
أْن تكون حر  امتناع المتناع إذا دخلْت عل  جملتين مثبتين، نحو: كلو قام زيد  )حسنت  :أنواع كلو   3ك

إليك ، وحر  وجوب لوجوب إذا دخلت عل  جملتين منفيتين، نحو: كلو لم يقْم زيد  لم يقْم عمرو ، وحر  
نحو: كلو يقوم زيد  لما قام عمرو ، وحر  وجوب المتناع  ،موجبة ثم منفية امتناع لوجوب إذا دخلْت عل  جملة
إاّل  ؛أْن تكون حر  شرط بمنزلة كإْن و نحو: كلو لم يقْم زيد  لقام عمرو ،  ،إذا دخلْت عل  جملة منفية ثم موجبة

 ، ي المعن  دون اللفظ والعملبمنزلة كليت   م ك لو ق متل ، أْن تكون حر  تمن  نحو: كأنا أ كر  ،أن ها ال ي جزم بها
عط  المساكين ولو أنحو: ك ،نحو: كلو أن ي ق مت   أكرمك ، أْن تكون حر  تقليل بمنزلة كر ب    ي المعن 

، 232، 283، ص ي شرح حرو  المعاني، المالقّي، تحقي : أحمد الخر اط انظر: رص  المبانيكواحد ا ، 
231 ،232 . 

دلْيع وحْ انظر: المنهاج المختصر  ي علمي الن    2ك  .53، صوالص ر ، عبد اهلل الج 
 .1/213و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    5ك
 .32، صا)نصارّي، تحقي : أحمد الهرميل حو، ابن هشامانظر: الجامع الصغير  ي الن    2ك
 [.3]القلم:  (7)
بدال  من كا)را   منسوب ا لألعش  همذان  ي الكامل  ي اللًّغة ورد البيت  ي صدره برواية كا)زار    (8)

د، تحقي : محّمد إبراهيم،   ، وهو لير موجود  ي ديوانه.3/223وا)دب، الم برا
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  1ك: )ما(اخامسً 
بحسب بمعن  أن ه يقع تارة اسم ا وتارة حر  ا، وذلك  ا،مشترك   اكما   ي كْم العرب لفظ   ت عدّ 

ْود الضمير عليه وعدم علْوده وقرينة الكْم ،  السيا  يقوم بدوره الفّعال  ي تحديد اسميتها أو  2كعل
هيْ ول بل يْ ، وعل  رأسهم س   3كحاة إل  أن ها حر  ذهب جمهور الن   ،حّر يتها، وتباين النحاة  ي ذلك

،  2ك
ًّْ عل  أن ها  اسم،إل  أن ها   7كيليهل والسُّ   2كشفل ذهب إليه ا)خْ  مال  ، خْ  ا  5كاجوعليه ابن السرّ  مدل 
أعجبني الفعل الذي صنعته، وذكر  :التقديرو نحو: كأعجبني ما صنعت ،  ،بمنزلة كالذي 

 بمنزلة كأْن  والفعل بتأويل المصدر. أن  كما  يلي أن  بعض النحويين ظنواهل السُّ 
ًّْ صحة قوله: أن ه  ورد  السهيلي عليهم  تقع عل   اسم م بهمكما   ن  إليس كما ظنوه، م عل 

 جلست ، ما كيعجبني: جنس مختل  أنواعه، كالصنع والفعل والعمل والحكم،  ْ يصح أْن نقول
 يكون المعاني؛ )ن ه من يتنوع ال ما عل  ووقوعها اإلبهام، عن  ماك لخروج الكْم؛ من لث ا كان

  ْ لإلبهام، را عا   )وله، مفسرا   الكْم آخر  يكون جلست، الذي الجلوس أعجبني :حينئذ   التقدير
لَِك بَِما َعَصواْ  ا بقوله تعال :، م حتجًّ  8ككما  لت حينئذ   معن  َذَٰ

 تختل  المعصية  ألن   ؛ 3ك
 عل  أوقعتها عمرا  ، حيث   شتمت وبما زيدا ، ضربت بما أنواعها، وهي كقولك: ك)عاقبنك

ْ  ذكر المعاقبة والمجازاة عل  ذلك،  كأنك  ك)جزينك: قلت الذنب، والذنب مختل  ا)نواع، م دل 
كما  م بهمةتتت عمرو ،   شتم أو زيد، ضرب هو الذي بالذنب

 . 12ك
ًّْ ذلك أن  ، ورد  ابن هشام عل  كْم السهيلي   تقول: ،اخاصًّ  يكون ال كما  بعد الفعل م عل 

ًّْ صحة رداه بقوله ما كأعجبني :يجوز وال ،تفعل  ما كأعجبني  لِيَۡجِزيََك تعال :  تخرج ، م دل 

أَۡجَر َما َسقَۡيَت لَنَا  
ن ما الغنم؛ لهم سقاه الذي كما  ليست بمعن  الذي؛ )ن  تتت ،   11ك  عل  ا)جر وا 

                                                           

 تم الحديث عن معانيها  ي الفصل الثاني.  1ك
 .312،   ي شرح حرو  المعاني، المالقّي، تحقي : أحمد الخر اط انظر: رص  المباني  2ك
 .333ص ،الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد حي ان و، أبمن لسان العرب برل انظر: ارتشا  الض    3ك
ْيه، تحقي : عبد السْم هارونانظر: الكتاب  2ك ْيبلول  .3/152، ، س 
 .2/212،211، ، تحقي : عبد الحسين الفتل اجو، ابن السرّ حْ انظر: ا)صول  ي الن    5ك
 .333ص، الن ْحوّي، تحقي : رجب محّمد حي ان و، أبمن لسان العرب برل انظر: ارتشا  الض    2ك
 .122يلي، هل ، السُّ  ي الن حو انظر: نتائج الفكر  7ك
 .122، : المرجع الساب انظر  8ك
 .[21: البقرة]  3ك
 .125_ 122يلي،هل ، السُّ  ي الن ْحو انظر: نتائج الفكر  12ك
 .[25: القصص]  11ك
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 ال تكل   ذلك ،لنا سقيته الذي الّسقي أجر ت قدار أردتل   إنْ  الغنم، عل  ال  عله هو الذي الّسقي
 . 1كإليه محوج

إن  السيا  يلعب دوره الفّعال  ي تحديد المعن  بدالالت  :بناء  عل  ذلك نستطيع القول
كما  ال يمكن أن تكون تتتت مختلفة،  ْ نستطيع أْن نحكم عل  كما  هنا إاّل حسب المعن ،  

مثلما  سر ابن هشام ذلك،  هي أقرب إل  منزلة كأن  والفعل بتأويل  ،بمنزلة الذي  ي هذه اآلية
 المصدر، والتقدير: ليجزيك أجر سقي ك.

: "ليس كما زعم  2كم عل  كْمهيلي محط إثارة العلماء،  رد  ابن القيا هل وبقي كْم السُّ   ْ ، قائ
بل تقع عل  المصدر الذي ال  صدرّية ما ذكر من اإلبهام،كونها ميلي؛  إن ه ال ي شترط  ي هل السُّ 

ْ  تعليله بقوله: "ولو أن ك ق لت  ي الموضع الذي  3كتختل  أنواعه، بل هو نوع واحد" ، م ستكم 
م يكن وال مستكره هو المصدر بعينه،  ل ثٍّ كهذا بما جلست  كان حسن ا لير ل منعه نحو:

ن ما الكْم لثًّا لخصوص المصدر؛ هو لخصوص التركيب؛  إن  كل ما ي قد ر امتناع ه  وا 
غته  ي تركيب آخر  . 2كزالت الكراهية والغثاثة عنه" ؛واستكراه ه إذا ص 

يلي خارجة عن تفسيره كما  مصدرية، هل وبلرهلنل ابن القيم عل  أن  الغثاثة التي المست السُّ 
نحو:  ،إاّل أْن تأتي بموصو  المقال؛ لذي يجلس ، لكان لثًّا منبدليل أن ك لو ق لت: كيعجبني ا
 . 5ككيعجبني الجلوس الذي تجلس 
ة كما ؛  إن ه ي مكننا أْن نقول: كما  حسب ة واسميّ حاة حول حر يّ وبعيد ا عن خْ ات النُّ 

، أو  ،امصدريًّ  االمعن ،  لها مواضع من الممكن أْن تكون حر    وال يصلح أن يكون اسم ا موصوال 
  يصلح حر  ا واسم ا، وال يصلح أْن يكون حر  ا مصدريًّا، أو يحتمل ا)مرين بمعن ،اسم موصول
ْ    ْ إشكال ودقة النظر والتفحص لفهمها،  لها ضوابط تنماز بها   ي ذلك، وهذا يتطلب منا تأم
 عن ليرها.

ثير لالب ا، وهذا ما جعل الك  1كم أن  كما  المصدرية والموصولة يتقارضانوعلل ابن القيا 
ُ َخلَقَُكۡم َوَما تَۡعَملُونَ ه تعال : قول، كمن الناس يظنون أن  كما   ي هذه اآلية مصدرية ََّ َوٱ

،  2ك

                                                           

 ،ا)نصارّي، تحقي : مازن المبارك، ومحّمد حمد اهلل انظر: مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب، ابن هشام  1ك
 .222ص
 يلي  ي نفس الصفحة من البحث.هل انظر: كْم السُّ   2ك
 .251ص ة،زيّ وْ م الجل بدائع الفوائد، ابن القيا   3ك
 .252المرجع الساب ، ص  2ك
 . 253ص ،المرجع نفسهانظر:   5ك



146 
 

وا بها عل  خل  ا)عمال، والصحيح أن ها موصولة، والمعن : واهلل خلقكم وخل  الذي واحتجّ 
ويصلح أحدهما  ي  ،وتنحتونه من ا)صنام،  كثير ا ما تدخل إحداهما عل  ا)خرىتعملونه 

الموضع الذي يصلح  يه اآلخر، وربما احتملهما الكْم احتماال  واحد ا دون المقدرة عل  التمييز 
 . 3كإاّل بالنظر، نحو: كيعجبني ما صنعت ؛  هي صالحة )ْن تكون مصدرية أو موصولة

، وأكثر ما  2ك ، وي ؤّول الفعل مع الحر  به، وال ت وصل بفعل ا)مروت وصل بفعل متصر 
 ، كقول الشاعر: 5كالماضي فعلاليكون ات صالها ب

  2كوكان ذهاب هّن له ذهابا  يلس رُّ المرءل ما ذهبل الليالي
د ما د ْمتل واجد ا ، المقصود مدة دوامك 7كةة زمانيّ ة ظر يّ وتكون مصدريّ   . 8ك، نحو: كج 

