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ُملخص الدراسة

تت ال اد ارستتة الب لنت التركيب ّيتتة للكلمتتة العر ّبيتتة تتي شتتعر ستتْمةل بتتن لج ْنتتدل و شتتعر عبتتد
تناولت ْ
ُّ
توي  ،والثتتاني
الختال العت ّ  ،وشت ْ
ا(ول كالتركيتتب اللغت ّ
تملت مق ادمتتة ،وتمهيتتدا ،وثْثتة صتتول ،هتتيّ :

المؤول .
كالموصول وصلته  ،والثّالث كالمصدر
ّ
انتهت بخاتمة يها أهم النتائج والتوصيات.
و ْ
هدف الدراسة

تهتتد ال اد ارستتة إل ت البحتتث عتتن الفتترو الحاصتتلة بتتين ل لغتتتي الشتتاعرين ،ومتتدى اإل ازحتتة
الحاصلة ي طرائ التركيب للكلمة العر ّبية بين هذين العصرين المتباعدين.
منهج الدراسة
وية الموازنة ،مع ما تضمنه ذلك متن
اعتمدت الباحثة ي هذه ال ادراسة منهج ال ادراسة الن ْح ّ
إحصاءات وعْقات و روقات وموازنات.

أهم نتائج الدراسة

ت مستد الكلمتتة المفتردة علت لترار العت ّ التذي لتتم
 .1حظتي ديتوان ابتتن جنتدل بالجملتتة التتي ست ّتد ْ
يتطر الستخدامها نهائيا ي ديوانه.

نوع الع ّ ي استخدام الكلمة المركبة المكررة ،تارة يستخدمها بصيغة المفترد ،وتتارة بصتيغة
ّ .2
الجمع ،وتارة يلونها بالضمائر بصيغة المفرد أو الجمع بشكل كبير.
تؤول مقارنتتة
 .3أكثّتتر الع ت ّ متتن استتتخدام التركيتتب اإلضتتا ي وا(ستتماء الموصتتولة والمصتتدر المت ّ
بابن جندل.
أهم التوصيات
 .1أوصي طلبة العلم بإعداد دراسات متخصصة كا ية ي بنية الكلمة.
غوية ي الشعر المعاصر لما له من أهمية وأصالة وحداثة تخدم
 .2إعداد دراسات ْ
وية ول ّ
نح ّ
اللُّغة.
المفتاحية
الكلمات
ّ

التركيبية ،الكلمة ،جندل ،الع ّ .
البن
ّ

ب

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.

ت

ۡ ۡ
ۡ ۡ
نز ُ
ع
قُ ِل ٱللَّهُ َّم َٰ َملِ َك ٱل ُمل ِك تُ ۡؤتِي ٱل ُمل َك َمن تَ َشآ ُء َوتَ ِ
ۡٱل ُم ۡل َك ِم َّمن تَ َشآ ُء َوتُ ِع ُّز َمن تَ َشآ ُء َوتُ ِذلُّ َمن تَ َشآ ُۖ ُء بِيَ ِد َك
ۡٱل َخ ۡي ُۖ ُر إِنَّ َك َعلَ َٰى ُكلِّ َش ۡيء قَ ِدير 
[آل عمران]22 :

ث

اإلهداء
سْ القلب بليل نور وصالك ،قمر تجل ليله بوجهك ،وشو تربع عندك...
وا(مل الّذي انتظرني لحظة بك ،والنجاح الّذي حالفني بقربك ،اليوم يومك ،والرسالة

رسالتك ،دعي لسان رسالتي ،وحال قلبي ليقوال:

تكلمي أسمعيهم صوتك

إن أنين صمتك لقتّال
وقولي لهم بعزيمة صبرك
بأن صدى صوتك لموال
وأنك ال زلت بقوتك

تزرعين ّي اآلمال
قت بكأس مدادي ،كي
ألنية تترنم بها قا ية لساني ،ويا أعظم قصة سر ْ
يا ّ
أوا ي شكري لك ،وهبت الرسالة لك؟؟!!

لي أن

إل التي ارقتني وحبها ال يفارقني  ...وطن ال زال يحتضنني ...وشمس بد ئها

صفية القلب والروح ...إل روح أمي الحبيبة...
تحوينيّ ...
أن ير لع اسمك علما تتوج بها رسالتي...
بحر من العطاء والصبر واإلرادة ...فخر لي ْ
تخار به ...إل أبي الحبيب ...أطال اهلل ي عمره...
ا
وأن أر ع رأسي عاليا ا

رياحين الحياة ومشاعل الدرب ...إل إخوتي وأخواتي وعمتي ا(ستاذة /حليمة...

ج

امتنان وعرفان
ٌ
أكن أعلم بطبيعة جغ ار يته ،وال عظيم تاريخه ،وأصالة ذوقه ،وترابط أصله ،وهندسة
لم ْ
أن أترك ا(دب؛ لشدة تعلقي به،
علي ْ
قواعده ،بقدر ما كان الخو منه يمتلكني ،كان صعبا ّ
القدر لي...
جميل ما خبأه ّ

إليه...

ت عليه اللُّغة العر ّبية ،ونحن ي شدة الحاجة
غوي قام ْ
إنه النحو ،الن ْحو أعظم صرح ل ّ

أن نغامر ،إنها عقلية عالم ن ْحرير،
الحمد هلل الّذي سخر لي عقلية بوجودها نستطيع ْ
ني ي ا(دب ،أخذ بيدي ي بداية طريقي إل الن ْحو ،وداوى
لن ْح ّ
وي حاذ وبارع ي مجالهّ ،
ضعفي بطاب كرمه وجوده ،ووق بعقله وعلمه ووقته ،فيه وجدت ضالتي ي النحو ،نعمة من

بأن تتلمذت عل يديه ،لواله ما قامت الرسالة ي علم الن ْحو...
شر ني ْ
ربي ْ
أن ّ
أن أخطو ّأول خطوة إل ا(مام ،هو خط امتداد لبداية ونهاية
لوال وجوده لما استطعت ْ
نجاحي...

يا أبي إنني محظية ببحر عطائك الْمحدود كالبر تبر علينا بعلمك ،وكالمطر تهطل

جلية يها...
علينا بفكرك ،تلمع ي سماء عقولنا ،وتترك ا
آثار ّ
حماد...
إلى أبي ومعلمي وشيخي الفاضل األستاذ الدكتور /أسامة خالد ّ

ح

شكر وتقدير
ٌ

نت مرشدا إياه،
نت سيفا مسلطا له ،وما من عقل متلّيم إال وك ل
أدبي إال وك ل
ما من سؤال ّ
أنرت لي ي بداية طريقي بقوة علمك ،وسعة
دت وقتك من أجلنا،
ل
أجهل ل
دون كلل أو مللْ ،
صدرك ،وأقل القليل ممكن أن أقوله يك...
وأراه عن ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدك ينض ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتج كت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ّل ح ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتين
للعقت ت ت ت ت ت ت تل حيت ت ت ت ت ت ت ت ت تن لي ت ت ت تس ينضت ت ت تج دون ت ت ت ت ته
محمد مصطف ك ّْب...
خالص شكري واحترامي لشيخي الفاضل ا(ستاذ الدكتورّ /
نجوم ّبراقة ال يخفت بريقها عنا لحظة واحدة ي الرسالة ،نترقب إضاءتها بك ال شغ ،
من خْل مْحظاتهم الثرّية ،بغ ازرة علمهما ،خالص شكري وتقديري للمناقشين الدكتور

محمد عدوان...
الفاضل /أحمد إبراهيم الجدبة ،والدكتور الفاضل /جميل ّ
لمن ترجل بكلماته الشاعرة وعبر بذوقه الرائع واحساسه الصاد  ،جعلني أحل

ي ديوانه

دون ملل أو جهد ،خالص شكري وتقديري لشاعرنا العظيم ا(ستاذ الدكتور /عبد الخال

الع ّ ...

لم يشهد التاريخ مثله ،أسطورة ي علم اللُّغة ،كان منهل علم ينتهل منه وال زال يفيض

علي ،كان عمادا للغة والعقل ي آن واحد ال لن عنك...
بعطائه الواسع ّ
ا(ول ي علم اللُّغة شيخي الفاضل الدكتور /عماد عليان
خالص شكري وتقديري لمعلمي ّ
المصري...

خر لي أ ْن
أضا لألدب لونا وطعما آخر ال نلمسه ّإال ببحر عطائه ومداد جوده ،كان ا
تتلمذت عليه ،زادني تعلقا با(دب...

ا(ول ي ا(دب شيخي الفاضل ا(ستاذ الدكتور /خضر
خالص شكري واحترامي لمعلمي ّ
عطية محجز...

مدينة الجمال واإلبداع ،وص يفو الخيال ،خالص حبي للدكتورة /منال العشي...
أن أقدم شكري وامتناني لجامعتي ا(قص و(ساتذتي ي قسم اللُّغة العر ّبية الذين
ال أنس ْ

محمد أبو قادوس ،أ.د ضل النمس ،د .يوس
كانوا صرحا للعلم ،د.
ّ
دية ،د .ثابت قنيطة.
العايدي ،د .عماد أبو ّ

البطش ،د .حسين

وكذلك ي قسم التربية د .جمال الزعانين _ رحمه اهلل_ ،د .وائل عاصي ،د .إبراهيم

صالحة ،د .عدنان دلول.

اإلسْمية والعاملين يها ،وأخص بالذكر أ.د جهاد العرجا
وكذلك الشكر موصول للجامعة
ّ
ُّ
محمد علوان ،أ.د نعمان علوان.
رئيس قسم اللغة العر ّبية ،أ.د وليد أبو ندى ،أ.د ّ
خ
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اإلطار العام للدراسة

اإلطار العام للدراسة

احتوى البحث عل ما يأتي:
 .1المق ادمة :و يها الكش

عن أهدا

 .2التمهيد :و يه تعري

ي
للتركيب والكلمة ،وترجمة مقتضبة للشاعرين ونتاجهما الشعر ّ

والدراسات السابقة والصعوبات.

والدواوين الصادرة لهما.

ال ادراسة وأهميتها وأسباب اختيار موضوعها ومنهجها

 .3الفصول :وقد قسمتها إل ثْثة صول ،تحتوي عل ثْثة مباحث ،وهي
اللغوي عند سْمة
أ .الفصل ا(ول :شمل التركيب اللُّغوي ،ومطالب المبحث ا(ول التركيب
ّ
بن جندل.
ا(ول :اإلضا ّي ،وتم تقسميه إل ثمانية مقاصد ،وهي كاآلتي:
المطلب ّ
ا(ول :تعري اإلضا ة.
المقصد ّ
المقصد الثاني :العامل ي اإلضا ة.

المتضايفين.
المقصد الثالث :الفصل بين
ْ

المقصد الرابع :أقسام اإلضا ة.

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.

المزجي ،وتم تقسيمه إل ثْثة مقاصد ،وهي كاآلتي:
المطلب الثاني:
ّ
المزجي.
ا(ول :تعري
المقصد ّ
ّ

جي.
المقصد الثاني :أنواع المز ّ

المزجي ي شعر سْمة بن جندل.
المقصد الثالث :التركيب
ّ
اإلسنادي ،وتم تقسيمه إل أربعة مقاصد ،وهي:
المطلب الثالث:
ّ
اإلسنادي.
ّ

ا(ول :تعري
المقصد ّ
المقصد الثاني :أركان اإلسناد.

المقصد الثالث :أقسام اإلسناد.

اإلسنادي ي شعر سْمة بن جندل.
المقصد الرابع :التركيب
ّ
العددي ،وتم تقسيمه إل ثْثة مقاصد ،وهي:
المطلب الرابع:
ّ
2

العدد.

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

العددي ي شعر سْمة بن جندل.
المقصد الثالث :التركيب
ّ

ُّ
غوي عند عبد الخال الع ّ  ،وتم تقسيمه إل أربعة
والمبحث الثاني :عولج يه التركيب الل ّ
مطالب ،وهي:
ا(ول :التركيب اإلضا ّي.
المطلب ّ
المزجي.
المطلب الثاني :التركيب
ّ

اإلسنادي.
المطلب الثالث :التركيب
ّ
العددي.
المطلب الرابع :التركيب
ّ

ُّ
غوي بين سْمة بن جندل وعبد الخال
والمبحث الثالث :عرض يه الموازنة بين التركيب الل ّ
الع ّ .
ا(ول :درس يه الموصول وصلته عند
ب .الفصل الثاني :وعنوانه الموصول وصلته ،والمبحث ّ
سْمة بن جندل ،وتم تقسيمه إل مطلبين ،هما:
الخاصة ،وتم تقسيمها إل ثْثة مقاصد ،هما:
ا(ول :الموصوالت
ّ
المطلب ّ
ا(ول :تعري الموصول.
المقصد ّ
المقصد الثاني :أضرب الموصول.

المقصد الثالث :تعري

الخاصة.
الموصوالت
ّ

أوال :المختصة بالمفرد المذكر والمؤنث.

ثانيا :المختصة بالجمع المذكر والمؤنث.

المطلب الثاني :الموصوالت المشتركة ،تم تقسيمه إل خمسة مقاصد ،وهي:
الموصوالت المشتركة

ا(ول :تعري
المقصد ّ
المقصد الثاني :جملة الصلة.

المقصد الثالث :شروط الصلة.

المقصد الرابع :الفصل الموصول وصلته.

المقصد الخامس :الموصول وصلته ي شعر سْمة بن جندل.
والمبحث الثاني :درس يه الموصول وصلته عند عبد الخال

مطلبين ،هما:

الع ّ  ،وتم تقسيمه إل

ا(ول :الموصول الخاص وصلته ي شعر عبد الخال الع .
المطلب ّ
3

المطلب الثاني :الموصول المشترك وصلته ي شعر عبد الخال الع ّ .

والمبحث الثالث :عرض يه الموازنة بين الموصول وصلته بين سْمة بن جندل وعبد

الخال الع ّ .
المؤول ،وتم تقسيمه إل ثْثة مباحث ،وهي:
ت .الفصل الثّالث :وموضوعه المصدر
ّ
المؤول عند سْمة بن جندل ،وتم تقسيمها إل مطلب
ا(ول :نوقش يه المصدر
ّ
المبحث ّ
وخمسة مقاصد ،وهي:
المؤول.
ا(ول :المصدر
ّ
المطلب ّ
ا(ول :تعري المصدر.
المقصد ّ
المقصد الثاني :تعري

التأويل.

مؤول والصريح.
المقصد الثالث :الفر بين المصدر ال ّ
المؤول.
المقصد الرابع :أنماط المصدر
ّ

المؤول ي شعر سْمة بن جندل.
المقصد الخامس :المصدر
ّ
المؤول عند عبد الخال الع ّ .
والمبحث الثاني :وموضوعه المصدر
ّ
المؤول بين سْمة بن جندل وعبد
والمبحث الثالث :عرض يه الموازنة بين المصدر
ّ

الخال الع ّ .

خرجت بها الباحثة.
 .2الخاتمة :ذك لر يها أهم النتائج والتوصيات التي
ْ
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مقدمة
الحمد هلل الّذي خل اإلنسان ،وعلمه البيان ،جعل له لسانا وشفتين ،ثم هداه النجدين،

بي مبين ،ال يأتيه الباطل من بين يديه ،وال من خلفه ،هو
الّذي نزل القرآن الكريم بلسان عر ّ
ا(مي
النبي
محمد
صراط اهلل المستقيم وحبله المتين وبرهانه المبين ،صل اللهم وبارك عل
ّ
ّ
ّ

ا(مين ،وسلم تسليما كثيرا ،وبعد:

التركيبية للكلمة بين لغتي شاعرين
الجلية ي البنية
إن هذا البحث يبين أهم الفروقات
ّ
ّ
متباعدين.

أهداف الدراسة
 .1دراسة البن

التركيبية للكلمة العر ّبية عند الشاعر الجاهلي سْمة بن جندل وصورها
ّ

 .2دراسة البن

الع ّ وصورها

المختلفة.
المختلفة.

التركيبية للكلمة العر ّبية عند الشاعر المعاصر عبد الخال
ّ

 .3البحث عن الفرو

الحاصلة بين لغتي الشاعرين ،ومدى اإلزاحة الحاصلة ي طرائ

التركيب للكلمة العر ّبية بين هذين العصرين المتباعدين.

أهمية الدراسة
ّ
مدى الفرو

الحاصلة بين لغتي هذين

أهمية هذا البحث ي االطْع عل
تكمن
ّ
العصرين البعيدين ،وذلك من خْل أنموذجين لشاعرين حصيفين ،أحدهما ي العصر الجاهلي،
واآلخر معاصر.

أسباب اختيار الموضوع
مهما ي قواعد البناء ي اللغة
تش ّكل تراكيب الكلمة العر ّبية وصورها المختلفة أساسا ًّ
بي،
العر ّبية ،حيث ّ
إن الكلمة العر ّبية بصورها المختلفة هي من يقوم بدور البناء ي الكْم العر ّ
وتؤدي الكلمة المرّكبة وظيفتها ،تماما كما تفعل ذلك الكلمة المفردة ،وقد وقع االختيار عل
ّ
وحقيقية حول تلك الفروقات
دراسة لغتي شاعرين متباعدين؛ أمْ ي الخروج بنتائج جديدة
ّ
الواقعة بين طرائ التركيب ي العصر القديم ،وطرائقه ي العصر المعاصر.

5

منهج الدراسة
يتضمنه ذلك من
النحوية الموازنة ،مع ما
اعتمدت الباحثة ي هذه الدراسة منهج الدراسة
ّ
ّ
ثم تقديم الخْصة مراعية
إحصاءات وعْقات و روقات ،من شأنها ْ
أن تخدم علم النحوّ ،
العلمية ،من حيث نسبة ا(قوال إل أصحابها ومصادرها ،إضا ة إل
ضوابط البحث وا(مانة
ّ
تخريج الشواهد وضبطها بالشكل.

الدراسات السابقة
التركيبية وداللته السياقية سور البقرة وآل عمران
أن والفعل أشكاله
ّ
المصدر المؤول من ْ
وا(ع ار نموذجا (حمد مو محمد المغربي ،رسالة ماجستير ،جامعة الهاشمية ،ا(ردن،
2212م.

المصدر المؤول ي النص

الثاني من القرآن الكريم لشذى صالح ،رسالة ماجستير،

جامعة أم درمان اإلسْمية ،السودان2223 ،م.

ا(سماء الموصولة العامة ي القرآن الكريم لمطيع محمد القريناوي ،رسالة ماجستير،

لزة2212 ،م.
جامعة اإلسْميةّ ،

الصعوبات التي واجهت الباحثة
اجهت الصعوبات،
ال شك أن لكل طري يعتريه عقبات ،وال سيما طري الرسالة التي و ْ
كانت مجرد عابر سبيل ،ومن أهم هذه الصعوبات:
ّإال أنها
ْ
 .1التض تتارب ب تتين مي تتول الباحث تتة وه تتو ا(دب والطم تتوح الجدي تتد الّت تتي كان تتت تس تتع وراءه وه تتو
الن ْحو ،ما ش ّكل بداية صعبة ي الرسالة.
 .2التباعد الزمني بين الشاعرين.

 .3كثرة ورود كما ي الديوانين وما تحمله من استعماالت كثيرة ،متا شت ّكل صتعوبة تي اختيتار
كما الموصولة والمصدرية.
 .2انقطاع التيار الكهربتائي لفتترات طويلتة بشتكل كبيتر ،وشتدة تأزمهتا تي اآلونتة ا(خيترة ،علت
الرلم من أمس الحاجة إليها ي تلك الفترة ،مع تزامن ظهور جائحة كورونا.

لزة ،وحظتر التجتوال بظهتور جائحتة كورونتا ،متا
ضت عل قطاع ّ
 .5الظرو الصعبة الّتي ّر ْ
أدى إل إلْ الجامعات كا ة ،ما أعا وصولي إل المكتبات المركزية.
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التمهيد
من عناصر تسم

من المعلوم أن الكْم يتأل

الكلمات ،والكلمات تتآل

يما بينها

لتكون تركيبا لغويًّا ،الكلمة داخل الجملة تؤدي وظيفة معينة تتأثر بغيرها من الكلمات وتؤثر ي
ليرهاك. 1

نتعر عل التركيب والكلمة وعل الشاعرين الجندل والع ّ  ،من خْل
و ي هذا التمهيد ّ
حياتهما ،وشعرهما ،ومؤلفاتهما.

أول :تعريف التركيب
ً

لُغ ًة

ُّ
ُّ
ب ركبه وركب عليه ركوبا ومركبا،
كرك ل
التركيب ي اللغة مأخوذ من المادة اللغوية ل
وركبته بمعن ضربت ركبتيهك. 2

ب ركوبا ،هو راكب ،وكل شيء عْ شيئا قد لرك لبه"ك. 3
"كرك ل
ومنه ل
وركب الشيء بمعن وضع بعضه عل بعض ،وقد تركب وتراكب ،وتراكب السحاب
وتراكم بمعن

بعض ،والركيب بمعن

صار بعضه و

كالنصل يركب ي السهم بمعن

يكون اسما للمركب ي الشيء،

ركبته تركب ،هو مركب وركيب ،ويقال :شيء حسن

التركيبك. 2

اصطالحا
ً

جاني كت812ه
عر ه الشري الج ْر ّ
وتأخرك. 2
ا
هو كالترتيب ،بمعن أنه ليس لبعض أجزائه نسبة إل بعض تقدما
ك5

وكذلك عر ه ابن جان ْي كت332ه

ك1

بأنه جمع الحرو

البسيطة ونظمها؛ لتكون كلمة،

بأنه كل اسمين ضم أحدهما إل اآلخرك. 2

( )1انظر :التطبي الن ْحوي ،عبده الراجحي ،ص.13
ي ،تحقي  :محمد باسل عيون السود.373/1 ،
ك 2انظر :أساس البْلة ،الزلم ْخ لشر ّ

ك 3شمس العلوم ودواء كْم العرب من الكلوم ،نشوان بن سعيد اليمني ،تحقي  :حسين العمري ،ومطهر
اإلرياني ،ويوس

عبد اهلل.2212/2 ،

ك 2لسان العرب ،ابن منظور.232/1 ،
وعْمة دهره ،له كتاب شرح
علي
الحنفي الشري الج ْرجاني ،عالم بْد الشر ّ ،
علي بن ّ
ّ
محمد بن ّ
ك 5هو ّ
المؤتل للعضد ،وحاشية المختصر وال لك ّشا  ،انظر :بغية الوعاة ي طبقات اللُّغويين و ُّ
السيوطي،
النحاة،
ّ
محمد إبراهيم.132/2 ،
تحقي ّ :
ك 2كتاب التعريفات ،الشري

اني ،ص.52
الج ْر لج ّ

7

كما عر ه شهاب الدين ا(بدي كت822ه بأنه "ضم كلمة إل مثلها أكثر"ك. 3

ثانيا :تعريف الكلمة
ً
لُغة

ووردت ال لكلمة ي اللُّغة بمعان مختلفة ،منها:
غوية ككلم ،
ْ
وهي مأخوذة من المادة اللُّ ّ
الكلمة الواحدة من الكلم والكْم كلمته تكليما وتكلّمت تكلُّماك. 2
وال لكْلم بمعن

مكلومك. 5

الجرح ،وجمعها :كلوم ،وتقول :كلمته وأنا أ ْكلمه كلما وأنا كالم ،وهو
ل

ال لكْم بمعن اسم جنس يقع عل القليل والكثير ،وال لكلم ال يكون أق ّل من ثْث كلمات،
(نه جمع لكل لمة ،وحك الفراء يها ثْث لغات هي :لكل لمة ،وكْل لمة ،و لكْل لمةك. 2

لكلمة بمعن القصة والقصيدة بطولهاك. 7
وكالكلم الكا

جراحك. 8

والْم والميم :أصْن بمعن أحدهما يدل عل نط مفهم ،واآلخر عل

وال لكلمة :اللفظة ،وهي حجازية .وجمعها :لكلم يذكر لوي لؤنث ،أما الكلمة وهي تميمية،
وجمعها :كْلمك. 3

اصطالحا
ً

وهي ما ينط به اإلنسان مفردا كان أو مركبا ،وتطل أيضا عل الخطبة وكلمة الشهادة

والقصيدةك. 12

ُّ
غوي كت332ه  ،له كتاب اللُّ لمع ،وكتاب الخصائص،
( )1هو أبو الفتح عثمان بن جان ْي
وي الل ّ
الموصلي الن ْح ّ
ّ
وسر الصناعة ،والمنص  ،انظر :إنباه الرواة عل أنباء ُّ
القفطي.332_335/2 ،
النحاة،
ّ
ك 2انظر :اللُّمع ي العربية ،ابن جان ْي ،ص.122
ك 3الحدود ي علم النحو ،شهاب الدين ا(بدي ،تحقي  :نجاة نولي ،ص.235
ك 2انظر :جمهرة اللُّغة ،ابن دريد ،تحقي  :رمزي بعلبكي.381/2 ،
محمد مرعب.127/12 ،
ك 5انظر :تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي ّ :
ي ،تحقي  :أحمد عطار.2223/5 ،
ك 2انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
ك 7انظر :مجمل اللُّغة ،ابن ارس الرازي ،تحقي  :زهير سلطان.723/1 ،
ك 8انظر :معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس الرازي ،تحقي  :عبد السْم هارون.131/5 ،
ك 3انظر :المحكم والمحيط ا(عظم ،ابن س ْي لده ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.51/7 ،
ك 12انظر :كشا اصطْحات الفنون والعلوم.1375/2 ،
8

الكلمة عند النحاة
عر

سيبويه كت182ه

ك1

ال لكلم بأنه اسم ،و عل ،وحر

جاء لمعن

ليس باسم وال

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

القسم ونحوهاك. 2

قسم الكلم من الناحية الصر ية مع إعطاء كل
والمتأمل ي هذا التعري يجد أن سيبويه ّ
قسم أمثلة خاصة به ،المْحظ أنه لم يتطر لتعري الكلمة.
وأضا

الم ابرد كت 285ه ك 3بأنه أقل ما تكون عليه الكلمة حر واحد ،وال يجوز لحر

لحر أن ينفصل بنفسه ْ ،بد أن تبدأ بمتحرك وال تق
نلحظ أن الم ابرد أضا

مت تبدأ ومت تنتهي.

شيئا ملموسا عل تعري

ّإال عل ساكنك. 2

الكلمة ،هو يتحدث عن حدود الكلمة

ي كت212ه
ذكر أبو البقاء الع ْك لبر ّ
ك2
ا(ول :أنه مشت من كالكلم وهو الجرح ،وكما أن
السكوت عليها ،وهو عل ثْثة أوجه ّ :
ك5

أن الكْم عبارة عن الجملة المفيدة ائدة يسوغ

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

أن يدل عل جملة تامة.
والثالث أن الكْم ينوب عن التكليم والتكلم ،وأدن درجاته ْ
ا(ول :قول
ي كت721ه ك 7الكلمة بأن لها معنيين ،المعن
عر ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
ّ
مفرد ،والمقصود بالقول اللفظ الدال عل معن كرجل و رس ،أما المفرد هو ما ال يدل جزؤه

وكب لوْيه  :رائحة،
( )1هو عمرو بن عثمان بن قلْنلبر كت182ه  ،وس ْيلب لوْيه :اسم
ارسي ،معن كسي  :ثْثون ،ل
ّ
بمعن ثْثون رائحة ،له كتاب كالكتاب  ،انظر :طبقات الن ْحويين واللُّغويينُّ ،
ي ،ص.72 ،22
الزلب ْيد ّ
ك 2انظر :الكتاب ،سيبويه.12/1 ،

ي كت285ه  ،له كتاب المدخل ي علم
محمد بن يزيد بن عبد ا(كبر
الثمالي ْ
ا(زد ّ
( )3هو أبو العباس ّ
ّ
س ْيلب لوْيه ،والمقتضب ،والكامل ،والجامع ،وليرها ،انظر :تاريخ العلماء الن ْحويين من البصريين والكو يين وليرهم،
المفضل المعري ،تحقي  :عبد الفتاح الحلو ،ص.53 ،53

محمد عبد الخال عظيمة.32/1 ،
ك 2انظر :المقتضب ،الم ابرد ،تحقي ّ :
ك 5هو عبد اهلل الحسين بن عبد اهلل الن ْحوي ،له كتاب تفسير القرآن ،واعراب القرآن ،انظر :الوا ي بالو يات،
الصفدي ،تحقي  :أحمد ا(رناؤوط ،وتركي مصطف .72_73/7 ،

ي ،تحقي  :عبد اإلله النبهان.22_21/1 ،
ك 2انظر :اللباب ي علل البناء واإلعراب ،الع ْكلبر ّ
محمد جمال الدين عبد اهلل بن يوس بن أحمد كت721ه  ،له كتاب مغني اللبيب عن كتب
( )7هو أبو ّ
ألفية ابن مالك ،انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي،
ا(عاريب ،وكتاب شذور الذهب ،وقطر الندى ،وأوضح المسالك إل
ّ
علي نيل ،ص.2
ي آثاره ومذهبه الن ْح ّ
 ،127/2وانظر :ابن هشام ا(نصار ّ
ويّ ،
9

عل

جزء معناه مثل الرجل و رس ،إذا انفرد شيء منها ال يدل عل

جملته بخْ

شيء مما دلت عليه

المركب مثل لْم زيد؛ (ن كْ من ج أزيه وهما لْم وزيد دال عل جزء المعن

الذي دلت عليه لْم زيدك. 1
أما المعن اللُّغوي هو الجمل المفيدةك. 2

الدالة عل
الكلمة عند النحويين هي :اللّفظة ّ
هي :كْم مستقل بنفسهك. 3

معن

غويين
مفرد بالوضع ،أما عند اللُّ ّ

الكْم هو ما تضمن كلمتين باإلسناد ،أي المعن المركب الذي يه اإلسناد التامك. 2

الكلمة هو "اللفظ الموضوع لمعن مفرد"ك. 5
ك2

ي ك538
عر ه الزلم ْخ لشر ّ
كذلك ّ
جنس تحته ثْثة أنواع :االسم ،والفعل ،والحر "ك. 7

يتأت

عر
كما أنه ي ا

بأنها "اللفظة الدالة عل

معن

الكْم بأنه المركب من كلمتين أسندت إحداهما إل

مفرد بالوضع ،وهي
ا(خرى ،وذاك ال

إال ي اسمين ،نحو :كزيد أخوك  ،أو ي عل واسم ،نحو :كضرب زيد  ،وتسم

الجملةك. 8

وكذلك ر ابن يعيش كت223ه ك 3بين الكلمة وال لكلم والكْم ،عر الكلمة بأنها جنس
للمفردات ،أما ال لكلم بأنه يقع عل ما كان جمعا سواء أكان مفيدا أم لير مفيد ،أما الكْم هو
الفعليةك. 12
عبارة عن الجمل المفيدة وهو جنس لها ،ونوعه الجملة االسمية و ّ

بدي بأنها "لفظ دال بالقوة أو بالفعل عل معن مفرد"ك. 1
عر ه شهاب الدين ا( ّ

ي ،تحقي  :عبد الغني الدقر.12_15/1 ،
ك 1انظر :شرح شذور الذهب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ك 2انظر :المرجع الساب .12/1 ،
ك 3انظر :اللمحة ي شرح الملحة ،ابن الصائغ ،تحقي  :إبراهيم الصاعدي.122/1 ،
جاني ،ص.185
ك 2انظر :كتاب التعريفات ،الشري الج ْر ّ
جاني ،ص.185
ك 5كتاب التعريفات ،الشري الج ْر ّ

المفصل ي
ي ك538ه  ،له الكشا ي تفسير القرآن ،و ّ
محمد بن عمر الزلم ْخ لشر ّ
ك 2هو محمود بن عمر بن ّ
النحو وا(مالي ي الن ْحو .كانظر :إنباه الرواة عل أنباه ُّ
النحاة ،القفطي ،225/3 ،ومعجم ا(دباء_2287/2 ،
. 2288

ي ،تحقي  :خر قدارة ،ص.32
ك7
المفصل ي علم العر ّبية ،الزلم ْخ لشر ّ
ّ
ك 8انظر :المرجع الساب  ،ص.32
موصلي ا(صل،
علي كت223ه ،
علي بن يعيش ابن أبي السرايا ّ
ّ
محمد بن ّ
( )9هو أبو البقاء يعيش بن ّ
صاحب كتاب شرح المفصل ،انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.222/8 ،
ك 12انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش.75/1 ،

11

عر ه السيوطي كت311ه

ك2

بأنها قول مفرد مستقل ومنوي معهك. 3

وهو اللفظة الدالة عل معن مفرد بالوضع سواء أكانت حر ا واحدا كْم الجر أم أكثر

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

إرادتهك. 2

من المحدثين من عر ها ،هي عند تمام حسان "صيغة ذات وظيفة لغوية معينة ي

(ن تفرد ،أو تحذ  ،أو تحش ،
تركيب الجملة ،تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم ،وتصلح ْ
أو يغير موضعها ،أو يستبدل بها ليرها ،و ي السيا  ،وترجع ي مادتها لالبا إل أصول
ثْثة ،وقد تلح بها زوائد"ك. 5

وكذلك عر ها محمد السراج بأنها "لفظ مفرد وضع لمعن كرجل ولْم ،وأقسامها ثْثة:

عل واسم وحر "ك. 2

وعر ها الغْييني كت1322ه بأنها " لفظ ُّ
يدل عل معن مفرد ،وهي ثْثة أقسام اسم،

و عل ،وحر "ك. 7
وأضا

عباس حسن كت1338ه بأنها "اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحرو

الهجائية ،وتدل عل

معن

جزئي؛ أي :مفرد؛ إن لم تدل عل

ليست كلمة؛ وانما هي مجرد صوت"ك. 8

معن

عربي وضعت (دائه

ك 1الحدود ي علم النحو ،شهاب الدين ا(لب ادي ،تحقي  :نجاة نولي ،ص.235

السيوطي كت311ه  ،وهو إمام حا ظ
محمد
( )2هو جْل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن ّ
ّ
مؤرخ أديب ،وله كتاب اإلتقان ي علوم القرآن ،وكتاب ا(شباه والنظائر ،وكتاب االقتراح والعديد من كتبه،
انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.321/3،

السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.22/1 ،
الج لوامع،
ك 3انظرّ :ه ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ك 2انظر :المعجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين.732/2 ،
ك 5مناهج البحث ي اللُّغة ،تمام حسان ،ص.232
ك 2اللباب ي قواعد اللغة وآالت ا(دب النحو والصر والبْلة والعروض واللغة والمثل ،محمد علي السراج،
مراجعة :خير الدين شمسي باشا ،ص.11
ك 7جامع الدروس العر ّبية ،الغْييني.3/1 ،
ك 8النحو الوا ي ،عباس حسن.15/1 ،
11

الجاهلي سالمة بن جندل
ثالثًا :التعريف بالشاعر
ّ

حياته

هو "من بن

عامر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن

تميم"ك ، 1ومنهم من ذكر أنه من بني عبد عمرو بن عبيد أخي منقرك ، 2وهو مقاعس

ك3

ويكن

أبا مالكك ، 2أما بالنسبة لتاريخ ميْده ،لم يذكرك ، 5وأكثر المؤرخين عل أنه شاعر جاهلي قديم

جاهلي قديمك ، 2عل
كما ورد عند ابن قتيبة ي كتابه ّأنه
ّ
لعمرو بن كلثومك. 7

الرلم من أنهم يذكرون معاصرته

شعره

ذكر أنه من حول شعراء الطبقة الثانية ،ويعد من أشعر المقلين المحكمين ي الجاهلية

وهو من طبقة المتلمس والمسيب بن علس وحصين بن حمام المريك ، 8بمعن أن شعره كان

ك3
قالت له :مجدنا بشعرك ،قال ابن جندل :ا علوا
قليْ ي ذاته جيد الجملة  ،وذكر أن بني تميم ْ
وكثير ما يستشهد به أهل اللُّغةك ، 11تميز شعره
ا
حت أقولك ، 12أي أنه من حر الكْم المتين
ك12
مي بالشاعر الحكيمك. 13
بالحكمة والجودة ؛ لذا س ّ
وأجود شعره قصيدته الت ّأولهاك: 12

أودى ال ّشباب لحميدا ذو التّعاجيب
ل

وذلك شأو للير لمطلوب
أودى
ل
ل

ك 1الشعر والشعراء ،ابن قتيبة.222/1 ،

ك1

الدين قباوة
ك 2انظر :جمهرة أنساب العرب البن حزم ،217 ،وانظر :ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر ّ
ص.87

محمد إبراهيم.155/1 ،
ك 3طبقات حول الشعراء ،ابن سّْم الجمحي ،تحقي ّ :
ك 2انظر :سمط الآللي ي شرح أمالي القالي ،البكري.252/1،
ك 5انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.122/3 ،
ك 2انظر :الشعر والشعراء ،ابن قتيبة.222/1 ،

ك 7انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.122/3 ،
محمد عبد الحميد.122/1 ،
ك 8انظر :العمدة ي محاسن الشعر ،القيرواني ،تحقي ّ :
ك 3انظر :المرجع الساب .122/1 ،
علي بن موس المغربي ،ص.178
ك 12انظر :المقتط من أزاهر الطر ّ ،
ك 11انظر :الشعر والشعراء ،ابن قتيبة.222/1 ،
ك 12انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.122/3 ،
ا(ندلسي.217 ،
ك 13انظر :جمهرة أنساب العرب ،ابن حزم
ّ
ك 12انظر :الشعر والشعراء ،ابن قتيبة.222/1 ،
12

وكان من رسان تميم المعدودينك ، 2وهو من ن ّعات الخيلك ، 3وكان له أخ ي ّدع أحمر
بن جندل من ُّ
الشعراء والفرسانك. 2
ك5
مي بديوان سْمة بن جندل ،وهو محط دراستنا
وله ديوان صغير رواه ا(صمعي  ،وس ّ
ي هذه الرسالة.

وفاته

كانت و اته سنة نحو. 23 :ه ،أي نحو222 :مك. 2

العف
ابعا :التعريف بالشاعر المعاصر عبد الخالق
ّ
رً

ك7

حياته
ولد عبد الخال الع ّ ي حي الدرج بمدينة لزة ،وهو حي شعبي قديم ،أقرب اآلثار لبيته
اإلعدادية
االبتدائية ي مدرسة صْح الدين ،و
مسجد السيد هاشم عام 1321م ،درس المرحلة
ّ
ّ
الثانوية ي مدرسة يا ا ،كان متفوقا محبا لألدب والشعر ،وكان مشاركا
ي مدرسة
الهاشمية ،و ّ
ّ
الجامعية ،كما
الثانوية و
بادر لعقد المسابقات ي المرحلة
المدرسية ،وم ا
ي الحديث ي اإلذاعات
ّ
ّ
ّ

اإلسْمية.
أنه كان رئيسا للجنة الثقا ّية ي مجلس طْب الجامعة
ّ
عاش شاعرنا ي بيئة محبة للعلم ،حيث ترك أبوه _ رحمه اهلل _ مكتبة كبيرة ،ما د عه

مر ي قراءته للشعر والروايات
أن يكون محبا للقراءة كثير االطْع ،كان شاعرنا منهل ا
ذلك إل ْ
اإلسْمية ،حيث كانت بدايته ا(ول ي لنظمه للشعر عام 1377م ،بفضل
وعلوم اللُّغة العر ّبية و
ّ
تشجيع أستاذه مصطف القانوع له.

بغزة عام 1385م ،وبعدها شارك ي
الجامعية ي الجامعة
أنه المرحلة
اإلسْمية ّ
ّ
ّ
أدبية ي السودان عام 1382م ،و ي مصر عامي 1388 ،1387م.
مهرجانات ّ

الدين قباوة ،ص.88
ك 1ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر ّ
ك 2انظر :الشعر والشعراء ،ابن قتيبة.222/1 ،

البغدادي.32/2 ،
ك 3انظر :خزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
ك 2انظر :الشعر والشعراء ،ابن قتيبة.222/1 ،
ك 5انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.122/3 ،
ك 2انظر :المرجع الساب .122/3 ،

شخصية مع الشاعر ا(ستاذ الدكتور عبد الخال الع ّ من خْل إجابته عل ا(سئلة
( )7تم عن طري مقابلة
ّ
من قبل الباحثة ،وذلك يوم السبت الموا 2222/8/22م ،ي تمام الساعة العاشرة ونص صباحا.
13

وقدم بحثا موسوما بالتشكيل الجمالي ي
حصل عل درجة الماجستير ي ا(دب والنقدّ ،
شعر علي بن الجهم بتقدير ممتاز عام 1383م ،وبدأ بالتدريس الجامعي عام 1332م.
الفلسطيني
و ي عام 1333م أنه شاعرنا درجة الدكتوراة ي تشكيل الجمال ي الشعر
ّ
الفلسطينية عام 2222م،
المعاصر بتقدير ممتاز ،وتم طباعة هذا الكتاب عل نفقة و ازرة الثقا ة
ّ
وطبع أيضا ي تونس.

مؤلفاته

ا(ول ي الشعر الموسوم كشدو الجراح عام 2222م ،وكديوانه الثاني ومنهم
نشر ديوانه ّ
من ينتظر عام 2222م ،وله خمسة عشر بحثا ي مجال النقد وا(دب ،وكتابان مطبوعان ي
ا(دبي.
النقد
ّ

وكان الدا ع وراء كتابته لديوانه الثاني كومنهم من ينتظر هو كثرة التضحيات من أبناء

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

الرسالة.

و ي مستوى اإلبداع يكتب الشعر قط ،وكان مضمون قصائده دينية ثورّية وطنية
إنسانية ،مع العلم أنه لم يكتب ي لرض الغزل أبدا ،وذلك ليس تحريما عل نفسه؛ بل
ّ
الفلسطينية يسخر ج ّل أقْمه لقضية شعبنا وهموم
القضية
النشغاله بعظائم ا(مور ،هو ابن
ّ
ّ
أمتنا ،وهذا ما يكمن جليًّا ي دواوينه.
كما ًّأنه أيضا يكتب الشعر الشعبي وا(ناشيد ويلحن ما يكتب ،وقد أنشد الفنانون له أكثر

من ثْثين قصيدة.

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

الت تلهج بها ألسنة وقلوب خريجي الجامعة اإلسْمية منذ ستة
كما وأشهر قصيدة له ما ز ْ
وثْثين عاما هي كلبيك جامعتي .
حصل شاعرنا عل

لقب شاعر العودة عام 2212م ،ودخل كذلك موسوعة البابطين

الكويتية عام 2217م.
الشعرّية
ّ
حكمة منها:
له العديد من ا(بحاث الم ل
اإليقاعية ي الشعر الفلسطيني المقاوم.
 .1البنية
ّ
 .2بنية الترديد ي ديوان ألاني الجرح.
غوية ي شعر السبعاوي.
 .3دالالت البني اللُّ ّ
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 .2دالالت التشكيل الحسي ي اكهة الندم.

 .5الزمان والمكان ي رواية رابع المستحيل.
 .2موت المؤل

منهج إجرائي أم إشكالية عقائدية.

 .7المكان مقاوما ي ديوان الممالك النارنج.

لسطينية.
النصية ي ديوان مفردات
 .8التعالقات
ّ
ّ
الفلسطينية.
الوجدانية ي شعر قادة المقاوم
 .3ا(بعاد
ّ
ّ

الموضوعية ي شعر ا(سرى الفلسطيني.
 .12البواعث
ّ
بغزة ،أمده اهلل
محاضر ورئيسا لمنتدى اإلبداع الثقا ّي ي الجامعة
ا
وال زال يعمل
اإلسْمية ّ
ّ
بالصحة والعا ية.

15

األول
الفصل ّ

غوي
التركيب اللُّ ّ
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الفصل األول

غوي
التركيب اللُّ ّ
المبحث األول
ُ

غوي عند سالمة بن جندل
التركيب اللُّ ّ
اإلضافي
المطلب األول:
ّ

يحظ التركيب اإلضا ّي بمساحة واسعة ي اللُّغة العر ّبية ،وهو أحد أشكال التركيب
ُّ
حاضر بشكل كبير بأشكاله وأنماطه المتباينة والمتعددة خْ ا للتراكيب ا(خرى،
ا
غوي ،ونجده
الل ّ
أن نسلط الضوء عل اإلضا ة من خْل
ْ يكاد نص يخلو منه ،ونريد ي هذا المطلب ْ
المقاصد اآلتية:

المقصد األول :تعريف اإلضافة

لُغ ًة

ُّ
ُّ
الضاد والياء والفاء ألصل واحد
ض لي ل ّ " :
اإلضا ة ي اللغة مأخوذة من المادة اللغوية ك ل
ك2
ك1
للدعي:
أمْلتله  ،ومنه قيل ّ
صحيح؛ (نه مصدر ي ا(لصل من ضا ه ل
ض ْيفا"  ،وأضفته أي ل

المضا المسند إل قلوم ليس منهمك. 3
وتعني اإلسناد واإللصا  ،إذ االسم ا(ول ملتص بالثاني ومعتمد عليه كاعتماد المستلند
بما يستند إليهك. 2
وكذلك تعني اإلمالة ،ومنه :ضا ت الشمس ،أي مالت إل

ال ّشيء إل ال ّشيء ونسبته إليهك. 2

الغروبك ، 5ومنه :إمالة

ك 1معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس الرازي  ،تحقي  :عبد السْم هارون ،381/3 ،وانظر :المصباح المنير ي
الفيومي.322/2 ،
لريب الشرح الكبير،
ّ
ي ،تحقي  :محمد مرعب.52/12 ،
ك 2انظر :تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ك 3انظر :لسان العرب ،ابن منظور ،212/3 ،وانظر :معجم العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي،
وابراهيم السامرائي.28/7 ،
ي ،تحقي  :عبد اإلله النبهان.387/1 ،
ك 2انظر :اللباب ي علل البناء واإلعراب ،الع ْكلبر ّ
ي ،تحقي  :محمد السود.532/1 ،
ك 5انظر :أساس البْلة ،الزلم ْخ لشر ّ
ك 2انظر :اللمحة ي شرح الملحة ،ابن الصائغ ،تحقي  :إبراهيم الصاعدي.273/1 ،
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ُّ
غوي تحمل اإلسناد واإللصا
من خْل التعريفات السابقة ،نرى أن اإلضا ة بثوبها الل ّ
واإلمالة.

الحا
اصط ً

عر ه ابن يعيش بأنه" :إضا ة االسم إل

صل ،وجعل
االسم :إيصاله إليه من لير ل ْ

يتنزل منه منزلة التنوين"ك. 1
ا(ول ّ
الثاني من تلمام ّ
ي قائْ " :إسناد اسم إل
وكذلك عر ه ابن هشام ا(نصار ّ
ا(ول منزلة تنوينه ،أو ما يقوم مقام تنوينه"ك. 2

ليره ،عل

تنزيل الثاني من

المقصود هنا باإلسناد هو النسبة واالرتباطك ، 3وهذا ما عر ه ُّ
النحاة بأنه" :نسبة بين

الجر أبدا"ك. 2
اسمين تقييدية توجب لثانيهما ّ
ك5
ُّ
غوي
خباز كت233ه
وأشار ابن ال ّ
ي توجيه الل لمع إل أن اإلضا ة تحمل ل
معني ْين :ل ّ
ا(ول
يقصد به كاإلسناد ،
وصناعي هو ضم اسم أول إل اسم ثلان م ْن لير اصل بينهماّ ،
ّ
يسم مضا ا ،والثاني مضا ا إليهك. 2
من خْل هذا العرض لعدة تعريفات للنحاة ليتلضح للنا أن التركيب اإلضا ي هو تركيب
الجر للمضا إليه مطلقا.
حاصل بين اسمين ال يفصل بينهما ،ويلزم ّ
إال بتقدير حر

النسبة ال تتحق
النسبة ،وهذه ّ
وأن اإلضا ة تعني ّ
يحمل معناه ي اإلضا ة ،وسنتحدث عنه بالتفصيل عند الوصول إليه.