 ة، بمعن  أن ها تسبك ما بعدها بظر  ومصدر مع ا، نحو: كالصانعة ظر يّ وتكون مصدريّ 
 . 3كإجادته مدة بمعن  ،صناعته  أجاد ما يربح

نع كو  ،وتكون لير ظر ّية، نحو: كأعجبني ما صنعْت   . 12كالتقدير: ص 
 كقول الشاعر: ، 11ككما أن ها ت وصل بفعل مضارع مثبت

  1كذوو ا)موال من ا والعديم  ن طوا  ما ن طلوا  ثم يأوى

                                                                                                                                                                     

بحيث تعطي كل كلمة الحكم الذي يختص بها إل  الكلمة ا)خرى، سواء  ،هو تبادل ا)حكام بين كلمتين  1ك
ْ  كانت هذه الكلمة اسم   : يكون بين  أم حر   ا أم  ع ا، والتقارض  ي ا)لفاظ المختلفة ينقسم إل  ثْثة أنواع: أوال 

 ي الشكل والهيئة، ثالث ا: يكون بين اللفظين  ي  اللفظين  ي ا)حكام اإلعرابية، ثاني ا: يكون بين اللفظين
انظر: ظاهرة التقارض  ي النحو العربي، أحمد محمد عبد اهلل، مجلة الجامعة اإلسْمية بالمدينة كالمعاني، 

 . 235_  232، ص85المنورة، العدد 
 .[32: الصا ات]  2ك
 .253_  252ة، زيّ وْ م الجل انظر: بدائع الفوائد، ابن القيا   3ك
يّ حاجباللكا ية ابن  يّ ض  انظر: شرح الر    2ك  .1382، ، تحقي : يحي  المصري، الر ض 
 .1/225، الطائّي، تحقي : محّمد عطا، وطار  السيد انظر: شرح التسهيل، ابن مالك  5ك
، و ي 223ورد البيت بْ نسبة  ي الم فّصل  ي صنعة اإلعراب، الز ملْخشلر ي، تحقي : علّي ملحم، ص (6)

، و ي هلْمع 331الجن  الداني  ي حرو  المعاني، المرادّي، تحقي :  خر الدين قباوة، ومحّمد  اضل، ص
ولامع،ت السيوطّي، تحقي : عبد الحميد هنداوي، ْمع الجل  .1/317 الهلولام ع  ي شرح جل

 .1/172، ، ابن عقيل، تحقي : محّمد بركاتانظر: المساعد عل  تسهيل الفوائد  7ك
 .1/225، الطائّي، تحقي : محّمد عطا، وطار  السيد انظر: شرح التسهيل، ابن مالك  8ك
 .1/352و الوا ي، عباس حسن، حْ انظر: الن    3ك
 .313ص ،، تحقي : أحمد الخّراط ي شرح حرو  المعاني، المالقيّ  انظر: رص  المباني  12ك
 .1/222، الطائّي، تحقي : محّمد عطا، وطار  السيد انظر: شرح التسهيل، ابن مالك  11ك
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 ، كقول الشاعر: 2كة، عليه ابن مالكوقد ت وصل بجملة اسميّ 
ل  م ْمك ن   ل يللك ما الّتواص  ل خل   3ك لأللنت أو هو عن قريب  ذلاه ب    ولاص 

  2كأحكام )ما(_ 
)ن ها كالكلمة الواحدة ال  وصلتها، وال بين أبعاضها بأجنبي؛ ال ي فصل بين ما المصدرية .1

 يفصل بما ليس منها.
 أاّل يتقدم شيء من صلتها عليها. .2

 والموصول الحرفيّ  الفرق بين الموصول السميّ المقصد الخامس: 
 من خْل دراستنا للموصول االسمّي والحر ّي، ي مكننا أْن نجمل الفر  بينهما ما يأتي: 

ليس له محل من اإلعراب؛  له محل من اإلعراب، بخْ  الحر يّ  الموصول االسميّ  .1
 )ن ها حرو .

 ال يشتمل عل  عائد. يشتمل عل  عائد، بينما الحر يّ  الموصول االسميّ   .2
 .االسميل ما بعده، ينفرد به عن الموصول الموصول الحر ي البد من حر  مصدري ي ؤوّ  .3

 المصدر المؤّول عند سالمة بن جندلالمقصد السادس: 
شلمل ورود المصدر المؤّول  ي ديوان سْمة بن جندل أحد عشر موضع ا، تضمن كأْن ، 

 وكما ، أم ا كأن  ، وككي ، وكلو  لم تكْن حاضرة  ي الديوان.

)  أوًل: )أن 
كلها قبل صيغة  كأْن  ، وجاءتْ %3283، أي بنسبة أربع مرات  ي الديوان كأْن  تكررتْ 

  قبل صيغة الفعل الماضي وبالجمع. ، ما عدا واحدة جاءتْ ةالفعل المضارع ومفرد

 ومنه قوله: .1
قي   وارس ا أن  ق ت لُتم خرتم علينا    1كوقول    راس  هاجل   علي ومنط 

                                                                                                                                                                     

، ون سب لبرج بن 835ورد البيت بْ نسبة  ي شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، تحقي : لريد الشيخ، ص (1)
 .8/352و ي التذكرة الحمدونّية، ابن حمدون، ، 2/83مسهر الط ائّي  ي شرح ديوان الحماسة، التبريزي، 

 .38، ص، ابن مالك الطائّي، تحقي : محّمد بركاتانظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  2ك
رلب من لسان العرب، أبو حي ان، تحقي : رجب محّمد، ص (3)  .335ورد البيت بْ نسبة  ي ارتشا  الض 
 .315ص ،   ي شرح حرو  المعاني، المالقّي، تحقي : أحمد الخّراط انظر: رص  المباني  2ك
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لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 مبني بصيغة الجمع  ماض   قلتللت م ك عل  أْن كحر  مصدري ونصب مبني  

ونصب ال محل له  امصدري   اجاء  ي كأْن  حر    كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي من اإلعراب، وتكملته ليدل عل  الكثرة،  جاء بصيغة الجمع؛ ماض  كقلتللت م   عل  كالصا

 .نصب مفعول به، والتقدير: قلتل كم والمصدر المؤول  ي محل
 بصيغة الجمع. ماض   عل  المْحظ ه نا أن  كأْن  جاءْت قبل 

 ومنه قوله: .2

، ملنج وب     وتحتل ب يأن  ت حظ ي  اقني، للعل لك   ، من م س وك  الّضأن   ي سحبل 
  2ك

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 تلحظلي ك عل مضارع   أْن كحر  مصدري ونصب مبني  

 أحدهما أصْن: معتل من حر  بعده وما والظاء غوية كحظوى  الحاءالمادة اللُّ  )ت حظ ي(غة: اللُّ 
 له كان إذا حظي رجل :قولهم السْح،  ا)ول من جنس والثاني والمنزلة، الشيء من القرب
 . 3كبه يرم  له نصل ال صغير سهم :ومعناه ،حظوة جمع: الثاني  الحظاء وحظوة، وأما منزلة

إذا صبرْت  لعلها تجد عنده السعة والغن ، حت  تحلب اللبن  ي مسك ضأن كبير،  المعنى:
 . 2كبمعن  يكثر الخصب حت  يقل قدر الضأن،  تذبح وتدبغ جلودها

ال محل  اونصب مبني   اجاء  ي كأْن  حر  مصدري   كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي له من اإلعراب، وتكملته  ظلي   عل مضارع جاء بصيغة مفرد، والمصدر كتلحكالصا

ظي ك.  المؤّول من أْن والفعل  ي محل ر ع خبر لعل، والتقدير: حل

  الم ْحظ ه نا أن  كأْن  جاءْت قبل  عل مضارع وبصيغة المفرد.

                                                                                                                                                                     

 .181، صقباوة الدين ، تحقي :  خرديوان سْمة بن جندل  1ك
، كاقني : بمعن  احفظي حياءك، كسحبل : بمعن  سقاء عظيم، كم س وك : مفردها 235المرجع الساب ، ص  2ك

 جب وهو قشر السدر.كملسلك  وهو الجلد، كملنج وب : بمعن  مدبوغ بالن

 .2/82، ، ابن  ارس، تحقي : عبد السْم هارونغةمقاييس اللُّ معجم انظر:   3ك
 .235، ص، تحقي :  خر الدين قباوةانظر: ديوان سْمة بن جندل  2ك
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  1كثانًيا: )ما(
 ماض   عل ، تارة تأتي قبل %2383، أي بنسبة بلغ ورودها  ي الديوان سبعة مواضع

 المفرد والجمع، وتارة قبل  عل المضارع بصيغة المفرد.بصيغة 

 ومنه قوله: .1

ن ا بخنا  مّما ُيغّردُ   صخب  الشوارب  والوتين، كأن ه ملوه 
  2ك

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 ي غّرد ك عل مضارع   ما كحر  مصدري  

 بمعن  والغلرلد ،  3كاتغريد   لرد وقد لرد،  هو الصوت طرب صائت لرد كل غة: )ُيغّرد(:اللُّ 
 . 2كمثله والتغريد لرد،  هو الطائر لرد: ويقال والغناء، الصوت  ي التطريب
حت  لتظنه قد أ خذ  ،ه نا يقصد الحمار شديد النهي  يردد صياحه  ي حلقه وجو ه المعنى:

 . 5كبخناقه لما هو عليه من حدة الخنا 
ال محل له من  امصدري   اجاء  ي كما  حر   كالموصول  : حيث  إن  رأس المركب التركيب

لة   ي اإلعراب، وتكملته كي غّرد   عل مضارع جاء بصيغة المفرد، والمصدر المؤّول من  كالصا
، والتقدير: تلغريد ك.  ما والفعل  ي محل ر ع خبر كأن 

 صيغة المفرد. الم ْحظ ه نا أن  كما  جاءْت قبل  عل مضارع ب

 ومنه قوله: .2
، بلعدل  لل ح  ب د ت    ماتحم لت ه علمد ا، )  ض    2كأ بلن   ي ساق ه  وقواد 

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
متصتتتتتتتل بتتتتتتتتاء التأنيتتتتتتتث  متتتتتتتاض   عتتتتتتتل بلتتتتتتتدلْت ك  ما كحر  مصدري  

 الساكنة 
 . 1كايقصد الشاعر صديقه،  يقول: تحملته وقد رأيت   ي ساقه عيب   المعنى:

                                                           