المضاف إليه
المقصد
ُ
الثاني :العام ُل في ُ
ّ

أن
ل
قبل الولوج إل العامل ي المضا إليه ينبغي لنا ْ
قييدية
المضا إليه ،المضا إليه هو "االسم الثاني من ّ
النسبة التّ ّ

من حرو

الض ْوء عل
نسلطل
ل
تضايفين"ك. 7
بين الم
ْ

الجر
ّ

تعري

المفصل ،ابن يعيش.122/2 ،
ك 1شرح
ّ
ي ،تحقي  :عبد الغني الدقر ،ص.173
ك 2شرح شذور الذهب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ك 3انظر :تح البرية ي شرح نظم اآلجرومية ،أحمد الحازمي ،ص.231

وي ،تحقي  :رجب محمد ،ص .1733
حيان
ك 2ارتشا
الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
ّ
ا(ندلسي الن ْح ّ
ّ
لي كت233هت  ،وله كتاب توجيه اللُّ لمع ،وكتاب
بلي الموص ّ
ك 5هو أبو عبد اهلل أحمد بن الحسين بن أحمد اإلر ّ
الغرة المخفية ي شرح الدرة ا(لفية ،انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.117/1 ،
ك 2انظر :توجيه اللُّ لمع شرح كتاب اللُّ لمع ،ابن الخباز ،ايز دياب ،ص.251
بي ،عزيزة بابتي ،ص.1228
ك 7المعجم المفصل ي ل
الن ْحو العر ّ
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ك1
ُّ
ب إل أن العامل يه هو
اختل
النحاة ي العامل ي المضا إليه  ،منهم لم ْن لذ له ل
بعاملهك ، 2وا ْن كان القياس ّأال يعمل
المضا  ،بدليل اتصال الضمير به ،والضمير إنما يتصل ل

الجر
ّ
الجر
ّ

اختصرت حرو
الجر؛ لكن العرب
ْ
من ا(سماء إالّ ما أ لش لبه الفعل ،والفعل ال لع لمل له ي ّ
اب حر
ي مواضع ،وأضا ْ
ت ا(سماء بعضها إل بعض ،ناب االسم المضا لمن ل

الجار بنفسهك. 2
الجر ،لعمل لع لمله ،لجر المضا إليهك ، 3المضا هو
ّ
ّ
ك5
وقد لج لنح إل هذا المذهب س ْي لب لوليه ،وعليه جمهور ُّ
النحاة ،ووصفوه بالصحيح  ،ومن
المحدثين مم ْن تأثر بهم :مصطف الغْيينيك ، 2وعباس حسنك. 7

ك8
ذهب
وذهب الزّجاج كت311ه إل أن العامل ي المضا إليه هو معن الْم ،كما ل
ل
ك11
ك3
ك12
إل أن
وي كت725ه
السهيلي كت581ه
و
ا(خفش كت215ه
وأبو ّ
حيان الن ْح ّ
ّ

ك 1انظر :اإليضاح ي شرح المفصل ،ابن الحاجب ،تحقي  :موس

العليلي ،222/1 ،وانظر :قواعد

ادي ،تحقي  :يس أبو الهيجاء وآخرون ،ص.222
المطل لار لحة ي الن ْحو ،ابن لإياز ل
الب ْغ لد ّ
محمد بركات.323/2 ،
ك 2انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيلّ ،

وي ،تحقي  :حسن هنداوي.2/12 ،
حيان
ك 3انظر :التذييل والتكميل ي شرح التسهيل ،أبو ّ
ا(ندلسي الن ْح ّ
ّ
ك 2انظر :شرح الرضي لكا ية ابن الحاجب ،تحقي  :يحيي مصري.22/1 ،
الصبان.357/2 ،
ك 5انظر :حاشية الصبان عل شرح ا(شموني (لفية ابن مالك ،ابن
ّ
ك 2انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني.222/3 ،
ك 7انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.7/3 ،

ي بن سهل كت311هت  ،وهو صاحب كتاب معاني القرآن ،انظر :إنباه الرواة
ك 8هو أبو إسحا إبراهيم السر ّ
عل أنباه ُّ
النحاة ،جمال الدين القفطي ،132/1 ،البلغة ي تراجم أئمة الن ْحو واللُّغة ،الفيروز أبادي ،ص.53
بني مجاشع بن دارم ،انظر :طبقات

المجاشعي كت215ه  ،مول
ك 3هو أبو الحسن سعيد بن لم ْسعدة
ّ
الن ْحويين واللُّغويينُّ ،
ي ،ص ،72وأخبار الن ْحويين البصريين ،السي ار ي ،تحقي  :طه الزيني وآخرون،
الزّب ْيد ّ
ص.22
الخثعمي كت581ه  ،اإلمام المشهور صاحب كتاب
ك 12هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب
ّ
الروض ا(ن ي شرح سيرة رسول اهلل_ صل اهلل عليه وسلم_ انظر :و يات ا(عيان ،ابن خلكان ،تحقي :
إحسان عباس.123/3 ،
وي كت725ه  ،الشيخ اإلمام الحا ظ
( )11هو أثير الدين أبو ّ
علي بن يوس الن ْح ّ
حيان ّ
محمد بن يوس بن ّ
العّْمة ريد عصره ،له كتاب البحر المحيط ،واتحا ا(ديب بما ي القرآن من الغريب ،التذكرة ،التقريب،
ُّ
النكت الحسان ،اللُّ لمحة ،التّكميل ي شرح التّسهيل ،انظر :وات الو يات ،صْح الدين ،تحقي  :إحسان عباس،
 ،78_71/2وانظر :الوا ي بالو يات ،الصفدي ،تحقي  :أحمد ا(رناؤط ،وتركي مصطف .175/5 ،
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جر المضا إليهك ، 1والمقصود بها" :الج ّر الكائن بسببها ألو يهلا"ك، 2
اإلضا ة عامل معنوي ي ّ
ورد بأن المعن إنما يصير إليه ،ويجعل عامْ عند تعذر اللفظ ،بحيث عمل المعن أبعد من

عمل االسمك. 3
إل
معن

ك2
قدر ال لجار ليرهك ، 5حيث لنظر
ّإال أن ابن مالك كت272ه ذهب إل أن الحر الم ّ
أن معناه ي ا(صل هو الموقع ي اإلضا ة ،إذ أصل كلْم زيد لْم حصل لزيد،

اإلضا ة قائم بالمضا

إليه (جل الحر ك ، 2ورد هذا بأن إضمار الجار ضعي ك 7؛

(نه يلزم عليه تقدير متعل للجار المقدر ،وهنا ال متعل لهك. 8

المضاف إليه
ُ
المضاف و ُ
المقصد الثالث :الفصل بين ُ

يرى جمهور ُّ
النحاة أن ا(صل هو اتّصال المضا
ك12
فصل بين أبعاض الكلمة ّإال ي
فصل بينهما ،كما ال ي ل
الكلمة الواحدة ذات جزأين  ْ ،ي ل
ضرورة الشعرك. 11
بالمضا

إليهك 3؛ (نهما بمنزلة

السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،213/2 ،وانظر :شرح
الج لوامع،
ك 1انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ي.272/1 ،
التصريح عل التوضيح ،خالد ا( ْزلهر ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.213/2،
الج لوامع،
ك 2له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ي ،تحقي  :نوا الحارثي573/2 ،
ك 3انظر :شرح شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ل
الج ْو لجر ّ

الجياني ك272ه  ،أحد ا(ئمة ي علوم
الطائي
محمد بن عبد اهلل ابن مالك
( )4هو أبو عبد اهلل جمال الدين ّ
ّ
ّ
ا(لفية ي الن ْحو ،وتسهيل الفوائد ،والض لرب ي معر ة لسان العرب ،والكا ية الشا ية،
العر ّبية ،وأشهر كتبه
ّ
انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.233/2 ،
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي213/2،
الج لوامع،
ك 5انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج لمع ل
ّ
ك 2انظر :شرح الرضي لكا ية ابن الحاجب ،الرضي25/1 ،

ادي ،تحقي  :يس أبو الهيجاء وآخرون ،ص.222
( )7انظر :قواعد الم ل
ط لار لحة ي الن ْحو ،ابن لإياز ل
الب ْغ لد ّ
ي ،تحقي  :نوا الحارثي572/2 ،
ك 8انظر :شرح شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ل
الج ْو لجر ّ
هلي.512/1 ،
ك 3انظر :إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قليام ل
محمد ل
الج ْوزّيةّ ،
الس ّ
ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان82/2 ،
ك 12انظر :دليل السالك إل
ّ
ك 11انظر :شرح ابن طولون عل
ص.272

ألفية ابن مالك ،282/1 ،وانظر :الن ْحو وكتب التفسير ،إبراهيم ر يده،
ّ
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ّإل أن هناك سبع مسائل للفصل ،منها ثالث جائزة في السعة ،وهي:

أول:
ً

صل المصدر المضا

إل

اعله بمفعول به ،كقوله تعال  :قَ ۡت َل أَ ۡو َٰلَ ِد ِهمۡ

ُش َر َكآئ ِهمۡ  ك ، 1حيث صل المفعول به كأوالدهم بين المصدر المضا

كقتل والمضا

كشركائهم ك. 2

إليه

أو ظر ا ،كقول بعضهم" :ترك يوما لن ْفسك وهواها سعي لها ي رداها" ،حيث صل
الظر بين المصدر المضا كترك والفاعل ك لن ْفسك ك. 3
ثانيـــا :صتتل استتم الفاعتتل المضتتا
ً
ت َۡح َس لنَ َّن َّ
ٱََ ُم ۡخلِللََ َو ۡع ل ِد ِ ُر ُس للَ ٓۥُ

المضا

كمخل

إل ت مفعولتته ا(ول بمفعولتته الثتتانيك ، 2كقولتته تعتتال  :فلللا
ك ، 5حيتتث صتتل المفعتتول الثتتاني كوعتتده بتتين استتم الفاعتتل

ومفعوله ا(ول كرسله ك. 2

أو ظر ا ،كقول الشاعر:

ون ْن وم ْدحتي
لر ْشني ل
بخ ْير ال أك ل
حيث صل الظر كيوما بين اسم الفاعل كناحت ومفعوله كصخرة

ك7

لكناحت يوما صخرة ب لعسيل

ك. 8

ثالثت تتا :الفصت تتل بالقست تتم مثت تتل :كهت تتذا لت تتْم _ واهلل_ زيت تتد  ،حيت تتث صت تتل بت تتين المضت تتا
والمضا

إليه كزيد بالقسم كواهلل ك. 3

كلت تتْم

أما المسائل التي تختص بالشعر هي:

رابعا :الفصل با(جنبي ليس معموال للمضا  ،سواء أكان اعْك ، 12كقول الشاعر:
ك1

إ ْذ لن لجْله لن ْع لم لما لبخْل

الداه به
ام لو ل
أ ْلن لج ل
ب أي ل

ك[ 1ا(نعام ،]137 :حسب قراءة ابن عامر ،وهذه القراءة متواترة صحيحة ،انظر :الن ْحو والص ْر
ي ،رابية ر يع ،ص.223
الم ْه ّدو ّ
عمار ل
ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان. 82 /2 ،
ك 2انظر :دليل السالك إل
ّ

عند ابن

الشيخ البقاعي.153/3 ،

ي ،تحقي  :يوس
ك 3انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
محمد عبد الحميد.83/3،
ك 2انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك[ 5إبراهيم.]27 :

ك 2انظر :شرح ابن طولون عل

ألفية ابن مالك ،ابن طولون ،تحقي  :عبد الحميد الكبيسي ،281/1 ،وانظر:

ي ،رابية ر يع ،ص.232
الم ْه لدو ّ
الن ْحو والص ْر عند ابن عمار ل
ك 7هكذا ورد البيت بْ نسبة ي ُّ
الج لوامع ،أحمد بن أمين الشنقيطي،
الد لرر اللّ لوامع عل له ْمع الهل لوامع شرح لج ْمع ل
 ،122/2ك لر ْشني  :أصلح لي حالي ،ك لعسيل  :مكنسة العطار الذي يجمع به العطر.
ي.732 /1،
ك 8انظر :شرح التصريح عل التوضيح  ،خالد ْ
ا(زله لر ّ
ألفية ابن مالك ،ابن طولون ،تحقي  :عبد الحميد الكبيسي.282/1 ،
ك 3انظر :شرح ابن طولون عل
ّ
محمد عبد الحميد.328/1 ،
ك 12انظر :شرح ا(شموني عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ا( ْشموني ،تحقي ّ :
21

حيث صل با(جنبي كوالداه وهو اعل لكأنجب بين المضا

كإذ نجْه  ،والتقدير :أنجب والداه به أيام إذ نجْهك. 2

كأيام والمضا

أو مفعوال ،كقول الشاعر:

إليه

ك3

اء الم ْزلنة الرص
اك ريقلتها
المس لو ل
لك لما تل ل
تل ْسقي امتياحا لن لدى ْ
ضم لن لم ل
حيث صل با(جنبي كالمسواك وهو مفعول لكتسقي بين المضا كندى والمضا

إليه كريقتها  ،والتقدير :تسقي ندى ريقتها المسواك ك. 2
أو ظر ا ،كقول الشاعر:

لك لما خط الكتلاب ب لك ا لي ْوما
حيث صل با(جنبي كيوما وهو ظر

ك5

ي يقارب أو يزيل
ليهود ّ
لكخط بين المضا كك ا والمضا

يهودي  ،والتقدير :كما خط الكتاب يوما بك ا
يهوديك. 2
ك
ّ
ّ
خامسا :الفصل بفاعل المضا ك ، 7كقول الشاعر:
إن لرْأي لنا لْلهلوى من ا
طب
ما ْ

إليه

ك8

صب
وال لعد ْم لنا قل ْه لر لو ْجد ل

ك 1البيت لألعش ي ديوانه ،ص ،235و ُّ
الد لرر اللوامع عل
 ،122/2كلن لجْه  :نسْه.
ي735/1 ،
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ

الشنقيطي،
الج لوامع،
له ْمع الهلوامع شرح لج ْمع ل
ّ

ي ،735/1 ،و ُّ
الد لرر اللّ لوامع
ك 3البيت لجرير ي ديوانه ،ص ،325وشرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ألفية ابن مالك،
الشنقيطي ،122/2 ،وبْ نسبة ي أوضح المسالك إل
الج لوامع،
ّ
عل له ْمع الهل لوامع شرح لج ْمع ل
ّ
ألفية ابن مالك،
البقاعي ،157/3 ،وشرح ا( ْشموني عل
ي ،تحقي  :يوس الشيخ
ّ
ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
ا( ْشموني.182/2 ،

ي .732/1
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ك 5البيت (بي حية النميري ي اإلنصا ي مسائل الخْ بين النحويين :البصريين والكو يين ،أبو البركات
ي ،732/1 ،والكتاب ،س ْيلب لوّيه ،تحقي  :عبد
ي ،353/2 ،وشرح التصريح عل التوضيح ،خالد بن ْ
ْ
ا(زلهر ّ
ا(نلبار ّ
السْم هارون ،113/1 ،و ُّ
الشنقيطي ،121/2 ،وبْ نسبة
الج لوامع،
الد لرر اللّ لوامع عل له ْمع الهل لوامع شرح لج ْمع ل
ّ
البقاعي ،153 /3 ،وشرح
ي ،تحقي  :يوس الشيخ
ي أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ

ألفية ابن مالك ،ا( ْشموني.182 /2 ،
ا( ْشموني عل
ّ
ي.732/1 ،
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ

البقاعي.153/3 ،
ي ،تحقي  :يوس الشيخ
ك 7انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
ك 8ورد البيت برواية كو لج ْدنا  ،وبْ نسبة ي ُّ
الشنقيطي،
الج لوامع،
الدرر اللوامع عل له ْمع الهل لوامع شرح لج ْمع ل
ل
ّ
ألفية ابن مالك ،ا( ْشموني ،187/2 ،وشرح التصريح عل التوضيح ،خالد
عل
وني
 ،122/2وشرح ا( ْشم
ّ
ي.732/1 ،
ْ
ا(زلهر ّ
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حيث صل بين المضا

المصدر كقهر والمضا

إليه كصب بفاعل المضا

ويحتمل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعولك ، 1كقول الشاعر:

أحل لشيء
ْ
إن يكن الانكاح ل
الشاهد :نكاحها مطر حرام.

كوجد .

(2

كاحها مطر لح لرام
ّ
إن ن ل

إن نكاح مطر
وجه االستشهاد:
ْ
جاءت كمطر بالنصب والر ع ،والتقدير ي النصبْ :
إن نكاح مطر إياها.
هي ،أما ي الر ع ْ

سادسا :الفصل بالنعتك ، 3كقول الشاعر:

شيخ ا(باطح طالب
من ابن أبي ْ

ي لس ْيفله
نجوت وقد لبل الم لراد ُّ
الشاهد :أبي شيخ ا(باطح طالب.

وجه االستشهاد :حيث صل بين المضا

كأبي والمضا

ا(باطح  ،والتقدير :من ابن أبي طالب شيخ ا(باطحك. 5

إليه كطالب بالنعت كشيخ

سابعا :الفصل بالنداءك ، 2كقول الشاعر:

و ا لك ْعب ب لجير م ْنقذ لك م ْن
الشاهد :و ا لك ْعب ب لجير.

تل ْعجيل ت ْهل لكة والخْلد ي لسقر

وجه االستشهاد :حيث صل بين المضا

والتقدير :و ا ب لجير يا لك ْعبك. 8

كو ا

والمضا

ك2

ك7

إليه كب لجير بنداء ك لك ْعب

محمد عبد الحميد.323/1 ،
ك 1انظر :شرح ا( ْشموني عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ا( ْشموني ،تحقي ّ :
علي بن الحسن البصري،
ك 2البيت لألحوص ،انظر :العقد الفريد ،ابن عبد ربه ،87/7 ،والحماسة البصرّيةّ ،
تحقي  :مختار الدين أحمد.223/2 ،

محمد عبد الحميد.328/1 ،
ك 3انظر :شرح ا( ْشموني عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ا( ْشموني ،تحقي ّ :
ي ،737/1 ،و ُّ
امع
ك 2البيت لمعاوية بن أبي سفيان ي شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
الد لرر اللّ لو ل
ألفية ابن مالك،
الشنقيطي ،122/2 ،ويْ نسبة ي شرح ا(شموني عل
الج لوامع،
ّ
عل له ْمع الهل لوامع شرح لج ْمع ل
ّ
محمد عبد الحميد.82 /3 ،
 ،38/2وشرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ي.737/1 ،
ك 5انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ألفية
ك 2انظر :شرح ا( ْشموني عل
ّ
ك 7البيت لب لجير بن زهير ي ُّ
الد لرر

محمد عبد الحميد.323/1 ،
ابن مالك ،ا( ْشموني ،تحقي ّ :
الشنقيطي ،123/2 ،وبْ
الج لوامع،
اللّ لوامع عل له ْمع الهل لوامع شرح لج ْمع ل
ّ

ألفية ابن مالك ،ابن
ألفية ابن مالك ،ا( ْشموني ،182/2 ،وشرح ابن عقيل عل
نسبة ي شرح ا( ْشموني عل
ّ
ّ
محمد عبد الحميد.82/3 ،
عقيل ،تحقي ّ :
محمد عبد الحميد.82/3،
ك 8انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
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الجر لضرورة الشعر ،معلالين
تضايفين بغير ظر وحر
أجاز الكو يون الفصل بين الم
ْ
ّ
كثير ي أشعارها ،خْ ا للبصريين بعدم جوازه ،م ا
حتجين ذلك بأن
ذلك؛ (ن العرب قد استعملته ا
بينهما ،وانما جاز الفصل بينهما بالظر
أن يفصل ل
المتضايفين بمنزلة الشيء الواحد ْ ،يجوز ْ
الجرك. 1
وحر
ّ

وذهب بعض المحدثين كعباس حسن إل ا(خذ برأي البصريين" ،حرصا عل وضوح

مما ال شك يه أن الفصل
المعاني ،وجريا عل مراعاة النس ا(صيل ي تركيب ا(ساليبّ ،
بين المتضايفين ال يخلو من إسدال ستار ما عل المعن ال يرتفع وال يزول إال بعد عناء كري
يقصر أو يطول ،وأن ا(سلوب المشتمل عل
ك2

اليوم"

.

الفصل لريب عل

اللسان واآلذان ،وال سيما

ا(صل ي اإلضا ة عدم الفصل بينهما ،واالّ ل لما
وتلميل الباحثة إل رأي البصريين؛ (ن
ل
تضايفين ،كي يقبلها الذو حين ليتم الفصل لبينهما؟! وانما جمال الفصل ليكمن ي
سمّيا الم
ْ
الجر ي اإلضا ة
الجر كما نجده جليًّا ي اإلضا ة المعنوية ي تقدير معن حر
حر
ّ
ّ
يعطيها قيمتها ووظيفتها ،وهي ي ا(صل خالصة من االنفصال.

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

اللفظية أو لير المحضة أو المجازية.

أول :اإلضافة المعنوية أو المحضة أو الحقيقية
ً
قدر يوصل
بأن يكون ثلّم حر إضا ة م ّ
وهي التي يكون المعن يها موا قا للفظ ،وذلك ْ
إن كان المضا إليه معر ة،
أمر معنويا وهو التعري
معن ما قبله إل ما بعده؛ (نها تفيد ا
ْ
إن كان المضا إليه نكرة؛ لذا سميت المعنويةك. 3
والتخصيص ْ

( )1انظر :اإلنصا

ي مسائل الخْ

ي.352/2 ،
بين النحويين البصريين والكو يين ،أبو البركات ْ
ا(نلبار ّ

( )2الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.58/3 ،
صل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب ،122/2 ،وشرح التصريح عل التوضيح ،خالد
ك 3انظر :شرح المفل ّ
محمد عبد الحميد،22/3 ،
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي :
ي ،273/1 ،وشرح ابن عقيل عل
ْ
ّ
ا(زلهر ّ
ّ
وانظر :إيضاح المشكل من المقرب ،ابن عصفور ،تحقي  :جميل عويضة ،ص.223
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وسميت المحضة؛ (نها ال ينوى بها انفصال المضا

من المضا

اإلضا ة المعنوية ائدتها نسبة خصوصية بين المضا

والمضا

إليه ،بمعن

أن

المضا خال من ضمير مستتر يفصل بينهماك 1؛ ل لما بين طر يها م ْن قوة االتّصال
واالرتباطك ، 2وأيضا قد تسم حقيقية؛ "(ن الغرض منها نسبة المضا إل المضا إليه"ك. 3
مخاطبك يه ،وهذا المعن
وبين
ل
بينك ل
واضا ته إل نكرةك. 2

إليه راجعة إل عهد

يفيده كأل  ْ ،يجوز الجمع بينهما ،وال يجوز تعريفه

وتتجلى هذه اإلضافة في ثالثة أنواع ،وهي:
 .1نوع يفيد تخصيص المضا

أو تعريفه ،أي تخصيصه بإضا ته إل

نكرة نحو :كلْم

امرأة  ،غْم هنا اكتسبت التخصيص بعد إضا تها إل نكرة ،وتعريفه بإضا ته إل معر ة
بعد إضا تها إل

معر ة ،وهذا النوع هو

نحو :كلْم زيد  ،غْم هنا اكتسبت التعري

دون تعريفه ،وهذا النوع يكون عل

قسمين تبعا للمضا ،

الغالب عند النحويينك. 5

 .2ونوع يفيد تخصيص المضا
هما:

أ .أن يكون المضا

قابْ للتعري

ولكن يجب تأويله بنكرة ،وضابطه أن يقتع موقتع متا ال

ك2
تز ،نح تتو :ك لك ت ْتم لناق تتة
تأن يق تتع ح تتاال ،نح تتو :كج تتاء لزْي تتد لو ْح ت لتده  ،أو تميي ت ا
يك تتون معر تتة  ،ك ت ْ
لولصتيلها  ،أو معطو تتا علت متتدخول رب ،مثتتل :كرب لرجتل وأخيتته  ،أو استتما لتتْ النا يتتة

للجنسك ، 7كقول الشاعر:

أباْلموت الذي ال بد أاني

ك8

مْ ال لأباك ت لخ او يني

خباز ،تحقي  :ايز دياب ،ص.252
ك 1انظر :توجيه اللُّ لمع ي شرح كتاب اللُّ لمع ،ابن ال ّ
ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان.37/2 ،
ك 2انظر ،دليل السالك إل
ّ

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.122/2،
ك 3جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني ،228/3،وشرح ا( ْشموني ّ
صل ،ابن الحاجب ،تحقي  :موس العليلي.223/1،
ك 2انظر :اإليضاح ي شرح المفل ّ
الحارثي.577 /2 ،

ي ،تحقي  :نوا
ك 5انظر :شرح شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ا ل
لج ْو لجر ّ
ي ،تحقي  :محمد عاشور ،ص.175
ك 2انظر :شرح شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ابن هشام ا(نصار ّ

ك 7انظر :المرجع الساب  ،ص ،175وانظر :اإل ادة من حاشيتي ا(مير وعبادة عل شذور الذهب ،ابن هشام
محمد كيْني ،ص.225
ا(نصار ّ
ي ،تصني ّ :
ك 8نسب البيت (بي حية النميري ي الخصائص ،ابن جان ْي ،322/1 ،وهو لير موجود ي ديوانه ،وكذلك
ُّ
ي :تحقي  :أحمد عطار،2257/2 ،2221/2 ،1282/2 ،
ي الصحاح تاج اللغة وصحاح العر ّبية ،ل
الج ْو لهر ّ
و ي لسان العرب ،ابن منظور ،123/15 ،12/12 ،212/11 ،و ي إيضاح شواهد اإليضاح ،القيسي ،تحقي :
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ال أبا لك ،والدليل عل

هنا نجد سقوط الْم الم ْق لح لمة ي التركيب كال لأباك  ،والمعن
ذلك ما ذكر سيبويه أن العرب قد تقول :كال أباك  ،ي معن ال أبا لكك ، 1ا(ب مضا
الكا

إل

بدليل ظهور الْم ،والْم هنا م ْق لح لمة ال لع لم لل لهاك ، 2وأقحمت توكيدا لمعن اإلضا ةك. 3

ب .أن يكون المضا

متولْ ي اإلبهام ،نحو :كلير و مثل إذا أريد بهما مطل المماثلة

والمغايرة ال كمالهما من كل وجهك" ، 2وكل ما هو بمعناهما من نظيرك وشبهك وسواك

ك5
اص لن شيئا بعينه،
ضفن إل المعار لم ليتلعر لن؛ ل
وشبهها"  ،لإنهن إذا أ ل
(نهن لم يخص ل
ك2
ثلك له لنا كمثل توص بالنكرةك 7؛
لهن نكرات مبهمة  ،وذلك قولك :ك لمررت ب لرجل م ل
الخصوصية؛
الغ ْيرية تقدر بين كل شيئين ،عند تولل اإلبهام يتعذر اعتبار
(ن الم ْثلّيةل و ل
ّ

إال إذا وص ل المضا بمماثلة المضا إليه أو بمغايرتهك ، 8حينئذ يمكن اعتبار
ك3
ب
صوصية يتعر نحو كمررت بعبد اهلل مثل لك
الخ
 ،وقوله تعال  :غ َۡي ِر ۡٱل َم ۡغضُو ِ
ّ
ضآلِّينَ  ك. 12
َعلَ ۡي ِهمۡ َو ََل ٱل َّ

معاني اإلضافة المعنوية
التميمي ،تحقي  :رمضان
محمد القزاز
محمد الدعجاني ،282/1 ،وبْ نسبة ي ما يجوز للشاعر ي ضرورةّ ،
ّ
ّ
ُّ
محمد إبراهيم،
عبد التواب ،وصْح ّ
الدين الهادي ،ص ،313و ي الكامل ي اللغة وا(دب ،الم ابرد ،تحقي ّ :

 ،122/3و ي العقد الفريد ،ابن عبد ربه ا(ندلسي ،315/2 ،و ي شرح ديوان الحماسة ،المرزوقي ،تحقي :
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون،122/2 ،
لريد الشيخ ،ص ،352و ي خزانة ا(دب ولب لسان العرب،
ّ
.127/2 ،125/2

ك 1انظر :الكتاب ،سيبويه ،تحقي  :عبد السْم هارون.272/2 ،

عياد الثُّبيتي ،ا.832/
ك 2انظر :البسيط ي شرح الجمل ،ابن أبي الربيع ،تحقي ّ :
وي ،تحقي  :حسن الهنداوي.11/12 ،
ك 3انظر :التذييل والتكميل ي شرح التسهيل ،أبو حيان
ا(ندلسي الن ْح ّ
ّ

محمد عبد الحميد ،72/3،وانظر:
ك 2انظر أوضح المسالك إل ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
ي ،تحقي ّ :
ي ،تحقي  :نوا الحارثي.578 /2 ،
شرح شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ا ل
لج ْو لجر ّ
ك 5شرح الرضي لكا ية ابن الحاجب ،تحقي  :يحيي مصري883/1 ،

السراج ،تحقي  :عبد الحسين الفتلي.5/2 ،
ك 2انظر :ا(صول ي النحو ،ابن ّ
ي.278/1 ،
ك 7انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ

دارة ،ص.121
صل ي علم العربية ،الزلم ْخ لشر ّ
ك 8انظر :المفل ل
ي ،تحقي  :خر قل ل
دارة.332 _331/1 ،
ك 3انظر :أمالي ابن الحاجب ،ابن الحاجب ،تحقي  :خر قل ل
ك[ 12الفاتحة]7 :
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قلسم ُّ
سم أيضا
المعنوية ثْثة أقسام ،ب لناء عل تقدير حر
ّ
الجر ،والم ل
النحاة اإلضا ة ل
حر اإلضا ة الواقع بين المتضايفين ي الربط بينهما ،وهذا التقدير يحتاج منا إل تذو ي
همه ومعر ة القارئ به ،لب ْي لد أنه يجب التقاط الخيوط التي تلقبع خل ل هذا الحر  ،وذل لك يرجع
حيوية نابعة من تعدد معناه ،يضيء
إل السيا الذي يكش عن لموض الحر  ،ليكسبه
ّ
نحوية تشغلها بها ،بناء عل الضابط الذي يحوي هذه اإلضا ة ،وقد سميت كل
للكلمة وظيفة
ّ
إضا ة بداللة معن
بمعن

ي.

الحر  ،كاإلضا ة الْمية بمعن

الْم ،والبيانية بمعن

م ْن ،والظر ية

اإلضافة الالمية (بمعنى الالم)
وهي التي معناها المْلك واالستحقا واالختصاص ،حيث إن الم اإلضا ة تضي

الملك

إل المالك ،مثل قولك :كمال زيد  ،بمعن المال لزيد ،أي يملكه ،وأيضا كأبوه  ،وكابنه  ،بمعن
أب له وابن له ،وكذلك تضي

ما استح

من ا(شياء إل

مستحقه كقولكك : 1كالغْم لك ،

وكالعبد لك  ،بمعن هو عبدك ،وهو أخ له ،يصير نحو هو أخوك ،يكون مستحقا لهذا كما

يكون مستحقا لما يملكك. 2

واالستحقا أعم من الملك؛ (ن ك ّل مالك مستح لملكه ،وليس كل مستح مالكا عل
نحو :كلْم زيد  ،يكون المعن كلْم لزيد  ،ومعن ك سرج الدابة أي كسرج للدابة ك. 3

اإلضافة البيانية (بمعنى من)

وهي التي معناها بيان النوعك ، 2مثل :كهذا ثوب لخ ّز ،وسوار ذهب بمعن كهذا ثوب من
ك5
ضابطهلا بكون المضا بعضا من المضا إليه مع صحة
ّ
الخز  ،وسوار من ذهب  ،وأما ل
الخز ،وكذلك السوار بالنسبة إل
إطْ اسمه عليه واإلخبار به عنه ،هنا الثوب بعض
ّ
ك2
تحرز من قولك :كيد زيد ؛ (نها إضا ة
ا
أن يصد عل البعض اسم الكل،
الذهب  ،بشرط ْ

الزّجاج ّي ،تحقي :
ك 1انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب ،122/2 ،وانظر :الْماتّ ،
مازن المبارك ،ص.123

ك 2انظر :الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.217/2 ،
ك 3انظر :المرتجل ي شرح الجمل ،ابن ال لخ ّشاب ،تحقي  :علي حيدر ،ص.222
ادي ،تحقي  :يس أبو الهيجاء وآخرون ،ص.222
( )4انظر :قواعد الم ل
ط لار لحة ي الن ْحو ،ابن لإياز ل
الب ْغ لد ّ
ك 5انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب ،122/2 ،وانظر :اللُّ لمع ي العر ّبية ،ابن جان ْي،
تحقي  :حامد مؤمن ،ص.137
السيد.88/3 ،
محمد عطا ،وطار
ّ
ك 2انظر :شرح التسهيل ،ابن مالك الطائي ،تحقي ّ :
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بعض إل كل ،ويد ال تصد عل زيد ،هي بمعن الْمك ، 1هذا ما لج لن لح إليه كل م ْن ابن
الفارسي كت377ه ك ، 3وكثير من المتأخرين ،خْ ا لقول ابن كيسان
السراج كت312ه ك 2و
ّ
كت233ه ك ، 2والسي ار ي كت328ه ك : 5إنها تأتي بمعن من؛ (ن المضا جزء من
المضا

إليهك. 2

أن يقع
كما أن من شرط هذه اإلضا ة بعد تفكيكها بإظهار التنوين ي المضا ْ ،
خبر عنه ،نحو :كعندي ثوب خز أو كالثوب خز ك ، 7كما
المضا إليه صفة للمضا أو ا
يصح ي هذه اإلضا ة إتباع المضا

التمييزك. 8

إليه للمضا

بدال أو عط

بيان ونصبه عل الحال أو

وبما أن المقصود من اإلضا ة بيان الجنسك ، 3إن كمن التي تتضمنها اإلضا ة هي

أن ليص لح إطْ اسم المجرور بها عل المبين"ك ، 12كما ي قوله
الت ْبيينية" ،وشرط كمن المبي لانة ْ
ٱجتَنِن ْ
ٱجتَنِن ْ
ُوا قَ ۡو َل ُّ
س ِمنَ ۡٱۡلَ ۡو َٰثَ ِن َو ۡ
تعال  :فَ ۡ
ورك. 11
ُوا ٱلرِّ ۡج َ
ٱلز ِ

الشعار.172/2 ،
ك 1انظر :شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور ،قدم لهّ :واز ّ
السراج كت312ه  ،وله كتاب ي أصول النحو ،انظر :إنباه الرواة عل
محمد بن السر ّ
ي ّ
( )2هو أبو بكر ّ
أنباه ُّ
النحاة ،القفطي.122 _125/3 ،

الفارسي كت377هت وهو إمام الن ْحو ،وله كتاب اإليضاح
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار
علي ل
ّ
ك 3هو أبو ّ
الحجة ي القراءات ،انظر :إنباه الرواة عل أنباه النحاة ،القفطي،
والتكملة ،وكتاب المقصور والممدود ،وكتاب
ّ
.323 _328/1
محمد بن أحمد بن لك ْيسان كت233ه  ،وكان بصريًّا كو يًّا ،وله كتاب المه ّذب وكتاب
ك 2هو أبو
ل
الحسن ّ
الحقائ  ،وكتاب لريب الحديث ،انظر :طبقات النحويين واللُّغويينُّ ،
ي ،ص ،153وانظر :إنباه الرواة عل
الزلب ْيد ّ
القفطي.58/3 ،
أنباه النحاة،
ّ

الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان كت328هت  ،وله كتاب شرح كتاب سيبويه ،انظر :طبقات
ك 5هو أبو السعيد
ل
النحويين واللغويينُّ ،
ي ،ص.113
الزلب ْيد ّ
محمد بركات332/2 ،
ك 2انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك 7انظر :المرتجل ي شرح الجمل ،ابن الخشاب ،تحقي  :علي حيدر ،ص.222
ك 8انظر :شرح حسن الكفراوي عل متن اآلجرومية ،الكفراوي ،ص.113
ي ،تحقي  :ايز ارس ،ص.72
( )9انظر :شرح ملحة اإلعراب ،الحرير ّ
ضي.882/1 ،
ضي لكا ية ابن الحاجب ،الر ّ
ك 12شرح الر ّ
ك[ 11الحج.]32 :
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بمعن

الْم أن المضا

وأهم لما يميز هذه اإلضا ة عن التي بمعن
باسم المضا إليه ،نحو :ك لدار زيد  ،الدار ال تسم زيدا ،ناهيك عل أن المضا

كباب لساج  ،الباب من الساج لساجك. 1
كمن يسم باسم المضا إليه ،نحو :ل
اإلضافة الظرفية (بمعنى في)

إليه ظر ا للمضا ك ، 2تفيد زمان المضا

الْم ال يسم
بمعن

أو مكانهك، 3

وضابطهلا أ ْن يكون المضا
ل
ك2
كقلوله تعال  :ت ََربُّصُ أَ ۡربَ َع ِة أَ ۡشه ُُۖر ، تكون بمعن التللربُّص ي أربعة أشهر ،وقوله تعال :
ص ِحنَ ِي ٱلس ِّۡج ِنك ، 5ونجد أن أكثر النحاة ألفلوها بحجة أن الظر يمكن حمله عل معن
َٰ يَ َٰ َ
الْم توسعا ،عليه سيبويه وجمهور النحاةك ، 2لير أن طائفة قليلة من ُّ
النحاة أثبتوا وجودها،

جاني كت271ه
منهم عبد القاهر الج ْر ّ
السيوطيك 11وليرهم.
هشامك ، 12و
ّ

ك7

ك12

 ،وابن الحاجب كت222ه
بحملها عل

أنها بمعن

ك8

 ،وابن مالكك ، 3وابن

الْم قائْ :ال نقول :إن

وقد أنكرها الرض ّي كت282ه
إضا ة المظرو إل الظر بمعن ك ي ؛ إن أدن مْبسة واختصاص تلكمن ي اإلضا ة

ك 1انظر :توجيه اللُّ لمع ي شرح كتاب اللُّ لمع ،ابن الخباز ،تحقي  :ايز دياب ،ص.252
محمد
ك 2انظر :اإل ادة من حاشيتي ا(مير وعبادة عل شذور الذهب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ي ،تصني ّ :
كيْني ،ص.222
ك 3انظر :جامع الدروس العربية ،مصطف الغْييني.227/3 ،
ك[ 2البقرة.]222 :
ك[ 5يوس .]21 :

الصبان.353/2 ،
ك 2انظر :حاشية الصبان عل شرح ا(شموني (لفية ابن مالك ،ابن
ّ

السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،522/2 ،وهو أبو
الج لوامع،
ك 7انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
محمد الج ْر لجاني كت271هت  ،وهو واضع أصول البْلة ،وكان من أئمة
بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ّ
الن ْحو ،والعوامل المئة ،انظر :ا(عْم،
اللُّغة ،وله كتاب أسرار البْلة ،وكتاب دالئل اإلعجاز ،والجمل ي ل
ا
الزرْكل ّي.23 _28/2 ،
ك 8انظر :شرح الرضي لكا ية ابن الحاجب ،الرضي ،873/1،هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن
الكردي كت222هت  ،وهو صاحب كتاب الكا ية ،انظر :الوا ي بالو يات ،صْح الدين
أبي بكر بن يونس
ّ
الصفدي ،تحقي  :أحمد ا(رناؤوط وتركي مصطف  ،322 _321/13 ،و.322
محمد بركات ،ص.155
ك 3انظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك ،تحقي ّ :
ي ،تحقي  :يوس الشيخ البقاعي.72/3 ،
ك 12انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ

السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.522/2 ،
الج لوامع،
ك 11انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
الحاجب ،انظر:
ي كت282هت  ،وهو صاحب شرح الكا ية البن ل
حمد بن ل
الحسن الرضي ْ
ا(ستلراباذ ّ
ك 12هو م ّ
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون.23/1 ،
خزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
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بمعن الْم،
عل ذلك ُّ
كل
المضا

إليه

هي التي يقال لها إضا ة (دن مْبسة ،نحو :كوكب الخرقاء لسهيل ،وعْوة
ما لم يكن يه المضا إليه جنس المضا هي بمعن الْمُّ ،
كان
وكل إضا ة ل
ل
ك1
جنس المضا هي بتقدير كمن  ،من دون ثالث لهما .
يها ل

نجد أن اإلضا ة الظر ّية مختل
الحمل عل المختل يهك. 2
الظرو

ولعل السبب ي ذلك االختْ

يها عند ُّ
النحاة ،والحمل علت المتفت عليته أولت متن

مرده إل

التوسع ي الظرو  ،ذلك بأن ُّ
النحاة قسموا

متصر ة ولير متصر ة ،وجعلوا لكل من القسمين ضابطا يتميز به عن اآلخر،

الظر لير المتصر ال يستعمل ّإال منصوبا بتقدير ك ي .

كما أضا الكو يون إضا ة بمعن كعند  ،واستدلوا عل ذلك بقول العرب :كهذه شاة
لرقود الحْلب  ،أي لرقود عند الحْلبك ، 3لب ْي لد أن ابن عصفور كت223ه ك 2لوصفله بالباطل م لعلاْ
أن ليكون من باب الصفة المشبهلة باسم الفاعل ،وا(صل :لرقود لحْلبهلا ،وانما
بقوله :إنه يمكن ْ
جعل لرقودا مبالغةك ، 5مدلاْ عل ذلك بقوله
الرقاد عنده،
وص ل الحْلب بأنه لرقود لما كان ُّ
ل
ار ك ، 2الليل والنهار ال ليمكران وانما يم لكر يهما ،جع لْ ماكرين
تعال  :بَ ۡل َم ۡك ُر ٱلَّ ۡي ِل َوٱلنَّهَ ِ
الغةك. 8
لذلك مبالغةك ، 7وهذا ما جاء به أبو حيان بأن ا(صل ر عه عل الفاعلية مج ا
از للمب ل

ت آراء ُّ
الجر ي اإلضا ة بوجوده وعدم وجوده ،منهم لم ْن
النحاة حول تقدير حر
وتللب لاي لن ْ
ّ
يقصرها عل حر ين هما كالْم  ،وكمن  ،وهذا ما لج لن لح إليه كل من سيبويه ،وابن جان ْي ي
الثاني
قوله :ا(ول ضم اسم إل اسم هو ليره بمعن كالْم نحو :كدار عبد اهلل ألي لدار له ،و ّ

ضي881/1 ،
ضي لكا ية ابن الحاجب ،الر ّ
ك 1انظر :شرح الر ّ
السود ،ص.272
ك 2انظر :شرح ابن الناظم عل
ّ
محمد باسل عيون ّ
ألفية ابن مالك ،ابن الناظمّ ،
ك 3انظرُّ :
وي ،تحقي  :عبد الحسين الفتلي ،ص.118
النكت الحسان ي شرح لاية اإلحسان ،أبو حيان الن ْح ّ

اإلشبيلي حامل لواء العر ّبية با(ندلس
الحضرمي
وي
علي ل
ك 2هو أبو ل
الن ْح ّ
علي بن مؤمن بن ّ
ّ
ّ
محمد بن ّ
الحسن ّ
محمد بن شاكر
كت223هت  ،له كتاب الممتع ،وكتاب المقرب ،وكتاب شرح الجمل ،انظر :وات الو ياتّ ،
الملقب بصْح الدين ،تحقي  :إحسان عباس ،112 ،123/3 ،وانظر :البلغة ي تراجم أئمة الن ْحو واللُّغة،
الفيروز أبادي ،ص.213

الشعار.172/2 ،
ك 5انظر :شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور ،قدم لهّ :واز ّ
ك[ 2سبأ.]33 :
الشعار.172 /2 ،
ك 7انظر :شرح ج لمل الزجاجي ،ابن عصفور ،قدم لهّ :واز ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.522/2 ،
الج لوامع،
ك 8انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
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هو ضم اسم إل اسم هو بعضه بمعن كمن نحو :كهذا ثوب لخز  ،وكالثوب بعض الخ ّز ،
ك2
ك1
الج ْرمي كت225ه ك 3وجمهور ُّ
النحاةك. 2
ألي ثوب من لخز  ،وعليه ابن عصفور  ،و ل ّ
وهناك لمن صرح بعبارة التقدير ،قال :تقدر بكالْم  ،وتقدر بكمن وهو الجزولي

كت227ه

ك5

.

وأبطل ابن در ْست لوْيه كت327ه ك 2كونها عل معن حر ؛ للزوم كون ك ّل مضا
نكرة ،نحو :كثوب خز  ،يصير عل معن كمن أي ثوب من خز ،وكذلك كلْم زيد  ،أي
لْم لزيدك. 7

وردوا عل ما قاله ابن در ْست لوْيه :إنه ال يلزم ّإال إذا قال :إضا ة عل تقدير كمن وتقدير
كالْم ؛ (ن المقدر كالثابتك. 8
ب ابن الضائع كت 282ه ك 3إل أن اإلضا ة ال تكون ّإال بمعن كالْم قط ،وأن
ولذ له ل
كالْم معناها االختصاص والملك واالستحقا  ،حيث كان يق ادر كالْم ي كثوب ا
خز الثوب
مستل لح للخز بما هو أصلهك. 12

ك 1انظر :اللُّ لمع ي العربية ،ابن جان ْي ،تحقي  :ائز ارس ،ص.82
( )8انظر :المقرب ،ابن عصفور.223/1 ،

وي كت225هت  ،هو صاحب كتاب المختصر ي الن ْحو،
ك 3هو أبو عمر صالح بن إسحا
ل
مي الن ْح ّ
الج ْر ّ
انظر :إنباه الرواة عل أنباه ُّ
النحاة ،القفطي.82/2 ،
السود ،ص،273
ك 2انظر :شرح ابن الناظم عل
ّ
محمد باسل عيون ّ
ألفية ابن مالك ،ابن الناظم ،تحقي ّ :
ألفية
محمد بركات ،ص ،332وانظر :شرح ا( ْشموني عل
ّ
والمساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
محمد عبد الحميد.325/1 ،
ابن مالك ،ا( ْشموني ،تحقي ّ :
بخت
محمد ،ص ،131وهو أبو موس عيس بن ليل ْل ْ
ولي ،تحقي  :شعبان ّ
ك 5انظر :المقدمة الجزولية ،الجز ّ
الجزولي المغربي كت227هت  ،وهو صاحب المقدمة الجزولية ،انظر :إنباه الرواة عل أنباه ُّ
القفطي،
النحاة،
ّ
ّ
ّ
.378/2
وي كت327ه  ،وله كتاب اإلرشاد والهداية ،والهجاء،
محمد عبد اهلل بن جعفر بن در ْست لوْيه الفل لس ّ
ك 2هو أبو ّ
النحويين واللُّغويينُّ ،
انظر :طبقات ُّ
ي ،ص.112
الزلب ْيد ّ

محمد بركات ،ص.332
( )7انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
وي ،تحقي  :حسن الهندواي.12/12 ،
ك 8انظر :التذييل والتكميل ي شرح التسهيل ،أبو حيان الن ْح ّ

أندلسي،
اإلشبيلي كت282هت  ،عالم بالعربية،
علي بن يوس الكثامي
ك 3هو أبو ل
علي بن ّ
ّ
ّ
محمد بن ّ
الحسن ّ
للزّجاجي ،انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.333/2 ،
وله كتاب شرح كتاب سيبويه ،وكتاب شرح الج لمل ّ
ّ
وي ،تحقي  :عبد الحسين الفتلي ،ص.118
ك 12انظر :النكت الحسان ي شرح لاية اإلحسان ،أبو حيان الن ْح ّ
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أما ابن مالك ذهب إل

ثْثة أحر

أنها تقدر عل

كالْم ،من ،ي  ،وهذا ما نجده

متمثْ ي معظم ش ّراح ألفيته ،كابن هشامك ، 1وابن عقيل كت723ه
كت323ه ك. 3

ك2

وني
 ،وا( ْشم ّ

وتميل الباحثة إل رأي ابن مالك بأن اإلضا ة تقدر عل ثْثة أحر الْم ومن و ي،
جر متخيل يوصل المعن بين المتضايفين ،حسب الذو  ،وهذا الحر

(نه ال ب ّد من حر
المتقدر يحتاج مّنا إل تذو و همه حسب السيا  ،والضابط المتمثل ي هذه اإلضا ة.
معن

كا

التشبيه،

تشبيهية عل
ولهذا السبب ذهب الغْييني إل أن هناك إضا ة
ّ
كانتثر ل ْؤلؤ الدمع عل لورد الخدود ك. 2
وضابطها أن يضا ل المشبه به إل المشبه ،نحو:
ل
ي كت325ه ي شرحه بأن اإلضا ة عند أبي
والغريب ما
ذهب إليه الشيخ خالد ْ
ل
ا(زلهر ّ
حيان إل أن اإلضا ة
حيان ال تقدر بحر من حرو الجر وال بنيته ي قوله " :وذهب أبو ّ
ّ
ليست عل تقدير حر مما ذكروه وال عل نيته"ك. 5

حيان بظاهر العبارة دون المعن ،
وأظن أنه أخذ هذا النص من ارتشا الض لرب (بي ّ
ليست عل تقدير
حيان ":والذي أذهب إليه أن اإلضا ةل تفيد االختصاص ،وأنها
ْ
يقول أبو ّ

حر كمن ما ذكروه ،وال عل نيته"ك. 2

حيان استعرض ي حديثه عن آراء
ولكي نوضح النص بمعناه
الحقيقي ،نرى أن أبا ّ
ّ
ُّ
كيد لزْيد عل رأي ابن لك ْيسان والسي ار ّي ،بأنها إضا ة
النحاة ي تقديرهم لحر الجر ي إضا ة ل
السراج،
بعض إل كل ،بمعن كمن  ،وا ْن لم يصح بها اإلخبار ،خْ ا ل لما ذهب إليه ابن ّ
الفارسي وأكثر المتأخرين بأنها إضا ة بمعن كالْم نحو :كثلوب لخٍّز  ،ثم لع لرض رأي شيخه
و
ّ
ابن الضائع بأن اإلضا ة بمعن كالْم  ،ومعن كالْم االستحقا  ،والملك نوع من أنواع
الشيخ البقاعي.72/3 ،

ي ،تحقي  :يوس
ك 1انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
محمد
ك 2انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
محمد عبد الحميد ،23 /3 ،هو أبو ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
القرشي كت723هت  ،هو من أئمة النحاة ،وصاحب
محمد
بهاء الدين عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ّ
ّ

شرح ألفية ابن مالك المسم بشرح ابن عقيل انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.32/2 ،
محمد بن عيس
ك 3شرح ا( ْشموني ( ّ
لفية ابن مالك ،ا( ْشموني ،123/2 ،هو أبو ل
علي نور الدين بن ّ
الحسن ّ
ألفية ابن مالك ،انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.12/5 ،
ا(
شموني كت323هت  ،صاحب شرح ّ
ّ
ك 2انظر :جامع الدروس العربية ،مصطف الغْييني.227/3 ،

ي.272/1 ،
ك 5شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
محمد ،ورمضان عبد التواب،
وي ،تحقي  :رجب
ك 2ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
ّ
ص.1821
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ك1
كيد لزيد
االستحقا  ،ثم بعد ذكر رأيه " والذي أذهب إليه أن اإلضا ة ، "...بمعن أن إضا ة ل
الخز
ليست عل تقدير حر مما ذكروه هي لْختصاص واالستحقا مثل :كثلوب لخز ؛ (ن ّ