 يجوز أْن تكون ما  ي هذه المواضع اسم بمعن  الذي، وحر  مصدري ونصب.  1ك
 ، كصخب الشوارب : بمعن  كثير الصّياح.121، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  2ك
براهيم السامرائيالعين، الفراهيديكتاب انظر:   3ك  .2/331، ، تحقي : مهدي المخزومي، وا 
ْوهلر ّي، تحقي : أحمد عطارغة وصحاح العربيةانظر: الصحاح تاج اللُّ   2ك  .2/512، ، الجل

 .121، ص ، تحقي :  خر الدين قباوةانظر: سْمة بن جندل  5ك
 ، كقوادح : بمعن  الدودة التي تأكل السن  والشجر، ومفردها قادحة.132، صالمرجع الساب   2ك
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ال محل له من  امصدري   اجاء  ي كما  حر    كالموصول  حيث إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي اإلعراب، وتكملته جاء متصل بتاء التأنيث الساكنة، والمصدر  ماض   عل كبلدلْت   كالصا

 ك. ي محل نصب تمييز، والتقدير: ب دءالمؤّول من ما والفعل 
 بصيغة المفرد متصل بتاء التأنيث الساكنة. ماض   عل  المْحظ ه نا أن  كما  جاءْت قبل 

 ومنه قوله: .3
العامل، صعصعلا ما أبليتناسأجزيك   سأجزيك بالقدا اّلذي قد  ككته  

  2ك
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 اتاء متحركةا نا متكلمين ماض   عل أبليتنا ك  ما كحر  مصدري مبني  

ال محل  اونصب مبني   امصدري   اجاء  ي كما  حر   كالموصول  حيث  إن  رأس المركب  التركيب:
لة   ي له من اإلعراب، وتكملته  ؛ونا المتكلمين ،متصل بتاء متحركة ماض   عل كأبليتنا   كالصا

 ي البيت الصنع الجميل  :والمقصود ه نا البْء المحمود، بمعن  ،ليدل عل  البْء الجماعي
الذي  عله صعصعة اتجاه أخو الشاعر، والمصدر المؤّول من ما والفعل  ي محل نصب مفعول 

 ك.التقدير: بْء، و ثان   به
 بصيغة الجمع.  ماض   عل  الم ْحظ ه نا أن  كما  جاءْت قبل 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                     

 .137، صالمرجع نفسهانظر:   1ك
 .222، ص، تحقي :  خر الدين قباوةديوان سْمة بن جندل  2ك
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 المبحث الثاني
 المصدر المؤّول عند عبد الخالق العفّ 

زخر ديوان العّ  بالمصدر المؤّول بشت  الصور، حيث  بلغ ورودها  ي الديوان سبعة 
 عشر موضع ا، تضمنْت كأن  ، وكأْن ، وككي ، وكما ، أم ا كلو   قد خْ الديوان منها.

)  أوًل: )أن 
  .%2382، أي بنسبة الديوانمرات  ي  خمسكأن   تكررْت 

 : اآلن عر تكقصيدة  ومنه قوله  ي .1

 تراكم تضحية وو اء    بأن  الحباآلن عر ْت 
  1كروح العاصفة الخضراء ولم أدرك خل  ستار الغيب    يوم ا حاصرني الجدب

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 الحب  أن   

ال  اونصب مبني   امصدري   اجاء  ي كأن   حر    كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي محل لها من اإلعراب، وتكملته المفرد، والمصدر المؤّول  ةكالحب  اسم جاء بصيغ كالصا

ب  كمن أن  والفعل  ي محل نصب مفعول به، والتقدير:   . كح 

 :كقلب لّزة  قصيدة ومنه قوله  ي .2

 باسل  و  أجنحة الفرح حّلقتل 
 ورويت سنبلة عل  أسوار لّزة

 سيمحو أن  بركاًناما كنت تعر  
  2كمن  ضاء العش  أقواس القزح

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 بركان ا  أن  كحر  مصدري  

ال محل  اونصب مبني   امصدري   اجاء  ي كأن   حر   كالموصول  حيث  إن  رأس المركب  التركيب:
لة  له من اإلعراب، وتكملته نصب ، والمصدر المؤّول من أن  والفعل  ي محل كبركان ا  ي  كالصا

 .مفعول به، والتقدير: كبركانلك 
                                                           

 .53ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  1ك
 .31  المرجع الساب ، ص2ك
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)  ثانًيا: )أن 
 .%، وك ل ها جاءْت قبل  عل مضارع3582، أي بنسبة بلغ ورودها  ي الديوان ستة مواضع

 : صفدكقصيدة  . ومنه قوله  ي1
 طهرها المكنونأن  ُتدنس  تخش   هي ال تريدك ال تحن إليك

  1كمرم  الحص  عنكم صفد          ي صد  الزمان المتّقد      
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 ت دنس ك عل مضارع بصيغة المفرد   نصب مبني و أْن كحر  مصدري  

ونصب ال محل له  امصدري   اجاء  ي كأْن  حر    كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي من اإلعراب، وتكملته كت دنس   عل مضارع جاء بصيغة المفرد، والمصدر المؤول  كالصا

 . التدنيسكوالتقدير: نصب مفعول به، من أْن والفعل  ي محل 

 : الليث المحاصر للشيخ المجاهد رائد صْحكقصيدة  ومنه قوله  ي .3
 القتاد أن  ُيطاولهانخلة  شماءل تأب    يا  طر  ا حسير ا خاشع ا يغشاه ذ ّل المسكنة

 انطل  عبر المدى أسد ا هصور ا  هيا  يا شمس عز  ليس يحجبها السواد
  2كرائد ا للح   ي كل البْد

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 ي طاولها ك عل مضارعا هاء لائبة   أْن كحر  مصدري ونصب مبني  

ال  اونصب مبني   امصدري   اجاء  ي كأْن  حر    كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي محل له من اإلعراب، وتكملته كي طاولها   عل مضارع متصل بضمير هاء لائبة،  كالصا

 والتقدير: كالتطاول .عول به، والمصدر المؤّول من أْن والفعل  ي محل نصب مف
  الم ْحظ ه نا أن  كأْن  جاءْت قبل  عل مضارع مفرد متصل بضمير هاء لائبة.

 : ثورة الربيعكقصيدة  ومنه قوله  ي .2
 ولتسقط الغيمات من سمائنا   أنشودة المطر أن  ترددواقد آن 

  3كولتدخلوا مصر العروبة آمنين  لتشر  البسمات  ي عقود الياسمين
لة   المركب كالموصول  رأس   تكملة المركب كالصا

                                                           

 .32ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  1ك

 .37، صالمرجع الساب   2ك
 .27، صالمرجع نفسه  3ك
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 ت رددوا ك عل مضارع بصيغة الجمع   أْن كحر  مصدري ونصب مبني  
ال محل  اونصب مبني   امصدري   اجاء  ي كأْن  حر    كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:

لة  له من اإلعراب، وتكملته كت رددوا   عل مضارع جاء بصيغة الجمع، والمصدر المؤّول  كالصا
 والفعل  ي محل ر ع  اعل، والتقدير: كالترديد . من أنْ 

  الم ْحظ أن  كأْن  جاءْت قبل  عل مضارع بصيغة الجمع.

 ثالثًا: )كي(
مضارع مرة  ، جاءْت قبل  عل%1187، أي بنسبة شمل ورودها  ي الديوان موضعين

 بصيغة المفرد ومرة بصيغة الجمع.

 :  دى عينيككقصيدة  ومنه قوله  ي .1

  1كعن الديار كي يذوديحل    وا له  الحرائر دون صقر
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 يذود ك عل مضارع بصيغة المفرد   كي كحر  مصدري ونصب مبني  

ال محل  اونصب مبني   امصدري   اجاء  ي ككي  حر    كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   يله من اإلعراب، وتكملته  كيذود   عل مضارع جاء بصيغة المفرد، والمصدر المؤّول كالصا
 مقّدر. جر بحر  جرّ من كي والفعل  ي محل 

 : قلب لّزةكومنه قوله من قصيدة  .2

ندك قادمون إن     طب يا محمد  ج 
  و  خرائب الغرقد  الزيتون كي يزرعوا

  2كطب يا محمد
لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 يزرعوا ك عل مضارع بصيغة الجمع   كي كحر  مصدري ونصب مبني  

ونصب ال محل له  امصدري   اجاء  ي ككي  حر    كالموصول  : حيث  إن  رأس المركبالتركيب
لة   ي من اإلعراب، وتكملته كيزرعوا   عل مضارع جاء بصيغة الجمع، والمصدر المؤّول  كالصا

 جر بحر  جر مقّدر، والتقدير: كزراعة .من كي والفعل  ي محل 

                                                           

 .25ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  1ك
 .32، صالمرجع الساب   2ك
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  1كرابًعا: )ما(
 ماض   عل ها قبل ، جاءْت ك لُّ %2385، أي بنسبة مواضع بلغ ورودها  ي الديوان أربعة

 ن وردْت قبل دام ت فيد الظر ية.ة  عل المضارع المفرد، منها موضعا، ما عدا واحدة بصيغمفرد

 : مسك الوئامكقصيدة  ومنه قوله  ي .1

 من جروح ما تبعثرأردّية ت لملم 
 كانت ه نا  ي الروح لكن

 سو  تندمل
 حادينا الصْح ما دام

  2كسيكبر ا)مل
لة  تكملة  رأس المركب كالموصول    المركب كالصا
 تبعثر ك عل مضارع بصيغة المفرد   ما كحر  مصدري ونصب مبني  
 دام كظر ية الزمانية   ما كحر  مصدري ونصب مبني  

ال محل  اونصب مبني   امصدري   اجاء  ي كما  حر    كالموصول  حيث  إن  رأس المركب التركيب:
لة   ي له من اإلعراب، وتكملته  ي   ما وتبعثرككتبعثر، ودام ، والمصدر المؤّول من  كالصا

 نصب مفعول به، والتقدير: كالتبعثر .محل 
 نصب ظر  زمان، والتقدير: كمدة دوامه . ي محل   ما دامكوالمصدر المؤّول من 

 : شمعة ال تنطفئكقصيدة  ومنه قوله  ي
  3كملتقّر عينك  ي النعيم ا)دو    يداك من اله دى بما زرعت   اهنأ 

لة   رأس المركب كالموصول    تكملة المركب كالصا
 اتاء تأنيث الساكنة زرعْت ك عل ماض    ما كحر  مصدري ونصب مبني  

ال محل  اونصب مبني   امصدري   اجاء  ي كما  حر    كالموصول  : حيث  إن  رأس المركبالتركيب
لة   ي له من اإلعراب، وتكملته متصل بضمير تاء تأنيث الساكنة،  كزرعْت   عل ماض   كالصا

  ، والتقدير: كبزراعة .ور.ن ما والفعل  ي محل جر اسم مجر والمصدر المؤّول م
 

                                                           

 .امصدري   ابمعن  الذي، وحر    موصوال   ايجوز أْن تكون  ي هذه المواضع اسم    1ك
 .52ديوان ومنهم من ينتظر، عبد الخال  العّ ، ص  2ك

 .35المرجع الساب ، ص  3ك
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 المبحث الثالث
 موازنة بين المصدر المؤّول بين سالمة بن جندل وعبد الخالق العفّ 

أي المصدر المؤّول  ي ديوان سْمة بن  من خْل العرض الساب  للموصول الحر يّ 
 يأتي:جندل وديوان ومنهم ملن ينتظر لعبد الخال  العّ ، نللحظ ما 

كأْن  قبل الفعل المضارع، سوى واحدة عند ابن جندل وردْت بالفعل  كْهما استخدم .1
 الماضي.