مستح لثوب ،وكذلك اليد مختصة لزيد ،مؤيدا رأي شيخه ابن الضائع ،بقوله لب ْل تفيد
االختصاص ،وان جهات االختصاص متعددة حسب االستعمال لتارة تكون اإلضا ة للمْلك،
نحو :ك ل لْم لزيد وك ودار لعمرو  ،وتارة لْستحقا نحو :ك لس ْرج الدار وك لحصير المسجد ،
وتارة لمطل االختصاص نحو :ك لش ْيخ ألخيك وك تلميذ لزيد ك. 2
الجر وال نيته؟! مثلما قال
قدر بأي حر من حرو
كي يكون مذهبه بأن اإلضا ة ال ت ّ
ّ

شموني أيضا ي شرحه " :ذهب بعضهم إل أن اإلضا ة ليست عل تقدير حر مما ذكر
ا(
ّ
ك3
حيان الموجود ي
وال نيته"  ،وأظن بأنه يقصد بها أبا حيان ،بدليل أن قوله يشبه قول أبي ّ
كتابه ارتشا الض لرب من لسان العربك. 2
قدر بأي حر
حيان ال يتحدث عن أن اإلضا ة ال ت ّ
من خْل هذا العرض يتضح أن أبا ّ
الجر ،المتأمل ي كتابه ُّ
النكت الحسان ي شرح اإلحسان ،إنه ذكر أن اإلضا ة
من حرو
ّ
قدر بكالْم وكمن ك ، 5وكذلك ي كتابه تذكرة ُّ
النحاةك ، 2يجد دليْ قاطعا عل قوله.
تّ

أن نشير إل أن اإلضا ة الْمية هي أكثرها شيوعا ،تليها البيانية
و ل
لعل م ْن نا لة القول ْ
بكثرة ،ثلّم الظر ية بقلةك. 7
أنها

الفارسي إل
ومن اإلضا ات المختل حولها إضا ة العدد إل المعدود ،ذهب
ّ
إن لم تكن بعضه بمعن
بمعن الْم نحو :كمئة درهم  ،والتأويل :هذه المئة؛ لهذا الجنس ْ

كمن ك 8؛ إالّ أن ابن السراج ذهب إل أنها بمعن كمن قال :بأن المضا

يه بعض المضا

ك 1انظر :المرجع الساب  ،ص.1821 -1733
ك 2انظر :انظر :ارتشا
التواب  ،ص.1821

محمد ،ورمضان عبد
الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ

ك 3شرح ا(شموني (لفية ابن مالك.123/2 ،

( )4تم ذكره سابقا ،انظر :ارتشا
ص.1821

محمد،
وي ،تحقي  :رجب
الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
ّ

ك 5انظرُّ :
وي ،تحقي  :عبد الحسن الفتلي ،ص.117
النكت الحسان ي لاية اإلحسان ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :عفي عبد الرحمن ،ص.323
ك 2انظر :تذكرة النحاة ،أبو حيان الن ْح ّ

الشيخ البقاعي.72/3 ،

ي ،تحقي  :يوس
ك 7انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
وي ،تحقي  :حسن الهنداوي.12/12 ،
ك 8انظر :التذييل والتكميل ي شرح التسهيل ،أبو حيان الن ْح ّ
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المضا

إليه مع صحة إطْ اسمه عليه ،ويتضمن هذا النوع إضا ة ا(عداد إل المعدودات

والمقادير إل المقدراتك. 1

وذهب أبو حيان إل أن إضا ة ككل تأتي بمعن كالْم  ،هي اسم (جزاء الشيء؛ لذلك

أن يقع إال عل متل لجازئ بالوجود ،نحو :كقبضت ك ّل الدراهم ك. 2
ال يجوز ْ

المجازية
اللفظية أو غير المحضة أو
ثانيا :اإلضافة
ّ
ّ
ً
وهي التي تكون يها اإلضا ة عل اللفظ دون المعن ك 3؛ لهذا سميت اإلضا ة اللفظية،
وال تفيد تعري

المضا

وال تخصيصه؛ بل الغرض منها هو التخفي  ،بمعن حذ

التنوين

المقدر أو نوني التثنية والجمعك ، 2وكذلك سميت لير محضة؛ (نها ي تقدير
الظاهر أو
ّ
االنفصال ،وأيضا سميت المجازية ،بمعن أنها إضا ة ليست بالمعن  ،والحقيقة أنها تكمن ي
الظاهر والصورةك. 5

صفة شبيهة بالمضارع ي كونها للحال أو االستقبال،

أن يكون المضا
وضابطها :أوالْ :
والمضا إليه معموال لتلك الصفةك ، 2وهي عل ثْث صور :اسم الفاعل نحو :كضارب زيد ،
واسم مفعول نحو :كمعط الدينار  ،والصفة المشبهة نحو :كحسن الوجه ك. 7

لير
أن يكون المضا وصفا عامْْ ،
ثانياْ :
إن كان المضا لير وص أو وصفا ل
ضرب لزيد  ،واسم الفاعل بمعن
كعجبت من ل
عامل؛ اإلضا ة محضة كالمصدر نحو :ل
الماضي ،نحو :كهذا ضارب زيد أمس ك. 8

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.122/2 ،
ك 1انظر :شرح ا( ْشموني ّ

وي ،تحقي  :حسن الهنداوي.13/12 ،
ك 2انظر :التذييل والتكميل ي شرح التّسهيل ،أبو حيان الن ْح ّ
صل ،ابن يعيش ،قدم
ك 3انظر :رسالة الحدودُّ ،
ماني ،تحقي  :إبراهيم السامرائي ،ص ،82وانظر :شرح المف ّ
الر ّ
له :إميل يعقوب.127/2 ،

ك 2انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني ،228/3 ،وانظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد
ي.282/1 ،
ّ
ا(زلهر ّ
(لفية ابن مالك ،ابن الصّبان.322/2 ،
ك 5انظر :حاشية الصّبان عل شرح ا(شموني ّ
لج ْو لجري ،تحقي  :نوا الحارثي ،572 /2 ،والكا ية
ك 2انظر :شرح شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ا ل
ي علم النحو ،ابن الحاجب ،تحقي  :صالح الشاعر ،ص.28

محمد كيْني،
ك 7انظر :اإل ادة من حاشيتي ا(مير وعبادة عل شذور الذهب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ي ،تحقي ّ :
ص.222
محمد عبد الحميد.25/3 ،
ك 8انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
34

كان مضا ا
ثالثاّ :أال تفيد تخصيصا وال تعريفا ،ومن ذلك دخول كرب عليه وا ْن ل
لمعر ةك ، 1ي قول الشاعر:
ك2

اعدة م ْنك ْم وح ْرلم لانا
طلبك ْم
كان لي ْ
يا ر ّ
القل م لب ل
ب لابطنا ْلو ل
وتوص به النكرة ،نحو قوله تعال  :ه َۡد َۢيَا َٰبَلِ َغ ۡٱل َك ۡعنَ ِةك ، 3وكذلك وقوعها حاال ،نحو:

ط فه ك . 2
كثلان لي ع ْ
وانما يفيد التخفي  ،و ائدته ترجع إل اللفظ عل ّنية االنفصال نحو :كهذا ضارب لزْيد
اآلن عل تقدير :هذا ضارب لزيدا ،ومعناهما متحد ،وانما أضي ل طلبا للخفةك. 5
كما ال يجوز دخول كأل عل المضا

الذي إضا ته محضة؛ (ن اإلضا ة منا ية لت كأل

فقين؛
يتعر من وجهين مختلفين وال مت ْ
ْ تجمع لبينهما نحو :كهذا الغْم لرجل ؛ (ن االسم ال ّ
بل من وجه واحد إذا ع ّر ك ، 2عل عكس الذي إضا ته لفظية ،يجوز بشرط وجودهما ي
الضارب
المضا إليه نحو :كالجعد الشعر  ،أو عل ما أضي إليه المضا إليه ،نحو :ل
كزيد ل
أس الجاني ك. 7
رل
إن كان المضا
وخْ ا ْ

يغني لع ْن وجودها ي المضا
حذ النون لإلضا ةك. 8

مثن أو لمجموعا جمع مذكر سالم ،يبق وجودها ي المضا

الضاربو لزْيد مع
الضاربا لزْيد  ،وكهؤالء ّ
إليه ،نحو :كهذان ّ

اللفظية
صور اإلضافة
ّ
لج ْو لجري ،تحقي  :نوا
ك 1انظر :شرح شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ا ل

الحارثي575/2 ،

ك 2البيت لجرير ي ديوانه ص ،232و ي ُّ
الج لوامع ،الشنقيطي،
الد لرر اللّ لوامع عل له ْمع الهل لوامع شرح لج ْمع ل
 ،137/2وشرح أبيات سيبويه ،السي ار ي ،تحقي محمد هاشم ،372/1 ،ومغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن
السيوطي،
الج لوامع،
هشام ،تحقي  :مازن المبارك
ومحمد حمد اهلل ،ص ،222ل
وه ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ّ
تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،525/2 ،وسر صناعة اإلعراب ،ابن جان ْي.125/2 ،

ك[ 3المائدة.]35 :

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.125/2 ،
وني ّ
ك 2انظر :شرح ا( ْشم ّ
محمد عبد الحميد.22-25/3 ،
ك 5انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
علي الحمد ،ص.122
( )6انظر :الج لمل ي الن ْحوّ ،
الزّجاج ّي ،تحقي ّ :

ألفية ابن
ي ،283/1 ،وانظر :شرح ابن عقيل عل
ك 7انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ّ
ا(زلهر ّ
الطائي ،تحقي :
محمد عبد الحميد ،27/3 ،وانظر :شرح الكا ية الشا ية ،ابن مالك
مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ّ
عبد المنعم هريدي.312/2 ،
محمد عبد الحميد28.-27/3 ،
ك 8انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
35

اسم الفاعل
عر اسم الفاعل عل أنه " الوص
وي ّ
وسكناته"ك. 1

الدال عل الفاعل الجاري عل حركات المضارع

ضارب لزيدا
ويعمل اسم الفاعل الم لعر بأل ماضيا أو مست لقبْ أو حاال ،تقول :كجاء ال ل
ضارب ليعمل ي
الموصولة ،والفعل ك ل
أمس أو اآلن أو لدا ؛ وذلك (ن كأل بمعن الّذي ل

جميع الحاالت،

لفظية
اإلضا ة ّ

أردت لليرهك، 2
يضرب إ ْن ْ
تارة يحل محل كضرب إ ْن ْ
أردت اْلمض ّي ،ألو ك ْ
جر ما بعده،
أن تحذ
التنوين للتخفي  ،وتل ُّ
إن أردت التنوين ي زيد ،ولك ْ
ْ
ل
ك3
التنوين ،كأنك تشبهه باإلضا ة المحضة بحكم أنه اسم .

أنت تقصد معن
و ل
ضارب لْل لمه  ،وكضارب
ويعمل اسم الفاعل أيضا ي السببي وا(جنبي ،نحو :ل
كزْيد ل
لع ْم ار ك ، 2اسم الفاعل مضا إل منصوبه معن ك. 5
والتخفي

يكون بحذ

التنوين أو النون من اسم الفاعل المضا

إل

ا(جنبي ،نحو:

كضارب زيد  ،وكضاربا عمرو  ،وهذا يشمل أيضا اسم المفعول ،نحو :كمعطل ا(جرة ،ومكسو

تضايفين ،نحو :كزيد قائم الغْم ،
السببي قد يكون ي الم
ْ
الفراء  ،أما اسم الفاعل المضا إلي ل
التخفي ي المضا بحذ التنوين ،و ي المضا إليه بحذ الضمير واستتاره ي الصفة،
وهذا يشمل أيضا اسم المفعول والصفة المشبهة ،نحو :كمؤدب الخدام  ،و كحسن الوجه  ،كذلك

قد يكون ي المضا

وحده ،نحو :ك قائم لْمه  ،واسم المفعول كمؤدب خدام وصفة مشبهة

كحسن وجهه  ،وقد يكون ي المضا

إليه وحده ،نحو :كالقائم الغْم  ،واسم المفعول كالمؤدب

الخدام  ،والصفة المشبهة كالحسن الوجه ك. 2
كذلك ال يتعر بما يضا

إليه من المعار إذا كان للحال واالستقبال؛ (نه يعمل عمل

للنكرة ،وحاال للمعر ة نحو :كمررت
الفعل ،والفعل نكرة؛ كذلك ما لوقل لع موقعه ،وما لوقلعل صفلة ّ

محمد عبد الحميد ،ص.272
ك 1شرح قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام ا(نصار ّ
ي ،تحقي ّ :
محمد عبد الحميد ،112/3 ،وانظر :شرح
ك 2انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
محمد عبد الحميد ،ص.272
قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام ا(نصار ّ
يّ ،
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.127/2 ،
ك 3انظر شرح الم ّ

محمد عبد الحميد.123/3 ،
ك 2انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ي.282/1 ،
ك 5انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ضي.321 /1 ،
ك 2انظر :شرح الرض ّي لكا ية ابن الحاجب ،الر ّ
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يتعر بما أضي
إن
أردت الماضي؛ ّ
ل
برجل ضارب عمرو للدا  ،وال يجوز ذلك ْ
(نه ال ّ
النكراتك. 1
والمعار ال تكون أحواال وال صفات ّ

إليه،

واحتج الكو يون عل إعمال اسم الفاعل بمعن المضي لع لم لل عله الّذي هو ي معناه
ك2
أعم لل
بالظاهر ،واستدلوا عل ذلك بقوله تعال َ  :و َك ۡلنُهُم َٰبَ ِسط ِذ َراع َۡي ِۥ بِ ۡٱل َو ِ
صي ِد ، حيث ل
كباسطا ي ذراعيه نصبهما به ،وهذا عمل ظاهر ،لب ْي لد أن النحويين قالوا :ال ح ّجة ي ذلك؛
(نها حكاية حال ،والحكاية تتناول الماضي كما تتناول المستقبلك. 3

اسم المفعول
ُ
ك2
لمن وقع عليه ،يعمل عمل الفعل الذي لم يسم اعله .
وهو ما اشت من عل ل
أن يضا إل ما كان مر وعا به ،نحو :كزيد لمضروب لعبده ،
يجوز ي اسم المفعول ْ
كم لررت برجل ضارب ا(ب
العبد ،خْ ا السم الفاعل ْ ،يجوز ْ
بمعن زيد لمضروب ل
أن تقول :ل

أنت تقصد ضارب أبوه لزيداك. 5
زيدا  ،و ل
المشبه ُة باسم الفاعل
الصف ُة ُ

عر
وت ّ
الثُّبوت"ك. 2

الصفلة الم لشبهة عل
ا

أنها" :لفظ لمصوغ من مصدر الْزم ،للداللة عل

ك7
ت إليهك " ، 8المضا
ويجري إعرابها عل ما قلبلها  ،وهي ي المعن ل لما أضيفل ْ
الصفة تلقلع عل االسم ا(ول ثم توصلها إل الوجه
كهذا لح لسن الوجه  ،وكهذه لح لس لنة الوجه ،
ا
وال ك ّل شيء من سببه ،كما تقول :هذا ضارب الرجل ،وهذه ضاربة الرجل؛ ّإال أن الحسن

قولك:

المعن للوجه ،والضرب ههنا لألول"ك. 3

ك 1انظر :اللُّ ْم لحة ي شرح الملحة ،ابن الصائغ ،تحقي  :إبراهيم الصاعدي.322/1 ،
ك[ 2الكه .]18 :
الخ ّشاب ،تحقي  :علي حيدر.233 -238 ،
ك 3انظر :المرتجل ي شرح الج لمل ،ابن ل
الخوام.331/1 ،
ك 2انظر :الكّناش ي لني الن ْحو والص ْر  ،أبو الفداء ،تحقي  :رياض ّ
محمد عبد الحميد.122/3 ،
ك 5انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك 2شذا العر ي ن الص ْر  ،الحمْوي ،تحقي  :نصر اهلل نصر اهلل ،ص.23
الغرة ي شرح اللُّ لمع ،ابن الدهان ،ص.282
ك 7انظرّ :
ك 8انظر :اإليضاح العضدي ،الفارسي ،تحقي  :حسن رهود.223 ،

( )9الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.135/1 ،
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كزيد لح لسن لوجهله ك. 1
وال تعمل ّإال ي السببي نحو :ل
لفظية؛ (ن المعن  :لح لسن
الوجه  ،هذه اإلضا ة
ّ
عندما نقول :ل
كمررت برجل لح لسن ل
لو ْجههك. 2

إن إضا ته محضة عند جمهور ُّ
النحاةك ، 3إال
أما إضا ة اسم التفضيل كأ ضل القوم ْ ،
الفارسي ذهبوا إل أنها لفظية ،أما إضا ة المصدر لمر وعه أو منصوبه ،هي
أن الكو يين و
ّ
محضة عند الجمهور ،خْ ا البن لب ْرهان كت252ه ك 2وابن الطراوة كت528ه ك 5هي
إضا ة لفظيةك. 2

المالزم ُة لإلضافة
المقصد الخامس:
ُ
األسماء ُ

كون صالحة لإلضا ة واإل راد ،إالّ لبعضا منها ما
إن ا(صل والغالب ي ا(سماء ْ
أن تل ل
يمتنع إضا لته كالضمائر ،وأسماء اإلشارة ،وا(سماء الموصولة ،وأسماء الشرط ،وأسماء

ْزمة اإلضا ة ال تنفك عنها،
االستفهام سوى ّ
كأي هي تضا  ،لك ّن ثل لمة ألفلاظا ي العربية م ل
وتنقسم هذه ا(لفاظ قسمينك: 7
 .1ما يختص باإلضا ة إل المفرد.

 .2ومنها ما يختص باإلضا ة إل الجمل.

محمد عبد الحميد ،121/3 ،وانظر :قواعد
ك 1انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ادي ،تحقي  :يس أبو الهيجاء وآخرون ،ص.77
الم ل
ط لار لحة ي الن ْحو ،ابن لإياز ل
الب ْغ لد ّ
ك 2انظر :المقتصد ي شرح اإليضاح ،عبد القاهر الج ْر لجاني ،تحقي  :كاظم المرجان ،882/1 ،وانظر :قواعد
ادي ،تحقي  :يس أبو الهيجاء وآخرون ،ص.77
الم ل
ط لار لحة ي الن ْحو ،ابن لإياز ل
الب ْغ لد ّ
ي.273/1 ،
ك 3انظر :شرح التوضيح عل التصريح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
وي كت252هت ،
علي بن عمر بن إسحا بن لب ْرهان
ي الن ْح ّ
ا(سدي الع ْكلبر ّ
ّ
ك 2هو أبو القاسم عبد الواحد بن ّ
محمد بن شاكر الملقب بصْح الدين ،تحقي  :إحسان عباس.212/2 ،
انظر :وات الو ياتّ ،
المالقي كت528هت  ،وله كتاب المقدمات عل كتاب
السبائي
محمد بن عبد اهلل
ك 5هو أبو الحسين سليمان بن ّ
ّ
ّ

سيبويه ،كتاب الترشيح ي الن ْحو ،انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي.132/3 ،
محمد ،ص.1825
ك 2انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
ي.232/1 ،
( )7انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
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يختص باإلضافة إلى المفرد:
أول :ما
ً
ُ

من ا(سماء ما يلزم اإلضا ة إل المفرد؛ وتنقسم ثْثة أقسام ،وهي:

ظــا ومعنــى( :)4أي ال يجتتوز قطعتته عتتن اإلضتتا ة لفظتتاك ، 2وهتتي علت ثْثتتة
 .1لزم اإلضــافة لف ً
أنواع:

أ .متتا يضتتا

للظتتاهر والمضتتمر ،وذلتتك نحتتو :كتتْ وكلتتتا ،وعنتتد ،ولتتدى ،وستتوى ،وقصتتارى

الشيء ،وحماداه ،بمعن  :لايتهك. 3

أن يكون مثن لفظا ومعن سواء أكان اسما
ويشترط ي المضا إليه بعد ككْ وكلتا ْ :
ضمرك ، 2كقوله تعال  :إما ليْبل لغن
ضمير م ا
ا
ظاه ار نحو :ككْ الرجلين ،وكْلتا المرأتين  ،أم

لحده لما أ ْلو كْله لما لْل تلقل له لمآ أ ٍّ  ك ، 5أو معن دون اللفظ ،نحو :ككْنا لعل
عل
ند لك اْلك لب لر أ ل
كذا ك. 2
ْي وكْك م ْحسنان  ،والمعن :
وأيضا ككْ تضا إل مفرد بشرط ْ
أن تتكرر ،نحو :كك ل
ْك م ْحسنانك. 7
كْنا وكْ زيد وك ل
وال يجوز إضا ة ككْ وكلتا إل

وع ْمرو ك. 8
ل

اثنين بتفري

وعط  ْ ،يقال :كرأيت كْ لزيد

ب .وما يختص بالظاهر ،وذلك نحو :أولي ،وأوالت ،وذي بفروعه كذو ،وذات ،وذوا ،وذواتا،
ولذوو ،وذوات ك. 3

ت .وما يختص بالمضمر ،وهو عل

قسمين :قسم يضا

إل

جميع الضمائر ،ككوحد ،

وقسم يختص بضمير المخاطب وهو المصادر المثناة لفظا ،ومعناها التّكرار وهي :كلبيك
بمعن إقامة عل إجابتك بعد إقامة ،وكسعديك بمعن  :إسعادا لك بعد إسعاد ،وال تستعمل

ألفية ابن مالك ،تحقي  :عبد اهلل الفوزان.28/2 ،
ك 1انظر :دليل السالك إل
ّ
ك 2انظر :مختصر الن ْحو ،عبد الهادي الفضلي ،ص.125
ي.233 /1 ،
ك 3انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ

وي ،تحقي  :حسن الهنداوي.28/12 ،
ك 2انظر :التذييل والتكميل ي شرح كتاب التّسهيل ،أبو حيان الن ْح ّ
ك[ 5اإلسراء.]23 :
محمد باسل عيون السود ،ص.282
ك 2انظر :شرح ابن الناظم عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن الناظم ،تحقي ّ :
وي ،تحقي  :حسن الهنداوي.23 /12 ،
ك 7انظر :التذييل والتكميل ي شرح التّسهيل ،أبو حيان الن ْح ّ
محمد باسل عيون السود ،ص.283
ك 8انظر :شرح ابن الناظم عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن الناظم ،تحقي ّ :
ك 3انظر :المعجم المفصل ي النحو ،عزيزة بابتي ،ص.177
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إال بعد لبيك ،وكحنانيك بمعن  :تحننا عليك بعد تحنن ،وكدواليك بمعن  :تداوال بعد
تداول ،وكهذاذيك بمعن  :إسراعا لك بعد إسراعك. 1

ولقد لج ّوز سيبويه ي كهذاذيك  ،ي قول الشاعر:
ك2
يمضي إل لعاصي العرو النحضا
وخضا
ض ْربا له لذا لذ ْي لك وطل ْعنا ْ
ل
ْ
حيث أضا كهذاذي إل ضمير المخاطب ،وهي من ا(لفاظ المختصة باإلضا ة إل
ضمير المخاطب.

و ي كدواليك  ،ي قول الشاعر:

لد لوال ْي لك لحت كلُّلنا لير اللبس
إذا ش ّ ب ْرد ش ّ بالب ْرد م ْثله
حيث أضا كدوالي إل ضمير المخاطب ،وهي من ا(لفاظ المختصة باإلضا ة إل
ك3

ضمير المخاطب.

جوز الحالية بتقدير :نفعله هاذين ومداولين ،أي مسرعين ،وهو
هنا ي كْ البيتين ّ
ضعي ؛ للتعري ؛ و(ن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت يه لير كونه مفعوال مطلقاك. 2
وجوز ا(علم كت272ه

معر ة وكضربا نكرةك. 2

ك5

الوصفية ،وهو مردود كذلك؛ و(نه
ي كهذاذيك ي البيت
ّ

ي.232/1 ،
ك 1انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
وه ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع
ك 2البيت لعجاج ي شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ي ،235/1 ،ل
ا(زلهر ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،112/2 ،والكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون،
الج لوامع،
ل
ّ
ُّ
محمد هاشم ،227/1 ،وجمهرة اللغة ،ابن دريد ،تحقي  :رمزي
 ،352/1وشرح أبيات س ْيلب لوْيه ،السي ار ّي،
ّ
محمد مرعب ،232/5 ،ولسان العرب ،ابن
ي ،تحقي :
بعلبكي ،1273/3 ،وتهذيب الُّلغة ،الشري
ْ
ا(زلهر ّ
ّ
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون،
منظور ،285/2 ،517/3 ،وخزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
 ،122/2كهذاذيك  :نهذ اللحم هذا بعد هذا أي نقطعه.

ي ،235/1 ،وهو لير
ك 3البيت لسحيم عبد بني حسحاس ي شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
الج لوامع ،السيوطي،
موجود ي ديوانه ،و ْ
كحت ليس للبرد البس ي له ْمع الهل لومع عل شرح ل
وردت برواية ل
تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،123/2 ،وبْ نسبة ي الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون،352/1 ،
وجمهرة اللُّغة ،ابن دريد ،تحقي  :رمزي بعلبكي ،238/1 ،ولسان العرب ،ابن منظور.253/11 ،517/3 ،
ي.232 -235/1 ،
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
وي كت272هت  ،وله كتاب
ك 5هو أبو
ي المعرو با(علم ل
ّ
الن ْح ّ
الحجاج يوس بن سليمان بن عيس الشنتمر ّ
الحموي،
الزّجاج ّي ،وكتاب شرح أبيات الج لمل ،انظر :معجم ا(دباء ،ياقوت
شرح الج لمل ي الن ْحو (بي القاسم ّ
ّ
تحقي  :إحسان عباس.2828/2 ،

ي ،تحقي  :يوس
ك 2انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
41

الشيخ البقاعي.122/3 ،

 .2لزم اإلضـــافة معنـــى دون اللفـــظك : 1بمعنت ت يج تتوز قطع تته ع تتن اإلض تتا ة لفظ تتا ق تتطك ، 2أي
يحذ

إليه مع نية المعن بالتعويض عنه بتنتوين العتوض ،نحتو :ككت ّل  ،كبعتض ،

المضا

كأي ك. 3

 .3لزم اإلضــافة دون اللفــظ والمعنــى :أي أنتته يجتتوز قطعتته عتتن اإلضتتا ة لفظتتا ومعنت  ،نحتتو:

و تتو وتحتت ويمتين وشتتمال،

قبتل وبعتد وأستتماء الجهتات مثتل :د ْو لن وقتتدام وأمتام ووراء وخلت
ك2
وتأتي هذه ا(سماء عل ا(حوال الثْثة معربة وا(خيرة مبنية وهي:
أ .ذكر المضا

ب .حذ

المضا

إليه ،مثل :كجئتك قبل الصبح وبعده .

إليه مع نية اللفظ ،وتترك بدون تنوين ،كقول الشاعر:

قرلابة
ومن قلبل لن ل
ادى ك ّل لمول ل
ت .حذ

المضا

الع لواط
لما لعطفت لمول لعل ْيه ل

ك5

إليه مع عدم نية اللفظ والمعن  ،كقول الشاعر:

ك2

الحميم
أل لكاد أل لل ُّ
الماء ل
صب ل

غ ل لي الش لراب لوك ْنت قل ْبْ
ل لسا ل

ث .حذ المضا إليه مع نية المعن و ي هذه الحالتة تبنت علت الضتم ،كقولته تعتال ََِّ ِ  :
ۡٱۡلَمۡ ُر ِمن قَ ۡن ُل َو ِم َۢن بَ ۡع ُدك. 7
لتوللها ي اإلبهام ،إذا

والسبب ي ّأنها بنيت عل الضم؛ هو أن لها لش لبها بالحر
انضم إل ذلك تلضمن معن اإلضا ة ،ومخالفة النظائر بتعريفها بمعن ما هي مقطوعة عنه،
ألفية ابن مالك ،تحقي  :عبد اهلل الفوزان.28/2 ،
ك 1انظر :دليل السالك إل
ّ

ي ،تحقي  :يوس
ك 2انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
ألفية ابن مالك ،تحقي  :عبد اهلل الفوزان.28/2 ،
ك 3انظر :دليل السالك إل
ّ

الشيخ البقاعي.111/3 ،

ك 2انظر :مختصر الن ْحو ،عزيزة بابتي ،ص  ،122-125وانظر :التذييل والتكميل ي شرح كتاب التّسهيل،
وي ،تحقي  :حسن الهنداوي.75-72/12 ،
أبو ّ
حيان الن ْح ّ
السيوطي ،132/2 ،وشرح قطر الندى وبل
الج لوامع،
ك 5هكذا البيت بْ نسبة ي له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
محمد عبد الحميد ،ص ،22وشرح التصريح عل التوضيح ،خالد
ي ،تحقي :
الصدى ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ

ي.718/1 ،222/1 ،
ْ
ا(زلهر ّ
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون،
ك 2البيت ليزيد بن الصع ي خزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام
 ،512 ،522 ،525/2 ،223 ،222/1وبْ نسبة ي أوضح المسالك إل
ّ
ي ،تحقي  :يوس الشيخ البقاعي ،133/3 ،واللُّ لمحة ي شرح الملحة ،ابن الصائغ ،تحقي  :إبراهيم
ا(نصار ّ
الصاعدي.322/2 ،
ّ
ك[ 7الروم.]2 :
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استحقت
إذا نوي معن ما يضا إليه دون لفظه وأعربت ،يكمل بذلك شبه الحر ؛ لذا
ْ
البناء؛ (نه أقوى ا(حوال تنبيها عل عروض سبب البناءك. 1
وي معن لفظه ،حت
نو معن ما يضا إليه ،أو صارح بما تضا إليه ،أو ن ل
إذا لم ي ل
بقيت عل مقتض ا(صل ي ا(سماء،
صار كالمنطو به ،لم يكمل يها شبه الحر ،
ْ
بت ،إذ ا(صل ي ا(سماء اإلعرابك. 2
أعر ْ
(مع) :اسم لمكان االجتماع ،مْزم للظر ّية واإلضا ة ،وقد تبن
عل لغة ربيعةك ، 2كقول الشاعر:

عل

السكونك ، 3بناء

ك5

اما
اي لم ْعك ْم
كان ْ
وا ْن ل
لريشي م ْنكم لو لهو ل
تزل
يارتك ْم ل لم ل
واذا التق ساكنان جاز كسرها و تحها ،وقد تقطع عل اإلضا ة ،تنصب حاال ،نحو:

كجاء زيد وعمرو معا ك. 2

الجمل
ثانيا :ما يختص باإلضافة إلى ُ
ً
هناك ما يلزم اإلضا ة وهو مختص بالجمل ،ويكون عل قسمين ،وهما:
متتا تضتتا

أ .اإلضــافة إلــى الجمــل ُمطلقًــا ،متتن الظتترو
كحيث للمكان ،وكإذ للزمانك. 7

الفعلي تة مثتتل:
تمية و ّ
إل ت الجمتتل االست ّ

(حيث)
علية ،واضا تها
اسمية أم ّ
ظر مكان مبني عل الضم ،وتضا إل الجملة سواء كانت ّ
الفعلية أكثر ،وقد شذت إضا تها إل المفردك ، 8ومن ذلك قول الشاعر:
إل
ّ
ك1
نجما يضيء كالشهلاب المعا
أما تللرى لح ْيث سهيل طالعا

ألفية ابن مالك ،ابن طولون ،تحقي  :عبد الحميد الكبيسي ،272/1 ،وشرح
ك 1انظر :شرح ابن طولون عل
ّ
السود ،ص .282
ابن الناظم عل
ّ
محمد باسل عيون ّ
ألفية ابن مالك ،ابن الناظم ،تحقي ّ :
السود ،ص .287
ك 2انظر :شرح ابن الناظم عل
ّ
محمد باسل عيون ّ
ألفية ابن مالك ،ابن الناظم ،تحقي ّ :
محمد باسل عيون السود ،ص.285-282
ك 3انظر :شرح ابن الناظم عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن الناظمّ ،
الج ْوزّية ،ص.521
ك 2انظر :إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قليام ل
كوريشي منكم لو له لواي م ْنكم ي ديوان جرير ،جرير ،ص.212
ك 5ورد البيت برواية ل
ألفية ابن مالك ،ابن قيم الجوزية ،ص.521
ك 2انظر :إرشاد السالك إل حل ّ
ك 7انظر :المرجع الساب  ،ص.232

ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان.51/2 ،
ك 8انظر :دليل السالك إل حل ّ
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هنا أضا

الشاعر كحيث إل المفرد كسهيل  ،وهذا شاذ عند كْم العرب ال يعتد به.

ا(خفلش ،كقول الشاعر:
وقد تلحمل معن الحين عند ْ
ك2
لح ْيث تل ْهوى لساقله قل لدمه
لْلفلتل لع ْقل ليعيش به
والمقصود كبحيث تهوى أي حين تهوى ،ورلبما ي لراد بها المكانك ، 3أي مكان سقوط ساقه.

(إذ)

االسمية بشرط
وهي ظر لما مض من الزمن بمنزلة كمع  ،وتضا كإذ إل الجملة
ّ
الفعلية
نص عل ذلك س ْي لب لوْيه ،وقد تضا إل الجملة
ّ
ّأال يكون خبر المبتدأ يها عْ ماضياّ ،
بشرط أن يكون علها ماضيا لفظا كما مثل ،ومعن ال لفظا نحوَ  :وإِ ۡذ يَ ۡرفَ ُع إِ ۡب َٰ َر ِهۧ ُم

الفعلية بقسميها ي قوله تعال  :إِ ۡذ
ۡٱلقَ َوا ِع َدك ، 2وقد تجتمع إضا تها إل الجملة
االسمية و ّ
ّ
ۡ
ۡ
ۡ
أَ ۡخ َر َجۥُ ٱلَّ ِذينَ َكفَر ْ
ص ِحنِ ِۥ ََل ت َۡحز َۡنك. 5
َار إِ ۡذ يَقُو ُل لِ َٰ َ
ُوا ثَانِ َي ٱثن َۡي ِن إِذ هُ َما فِي ٱلغ ِ
ويجوز قطع كإذ عن اإلضا ة لفظا ال معن  ،بحيث يحذ
بالتنوينك ، 2كقوله تعال َ  :ويَ ۡو َمئِذ يَ ۡف َر ُح ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُونَ ك. 7

المضا

ويعوض عنه
إليه ّ

الفعلي تة مثتتل:
ب .اإلضــافة إلــى جمــل األفعــال خاصــة ،بمعن ت أنتته يختتتص بإضتتا ة إل ت الجمتتل
ّ
كإذا  ،وكلما ك. 8
(إذا)
هي ظر

لما يستقبل من الزمنك ، 1يحمل معن

الشرط لالباك ، 2وال تضا

إال إل

ك3
مت قمت  ،وكإذا تلجلس أجلس ك. 2
علية ؛ (نها تلحمل معن الس لببية ،نحو :كإذا ق ل
جملة ّ

ي ،ص ،178وخزانة ا(دب
ك 1هكذا البيت بْ نسبة ي مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
وه ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع
ولب لباب لسان العرب،
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون ،11/7 ،3/7 ،ل
ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،212/2 ،كسهيل  :نجم ،كالشهاب  :شعلة نار ساطعة.
الجوامع،
ل
ّ

البغدادي ،تحقي  :عبد
ك 2البيت لطر ة بن العبد ي ديوانه ،ص ،73وخزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
وه ْمع
السْم هارون ،13/7 ،واللُّمحة ي شرح الملحة ،ابن الصائغ ،تحقي  :إبراهيم
الصاعدي ،322/2 ،ل
ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.211/2 ،
الجوامع،
الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
السلسيلي ،تحقي  :الشري عبد اهلل البركاتي.522 _521/1 ،
ك 3انظر :شفاء العليل ي إيضاح التّسهيل،
ّ
ك[ 2البقرة.]127 :
ك[ 5التوبة.]22 :
صل ي النحو ،عزيزة بابتي ،ص.177
ك 2انظر :المعجم المف ّ
ك[ 7الروم.]2 :

الج ْوزّية ،ص.232
ك 8انظر :إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قليام ل
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(لما) الحينية

ُّ
اسمية ،إال
النحاة ي كلما بين اسميتها وحر يتها ،إذ ذهبت طائفة منهم إل أنها
اختل
ّ
أن س ْي لب لوْيه ذهب إل حر يتها ،حيث قال :إنها حر وجود لوجودك. 5

ظا ومعنى
المقصد السادس :الظروف التي تالزم اإلضافة لف ً
ومن الظرو

(لدن)

التي تْزم اإلضا ة هي :كلدن  ،وكعند  ،وكبين  ،وك لو ْسط .

ض لرة ،وهي البتداء الغاية ي الزمان والمكان ،نحو:
الح ْ
بمعن كعند والمراد بها الق ْرب و ل
صر إل وقت كذا  ،أي الزمن ،وكمن لدن الحائط إل مكان كذا  ،أي
الع ْ
صْة ل
كمن لد ْن ل
المكان ،و يها ثماني لغات ،يقال :كل لدى ،ول لد ْن ،ولد ،ولد ،ول ْدن ،ول ْد لن ،ول ْد ،و لد ْن وهي
ا(صل وا(كثر استعماالك ، 2إال أنها تختص بستة أمور وهي:

 .1أنها مْزمة لمبدأ الغايات ،ومن ثم يتعاقبان ي نحو :كجئت من عنده  ،كومتن لدنته  ،و تي
التنزيلَ  :ءات َۡي َٰنَۥُ َر ۡح َمة ِّم ۡن ِعن ِدنَا َو َعلَّمۡ َٰنَۥُ ِملن لَّل ُدنَّا ِع ۡلملا ك ، 7بختْ  :كجلستت عنتده  ،تْ
يجوز :كجلست لدنه ؛ لعدم معن االبتداء هنا.

 .2لالبا ما تستعمل مجرورة بمن.

 .3أنها تكون مبنية إالّ ي لغة قيس ،حيث قرئ بلغتهم ِّ من لَّ ُدنِ ِۥ

ك8

 .2جواز إضا تها إل الجمل.

 .5جواز إ رادها قبل لدوة ،مثل قول الشاعر:
لدن ل ْدوة لحت لد لنت لغروب

زج لر ال لكلب م ْنهم
ل لما لز ل
ال م ْهري لم ل

ك1

ك 1الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.232/2 ،
السود ،ص.282
ك 2انظر :شرح ابن الناظم عل
ّ
محمد باسل عيون ّ
ألفية ابن مالك ،ابن الناظم ،تحقي ّ :
النقاب عل نظم
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب ،181/2 ،انظر :التعلي وكش
ّ
ك 3انظر :شرح الم ّ
قواعد اإلعراب ،عبد الرحمن السعدي ،ص.37

عياد الثُّبيتي.872/2 ،
ك 2انظر :البسيط ي شرح جمل ّ
الزّجاجي ،ابن أبي الربيع ،تحقي ّ :
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.222/2 ،
الج لوامع،
ك 5انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ك 2شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.122/2 ،
ك[ 7الكه .]25 :
ك[ 8الكه .]2 :
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تنصبها إما عل التمييز ،أو عل التشبيه بالمفعول؛ لشبه كلدن باسم الفاعل ي ثبوت

خبر لتككان محذو ة مع اسمها.
نونها تارة وحذ ها أخرى أو ا

 .2أنها ال تقع إال ضلة ،نحو :كالسفر من عند البصرة  ،وال تقول :كمن لدن البصرة .
األول :أنها تكون ظر ا لألعيان والمعاني ،نحو :كهذا القول
(عند) ،وتكون عل وجهين وهماّ ،
عندي صواب  ،وكعند ْن علم به .
الثاني :أنك تقول :كعندي مال  ،وا ْن كان لائبا عنك ،وال تقول :كلدي مال ؛ إال إذا كان
حاضر.
ا

بين زيد وعمرو ،
كو ْسط  ،نحو قولك :كالدار ل
(بين) ،هو ظر من ظرو ا(مكنة بمعن ل
كو ْسط  ،بحيث تكون بين اثنين صاعدا ،نحو:
وهي توجب االشتراك من حيث كان معناها ل
يد ْين ك. 2
كالمال بين الز ل
استقر ي
كو ْسط رأسك د ْهن  ،إذا أخبرت أنه
ّ
(وسط) ،وهي ظر مكان بتسكين السين ،مثل :ل

ذلك الموضع؛ تكون ظر ا ،ويكون اسما إذا تحت سينه ،مثل :كضربت لو لسطله  ،تعرب مفعوال
ك3
ويجعلونها ظر ا ،لقول ثعلب :ما كان أجزاء تنفصل قلت
فرقون بينهما
به  ،لب ْي لد أن الكو يين ال ي ا
ل
تفر قلت يه:
كوسط نحو :كال تقعد لو ْسط القوم  ،ي حين ما كان منضما بْ أجزاء وال ُّ
يه ْ
ط نحو :كو ا
صل لو لسط الض لح ك. 2
كو لس ل
ل
ل

المقصد السابع :أحكام اإلضافة

أن ليكون لإلضا ة أحكام تلنماز به عن
م لن المعلوم أن لكل قاعدة حكما تنفرد به ،لا(لول ْ
ليرها ،وسو نوضح هنا هذه ا(حكام الّذي وضعها النحاة لوْ ل ضوابط استلهموها بالبحث
والتنقيب والتمحيص ،هناك أحكام لإلضا ة بشكل عام وأحكام للمضا

إل ياء المتكلم.

سب إل س ْفليان بن حرب ي الحيوان ،الجاحظ،
( )1البيت بْ نسبة ي كتاب العين ،الفراهيدي ،22/8 ،ون ل
الثعالبي ،ص ،335وربيع ا(برار ونصوص
 ،223/1وكذلك ي ثمار القلوب ي المضا والمنسوب،
ّ
ي.321/2 ،
ا(خبار ،الزلم ْخ لشر ّ
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.122/2 ،
ك 2شرح الم ّ

فصل ،ابن يعيش ،قدم
محمد عظيمة ،322-321/2 ،وانظر :شرح الم ّ
ك 3انظر :المقتضب ،الم ابرد ،تحقي ّ :
له :إميل يعقوب.123/2 ،
السلسيلي ،تحقي  :الشري
ك 2انظر :شفاء العليل ي إيضاح التسهيل،
ّ
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عبد اهلل البركاتي.233_238/1 ،

أول :أحكام اإلضافة بشكل عام
ً
وس ّماها تحت عنوان ا(مور الّتي
صر ابن هشام هذه ا(حكام ي ل
أحد عشر حكما ،ل
لقد لح ل
يكتسبها االسم باإلضا ةك ، 1وهي:
 .1التعريف ،نحو :كلْم زيد تعر المضا
تعريفهك. 2

وصار لواحد بعينه ،ويكتسي من المضا

إليه

 .2التخصيص ،نحو :كراكب ل لرس  ،خصصته باإلضا ة وزال عنه بعض ال اشياع ،وا ْن لم
تعر ل كلْم ي قولك :كلْم زيد  ،واذا كان المضا إليه نكرة ،لم يتعر
يتعر لك لما ّ
ّ
منه المضا ؛ (نه يأخذ منه التعري  ،إذا لم يحصل لألصل كان الفرع بعيدا منه ،وان

الذي ي المضا

إليه ك رس اختصاص حصل مثله ي المضا

 .3التخفيف ،من خْل وجوب حذ

الذي هو كراكب ك. 3

التنوين ي آخر المضا ك 2؛ (ن التنوين يدل عل

انفصال االسم وكماله ،خْ ا لإلضا ة التي تدل عل اتصال االسم ،إدخال التنوين نقض
لذلك يخف التنوينك ، 5نحو :كركبت سيارةل خليل  ،وكذلك حذ
لمعن اإلضا ة؛
ل
المثن وجمع المذكر السالم وملحقاتهما وهي النون التي تلي حر اإلعراب ،نحو :كيسير
نون

الناس عل

جانبي الطري  ،حاملو العلم محترمون ك ، 2إذا أردت الحال أو االستقبال وهو

مختص باإلضا ة اللفظيةك ، 7خْ ا للنون ا(صلية الّتي ال تلي حر
حذ هاك. 8

اإلعراب ْ يجوز

ومحمد حمد اهلل،
ي ،تحقي  :مازن المبارك،
ك 1انظر :مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
ص.573 _522
ك 2انظر :المقتصد ي شرح اإليضاح ،عبد القاهر الج ْر لجاني ،تحقي  :كاظم المرجان ،872/1 ،وانظر اللُّ لمع
ي العر ّبية ،ابن جان ْي ،تحقي  :حامد مؤمن ،ص.137
ك 3انظر :المقتصد ي شرح اإليضاح ،عبد القاهر الج ْر لجاني ،تحقي  :كاظم المرجان.873_872/1 ،
ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان ،32/2 ،واإل ادة من حاشيتي ا(مير وعبادة عل
ك 2انظر :دليل السالك إل
ّ
محمد كيْني ،ص.223
ي ،تصني
شذور الذهب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
الشعار.171-172/2 ،
ك 5انظر :شرح ج لمل ّ
الزّجاج ّي ،،ابن عصفور ،قدم له :واز ّ

ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان.32/2 ،
ك 2انظر :دليل السالك إل
ّ
ومحمد حمد اهلل،
ي ،تحقي  :مازن المبارك،
ك 7انظر :مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
ص.525
ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان.33/2 ،
ك 8انظر :دليل السالك إل
ّ
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إن ر ع قلبح الكْم،
 .2إزالة القبح أو التجوز ،نحو :كمررت بالرجل الحسن الوجه  ،إن الوجه ْ
ب حصل التجوز بإجرائك الوص
لخلو الصفة لفظا عن ضمير الموصو  ،وا ْن نص ل
اللفظية.
القاصر مجرى التعديك ، 1وهذا خاص باإلضا ة
ّ

إليه

صالحا لْستغناء عنه ،واقامة المضا

أن يكون المضا
 .5تذكير المؤنث ،بشرط ْ
قامه ،مع صحة المعن ي الجملة ،كقول الشاعر:
م ل

ير
لو لع ْقل لعاصي الهل لوى ي ْزلداد تلْنو ا
الع ْقل لم ْكسو بطل ْوع له لوى
وا لنارة ل
حيث ذ لكر كمكسو مع أنه خبر عن مؤنث وهو كإنارة  ،إال أنها اكتسبت التذكير من
إضا تها إل كالعقل ك. 2
ك3
طعت بعض أصابعه ،
أن يكون المضا جزءا من المضا إليه  ،نحو :كق ْ
 .2تأنيث المذكرْ ،
أنث الفعل المسند إليه؛ لكونه اكتسب التأنيث من المضا إليه ،وهي كا(صابع ؛
حيث ل
لصْحية االستغناء عنه بالمضا إليهك ، 2أو كْ له ،كقوله تعال  :يَ ۡو َم ت َِج ُد ُكلُّ ن َۡفسك، 5

قد أنث الفعل تجد لتأنيث اعله المضا

وصفا ي المعن لهك ، 2كقول الشاعر:

كل الذي اكتسب التأنيث من المضا

ت ي لن ْقضي
أس لرلع ْ
طو لل الل ليالي ْ

إليه ،أو

طوين طولي وطوين لعرضي

ك7

قد أعاد الضمير هي ي كأسرعت عل كطول ؛ (نه اكتسب التأنيث من المضا

اللياليك. 8

إليه

أما إذا لم يصح االستغناء عن المضا  ،بحيث لو حذ لفلسد المعن  ،مراعاة تأنيث
جاءت
جاء لْم اطمة  ،وكسا ْ
رت لْمة خليل  ْ ،يقال :ك ل
المضا أو تذكيره واجبة ،نحو ك ل
لْم اطمة  ،وال كسا ر لْمة خليل  ،إذ لو حذ

المضا

ي المثالين؛ لفسد المعن ك. 1

ومحمد حمد اهلل،
ي ،تحقي  :مازن المبارك،
ك 1مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
ص.522
ي.288/1 ،
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
لفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان.21/2 ،
ك 3انظر :دليل السالك إل أ ّ
ي.288/1 ،
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ك[ 5آل عمران.]32 :

ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان.22_21/2 ،
( )6انظر :دليل السالك إل
ّ
ُّ
ي ،ص،132
ك 7ورد البيت ي عجزه برواية كنقضن كلي ونقضن بعضي ي الصاحبي ي قه اللغة ،الراز ّ
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون.225/2 ،
وخزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
ك 8انظر :دليل السالك إل ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان.22/2 ،
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الظرفية ،نحو :ككل يوم أراك تكرمني يه ك. 2
.7
ّ
ك3
أي مفعول مطل
 .8المصدرية ،كقوله تعال َ  :و َسيَ ۡعلَ ُم ٱلَّ ِذينَ ظَلَ ُم ٓو ْا أَ َّ
ي ُمنقَلَب يَنقَلِنُونَ  ، ت ك ّ
ناصب كينقلبون  ،وكيعلم معلقة عن العمل باالستفهام.
 .3وجــــوب التصــــدر ،وذلت تتك إذا كت تتان المضت تتا

إليت تته مت تتن ألفت تتاظ الص تتدارة تتتي الجملتتتة كأست تتماء

االستتفهام؛ لهتتذا وجتتب تقتتديم المبتتتدأ تتي نحتتو :كلتْم متتن عنتتدك؟  ،والخبتتر ،نحتتو :كصتتبيحة

أي يوم سفر لك؟  ،والمفعتول ،نحتو :كلتْم ّأيهتم أكرمتت؟  ،ومتن ومجرورهتا ،نحتو :كمتن لتْم
ّ
ّأيهم أنت أ ضل؟ .