 من استخدام المصدر المؤّول م قارنة بابن جندل. الع ُّ أكّثر  .2
 ي استخدام المصدر المؤّول، حيث استخدمها ك ّلها ما عدا واحدة وهي كلو ،  نّوع الع ُّ  .3

 م قارنة بابن جندل اقتصر استخدامه عل  كأْن ، وكما .
ا إل  صيغة تاستخدم ابن جندل والع  صيغة المفرد للكلمة المركبة ما عدا اثنتين خرج .2

 الجمع.
 للب الفعل المضارع للكلمة المركبة  ي ديوان العّ . .5
 .ن العّ   ي استخدام الكلمة، بذكر تراد ها، بمعن  تارة يستخدمها ويذكر معناهاللوّ  .2
 تارة بصيغة الفعل المضارع والجمع، وتارة  ،استخدم العّ  الكلمة نفسها، مع التنويع .7

 .بصيغة الفعل الماضي والمفرد
 ابن جندل.استخدم العّ  كما  قبل دام لت فيد الظر ية الزمانية، وهذا لير موجود عند  .8

 ويمكننا عرض نسبة ورود المصدر المؤّول عند الشاعرين  ي الشكل اآلتي:

 
 ر من استخدام المصدر المؤّول  ي ديوانه مقارنة بابن جندل.نلحظ أن  العّ  أكثّ 
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 الخاتمة
وحده، ولكّنها كانْت عة،  إنّني ال أّدعي الكمال،  الكمال هلل  ي نهاية هذه الرحلة الممت

 ي  أساس   دور  لما لها من  ؛التركيبية للكلمة العربّية حاولتي  ي تسليط الْضوء عل  البن بداية م
نتائج ينبغي االطْع عل  أهم  ؛بحثي ال ْ ب د  من مسايرة البحث  يها، وقبل مغادرت ،الجملة

 والتوصيات التي توصلت لها الداراسة.
 أهم النتائج 

اإلضتتا ّي هتتو التركيتتب الوحيتتد التتذي كتتان حاضتتر ا متتن بتتين التركيتتب اللُّغتتوّي  تتي كتتْ  التركيتتب .1
 الديوانين.

التركيتتب اإلضتتا ّي كتتان حاضتتر ا بشتتكل كبيتتر جتتد ا  تتي ديتتوان العتتّ ، علتت  ختتْ  ستتْمة بتتن  .2
 .جندل بنسبة أقل من الع ّ 

طريقتتة استتتخدامها، ْت  تتي لعبتتت الكلمتتة دورهتتا  تتي التركيتتب اإلضتتا ي عنتتد الشتتاعرين، واختلفتت .3
ظهور الكلمة الم ركبة المكونة من اسمين ظاهرين عنتد ابتن جنتدل والعتّ ، م قارنتة  حيث للب

 من الكلمة الم ركبة المكونة من اسم ظاهر وضمير.
علت  لترار العتّ  لتم يتطتر   ،مستد الكلمتة الم فتردة تْ ستدّ بن جندل بالجملة التي احظي ديوان  .2

ّل ديوانه متن هالستخدامها نهائي ا  ي ديوان الم ركبتة متن المتضتايفين متن أستماء  كلمتةال، كان ج 
 ظاهرة أو اسم ظاهر وضمير متصل.

 استخدم ابن جندل الجملة الفعلية مكان الكلمة المفردة  ي التركيب اإلضا ي. .5
 ، رلم أن  عينة الداراسة من أكّثر ابن جندل من استخدام المضا  إليه نكرة، م قارنة بالع ّ  .2

 جندل كان أقل من عينة الداراسة من شعر العّ . شعر ابن
عنتد بروزها كتان التلون  ي استخدام الضمائر عند كْ الشاعرين  ي التركيب اإلضا ي، لكن   .7

 من عند ابن جندل العّ  بشكل أكبر
  ي التركيب اإلضا ّي مقارنة بالعّ . ابن جندل  ي استخدام الظرو  الزمان والمكاننّوع  .8
من تكرار الكلمة نفسها وبطر  مختلفة، تتارة بصتيغة الجمتع وتتارة بصتيغة المفترد، أكّثر الع ل  .3

 .ولّون باتصال الضمائر بها، عل  خْ  ابن جندل وردْت كلمتين مكررتين  قط
علتت  قتتد، والكلمتتة اّلتتتي متتا بعتتدها م لّونتتة بتتنفس الضتتمير وهتتو ضتتمير   الّتتذيك كْهمتتا أدختتل .12

 الغائب.
ا  .11 الجملة قبل الموصول الخاص،  عنتد ابتن جنتدل استتخدم كاّلتتي ، شبه  كْهما استخدمأيض 

  ْ تتا العتتّ  استتتخدم كالّتتذي ، ليتتر أن  ابتتن جنتتدل استتتخدم شتتبه الجملتتة حتتر  الجتتر متصتت  أم 
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توا قتتا  تتي استتتخدام حتتر   ابضتتمير، علتت  ختتْ  العتتّ  حتتر  الجتتر واستتم ظتتاهر، إاّل أن همتت
 الجر وهو ك ي .

 م قارنة  بابن جندل. ،كبير عند الع ّ حضرْت ا)سماء الموصولة بشكل  .12
نتتّوع العتتّ   تتي استتتخدام الموصتتوالت الخاّصتتة، حيتتث  استتتخدم كالّتتذي ، وكاّلتتتي ، وكالّتتذين ،  .13

 وكا) لي ، م قارنة بابن جندل لم يستخدم سوى كاّلذي ، وكاّلتي .
تتْن ، وكذا ، وكللتتوّ  .12 أل ، ن ابتتن جنتتدل  تتي استتتخدام الموصتتوالت المشتتتركة، حيتتث  استتتخدم كمل

 م قارنة بالعّ   اقتصر استخدامه عل  كملْن ، وكأل .
استتتتخدم ابتتتن جنتتتدل الكلمتتتة المركبتتتة ك ل هتتتا بصتتتيغة المفتتترد، باستتتتثناء واحتتتدة جتتتاءْت بصتتتيغة  .15

 الجمع، خْ  ا للعّ   قد نّوع  ي استخدامها تارة بصيغة المفرد، وتارة بصيغة الجمع.
ارة بصيغة الفعتل الماضتي، وتتارة بصتيغة الفعتل نّوع ابن جندل  ي استخدام الكلمة المركبة ت .12

المضتتارع، وتتتارة استتم، وتتتارة شتتبه جملتتة أي كجتتار ومجتترور ، خْ  تتا للعتتّ   قتتد للتتب علتت  
ن  تي استتخدام، مترة استم، ومترة شتبه جملتة أي اضتي، لكّننتا ال ن نكتر بأن ته للتوّ ديوانه الفعل الم

 كجار ومجرور ، ومرة  عل مضارع.
عل الماضي الناقص بعد الموصول المشترك كملْن ،  ي حين العّ  لم استخدم ابن جندل الف .17

 يستخدمه.
اقتصتر استتخدامه علت  ضتمير  التذي ن العتّ   تي استتخدام الضتمائر، م قارنتة بتابن جنتدلللوّ  .18

 الغائب، وضمير المتكلمين.
 و   تت ل العتتّ   تتي استتتخدام الموصتتول الختتاص كا) لتت   جمع تتا متتذكر ا للعاقتتل، وكلمتتة متتا بعتتدها .13

 بصيغة الجمع، وتباين  ي طري  رسمها كا)ول  .
نتتّوع العتتّ   تتي استتتخدام المصتتدر المتتؤّول، حيتتث استتتخدمها ك ّلهتتا متتا عتتدا واحتتدة وهتتي كلتتو ،  .22

 م قارنة بابن جندل اقتصر استخدامه عل  كأْن ، وكما .
ا إلتت  صتتيغة تتتاستتتخدم ابتتن جنتتدل والعتت  صتتيغة المفتترد للكلمتتة المركبتتة متتا عتتدا اثنتتتين خرج .21

 الجمع.
 .ن العّ   ي استخدام الكلمة، بذكر تراد ها، بمعن  تارة يستخدمها ويذكر معناهاللوّ  .22
استتتخدم العتتّ  الكلمتتة نفستتها، متتع التنويتتع  تتتارة بصتتيغة الفعتتل المضتتارع والجمتتع، وتتتارة بصتتيغة  .23

 .الفعل الماضي والمفرد
 د عند ابن جندل.استخدم العّ  كما  قبل دام لت فيد الظر ية الزمانية، وهذا لير موجو  .22

 التوصيات
 ت وصي الباحثة بما يأتي: 
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 أوصي طلبة العلم بإعداد دراسات متخصصة كا ية  ي بنية الكلمة. .3
إعداد دراسات نْحوّية ول غوّية  ي الشعر المعاصر ل ما له من أهمية وأصالة وحداثة تخدم  .2

 اللُّغة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع
 الكريم القرآن 
نيتل، الريتاض، جامعتة الملتك ستعود،  ابن هشام ا)نصارّي آثاره ومذهبه الن ْحتوّي، علتيّ  .1

 م.1385، 1ط
أخبار الن ْحويين البصريين، الحسن بن عبد اهلل السيرا ّي، تحقي : طه الزيني وآخرون،  .2

 م.1322كد.م ، كد.ط ، 
ْحوّي، تحقيت : رجتب محّمتد، رتشا  الض رلب من لسان العرب، أبو حّيان ا)ندلسّي الن  ا .3

 م.1338، 1ورمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط
ّيتة، تحقيت :  .2 ْوز  إرشاد السالك إل  حتل ألفيتة ابتن مالتك، برهتان التدين إبتراهيم بتن قلتي م الجل

 محّمد السهلي، المدينة المنورة، الجامعة اإلسْمّية، كد.ط ، كد.ت .
، تحقيتتت : محّمتتتد باستتتل عيتتتون الستتتود، أستتتاس البْلتتتة، محمتتتود بتتتن  .5 تتتر ي  عمتتترو الز ملْخشل