.12
.11

عشر.
اإلعراب ،نحو :هذه خمسة عشر زيد ،يمن أعربه وا(كثر البناء ،أي :خمسةل ل

البناء ،وتتجل

ي ثْثة أبواب:

مبهما ككلير  ،وكمثل  ،وكدون ك. 2

أن يكون المضا
أحدهماْ :
أن يكون المضا زمانا مبهما ،والمضا
ثانيهماْ :
ي يَ ۡو ِمئِذ ك ، 5يق أر بجر يوم و تحه.
ِخ ۡز ِ
أن يكون زمانا مبهما ،والمضا
ثالثهماْ :
الشاعر:

إليه كإذ  ،كقوله تعال َ  :و ِم ۡن

علية علها مبني بناء أصليا ،كقول
إليه جملة ّ
ك2

وقلت أللما أصح والشيب وزاع

الصبا
شيب عل
ا
الم ل
عل حين عاتبت ل
أو عارضا ،كقول الشاعر:

ك7

عل حين يستصبين كل حليم

(جتذبن منهن قلبي تحلما

ك 1انظر :جامع الدروس العربية ،مصطف الغْييني.211/3 ،
ادي ،تحقي  :يس أبو الهيجاء وآخرون ،ص .225
( )2انظر :قواعد المطل لار لحة ي الن ْحو ،ابن لإياز ل
الب ْغ لد ّ
ك[ 3الشعراء.]227 :
الطائي ،تحقي  :عبد المنعم هريدي.322/2 ،
ك 2انظر :شرح الكا ية الشا ية ،ابن مالك
ّ
ك[ 5هود.]22 :
ك 2البيت لنابغة الذبياني ي ديوانه ،ص ،32وورد برواية ك قلت

ي اإلنصا

ي مسائل الخْ

بين

ي ،تحقي :
النحويين :البصريين والكو يين ،232/1 ،ومغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
محمد هاشم ،25/2 ،وسر
مازن المبارك،
ومحمد حمد اهلل ،ص ،272وشرح أبيات سيبويه ،السي ار ّي ،تحقي ّ :
ّ
صناعة اإلعراب ،ابن لجان ْي.122/2 ،
ألفية
ي ،722/1 ،وأوضح المسالك إل
ك 7هكذا البيت بْ نسبة ي شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ّ
ا(زلهر ّ
محمد عبد الحميد ،82/3 ،ومغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام
ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي :
ّ
ومحمد حمد اهلل ،ص.272
ي ،تحقي  :مازن المبارك،
ا(نصار ّ
ّ
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هذه األحكام التي وضعها ابن هشام ،لكن هناك أحكام أخرى ومنها:
تجريده من كأل إذا كانت اإلضا ة معنوية ْ ،يقال :كالكتاب ا(ستاذ  ،خْ ا لإلضا ة

أن يكون م ّثن  ،نحو :كالمكرما سليم  ،أو
اللفظية يجوز دخول كأل عل المضا  ،بشرط ْ
علي  ،أو مضا ا إل ما يه كأل  ،نحو :كالكاتب الدرس  ،أو
جمع مذكر سالم ،نحو كالمكرمو ٍّ
السم مضا إل ما يه كأل نحو كالكاتب درس الن ْحو  ،أو السم مضا
كأل ك ، 1كقول الشاعر:
ص ْفوه
الوُّد ،ألنت الم ْستلحقة ل
وجولز الفلّراء كت227ه ك 3إضا ةل الوص

شرطك. 2

إل ضمير ما يه
ك2

مّني وا ْن ل ْم أ ْلرج م ْنك لنواال
المقترن بأل إل ك ّل اسم معر ة ،بْ قيد وال

وقليْ ما يضا االسم إل مراد ه ْ ،يقال :كليث أسد ؛ ّإال إذا كان لعلمين يجوز،
نحو :كمحمد خالد  ،وا ْن أضي ل إنه يضا من باب التأويل؛ لذلك يؤول بما ليتلطلبه السايا
ي الجملة ،نحو :كمسجد الجامع والتقدير :كمسجد المكان الجامع  ،وق ْس عل ذلك إضا ة

البقلة الحمقاء  ،هو عل
الحمقاء والتقدير :كحبة ل
كحبة ل
الموصو إل صفلته ،نحو :ل
قامهك. 5
حذ المضا إليه واقامة صفته م ل

تقدير

ضايفين،
أن يصح تقدير من بين المتل
ْ
الموصو إل صفلته بشرط ْ
لب ْي لد أنه يجوز إضا ة ل
نحو :ككرام الناس ،وجائبة خبر  ،والتقدير :كالكرام من الناس ،وجائبة من خبر ك. 2

الخاص دون العكس ،نحو :كيوم الجمعة  ْ ،يقال :كجمعة
العام إل
ُّ
يجوز أن يضا ل
ّ
نظر لعدم الفائدةك. 7
اليوم ؛ ا
( )1انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني.212/3 ،

الشيخ

ي ،تحقي  :يوس
ك 2هكذا البيت بْ نسبة ي أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
البقاعي ،81/3 ،و ُّ
الشنقيطي ،133/2 ،وشرح
الج لوامع،
الدرر اللوامع عل له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ي.282/1 ،
ا( ْشموني عل
ألفية ابن مالك ،ا( ْشموني ،132/2 ،وشرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ّ
ا(زلهر ّ
الفراء كت227ه من أهل الكو ة ،له كتاب المعاني ي علم القرآن ،انظر:
ك 2هو أبو زكريا يحي بن زياد ّ
نزهة ا(لباء ي طبقات ا(دباء ،ابن ا(نباري ،تحقي  :إبراهيم السامرائي.81/1 ،

لفية ابن مالك ،عبد اهلل
ك 2انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني ،212/3 ،ودليل السالك إل أ ّ
الفوزان.22/2 ،
فصل ي الن ْحو ،عزيزة بابتي ،ص  ،173-172وجامع الدروس العر ّبية ،مصطف
ك 5انظر :معجم الم ّ
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.128/2 ،
الغْييني 212-211/3 ،وشرح الم ّ
ك 2انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني.212/3 ،
ك 7انظر :المرجع الساب .212/3 ،
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ْبسةك، 1
وقد يضا الشيء إل ليره بأدن سبب ل
سمون ذلك باإلضا ة (دن م ل
بينهم ،وي ّ
بْلية ،نحو :كقمر القاهرة الصلة
ضايفين ضعيفةك 2؛ ل لدواع
وهي التي تكون الصلة بين المتل
ْ
ّ
بين المضا كقمر والمضا إليه كالقاهرة ضعيفة؛ (ن القمر ليس خاص بالقاهرة ،بل

تشاركها يها آال من البْد ا(خرى؛ ْ داعي الستئثارها بالقمر ،لب ْي لد أن هناك داعيا بْليًّا
ص القمر بالقاهرة؛ هو إ ادة أنه يمنحها ما ال يمنح سواها ،ويضفي عليها جماال قل لما تلفوز
ص ل
لخ ل
به مدينة أخرى ،كأنها خاصة بالقاهرةك. 3
يعربونه بإعرابه ،بحيث ال يؤدي الحذ

وقد يقوم المضا إليه مقام المضا المحذو
ك5
ك2
إن
إل لبس أو تغيير  ،كقوله تعال َ  :و ۡسَ ِل ۡٱلقَ ۡريَةَ ، والتقدير :واسأل ل
أهل القرية ،أما ْ
لْم
أنت تقصد كرأيت
عليا  ،و ل
حصل بحذ ه التباس وتغيير ْ يجوز حذ ه ْ ،يقال :كرأيت ّ
ل
علي ك. 2
ّ
وقد يكون ي الكْم مضا ان اثنان ،يحذ

المضا

كما مثل عبد اهلل يقول ذلك ،وال أخيه  ،أخيه مضا
العكس ،أي اسمان مضا

الشاعر:

إليهما يحذ

المضا

الثاني استغناء عنه با(ول ،نحو:
محذو

إل مضا

إليه ا(ول استغناء عنه بالثانيك ، 7كقول

اع ْي
يا لم ْن لأرلى عارضا أ لس ُّر به
لب ْي لن ذر ل
كبين ذراعي ا(سد وجبهته  ،حيث حذ المضا
والتقدير :ل
اعي مضا ا والمضا إليه محذو
إليه الثاني اسما ظاهرا ،يكون ذر ل
بالقوي ،وا( ضل ذكر االسمين المضا
هذا
ا

كمثل  ،وقد يكون

ك8

لسد
لو لج ْبهلة ا( ل
إليه ا(ول ،جعل المضا

إليهما معاك. 3

تقديره ا(سد ،وليس مثل

فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب ،123/2 ،وانظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف
ك 1انظر :شرح الم ّ
الغْييني.212/3 ،
فصل ي الن ْحو ،عزيزة بابتي ،ص.132
ك 2انظر :معجم الم ّ
ك 3انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.22 -21/3 ،

فصل ي الن ْحو ،عزيزة بابتي ،ص.183
ك 2انظر :المعجم الم ّ
ك[ 5يوس .]82 :

ك 2انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني.213/3 ،
( )7انظر :المرجع الساب .213/3 ،
ك 8البيت للفرزد ي الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون ،182/1 ،وهو لير موجود ي ديوانه،
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون ،313/2 ،وسر صناعة اإلعراب،
وخزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
ابن جان ْي ،322/1 ،كالعرض  :السحاب المعترض ي جو السماء ،كأسر به  :أ رح به.
ك 3انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني.213/3 ،
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جر أصلي بين المتضايفين؛ إليضاح الصلة
كما يجب اشتمال اإلضا ة عل حر
ّ
المعنوية بين المتضايفينك ، 1وهو أحد ا(حر الثْثة كالْم وكمن وك ي ك. 2

ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان.33/2 ،
ك 1انظر :دليل السالك إل
ّ
ك 2انظر :معاني اإلضا ة ي هذا البحث.
51

المضاف إلى ياء المتكلم
ً
ثانيا :أحكام ُ

رد ُّ
النحاة له بابا؛ (ن يه أحكاما ليست ي ك ّل ما تقدم ،قد أشار ابن مالك ي
وقل ْد أ ل
ألفيته كآخ لر ما أضي ل لليا اكسر  ،يجب كسر آخر المضا إل ياء المتكلم مع جواز تح
ّ
قصور أو منقوصا ،أو مثن أو مجموعا جمع السْمة ،سواء
ا
أن يكون م
الياء واسكانها؛ ّإال ْ
أكان للمذكر أم المؤنث ،والمفرد ،وجمعي التكسير الصحيحين ،والم ا
عتل الجاري لمجرى
ل
ك1
.
ودْلوى ،وظل ْبي
الصحيح ،نحو :كلْلم  ،ولْل لمان  ،ولتيات  ،ل
بأن اإلسكان هو
"وْ
اختل ل ي ّأيهما أصل ،قيل :الفتح ،وقيل :اإلسكان ،ويجمع بينهما ّ
ا(صل ا(ول؛ (نه أصل ك ّل مبني ،والياء مبنية ،والفتح أصل ثان؛ (نه أصل ما يبن وهو
عل حر واحد ،وعل القولين اإلسكان أكثر"ك. 2

أن يكون آخره واجب السكون
وهناك أربع مسائل مما يستثن م ْن كسر اآلخر ،بمعن ْ
والياء معها واجبة الفتح ،وهي :المقصور والمنقوص والمثن والمجموع عل حده ،إذا أضي
أن يدلم يها ما وليته باستثناء ا(ل  ،إنها ال
شيء منها إل ياء المتكلم وجب تح الياء ،و ْ
تدلم ،وال يدلم يها ،والياء تدلم دون تغير ل لما قبلها م ْن كسرة أو تحة ،نحو :كهذا قاضي ،

أما الواو تبدل ياء ليصح اإلدلام ،وتقلب الضمة قبلها كسرة نحو :كهؤالء م ْسلمي  ،وا(صل:
كمسلموي  ،أدلمت الواوان ي الياءين بعد اإلبدال ،وعوض عن الضمة كسرة ،وبقيت ا(ل
ساكنة ،والياء بعدها مفتوحةك. 3

اإلضافي في شعر سالمة بن جندل
المقصد الثامن :التركيب
ّ

بلغ ورود التركيب اإلضا ي ي ديوان سْمة بن جندل ك 382تركيبا إضا ًّيا ،بشت

سددت مسد الكلمة
وجاءت بقالب الكلمة المركبة ،والجملة التي
أقسامه وصوره المتباينة،
ْ
ْ
المفردة ،و ي هذا المقصد سنلقي الضوء عليهما.
جمعتها ي الكلمة المركبة المكونة من اسمين ظاهرين ،أو اسم ظاهر واآلخر متصل

بض مير ،سواء أكان الضمير للغائب أم لائبة أم لائبين أم لائبات أم المخاطب أم المخاطبة أم

محمد عبد الحميد ،332/1 ،وانظر :شرح
ك 1انظر :شرح ا( ْشموني عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ا( ْشموني ،تحقي ّ :
محمد عبد الحميد ،83/3 ،وانظر :شرح التصريح عل
ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ي.733/1 ،
التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ

ي.733/1 ،
ك 2شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
السود ،ص-232
الناظم عل
ألفية ابن مالك ،ابن ّ
ك 3انظر :شرح ابن ّ
ّ
محمد باسل عيون ّ
الناظم ،تحقي ّ :
.235
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المخاطبين أم المخاطبات أم المتكلمين أم المتكلم ،وتفيد التعري

أو التخصيص ،والجملة التي

علية.
ّ
سد ْ
ت مسد الكلمة المفردة وكانت جملة ّ
المركبة المكونة من اسمين ظاهرين واسم ظاهر وضمير متصل.
ً
أول :الكلمة ُ

م

عدد الورود

الكلمة المركبة

النسبة المئوية

 .1اسمان ظاهران

225

%2887

 .2اسم ظاهر وضمير متصل

121

%3183

ضمير الغائبة كها

22

%3287

ضمير الغائب كهت

25

%2282

ضمير الغائبين كهم

18

%1288

ضمير المتكلمين كنا

13

%1287

ضمير المتكلم كي

11

%382

ضمير الغائبات كهن

5

%281

كك
ضمير المخاطب ل

3

%282

2

2

2

2

ضمير المخاطبة كك

ضمير المخاطبين ككم

واعتمدت الباحثة المنهج االنتقائي ي اختيار ا(مثلة لبعض الشعر؛ بمعن أنني ال أحصي

كل ا(بيات ،لكن انتقيت بعضا منها.
 .1ي قوله:

كأن أعناقها أنصاب تلرجيب

أسابي الدماء بها
والعاديات،
ُّ
الكلمة المركبة ي

تكملة المركب كالمضا

رأس المركب كالمضا

ال ادماء كاسم ظاهر

أسابيكاسم ظاهر
ُّ
أعنا كاسم ظاهر

ك1

إليه

ها كضمير متصل

أسابي الطري  :لشركه
كأسابي  :واحدتها إسباءة واإلسباءة :خيط من الشعر
اللُّغة:
ممتد ،و ُّ
ُّ
ّ
ك1
أسابي ال ادماء :طرائقهاك. 2
وطرائقه الملحوبة  ،و ُّ
ك 1ديوان سْمة بن جندل ،صنعه :محمد بن الحسن ا(حول ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.32
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كأعنا  :مفردها لع لن  ،بمعن من سير الدوابك ، 3والعن بمعن وصلة ما بين الرأس
والجسد ،مذكر ومؤنث ،وجمعه أعنا  ،ورجل أعن  :طويل العن ك. 2

المعنى :ي هذا البيت يشبه الشاعر أعنا
ك5

عليها

.

التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا
وتكملته كالمضا

إليه

الدم بالحجارة التي يذبح
الخيل لما عليها من ّ

أسابي ،أعنا  ،وكلها أسماء ظاهرة نكرة،
جاء ي ك
ُّ

ي كال ادماء ،ها ا(ول اسم ظاهر ،والثاني ضمير متصل وهما

معار  ،عْقة النسبة بين المتضايفين لير إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي
منكأسابي ،أعنا اكتسبا التعري من إضا تهما إل كال ادماء ،ها دون أي انفصال.
أن ك ًّْ
ُّ
يص

سابي ،أعنا
المْحظ ي كلمة كأ ُّ
الخيل وقوتها ي الحرب.

لحظة ق

قد جاءتْا بصيغة الجمع؛ لتدل عل

الكثرة ،هو

وتأمل معنا هذه الصورة اللفظية للكلمات السابقة الكامنة ي التركيب اإلضا ي

وكلها كلمات مركبة ،بمعن
وجماال ي التعبير ،وكي

عن طبيعة عصر الشاعر.

مكونة من مضا

ومضا

إليه ،هذه اإلضا ة أكسبتها رونقا

أنها تموج بين الحين واآلخر بالحركة المفعمة وصد الوص

النابع

 .2وقوله:
ك2

وحي نُمير ،باليقين لرسول

عبها
لمن مبلغ عنا كْبا و لك ل
رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

إليه

ن لمير كاسم ظاهر
لحي كاسم ظاهر
كحي ن لمير المقصود به لحي من أحياء بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن
اللُّغة :ل
هوزانك. 7
محمد مرعب.72/13 ،
( )1انظر :تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي تحقي ّ :
ُّ
ي ،تحقي  :أحمد عطار.2372/2 ،
( )2انظر :الصحاح تاج اللغة والعر ّبية ،ل
الج ْو لهر ّ

( )3انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.128/1 ،
( )4انظر :معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس الرازي ،تحقي  :عبد السْم هارون.153/2 ،
( )5انظر :قراءة ثانية لشعرنا القديم ،مصطف ناص  ،ص.82
حيان بن ربيعة بن عامر بن
ك 2ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص ،222ككْبا وكعبها ّ :
صعصعة ،كرسول  :رسالة.
ك 7انظر :المرجع الساب  ،ص.222
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وح اي ن لمير بالخبر اليقين.
المعنى :هنا يسأل الشاعر عمن يبلغ رسالة ّ
لحيان بن ربيعة ل
التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا جاء ي ك لحي اسم ظاهر نكرة ،وتكملته كالمضا

ءت مركبة من اسمين ظاهرين نكرة
إليه ي كن لمير اسم ظاهر معر ة ،بمعن أن الكلمة جا ْ
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي
ومعر ة ،عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ

كح ّي اكتسب التخصيص من إضا ته إل كن لمير دون أي انفصال ،وكأنه خصص لحي
أن ل
إل ن لمير ونسبها إليها دون ليرها من ا(حياء ،ومعن البيت أن هذه الرسالة أي الخبر خاصة
الحي.
الحي ،وهذه اإلضا ة تدل عل تعظيم هذا
بهذا
ا
ا
 .3و ي قوله:
ك1

لشج بأرماحنا غير التكاذيب

أعالهم وأسفلُهم
كال الفريقين:
ُ
رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

أعل كاسم ظاهر

الفلريقين كاسم ظاهر
هم كضمير متصل

كْ كاسم ظاهر
أسفل كاسم ظاهر

هم كضمير متصل

إليه

التكاذيب كاسم ظاهر

لل لير كاسم ظاهر
غوية كالعلو ،السُّفل  ،والعلو :أعل
اللُّغة :كأعْهم و ل
أسفلهم مأخوذة من المادة اللُّ ّ
نقيضه السُّفل بمعن أسفلهك. 2

ك ّل شيء

غوية ك لك لذب  ،أي ك ّذبته تكذيبا ،بمعن جعلته كاذباك، 3
كالتكاذيب مأخوذة من المادة الل ّ
بأن وصفه بالكذبك. 2
وتك ّذب :تكلّ الكذب ،وك ّذبه وك ّذب به :جعله كاذبا ْ

المعنى :هنا ينفي الشاعر صفة الرمح الذي يكذب صاحبه ي الحملة عن رماح قومهك. 5

التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا جاء ي ككْ ،أعل  ،أسفل ،لل لير  ،وكلها أسماء
ظاهرة ومْزمة لإلضا ة إل المفرد ،وتكملته كالمضا إليه ي كالفلريقلين ،هم ،هم،
التكاذيب  ،حيث ا(ول والرابع اسمان ظاهران ،والثاني والثالث ضمران متصْن ،بمعن

أن

ك 1ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.113
ك 2انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي ،222/2 ،وانظر :جمهرة
اللُّغة ،ابن دريد ،تحقي  :رمزي بعلبكي.352 /2 ،
ك 3انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.327/5 ،
محمد عيون السود.127/2 ،
ك 2انظر :أساس البْلة ،الزلم ْخ لشر ّ
ي ،تحقي ّ :
ك 5انظر :ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.113
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جاءت متنوعة تارة اسمين ظاهرين وتارة اسم ظاهر وضمير متصل،
الكلمات المركبة السابقة
ْ
أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن ككْ،
عْقة النسبة بين المتضايفين للير
ّ
إسنادية ،بمعن ّ
أعل  ،أسفل ،لل لير اكتسبا التعري من إضا تهما إل كالفلريقلين ،هم ،هم ،التكاذيب .
ومن المْحظ ا
أن ككْ من ا(سماء المْزمة اإلضا ة لفظا ومعن  ،أضيفت السم

جاءت لتبين
ظاهر مثناة لفظا ومعن كالفريقين  ،وكأنه نسبها إليها دون ليرها ،هذه اإلضا ة
ْ
المجهول ،وهذا ما قصده الشاعر بفريقي لم لعد ،عل لرار كأعل  ،أسفل من ا(سماء المْزمة

أما كلير مثل ككْ أضيفت ل
اإلضا ة دون اللفظ والمعن  ،أضيفا لضميرين متصلين كهم ّ ،
جاءت هذه اإلضا ة لتنفي كل التكاذيب عن
كالتكاذيب  ،وقد جاءت عل صيغة المبالغة،
ْ
قومه ،أضا ت معن للبيت.
 .2و ي قوله:
وكل طُوالة ،لعتلد ،ن از
تكملة المركب كالمضا إليه

كالسيد لنهد
ب ُك ّل ُمجنب ّ
رأس المركب كالمضا

ك1

مجانب

ك ّل
ك ال

طوالة

المعنى :هنا يص الشاعر الخيل بأنها شديدة تامة الخل سريعة الوثبة ،معدةّ للجري ليس يها
اضطراب وال رخاوةك. 2
ظاهر من ا(سماء المْزمة
ا
جاء ي كك ّل اسما
التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا
اإلضا ة إل المفرد ،وتكملته كالمضا إليه يكمجانب ،طوالة اسمين ظاهرين ،بمعن أن
الكلمتين السابقتين جاءتا مركبتين تركيبا إضا يًّا من اسمين ظاهرين ،عْقة النسبة بين

إسنادية بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كك ّل وهي من ا(سماء
المتضايفين لير
ّ
المْزمة اإلضا ة معن دون اللفظ ،اكتسب التخصيص من إضا تها إل كمجانب ،طوالة  ،دون
أي انفصال.

ك 1ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.223
ك 2انظر :المرجع الساب  ،ص.223
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 .5و ي قوله:
هي ال تريد راقي
بهم ،واذ ل
تكملة المركب كالمضا إليه

للحارثية ،قبل أن تنأى النوى
رأس المركب كالمضا

ك1

مؤول
قبل كاسم ظاهر
ْ
أن تلنأى كمصدر ّ
عجمية لها :نأى ينأى نأيا ،والنأي :البعدك ، 2ونأيت عنه :لبعدت ،ونأى
اللُّغة :كتلنأى المادة الم ّ
بجانبه ،أي :تباعد عن القبولك. 3
المعنى :هنا يتحدث الشاعر عن ار الحارثية ،وهي امرأة منسوبة إل الحارث بن عمرو وهو
مقاعسك ، 2يقول :إن هذه المرأة قبل أن تنوي البعد بهم إذ هي ليست معنية بف ار الشاعر.

كأن
جاء ي كقبل  ،وتكملته كالمضا إليه
التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا
ْ
تلنأى  ،بمعن أن الكلمة جاءت مكونة من حر مصدري بعده عل مضارع ،عْقة النسبة بين
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كقبل وهو من ا(سماء
المتضايفين لير
ّ
كأن تلنأى  ،وهي مصدر مؤول ي محل جر
المْزمة اإلضا ة دون اللفظ والمعن أضيفت ل ْ
مضا

إليه ،والمعن  :نأيك.