 م.1338، 1بيروت، كد.ن ، ط
ا)صتتتمعيات، ا)صتتتمعّي، تحقيتتت : أحمتتتد شتتتاكر، وعبتتتد الستتتْم هتتتارون، مصتتتر، دار  .2

 م.1333، 7المعار ، ط
، المعترو  بتابن الستراج، تحقيت : عبتد ا)صول  ي الن ْحو، محّمد بتن الستري بتن ستهل .7

 يروت، مؤسسة الرسالة، كد.ط ، كد.ت .الحسين الفتلي، ب
ر ْكل يّ  .8  م.2222، 15، دار العلم، ط، كد.م ا)عْم، خير الدين بن محمود الزا
اإل ادة من حاشتيتي ا)ميتر وعبتادة علت  شتذور التذهب، عبتد اهلل بتن يوست  بتن هشتام  .3

 م.1322، 1ا)نصارّي، مصر، مطبعة مصر، ط
تحقيتت :  ختتر قتتدارة، بيتتروت، وعّمتتان، دار أمتتالي ابتتن حاجتتب، عثمتتان بتتن الحاجتتب،  .12

 الجيل، ودار عم ار، كد.ط ، كد.ت .
أمتتتالي ابتتتن الشتتتجري، هبتتتة اهلل بتتتن علتتتّي العلللتتتو ّي، تحقيتتت : محمتتتود الطنتتتاحي، القتتتاهرة،  .11

 م.1332، 1مكتبة الخانجي، ط
أمتتتالي الس تتتهليلّي، عبتتتد التتترحمن بتتتتن عبتتتد اهلل ا)ندلستتتي، تحقيتتت : محّمتتتد البّنتتتتا، كد.م ،  .12

 ة السعادة، كد.ط ، كد.ت .مطبع
 م.1322، 2ا)مالي، إسماعيل بن القاسم القالي، كد.م ، دار الكتب المصرّية، ط .13
إنبتتتتاه التتتترواة علتتتتة أنبتتتتاء النُّحتتتتاة، جمتتتتال التتتتدين بتتتتن يوستتتت  القفطتتتتي، بيتتتتروت، المكتبتتتتة  .12

 ه.1222، 1العصرّية، ط
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عبتتد التترحمن بتتن اإلنصتتا   تتي مستتائل الختتْ  بتتين النحتتويين: البصتتريين والكتتو يين،  .15
 م.2223، 1محمد ا)نباري، كد.م ، المكتبة العصرية، ط

أوضح المسالك إل  ألفية ابن مالك، عبد اهلل بن يوس  بن هشام ا)نصارّي، تحقيت :  .12
 يوس  الشيخ البقاعي، بيروت، دار الفكر، كد.ط ، كد.ت .

جاني، إيضتتتاح شتتتواهد اإليضتتتاح، الحستتتن بتتتن عبتتتد اهلل القيستتتي، تحقيتتت : محّمتتتد التتتدع .17
 م.1387، 1بيروت، دار الغرب اإلسْمي، ط

، الحسن بن أحمد بن لفار الفارسي، تحقي : حسن  رهتود، كد.م ، اإليضاح العضدي .18
 م.1323، 1كد.ن ، ط

اإليضتتاح  تتي شتترح المفّصتتل، عثمتتان بتتن عمتتر بتتن الحاجتتب، تحقيتت : موستتي العليلتتي،  .13
 كد.م ، كد.ن ، كد.ط ، كد.ت .

المقّرب، علي بن متؤمن بتن ع صتف ور، تحقيت : جميتل عويضتة، اإليضاح المشكل من  .22
 م.2228ا)ردن، منشورات ا)مانة، كد.ط ، 

البحتتتر المحتتتيط  تتتي التفستتتير، أبتتتو حّيتتتان ا)ندلستتتي الن ْحتتتوّي، تحقيتتت : صتتتدقي جميتتتل،  .21
 ه.1222بيروت، دار الفكر، كد.ط ، 

ّيتتتة، القتتتا .22 ْوز  هرة، دار الكتتتتاب العربتتتّي، بتتتدائع الفوائتتتد، محّمتتتد بتتتن أبتتتي بكتتتر بتتتن قلتتتيام الجل
 كد.ط ، كد.ت .

تتتل الزجتتتاجي، ابتتتن أبتتتي الربيتتتع عبيتتتد اهلل الس تتتبتّي، تحقيتتت : عّيتتتاد  .23 مل البستتتيط  تتتي شتتترح ج 
 م.1382، 1الثُّبيتي، بيروت، دار الغرب اإلسْمّي، ط

بغيتتة المتتتلمس  تتي تتتاريخ رجتتال أهتتل ا)نتتدلس، أحمتتد بتتن يحيتت  الضتتبّي، القتتاهرة، دار  .22
 م.1327كد.ط ، الكتاب العربي، 

البلغة  ي تراجم أئمة الن ْحو واللُّغة، مجد التدين بتن يعقتوب الفيتروز آبتادي، كد.م ، دار  .25
 م.2222، 1سعد الدين، ط

البيتان والتبتتين، عمتترو بتتن بحتتر بتتن محبتتوب المعتترو  بالجتتاحظ، بيتتروت، دار ومكتبتتة  .22
 ه.1223الهْل، كد.ط ، 

ّي، تحقيتت : مجموعتتة متتن العتتروس متتن جتتواهر القتتاموس، محّمتتد بتتن محّمتت تتتاج .27 بلْيتتد  د الزُّ
 المحققين، كد.م ، دار الهداية، كد.ط ، كد.ت . 

تاريخ بغداد، أحمتد بتن علتّي، الخطيتب البغتدادّي، بشتار معترو ، بيتروت، دار الغترب  .28
 م.2222اإلسْمّي، كد.ط ، 
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العلماء النحويين من البصريين والكتو يين وليترهم، المفضتل بتن محّمتد المعترّي،  تاريخ .23
 م.1332، 2، دار هجر، طتحقي ، عبد الفتاح الحلو، الجيزة

، 1تتتتذكرة الحفتتتاظ، شتتتمس التتتدين بتتتن قلاْيمتتتاز التتتذهبّي، بيتتتروت، دار الكتتتتب العلميتتتة، ط .32
 م.1338

، 1ت، دار صتتتتتتادر، طالتتتتتتذكرة الحمدونيتتتتتتة، محّمتتتتتتد بتتتتتن الحستتتتتتن بتتتتتتن حمتتتتتدون، بيتتتتتترو  .31
 ه.1217

تتتتذكرة النُّحتتتاة، أبتتتو حّيتتتان ا)ندلستتتي الن ْحتتتوّي، تحقيتتت : عفيتتت  عبتتتد التتترحمن، بيتتتروت،  .32
 م.1382، 1مؤسسة الرسالة، ط

، أبتتو حّيتتان ا)ندلستتي الن ْحتتوّي، الجتتزء ا)ّول حققتته الت تتذييل والت كميتتل  تتي شتترح التستتهيل .33
 حسن هنداوي، دمش ، دار القلم، كد.ط ، كد.ت .

، 1والجتزء الثتاني عشتر المحقت  الستاب ، الملكتة العربّيتة الستعودّية، دار كنتوز إشتبيليا، ط
 م.2212

التراكيتتتتب الشتتتتائعة  تتتتي اللُّغتتتتة العربّيتتتتة دراستتتتة إحصتتتتائّية، محّمتتتتد الختتتتولي، ا)ردن، دار  .32
 م.1338الفْح، كد.ط ، 

القتتتتاهرة، دار تستتتتهيل الفوائتتتتد وتكميتتتتل المقاصتتتتد، ابتتتتن مالتتتتك، تحقيتتتت : محّمتتتتد بركتتتتات،  .35
 م.1328الكاتب العربّي، كد.ط ، 

 م.1333، 1الراجحي، مصر، دار المعار ، ط التطبي  الن ْحوّي، عبده .32
التعلي  وكش  النقاب عل  نظم قواعد اإلعراب، عبتد الترحمن بتن ناصتر بتن عبتد اهلل  .37

 ه.1212، 1سعدي، تحقي : محّمد بس ام، ط
ْزهلتتتر ّي، تحقيتتت : محّمتتتد مرعتتتب، بيتتتروت، تهتتتذيب اللُّغتتتة، محّمتتتد بتتتن أحمتتتد الشتتتري  ا) .38

 كد.ن ، كد.ط ، كد.ت .
سلتين بتن الّخب تاز، تحقيت :  تايز ديتاب، القتاهرة، دار الستْم،  .33 توجيه اللُّملع، أحمد بن الح 

 م.2222، 1ط
فيتة ابتن مالتك، بتدر التدين حستن المترادّي، تحقيت : المقاصد والمسالك بشترح ألتوضيح  .22

 م.2228، 1روت، دار الفكر، طعبد الرحمن علّي سليمان، بي
ثمتتار القلتتوب  تتي المضتتا  والمنستتوب، عبتتد الملتتك بتتن محّمتتد الثعتتالبي، القتتاهرة، دار  .21

 المعار ، كد.ط ، كد.ت .
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جتتتامع التتتدروس العربيتتتة، مصتتتطف  بتتتن محّمتتتد الغْينتتتي، المكتبتتتة العصتتترّية، بيتتتروت،  .22
 م.1333، 28ط

الجتتتتامع الصتتتتغير، جمتتتتال التتتتدين بتتتتن عبتتتتد اهلل بتتتتن هشتتتتام ا)نصتتتتارّي، تحقيتتتت : أحمتتتتد  .23
 م.1382الهرميل، القاهرة، مكتبة الخانجي، كد.ط ، 

 م.2227، 2الجملة العربّية،  اضل السامرائي، بيروت، دار الفكر، ط .22
ّي، تحقيت : علتّي ا .25 ملل  ي الن ْحو، أبو القاسم عبد الرحمن بتن إستحا  الّزّجتاج  لحمتد، الج 

 م.1382، 2ا)ردن، وبيروت، دار ا)مل، ومؤسسة الرسالة، ط
الجمتتتل  تتتي الن ْحتتتو، الخليتتتل بتتتن أحمتتتد الفراهيتتتدي، تحقيتتت :  ختتتر التتتدين قبتتتاوة، كد.م ،  .22

 م.1335، 5كد.ن ، ط
ا)ندلستتي، تحقيتت : لجنتتة متتن العلمتتاء،  جمهتترة أنستتاب العتترب، علتتّي بتتن أحمتتد بتتن حتتزم .27

 م.1383، 1بيروت، دار الكتب العلمّية، ط
جمهرة اللُّغتة، محّمتد بتن الحستن بتن دريتد، تحقيت : رمتزي بعلبكتي، بيتروت، دار العلتم،  .28

 م.1387، 1ط
  خر: تحقي  المرادّي، حسن الدين بدر محّمد المعاني، حرو   ي الداني الجن  .23

 .م1332 ،1ط العلمّية، الكتب دار بيروت،  اضل، ومحّمد قباوة، الدين
ّي، المملكة العربّية  الجهود الن ْحوّية للشيخ .52 بلْيد  العثيمين، نجيب بن محفوظ الزُّ

 م.2228، 1السعودّية، مكتبة الرُّشد، ط
تر ّي، بيتروت، دار  .51 تر ّي علت  شترح ابتن عقيتل علت  ألفيتة ابتن مالتك، الخ ضل حاشية الخ ضل

 م.2223، 1الفكر، ط
الصتتتّبان، ة ابتتتن مالتتتك، محّمتتتد بتتتن علتتتّي حاشتتتية الصتتتّبان علتتت  شتتترح ا) شتتتموني )لفّيتتت .52

 م.1337، 1بيروت،  دار الكتب العلمّية، ط
الحتتتدود  تتتي علتتتم الن ْحتتتو، أحمتتتد بتتتن محّمتتتد ا) ب تتتدّي، الملقتتتب بشتتتهاب التتتدين ا)ندلستتتي،  .53

 م.2221تحقي : نجاة نولي، المدينة المنورة، مكتبة الجامعة اإلسْمية، كد.ط ، 
حقيتت : مختتتار التتدين الحماستتة البصتترّية، علتتّي بتتن أبتتي الفتترج بتتن الحستتن البصتترّي، ت .52

 ، عالم الكتب، كد.ط ، كد.ت .أحمد، بيروت
الحيوان، عمرو بن بحر بن محبوب المعرو  بالجاحظ، بيروت، دار الكتتب العلمّيتة،  .55

 ه.1222، 2ط
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خزانتتة ا)دب ولتتب اللبتتاب لستتان العتترب، عبتتد القتتادر بتتن عمتتر البغتتدادّي، تحقيتت : عبتتد  .52
 م.1337، 2طالسْم هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

تتع، أحمتتد الشتتنيقطي، بيتتروت،  .57 ولام  ْمتتع الجل تتع  تتي شتترح جل تتع علتت  هلْمتتع الهلولام  ر الل وام  التتدُّرل
 م.1333، 1دار الكتب العلمّية، ط

دروس  تتي المتتذاهب الن ْحوّيتتة، عبتتده الراجحتتي، بيتتروت، دار النهضتتة العربّيتتة، كد.ط ،  .58
 م.1382

تتتتاني، تح .53 ْرجل قيتتتت : محمتتتتود شتتتتاكر، القتتتتاهرة، مطبعتتتتة دالئتتتتل اإلعجتتتتاز، عبتتتتد القتتتتاهر الج 
 م.1332، 3المدنّي، ط

 دليل الس الك إل  ألفّية ابن مالك، عبد اهلل الفوزان، كد.م ، دار مسلم، كد.ط ، كد.ت . .22
ديتتوان ا)خطتتل، ا)ْخطلتتل، قتتّدم لتته: مهتتدي ناصتتر التتدين، بيتتروت، دار الكتتتب العلمّيتتة،  .21

 م.1332، 2ط
 س، كد.م ، كد.ن ، كد.ط ، كد.ت .ديوان ا)عش  الكبير، ميمون بن قي .22
 م.1382ديوان جرير، جرير، بيروت، دار بيروت، كد.ط ،  .23
ْنتتدل، تحقيتت :  ختتر التتّدين قبتتاوة، بيتتروت، دار  .22 ْنتتدل، ستتْمة بتتن جل ديتتوان ستتْمة بتتن جل

 م.1387، 2الكتب العلمّية، ط
طر تتتتة، طر تتتتة بتتتتن العبتتتتد، تحقيتتتت : مهتتتتدي ناصتتتتر التتتتدين، بيتتتتروت، دار الكتتتتتب  ديتتتتوان .25

 م.2222، 3العلمّية، ط
ديوان ع بلْيد بن ا)ْبرلص، ع بلْيد بن ا)ْبرلص، شرحه: أشر  عدلرلة، بيروت، دار الكتاب  .22

 م.1332، 1العربّي، ط
 م.1387، 1ديوان الفرزد ، الفرزد ، بيروت، دار الكتب العلمّية، ط .27
النابغتتتتة، النابغتتتتة التتتتذبياني، تحقيتتتت : محّمتتتتد أبتتتتو الفضتتتتل إبتتتتراهيم، القتتتتاهرة، دار  ديتتتتوان .28

 ، كد.ت .2المعار ، ط
ديوان ومنهم ملن يلْنتلظر، عبد الخال  العّ ، لّزة، رابطة الك ت اب وا)دباء الفلستطينيين،  .23

 م.2213، 1ط
تتتتر ّي، بيتتتروت، مؤسستتتتة  .72 ربيتتتع ا)بتتترار ونصتتتتوص ا)خبتتتار، محمتتتتود بتتتن عمتتترو الز ملْخشل

 ه.1212، 1ا)علمّي، ط
رستتالة أّي المشتتددة، عثمتتان بتتن أحمتتد النجتتدّي الحنبلتتّي، تحقيتت : عبتتد الفتتتاح الحمتتوز،  .71

 م.1382، 1ا)ردن، دار عم ار، ودار الفيحاء، ط
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مت .72 انّي، تحقيت : إبتراهيم الستامرائي، عمتان، رسالة الحدود، علتّي بتن عيست  بتن علتّي الرُّ
 دار الفكر، كد.ط ، كد.ت .

رسالة منازل الحرو ، علّي بن عيست  بتن علتّي الرُّمتاني، تحقيت : إبتراهيم الستامرائي،  .73
 عمان، دار الفكر، كد.ط ، كد.ت .

رص  المباني  ي شرح حرو  المعاني، أحمد بتن عبتد النتور المتالقّي، تحقيت : أحمتد  .72
 ش ، مطبوعات مجمع اللُّغة العربّية، كد.ط ، كد.ت .الخّراط، دم

زهتر ا)كتتم  تتي ا)مثتتال والحكتم، الحستتن بتتن مستتعود بتن محّمتتد، تحقيتت ، محّمتتد حجتتي،  .75
 م.1381، 1ومحّمد ا)خضر، المغرب، دار الثقا ة، ط

ستتتمط الآللتتتتي  تتتي شتتتترح أمتتتالي القتتتتالي، عبتتتد اهلل بتتتتن عبتتتد العزيتتتتز البكتتتري ا)ندلستتتتي،  .72
 العلمّية، كد.ط ، كد.ت . بيروت، دار الكتب

ناْي، بيروت، دار الكتب العلمّية، ط .77  م.2222، 1سر صناعة اإلعراب، عثمان بن ج 
ستتير أعتتْم النتتبْء، شتتمس التتدين بتتن قلاْيمتتاز التتذهبّي، القتتاهرة، دار الحتتديث، كد.ط ،  .78

 م.2222
تتْر ، أحمتتد الحمتتْوي، نصتتر اهلل نصتتر اهلل، الريتتاض،  .73 مكتبتتة شتتذا العتتر   تتي  تتن الص 

 الرشد، كد.ط ، كد.ت .
شتترح أبيتتات ستتيبويه، يوستت  بتتن أبتتي ستتعيد الستتيرا ّي، تحقيتت : محّمتتد هاشتتم، القتتاهرة،  .82

 م.1372ّية، ودار الفكر، كد.ط ، مكتبة الكّليات ا)ْزهلر  
شتتتترح أدب الكاتتتتتب البتتتتن قتيبتتتتة، موهتتتتوب بتتتتن أحمتتتتد الجتتتتواليقّي، بيتتتتروت، دار الكتتتتتاب  .81

 العربّي، كد.ط ، كد.ت .
 ا)ْزهلر ّية، خالد بن عبد اهلل ا)ْزهلر ّي، القاهرة، مطبعة الكبرى، كد.ط ، كد.ت .شرح  .82
ونّي علت  ألفّيتة ابتن مالتك، علتّي بتن محّمتد بتن عيست  ا) شتمونّي، بيتروت، م  شرح ا) شْ  .83

 م.1338، 1دار الكتب العلمّية، ط
ألفّية ابتن مالتك، علتّي شرح ا) ْشم ونّي عل  ألفّية ابن مالك المسم  بمنهج السالك إل   .82

بتتتن محّمتتتد بتتتن عيستتت  ا) شتتتمونّي، تحقيتتت : محّمتتتد عبتتتد الحميتتتد، بيتتتروت، دار الكتتتتاب 
 م.1355، 1العربي، ط

شرح ابن ط ول تون علت  ألفّيتة ابتن مالتك، شتمس التدين محّمتد بتن ط ول تون، تحقيت : عبتد  .85
 م.2222، 1الحميد الكبيسي، بيروت، دار الكتب العلمّية، ط
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علتت  ألفّيتتة ابتتن مالتتك، عبتتد اهلل بتتن عبتتد التترحمن بتتن عقيتتل، تحقيتت : شتترح ابتتن عقيتتل  .82
 م.1382، 22محّمد عبد الحميد، القاهرة، دار التراث، ط

شتترح ابتتن النتتاظم علتت  ألفّيتتة ابتتن مالتتك، بتتدر التتدين محّمتتد بتتن النتتاظم، تحقيتت : محّمتتد  .87
 م.2222، 1باسل عيون السود، بيروت، دار الكتب العلمّية، ط

متتتال التتدين محّمتتتد بتتتن عبتتد اهلل بتتتن مالتتتك الطتتائي الجيتتتاني، تحقيتتت : شتترح التستتتهيل، ج .88
 .2221، 1محّمد عطا، وطار  السيد، بيروت، دار الكتب العلمّية، ط

شرح التصريح عل  التوضيح، خالد بن عبد اهلل ا)ْزهلر ّي، بيروت، دار الكتب العلمّية،  .83
 م.2222، 1ط

تتل الز ّجتتاجي، ابتتن هشتتام ا)نصتتارّي،  .32 مل تحقيتت : علتتّي عيستت  ملتت  اهلل، بيتتروت، شتترح ج 
 م.1385، 1عالم الكتب، ط

تتتتتل، علتتتتتّي بتتتتتن متتتتتؤمن بتتتتتن عصتتتتتفور، بيتتتتت .31 مل ، 1دار الكتتتتتتب العلمّيتتتتتة، ط وت،ر شتتتتترح الج 
 م.1338

شتترح حستتن الكفتتراوي علتت  متتتن اآلجرومّيتتة، حستتن بتتن علتتّي الكفتتراوي، كد.م ، مكتبتتة  .32
 نوادر، كد.ط ، كد.ت .

حّمتد بتن أبتي بكتر التدماميني، علت  عليته: أحمتد شرح الدماميني علت  مغنتي اللبيتب، م .33
 م.2227، 1عناية، بيروت، مؤسسة التاريخ العربّي، ط

شتترح ديتتوان الحماستتة، أحمتتد بتتن محّمتتد المرزوقتتي، تحقيتت : لريتتد الشتتيخ، بيتتروت، دار  .32
 م.2223، 1الكتب العلمّية، ط

 كد.ت . شرح ديوان الحماسة، يحي  بن علّي التبريزي، بيروت، دار القلم، كد.ط ، .35
شرح ديوان المتنبي، عبتد اهلل بتن الحستين الع ْكبلتر ّي، تحقيت : مصتطف  الستقا وآخترون،  .32

 بيروت، دار المعر ة، كد.ط ، كد.ت .
يحيت  مصتري، المملكتة العربّيتة الستعودّية، لكا ية ابتن الحاجتب، تحقيت :  يّ ض  شرح الر   .37

 م.1332، 1مكتبة جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسْمّية، ط
ّي، مصر، دار هجر، كد.ط ،  .38 ّي لكا ية ابن الحاجب، الر ض   م1333شرح الر ض 
رّي، تحقيتت :  .33 تتْوجل شتترح شتتذور التتذهب  تتي معر تتة كتتْم العتترب، شتتمس التتدين محّمتتد الجل

 م.2222نوا  الحارثي، المدينة المنورة، مكتبة الجامعة اإلسْمّية، كد.ط ، 
 بتن يوست  بتن هشتام ا)نصتارّي، شرح شذور الذهب  ي معر تة كتْم العترب، عبتد اهلل .122

 تحقي : عبد الغني الدقر، سوريا، الشركة المتحدة للتوزيع، كد.ط ، كد.ت .
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شتترح قطتتر النتتدى وبتتل الصتتدى، عبتتد اهلل بتتن يوستت  بتتن هشتتام ا)نصتتارّي، تحقيتت :   .121
 ه.1383، 11محّمد عبد الحميد، القاهرة، كد.ن ، ط

شتترح الكا يتتة والشتتا ية، محّمتتد بتتن عبتتد اهلل بتتن مالتتك الطتتائّي الجيتتانّي، تحقيتت : عبتتد   .122
حيتتتاء التتتتراث  المتتتنعم هريتتتدي، كد.م ، مكتبتتتة جامعتتتة أم القتتترى مركتتتز البحتتتث العلمتتتّي وا 

 ، كد.ت .1اإلسْمّي، ط
شرح كتتاب الحتدود  تي الن ْحتو، عبتد اهلل بتن أحمتد الفتاكهّي، تحقيت : المتتولي رمضتان   .123

 م.1388يري، كد.م ، كد.ط ، الدم
تتتتاوي، تحقيتتتت : عبتتتتد الحميتتتتد الوكيتتتتل، كد.م ،  شتتتترح  .122 لمحتتتتة أبتتتتي حّيتتتتان، الفاضتتتتل البلرمل

 م.1382، 1كد.ن ، ط
ْ تت  التتّدين بتتن يعتتيش الن ْحتتوّي، بيتتروت، دار الكتتتب العلمّيتتة، ط  .125 ، 1شتترح المفّصتتل، مول

 م.2221
لشتتتتعراني، تحقيتتتت :  تحتتتتي شتتتترح المقدمتتتتة الن ْحوّيتتتتة، أحمتتتتد بتتتتن عبتتتتد الفتتتتتاح الملتتتتوي ا  .122

 حسانين، القاهرة، مطبعة ا)مانة، كد.ط ، كد.ت .
شرح المكودي، أبي زيد عبد الرحمن المكودي، تحقي : عبد الحميد هنداوي، بيروت،   .127

 م.2225المكتبة العصرّية، كد.ط ، 
شتترح م لحتتتة اإلعتتراب، أبتتتو محّمتتد القاستتتم بتتن علتتتّي الحريتترّي البصتتترّي، تحقيتت :  تتتائز   .128

 م.1331، 1)ردن، دار الجيل، ط ارس، ا
شتترح الوا يتتة نظتتم الكا يتتة، جمتتال التتدين عثمتتان بتتن الحاجتتب الن ْحتتوي، تحقيتت : بّنتتاي   .123

 م.1382العليلّي، مطبعة اآلداب، 
الشتتتتتعر والشتتتتتعراء، عبتتتتتد اهلل بتتتتتن مستتتتتلم بتتتتتن قتيبتتتتتة، القتتتتتاهرة، دار الحتتتتتديث، كد.ط ،   .112

 ه.1223
شفاء العليل  ي إيضاح التسهيل، محّمتد بتن عيست  السلستيلّي، تحقيت : الشتري  عبتد   .111

 م.1382، 1اهلل البركاتي، مكة المكرمة، مكتبة الفيصليلّية، ط
شتتمس العلتتوم ودواء كتتْم العتترب، نشتتوان بتتن ستتعيد اليمنتتّي، تحقيتت : حستتين العمتتري   .112

 م.1333، 1وآخرون، بيروت، دار الفكر، ط
 م.1337، 1اللُّغة، أحمد بن  ارس الرازي، كد.م ، كد.ن ، طالصاحبي  ي  قه   .113
صبح ا)عش   ي صناعة اإلنشاء، أحمد بن علّي بن أحمد القلقشندّي، بيروت، دار   .112

 الكتب العلمّية، كد.ط ، كد.ت .
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تتْوهلر ّي، تحقيتت : أحمتتد   .115 الصتتحاح تتتاج اللُّغتتة وصتتحاح العربّيتتة، إستتماعيل بتتن حمتتاد الجل
 م.1387، 2العلم، طعطار، بيروت، دار 

ضرائر الشعر، علّي بن مؤمن بن محّمد بن ع صف ور، تحقي : إبراهيم محّمد، كد.م ،   .112
 م.1382، 1دار ا)ندلس، ط

ّي، تحقيتت : محّمتتد  .117 بلْيتتد   أبتتو الفضتتل طبقتتات الن ْحتتويين واللُّغتتويين، محّمتتد بتتن الحستتن الزُّ
 ، كد.ت .2مصر، دار المعار ، طإبراهيم، 

م الجمحتّي، تحقيت : محمتود شتاكر، جتدة، دار طبقات  حتول ال  .118 ّْ شتعراء، محّمتد بتن ست
 المدنّي، كد.ط ، كد.ت . 

 ظاهرة التقارض  ي الن ْحو العربّي، أحمد عبد اهلل، المدينة المنورة، الجامعة اإلسْمية  .113
العقتتد الفريتتد، شتتهاب التتّدين أحمتتد، المعتترو  بتتابن عبتتد ربتته ا)ندلستتي، بيتتروت، دار   .122

 ه.1222، 1ة، طالكتب العلميّ 
وآدابتتته، أبتتتو علتتّي الحستتتن بتتتن رشتتي  القيروانتتتي، تحقيتتت :  العمتتدة  تتتي محاستتتن الشتتعر  .121

 م.1381، 5محّمد عبد الحميد، كد.م ، دار الجيل، ط
تتع، ستتعيد  الغتترة  تتي شتترح  .122 هان، كد.م ، دار التدمرّيتتة، كد.ط ، بتتن المبتتارك بتتن التتدّ اللُّمل

 كد.ت .
اآلجرومّيتتة، أحمتتد بتتن عمتتر الحتتازمّي، مكتتة المكرمتتة،  تتتح ر ّب البرّيتتة  تتي شتترح نظتتم   .123

 م.2212، 1مكتبة ا)سدّي، ط
الفوائتد الضتيائّية شترح كا يتة ابتن الحاجتب، نتور التّدين عبتد الترحمن الجتامّي، تحقيت :   .122

 أسامة الر اعي، كد.م ، كد.ن ، كد.ط ، كد.ت .
ّدين، تحقيت :  وات الو يات، محّمد بن شاكر بتن أحمتد بتن شتاكر، الملقتب بصتْح الت  .125

 إحسان عباس، بيروت، دار صادر، كد.ط ، كد.ت .
، 8القتتتتاموس المحتتتتيط، مجتتتتد التتتتّدين بتتتتن يعقتتتتوب الفلْيتتتتروز آبتتتتادّي، بيتتتتروت، كد.ن ، ط  .122

 م.2225
، 1قتتتتتتراءات أستتتتتتلوبّية  تتتتتتي الشتتتتتتعر الجتتتتتتاهلي، موستتتتتت  رابعتتتتتتة، كد.م ، دار جريتتتتتتر، ط  .127

 م.2212
 ، دار ا)ندلس، كد.ط ، كد.ت .قراءة ثانية لشعرنا القديم، مصطف  ناص ، بيروت  .128
از البغتتدادّي، تحقيتت : يتتس أبتتو الهيجتتاء وآختترون، قواعتتد الم طلارلحتتة  تتي الن ْحتتو، ابتتن إيتت  .123

 م.2211ا)ردن، دار ا)مل، كد.ط ، 
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تري  والختط، جمتال التّدين عثمتان بتن  الكا ية  .132  ي علم الن ْحو والّشتا ّية  تي علمتّي التص 
 الحاجب، تحقي : صالح الشاعر، القاهرة، مكتبة اآلداب، كد.ط ، كد.ت .

الكامل  تي اللُّغتة وا)دب، محّمتد بتن يزيتد الم بتر د، تحقيت : محمتد أبتو الفضتل إبتراهيم،   .131
 م.1337، 3القاهرة، دار الفكر، ط

اب الّتعريفتتات، علتتّي بتتن محّمتتد الشتتري  الجرجتتانّي، بيتتروت، دار الكتتتب العلمّيتتة، كتتت  .132
 م.1383، 1ط

كتاب الشعر، الحسن بن أحمد أبو علّي الفارسّي، تحقي : محمود الطناحي، القتاهرة،   .133
 م.1388، 1مكتبة الخانجي، ط

ْيه، تحقيتت : عبتتد الستتْ  .132 تتْيبلول م هتتارون، الكتتتاب، عمتترو بتتن عثمتتان بتتن قنبتتر، الملقتتب بس 
 م.1388، 3القاهرة، مكتبة الخانجي، ط

بتتتتتراهيم   .135 كتتتتتتاب العتتتتتين، الخليتتتتتل بتتتتتن أحمتتتتتد الفراهيتتتتتدي، تحقتتتتتي: مهتتتتتدي المخزومتتتتتي، وا 
 السامرائي، كد.م ، دار الهْل، كد.ط ، كد.ت .

وّي الن ْحوّي، تحقيت : عبتد المعيتد  ّيةهل زْ كتاب ا)    .132  ي علم الحرو ، علّي بن محّمد الهلرل
 م.1333المّلوحي، دمش ، مطبوعات مجمع اللُّغة العربّية، كد.ط ، 

ْيدله، تحقي : عبد اهلل الناصر، وعدنان   .137 كتاب العدد  ي اللُّغة، علّي بن إسماعيل بن س 
 م.1333، 1الظاهر، كد.م ، كد.ن ، ط

معجم  ي المصتطلحات والفترو  اللُّغوّيتة، أيتوب بتن موست  الحنفتّي، تحقيت : الكليات   .138
 عدنان درويش، ومحّمد مصري، بيروت، مؤسسة الرسالة، كد.ط ، كد.ت .

الك ّناش  ي  لنّي الن ْحو والص ْر ، عماد الّدين إسماعيل، الملقب بأبي الفتداء، تحقيت :   .133
ّوام، بيروت، مكتبة العصرّية، كد  م.2222.ط ، رياض الخل

ّي، تحقيتت : متتازن المبتتارك، دمشتت ، دار   .122 الْمتتات، عبتتد التترحمن بتتن إستتحا ، الّزّجتتاج 
 م.1385، 2الفكر، ط

اللبتتاب  تتي علتتل البنتتاء واإلعتتراب، عبتتد اهلل بتتن الحستتين الع ْكبلتتر ّي، تحقيتت : عبتتد اإللتته   .121
 م.1335، 1النبهان، دمش ، دار الفكر، ط

تتتْر  والبْلتتتة والعتتتروض، محّمتتتد   .122 اللبتتتاب  تتتي قواعتتتد اللُّغتتتة وآالت ا)دب والن ْحتتتو والص 
 م.1383، 1علّي السّراج، دمش ، دار الفكر، ط

، 3لستتتان العتتترب، محّمتتتد بتتتن مكتتترم بتتتن علتتتّي بتتتن منظتتتور، بيتتتروت، دار صتتتادر، ط  .123
 ه.1212
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 م.2222، 5تب، طاللُّغة العربّية معناها ومبناها، تمام حّسان، بيروت، عالم الك  .122
 م.1332، 1اللُّغة وبناء الشعر، محّمد حماسة عبد اللطي ، كد.م  ، كد.ن ، ط  .125
الّلمحة  ي شترح الملحتة، محّمتد بتن حستن الجتذامّي المعترو  بتابن الصتائغ، تحقيت :   .122

 م.2222، 1إبراهيم الصاعدّي، المدينة المنورة، مكتبة الجامعة اإلسْمّية، ط
تتع  تتي العربّيتتة،   .127 ناتتْي، تحقيتت : حامتتد المتتؤمن، بيتتروت، عتتالم الكتتتب، اللُّمل عثمتتان بتتن ج 

 م.1385، 2ط
ناْي، تحقي :  ائز  ارس، الكويت، دار الكتب الثقا ّية،   .128 اللُّملع  ي العربّية، عثمان بن ج 

 كد.ط ، كد.ت .
ما يجوز للشاعر  ي ضرورة، محّمد بن جعفر القزاز التميمتّي، تحقيت : رمضتان عبتد   .123

 ح الّدين الهادي، الكويت، دار العروبة، كد.ط ، كد.ت .التواب، وصْ
المباحث المرضّية المتعلقة بكمن  الشرطّية، عبد اهلل بن يوست  بتن هشتام، تحقيت :   .152

 م.1387، 1مازن المبارك، بيروت، دار ابن كثير، ط
قتتتّرب، علتتتّي بتتتن متتتؤمن بتتتن محّمتتتد بتتتن ع صتتتف ور، تحقيتتت : صتتتْ  .151 ث تتتل الم  ح المليطتتتي، م 

  م.2222، 1ار اآل ا  العربّية، طالقاهرة، د
مجمتتع ا)مثتتال، أحمتتد بتتن محّمتتد الميتتداني، تحقيتت : محّمتتد عبتتد الحميتتد، بيتتروت، دار   .152

 المعر ة، كد.ط ، كد.ت .
مجمتتتتل اللُّغتتتتة، أحمتتتتد بتتتتن  تتتتارس التتتترازي، تحقيتتتت : زهيتتتتر ستتتتلطان، بيتتتتروت، مؤسستتتتة   .153

 م.1382، 2الرسالة، ط
ا) طستتتتتّي الطرابلستتتتتّي، بيتتتتتروت، دار الغتتتتترب المجمتتتتتوع اللفيتتتتت ، محّمتتتتتد بتتتتتن محّمتتتتتد   .152

 ه.1225، 1اإلسْمّي، ط
ْيدله، تحقيت : عبتد الحميتد هنتداوي،   .155 المحكم والمحيط ا)عظم، علّي بن إسماعيل بن س 

 م.2222، 1بيروت، دار الكتب العلمّية، ط
المحيط   ي أصوات العربّية ونحوها وصر ها، محّمد ا)نطتاكي، بيتروت، دار الشتر    .152

 ، كد.ت .3ّي، طالعرب
مختتتار الصتتحاح، زيتتن التتّدين بتتن عبتتد القتتادر التترازي، تحقيتت : يوستت  الشتتيخ محّمتتد،   .157

 م.1333، 5بيروت، مكتبة العصرّية، ط
، 1مختصتتتر مغنتتتي اللبيتتتب عتتتن كتتتتب ا)عاريتتتب، العثيمتتتين، كد.م ، مكتبتتتة الرشتتتد، ط  .158

 ه.1227
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، 7ودّية، دار الشترو ، طمختصر الن ْحو، عبد الهادي الفضلي، المملكة العربّية الستع  .153
 م.1382

المزهتتر  تتي علتتوم اللُّغتتة وأنواعهتتا، عبتتد التترحمن بتتن أبتتي بكتتر الستتيوطّي، تحقيتت :  تتؤاد   .122
 م.1338، 1منصور، بيروت، دار الكتب العلمّية، ط

المستاعد علت  تستتهيل الفوائتد، بهتاء التتّدين بتن عقيتل، تحقيتت : محّمتد بركتات، دمشتت ،   .121
 م.1382، 1دار الفكر، ط

تتتل، عبتتتد اهلل بتتتن أحمتتتد بتتتن الخّشتتتاب، تحقيتتت : علتتتّي حيتتتدر، المرت  .122 مل جتتتل  تتتي شتتترح الج 
 م،1372كد.م ، كد.ط ، 

صتباح المنيتر  تتي لريتب الشترح الكبيتتر، أحمتد بتن محّمتتد الفيتومي، بيتروت، مكتبتتة الم  .123
 العلمّية، كد.ط ، كد.ت .

وآختترون،  معتتاني القتترآن، يحيتت  بتتن زيتتاد بتتن عبتتد اهلل الفتتراء، تحقيتت : أحمتتد النجتتاتي  .122
 ، كد.ت .1مصر، دار المصرّية، ط

معجتتم ا)دبتتاء، شتتهاب التتّدين الرومتتي الحمتتوّي، تحقيتت : إحستتان عبتتاس، بيتتروت، دار   .125
 .1333، 1الغرب اإلسْمّي، ط

، 1المعجم المف ّصل  ي الن ْحو العربّي، عزيتزة باستتي، بيتروت، دار الكتتب العلمّيتة، ط  .122
 م.1332

ن  تتارس التترازي، تحقيتت : عبتتد الستتْم هتتارون، بيتتروت، معجتتم مقتتاييس اللُّغتتة، أحمتتد بتت  .127
 م.1373دار الفكر، كد.ط ، 

 المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، القاهرة، دار الدعوة، كد.ط ، كد.ت .  .128
زي، كد.م ، دار المغتترب  تتي ترتيتتب المعتترب، ناصتتر عبتتد الستتيد، برهتتان التتّدين الم    .123 طلتترا

 الكتاب العربّي، كد.ط ، كد.ت .
مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب، عبتد اهلل بتن يوست  بتن هشتام ا)نصتارّي، تحقيت :   .172

 م.1385، 2مازن المبارك، ومحّمد حمد اهلل، دمش ، دار الفكر، ط
، 2مفتتتتاح العلتتتوم، يوستتت  بتتتن أبتتتي بكتتتر الستتتكاكي، بيتتتروت، دار الكتتتتب العلمّيتتتة، ط  .171

 م.1387
شلتتر ّي، تحقيتت : علتتّي ملحتتم، المفصتتل  تتي صتتنعة اإلعتتراب، محمتتود بتتن عمتترو الز ملخْ   .172

 م.1333بيروت، دار الهْل، كد.ط ، 
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المفصل  ي علم العربّية، محمود بتن عمترو الز ملْخشلتر ّي، تحقيت :  ختر قتدارة، عّمتان،   .173
 م.2222، 1دار عّمار، ط

مقابلة شخصية متع الشتاعر ا)ستتاذ التدكتور عبتد الختال  العتّ ، يتوم الستبت، بتتاريخ   .172
ا.م، الساع22/8/2222  ة العاشرة ونص  صباح 

المقاصتتتتد الن ْحوّيتتتتة  تتتتي شتتتترح شتتتتواهد شتتتتروح ا)لفّيتتتتة، العلْينتتتتّي، تحقيتتتت : علتتتتّي  تتتتاخر   .175
 وآخرون، كد.م ، كد.ن ، كد.ط ، كد.ت .

اني، تحقي : كتاظم المرجتان، العترا ،   .172 ْرجل المقتصد  ي شرح اإليضاح، عبد القاهر الج 
 م.1382منشورات وزارة الثقا ة واإلعْم، كد.ط ، 

المقتضب، محّمد بن يزيد الم براد، تحقيت : محّمتد عبتد الختال  عظيمتة، بيتروت، عتالم   .177
 الكتب، كد.ط ، كد.ت .

المقتطتتت  متتتن أزاهتتتر الطتتتر ، علتتتّي بتتتن موستتتي المغربتتتّي ا)ندلستتتّي، القتتتاهرة، شتتتركة   .178
 ه.1225ا)مل، كد.ط ، 

 ي الن ْحو، عيس  بن عبد العزيز الجزولّي، تحقيت : شتعبان محّمتد،  المقدمة الجزولّية  .173
 كد.م ، دار الغد العربّي، كد.ط ، كد.ت .

الم قتتّرب، علتتّي بتتن متتؤمن بتتن محّمتتد بتتن عصتتفور، تحقيتت : أحمتتد الجتتواري، عبتتد اهلل   .182
 م.1372، 1الجبوري، كد.م ، ط
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