 .1و ي قوله:
ك5

المراغ ،قليل الودق ،لموظوب
هابي ل

المبارك ،لم ْدروس لمدا عه
شيب ل
رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

إليه

الوْد كاسم ظاهر
قليل كاسم ظاهر
ل
ابيضت من الجدب ،وكذلك أوديته التي كانت مليئة
المعنى :هنا يقصد الشاعر مبارك الوادي قد
ْ
رست ،من قلة المطر ،وأصبح المكان يملؤه الغبار الثائرك. 2
بالنبت قد د ْ

ك 1المرجع نفسه ،ص.133
ك 2انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.332/8 ،
ك 3انظر :تاج العروسُّ ،
ي.5/22 ،
الزلب ْيد ّ
ك 2انظر :ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة.133 ،
ك 5ديوان سْمة بن جندل.113 ،
كالمبارك مفردها مبرك وهو جانبا الوادي حيث تبرك اإلبل،
ك 2انظر :ديوان سْمة بن جندل ،122 ،ل
بت ،كهابي بمعن الغبار،
كمدا عه بمعن أوديته التي يكون بها الن ْ
ت وو ْ
كمدروس بمعن دق ْ
طئت وأكل نبتها ،ل
ل
كموظوب بمعن واظبوا عليه حت أكل ما يه.
المطر،
بمعن
كالود
اب،
ر
الت
بمعن
اغ
ر
كالم
ل
ل
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جاء ي كقليل اسم ظاهر نكرة ،وتكملته كالمضا

حيث إن رأس المركب كالمضا
التركيب :ل
جاءت مكونة من أسماء ظاهرة،
يكالوْد اسم ظاهر معر ة ،بمعن أن الكلمة المركبة
إليه
ْ
ل
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كقليل
عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ
بنية االنفصال ،أي أن إضا تها ليؤكد أنه لم
كالوْد
وهي صفة مشبهة
ْ
ّ
اكتسبت التخفي من ل
يصبه مطر ،بمعن استخدم قليل هنا ليس للقلة؛ إنما تحمل معن النفي التام ،اكتسبتها من

أكسبت المعن وضوحا.
باقي الجملة هذه اإلضا ة
ْ
أن صدره جاء جمع مقارنة بعجزه جاء مفرد ليؤكد المعن .
المْحظ ي هذا البيت ْ
 .7و ي قوله:

ظليل
عب الحافتين ،ل
الموت ،ص ُ
إل ل
تكملة المركب كالمضا إليه

الموت لردها
رج ْ
إذا لخ ل
ت من للمرة ل
رأس المركب كالمضا

صعب كاسم ظاهر
ل
المعنى :هنا ليص الشاعر الفارس بأنه عسير نوال جانبيه ي المعركة ،حت

ك1

الحا تين كاسم ظاهر

الرماح من كل صوب حت ظللتهك. 2

امتدت حوله

كصعب اسم ظاهر نكرة ،وتكملته
التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا
جاء ي ل
جاءت مكونة من
كالمضا إليه ي كالحا تين اسم ظاهر معر ة ،بمعن أن الكلمة المركبة
ْ
أن الرأس ينتمي إل

إسنادية ،بمعن
اسمين ظاهرين ،عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ
بنية
كصعب وهي صفة مشبهة
ْ
اكتسبت التخفي من إضا تها إل كالحا تين ّ
التكملة ،أي أن ل
االنفصال.
المفردة
ثانيا :الجملة التي ّ
ً
سدت مسد الكلمة ُ
بلغ عددها ي الديوان ك 13موضعا من إجمالي حجم التركيب اإلضا ي ،بنسبة ،%283
علية.
وكلّها جمل ّ
 .1و ي قوله:
كان لو ل لعْية
ومجد لم لع ٍّد ل
ل

ك3

ونرتلقي
لسبقنا به إذ يرتقُون ،ل

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

ك 3ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.182
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رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

إذ كظر زمان

علية
يرتقون كجملة ّ

إليه

قي يرقي رقيا ،بمعن  :صعد
اللُّغة :كيرتقون وهي جملة علية ،المادة اللُّ ّ
غوية لها من ر ّ
وارتق ك ، 1والعرب تقول :ار عل ظلعك ،بمعن اصعد بقدر ما تطي ك. 2

العدنانية ي مضمار الشر  ،نهضوا وصعدوا
المعنى :هنا يقصد بأن بني تميم سبقوا القبائل
ّ
بمجد لم لعد ،ور عوا شأنهك. 3

التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا

جاء ي كإذ وهو ظر زمان ،وتكملته كالمضا

إليه ي كيرتقون جملة علية ،بمعن أن الجملة أدت وظيفة الكلمة المفردة ،عْقة النسبة بين

إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كإذ ظر زمان أضي
المتضايفين لير
ّ
علية كيرتقون .
لجملة ّ

جاءت ي محل
ت وظيفة الكلمة المفردة ،بمعن ّأنها
ْ
أن الجملة هنا أد ْ
ويخلص من ذلك ّ
الرقي.
ج ّر مضا إليه ،ودليل معناها ُّ
 .2و ي قوله:
صوتيه مثقب
إل حيث أوفى ُ
تكملة المركب كالمضا إليه

ين كتلةل لروحة
لجعلنا لهم ما لب ل
أرس المركب كالمضا

ك2

ألو صوتليه كجملة علية
حيث كظر مكان
المعنى :يكمل الشاعر حديثه عن أ ناء خند  ،يقول جعلنا لهم رملة عل طري السالك من
بئر بن سحيم إل جبل خنزير بناحية أعْم من حجارة المنصوبة ي الفيا ي المجهولةك. 5

التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا

جاء ي كحيث ظر

مكان ،وتكملته كالمضا

ت وظيفة الكلمة المفردة ،عْقة
علية ،بمعن أن الجملة أد ْ
إليه ي كأو صوتليه جملة ّ
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كحيث ظر
النسبة بين المتضايفين لير
ّ
مكان إل الجملة الفعلية كأو

صوتليه .

ك 1انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.211/5 ،
ك 2انظر :معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس الرازي ،تحقي  :عبد السْم هارون.222/2 ،
ك 3انظر :ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.182
ك 2المرجع الساب  ،ص.213

ك 5انظر :ديوان سْمة بن جندل.213 ،
59

والناظر المتفحص لديوان ابن جندل؛ يجد أنه ن ّوع ي استخدام الكلمة المركبة ،تارة
كان يلونها بضمائر مختلفة ،نحو :كأيامه  ،كأيامنا  ،وكبيوتهم  ،كبيوتها  ،كبيوتك  ،وكجمعهم ،
كجمعه .

وتارة كان يأتي بها بصيغة المفرد والجمع ،نحو :كساقيها  ،كسواقيها  ،وكقدمي ،

كأقدامنا .

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

جاءت مرتين ،وكذلك كأمرهم .
كرر الكلمة نفسها ،نحو :كأسنتها حيث
ْ
ومرة كان ي ّ
ومن ناحية أخرى كان يأتي بنقيض الكلمة ،نحو :كأعل  ،كأسفل  ،وكقبل  ،كبعد .

ويمكننا عرض نسبة استخدام الكلمة المركبة ي التركيب اإلضا ي عند ابن جندل ي

الشكل اآلتي:

الكلمة ال ُمركبة عند ابن جندل

االسمان الظاهران
االسم الظاهر والضمير المتصل

31.40%

68.60%

استخدم ابن جندل االسمين الظاهرين بكثرة ،مقارنة باالسم الظاهر والضمير المتصل.
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المزجي
المطلب الثاني :التركيب
ّ
المزجي
األول :تعريف
المقصد ّ
ّ

لُغ ًة

كالمزج " :مصدر مزجته ،والمزاج :االسم ،ومزاج الجسم :ما أسس عليه البدن من المرة

ونحوه ،ويقال :قد مزج السنبل ،أي :لون من خضرة إل صفرة ،والمزج :الشهد"ك. 1

ومزج الشراب بالماء :امتزج ،ومازجه وتمازجا وامتزجا ،ومزج السنبل :اللونك. 2

وكمزاج الشراب :ما يمزج به ،ومزاج البدن :ما ركب عليه من الطبائعك. 3
وكل نوعين امتزجاُّ :
وكمزج خلط المزاج بالشيءُّ ،
كل واحد منهما لصاحبه مزج ومزاجك. 2
بناء عل ذلك نستطيع القول :إن المزج بمعناه اللُّغوي يحمل الخلط ،واللون.

اصطالحا
ً

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

أن كانتا بإزاء حقيقتين وهو من قبيل النقل ،ويكون ي ا(عْم نحو :كبعلبك وكمعد يكرب ك. 5
ْ
ك2
كما أنه تنزيل عجز المركب منزلة تاء التأنيث ،نحو :بعلبك .

الفاكهي بأنه "كل اسمين تنزل ثانيهما مما قبله كبعلبك ،منزلة تاء التأنيث مما قبلها
وعر ه
ّ
ك7
كفاطمة ي إجراء اإلعراب عليها وبقاء ما قبلها مفتوحا"

الطائي بأنه :اسمان جعْ اسما واحدا ،ال بإضا ة وال بإسناد ،بل
عر ه ابن مالك
وكذلك ّ
ّ
ا(ول بمنزلة تاء التأنيث ،نحو :بعلبك ،ومعد يكربك ، 8وهذا النوع ال يقدر
بتنزيل ثانيهما من ّ

بحر عط

الواوك. 3

لت ثانيها منزلة تاء التأنيث ما قبلها
وكذلك عر ه الشيخ خالد ْ
ي بأنه" :كل كلمتين نز ْ
ا(زلهر ّ
ا(ول مْزم حالة واحدة وهي الفتح ،واإلعراب عل الجزء الثاني"ك. 1
كبعلبك بجامع أن الجزء ّ
اهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.72/2 ،
ك 1كتاب العين ،الفر ّ
محمد عيون السود.223/2 ،
ك 2انظر :أساس البْلة ،الزلم ْخ لشر ّ
ي ،تحقي ّ :
ك 3انظر :مختار الصحاح ،الرازي ،تحقي  :يوس
ك 2انظر :لسان العرب ،ابن منظور.322/2 ،

محمد.233/1 ،
الشيخ ّ

فصل ،ابن يعيش.72/1 ،
ك 5انظر :شرح الم ّ
محمد بركات.127/1 ،
ك 2انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
الفاكهي ،تحقي  :المتولي رمضان الدميري.32 ،
ك 7شرح كتاب الحدود ي الن ْحو،
ّ

الطائي ،تحقي  :عبد المنعم هريدي.1255/3 ،
ك 8انظر :شرح الكا ية الشا ية ،ابن مالك
ّ
محمد ا(نطاكي.237/1 ،
( )9المحيط ي أصوات العر ّبية ونحوها وصر هاّ ،
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المزجي
المقصد الثاني :أنواع التركيب
ّ
والتركيب المزجي نوعان هماك: 2

أحدهما :ما ختم ب كويه  ،نحو:كسيبويه  ،وهذا مبني عل ا(شهر.

وثانيهما :ما ختم بغير ك لوْيه  ،و يه ثْث لغات وهيك: 3
جزيه عل الفتح ،بشرط ّأال يكون آخره ياء،
األولى :إعرابه إعراب ما ال ينصر  ،ويبن أول أ
إن كان آخره ياء س اكن ،وهي أ صحها ،نحو :كمعد يكرب  ،وكقالي قْ ك 2؛ (ن ثقل التركيب
ْ

بأن سكنوا ياء معدي كرب ونحوهك. 5
أشد من ثقل التأنيث ،جعلوا لمزيد الثقل مزيد تخفي
ْ
إن كان يه مع
أن يعرب إعراب
ْ
المتضايفين ،بمعن يكون ثاني جزأيه كالمستقلْ ،
الثانيةْ :
إن يه العجمة مع التعري  ،وا ّال
ّ
العلمية سبب يمنع الصر  ،نحو :كهرمز ي كرام هرمز ّ ،
صر نحو :كموت من كحضر موت ؛ إنه ليس يه مع العلمية سبب آخر.

مشبه بت
أن يعتل ا(ول يسكن ،وهو ي هذه اللُّغة ّ
الثالثة :أن يبن الجزآن عل الفتح؛ ّإال ْ
اإلسنادي.
بالمزجي عن اإلضا ّي و
كخمسة عشر  ،واحترز بتقييده
ّ
ّ
ُّ
المزجي ،ا(كثر اتفقوا عل
النحاة ي جمع التركيب
وقد اختل
ّ
السماع ،وأجاز الم ابرد والكو يون عل جمعه نحو :كسيبويه  ،كسيبويهون ك ، 2ومنهم من يحذ

منع جمعه؛ لعدم

كوْيه نحو كسيبون ك. 7
ل

المزجي في ديوان سالمة بن جندل
المقصد الثالث :التركيب
ّ

مزجي.
بعد النظرة الفاحصة المتأنية لهذا الديوان لم ليمر بي أي تركيب
ّ

ي ،ص.7 ،2
ا(زلهرّية ،خالد ْ
( )1شرح ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي  :نوا
( )2انظر :شرح شذور الذهب ،ل
الج ْو لجر ّ
ك 3انظر :المرجع الساب .835/2 ،

الحارثي.835/2 ،

ي ،تحقي  :يوس
( )4انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ
ا(ندلسي ،ص.33
يلي ،عبد الرحمن بن عبد اهلل
ّ
وانظر :أمالي السُّهل ّ
(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.151/3 ،
ك 5انظر :شرح ا( ْشموني ّ
ي ،تحقي  :نوا
( )6انظر :شرح شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ل
الج ْو لجر ّ
ي.28/1 ،
( )7انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
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الشيخ البقاعي،132/1 ،

الحارثي.221/1 ،

اإلسنادي
المطلب الثالث :التركيب
ّ
المقصد األول :تعريف اإلسناد
لُغ ًة
عل

ُّ
ُّ
"كس لن لد  :الساين والنُّون والدال أصل واحد يدل
اإلسناد ي اللغة مأخوذ من المادة اللغوية ل
انضمام الشيء إل الشيء"ك ، 1و ْن سندي :أي الذي أستند إليه؛ بمعن معتمدك، 2

مما عْ من السفح ،والجمع أسنادك ، 3والساناد :الناقة القوية ،كأنها
والسند :ما قابلك من الجبل ّ
سندت من ظهرها إل شيء قوي ،والمسند :الدهر؛ (ن بعضه متضامك ، 2وأيضا يحمل معني
أ ْ
مير مخال لخطانا هذاك. 5
ل
عي ،وخط لح ل
الد ّ
ك2
واإلسناد :إضا ة الشيء إل الشيء .
مما سب أن اإلسناد ي معناه اللُّغوي ليكمن ي الضم واإلضا ة.
ونلحظ ّ
اصطالحا
ً

عر ه الشري الج ْر لجاني بأنه" :ضم إحدى الكلمتين إل ا(خرى عل وجه اإل ادة التامة،
أي عل وجه يحسن السكوت عليه"ك. 7
وعر ه ابن يعيش بقوله :تركيب الكلمة مع الكلمة ،تنسب إحداهما إل ا(خرى ،إذا كان
إلحداهما تعلُّ با(خرى عل السبيل الذي به يحسن موقع الخبر ،وتمام الفائدةك. 8

سندت إحداهما إل ا(خرى"ك. 3
وكذلك عر ه الشيخ خالد ْ
ي بأنه " :كل كلمتين أ ْ
ا(زلهر ّ
معنوية لتمييز المسند إليه من المسند ي الجملةك. 12
حسان بأنه :قرينة
ّ
وأضا تمام ّ

ك 1معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :عبد السْم هارون.125/3 ،

اليمني ،تحقي  :حسين العمري وآخرون،
ك 2انظر :شمس العلوم ودواء كْم العرب من الكلوم ،سعيد
ّ
محمد.155/1 ،
 ،3218/5وانظر :مختار الصحاح ،الرازي ،تحقي  :يوس الشيخ ّ
ك 3انظر :جمهرة اللُّغة ،ابن دريد ،رمزي بعلبكي.223/2 ،
ك 2انظر :معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :عبد السْم هارون.125/3 ،

ي ،تحقي  :أحمد عطار.232/2 ،
ك 5انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العر ّبية ،ل
الج ْو لهر ّ
ك 2انظر :كتاب التعريفات ،الشري الج ْر لجاني23/1 ،
ك 7كتاب التعريفات ،الشري الج ْر لجاني23 ،

فصل ،ابن يعيش.72/1 ،
ك 8انظر :شرح الم ّ
ي ،ص.7
ا(زلهرّية ،خالد ْ
( )9شرح ْ
ا(زلهر ّ

حسان ،ص.133
ك 12اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام ّ
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المقصد الثاني :أركان اإلسناد
أن نتحدث عن ركني اإلسناد ،نجد أول من أشار إليه من ُّ
النحاة س ْي لب لوْيه ،حيث
واذا أردنا ْ
يقول" :هذا باب المسند والمسند إليه ،وهما ما ال يغن واحد منهما عن اآلخر ،وال يجد المتكلم

ُّ
المبني عليه"ك. 1
منه بدا ،من ذلك االسم المبتدأ و ّ
ومن المسند إليه ،لكن نجده
نلحظ ي النص الساب أن س ْي لب لوْيه لم يوضح لنا لمن المسند ل
المبني عليه مسندا إليهك ، 2ويؤكد
ي موضع آخر من الكتاب ي ّ
صرح به ،يجعل المبتدأ مسندا و ّ

ا(ول
ذلك مرة أخرى ي باب االبتداء بقوله :المبتدأ هو كل اسم ابتدى ليبن عليه كْم ،هو ّ
المبني عليه أي المسند إليهك. 3
أي مسند ،وما بعده
ّ
الفعلية لم يحدد س ْي لب لوْيه مصطلحي المسند
االسمية ،أما الجملة
هذا بالنسبة للجملة
ّ
ّ
يتعد عله إل مفعول آخر ،يقول :أما الفاعل الذي
والمسند إليه ،نجده ي باب الفاعل الذي لم ّ

ب زيد  ،والمفعول الذي لم يتعده عله ولم يتعد إليه عل اعل ،نحو:
ال يتعداه عله نحو :ك لذ له ل
ب زيد  ،ا(سماء المحدث عنها ،وا(مثلة دليلة عل ما مض وما لم يمض من المحدث
كضر ل
الض ْرب ،وليست ا(مثلة با(حداث وال ما يكون منه ا(حداث
به عن ا(سماء ،وهو الذهاب ،و ّ
وهي ا(سماءك. 2

الفعلية وهما المحدث
نلحظ مما سب أن س ْي لب لوْيه أطل مصطلحا آخر عل ركني الجملة
ّ
عنه والمحدث به ،ويقصد بالمحدث عنه االسم أي الفاعل ،أما المحدث به يقصد به المصدر،
أن يوضح لنا أن ا(صل
خاص بالجملة
وهذا ال يعن أن اإلسناد عنده
ُّ
االسمية دونها ،هو يريد ْ
ّ
هو المسند ،وهو االبتداء ي الكْم سواء أكان اسما أم عْ ،أو سوى ذلك ،وما بعده ما يبن
عليه وهو المسند إليه ،وق ْس عل ذلك.
بالمبني عليه هو تعبير أطلقه سيبويه عل الخبر ،وهو تعبير يحمل كرته عن
ويقصد
ّ
يسند

أن يكون هذا الشيء أساسا له حت
اإلسناد ،بمعن أن الّذي يبن عل شيء ال بد ْ
ك5
ا(ول هو المسند ،والثاني هو المسند إليه ،وكما أن اإلسناد
عليه  ،نحو :كعبد اهلل أخوك ّ ،
الفعلية ،نحو :كيذهب عبد اهلل  ْ ،بد للفعل من االسم كما
االسمية ،كذلك أيضا
يشمل الجملة
ّ
ّ

ك 1الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.23/1 ،
( )2انظر :المرجع الساب .78/2 ،
( )3انظر :المرجع نفسه.122/2 ،
( )4انظر :المرجع نفسه.32 ،33/1 ،

حوية ،ابن الراجحي ،ص.32
( )5انظر :دروس ي المذاهب الن ّ
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ا(ول ب ّد من اآلخر ي االبتداءك ، 1بمعن أن الفعل ال ب ّد من اسم يسند إليه،
لم يكن لْسم ّ
كالمبتدأ.
يفهم من ذلك أن المسند والمسند إليه عمودا الجملة ْ ،لن

عنهما سواء ،أكان ي

الفعلية.
االسمية أم الجملة
الجملة
ّ
ّ
ا(ول ،عكس ما جاء به س ْي لب لوْيه ،وذكر
وجعل ّ
الفراء المسند هو الثاني والمسند إليه هو ّ
مثاال عل ذلك ي كتابه معاني القرآن ،نحو :كضقت به لذ ْرعا  ،لما جعلت الضي مسندا إليه
يهك. 2

مفسر؛ (ن الضي
ا
قلت :ضقت ،جاء ال ّذرع
ْ
واقتف أثر س ْي لب لوْيه الم ابرد ،حيث خصص بابا ي ركني اإلسناد بقوله :هذا باب المسند

ك3
أن يوضح
والمسند إليه ،وهما ما ال يستغني كل واحد من صاحبه ،نحو :كزيد منطل
 ،دون ْ
المسند أو المسند إليه.

المحدث عنه ،بقوله :والمبتدأ
السراج يطل عل المبتدأ االسم
ّ
من جانب آخر نجد أن ابن ّ
المحدث عنه قبل الحديث ،نحو :كزيد منطل ؛ إنما بدأت كبزيد وهو الذي
يبتدأ يه باالسم
ّ

حدثت عنه باالنطْ

والحديث عنه بعده ،وكذلك الفاعل نحو :كينطل زيد  ،ثم ذكرت زيدا

ك2
المحدث اآلخر.
صرح باسم
ّ
ّ
المحدث عنه باالنطْ بعد أن ذكرت الحديث  ،دون ْ
أن ي ّ
كا(ول هو المسند إليه ،والخبر
الفراء بأن المبتدأ
وجنح عبد القاهر الج ْر لجاني إل كْم ّ
ّ
كالثاني هو المسندك. 5

الطائي أن "االسم كلمة يسند ما لمعناها إل نفسها أو
ومن ناحية أخرى ذكر ابن مالك
ّ
نظيرها ،والفعل كلمة تسند أبدا ،قابلة لعْمة رعية المسند إليه"ك. 2
حيان عل ما ذكره ابن مالك مما اشتهر عند عامة ألسنة النحويين ،من أن
وعقّب أبو ّ
المسند هو المحكوم به ،والمسند إليه هو المحكوم عليه ،وصن هذا الكْم ضمن أحد
االصطْحات ا(ربعة ،وثانيها أن ك ًّْ منهما مسند ومسند إليه؛ وذلك (ن ك ًّْ قد أسند إل

حوية ،ابن الراجحي ،ص.32
( )1انظر :دروس ي المذاهب الن ّ
الفراء ،تحقي  :أحمد النجاتي وآخرون.73/1 ،
( )2انظر :معاني القرآنّ ،

محمد عظيمة.122/2 ،
( )3انظر :المقتضب ،الم ابرد ،تحقي ّ :
السراج ،تحقي  :عبد الحسين الفتلي.58/1 ،
( )4انظر :ا(صول ي الن ْحو ،ابن ّ
( )5انظر :دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر الج ْر لجاني ،تحقي  :محمود شاكر ،ص.183
محمد بركات.3/1 ،
ك 2تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك
الطائي ،تحقي ّ :
ّ
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ا(ول ،والمسند إليه هو الثّاني ،والرابع عكس
اآلخر ،واآلخر أسند إليه ،وثالثهما أن المسند هو ّ
ا(ولك. 1
الساب بمعن المسند هو الثّاني ،والمسند إليه هو ّ

حيان هذا التوضيح والتفصيل؛ (ن ابن مالك ذكر أحد المصطلحات ،يتوهم
وعل لل أبو ّ
ل
وب لرله لن عل ذلك؛ أن لكل من هذه االصطْحات وجهاْ ،
أنه مصطلح النحويين أجمعين ،ل
ك2
غوية لإلسنادك. 3
مشاحة ي االصطْح  ،معتمدا عل الداللة اللُّ ّ
مسند ومسند إليه ،نحو :كقام زيد ك ، 2خْ ا

وصرح ابن هشام بأن الكْم يشتمل عل
ّ
ي الذي اعتبر المسند والمسند إليه ضمن الجملة وال تسم كْما؛ (نه ال يفيد
للشيخ خالد ْ
ا(زلهر ّ

كإن قام زيد قام عمرو ك. 5
السكوت عليه ،نحوْ :
معن يحسن ّ
من ناحية أخرى ذهب الغْييني إل أنه ال يشترط يما نسميه جملة ،أو تركيبا إسناديا،

فيد معن تاما مكتفيا بنفسه ،كما يشترط ذلك يما نسميه كْما ،هو قد يكون تام الفائدة
أن ي ل
ْ
شر  ،ويجوز
يسم كْما ،وقد يكون
تفعل من خير ألو ٍّ
سم كْما ،نحو كمهما ْ
ل
ناقصها ْ ،ي ّ
ّ
شر
تفعل من خير ألو ٍّ
سم جملة ألو تركيبا إسناديا ،إن ذكر جواب الشرط ،نحو :كمهما ْ
ْ
أن ي ّ
ك2
التامة .
مي كْما أيضا؛ لحصول الفائدة ّ
تْقه  ،س ل
شيء ،والمسند إليه هو ما حكمت

حكمت به عل
وذكر الغْييني بأن المسند هو ما
ل
عليه بشيء ،والتركيب اإلسنادي هو ما تأل من مسند ومسند إليه ،نحو :كالحلم زين  ،المسند

الثاني وهو كزين والمسند إليه هو كالحلم ك ، 7وهذا أحد االصطْحات ا(ربعة ُّ
للنحاة الّتي تم

ذكرها آنفا.

وي ،تحقي  :حسن هنداوي.28/1 ،
ك 1انظر :التذييل والتكميل ي شرح التّسهيل ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
ك 2كال مشاحة ي االصطْح بمعن ال مجادلة يما تعار وا عليه.
وي ،تحقي  :حسن هنداوي.28/1 ،
ك 3انظر :التذييل والتكميل ي شرح التّسهيل ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
ي ،تحقي  :مازن المبارك ،ص.32
( )4انظر :المباحث المرضية المتعلقة بت كمن الشرطية ،ابن هشام ا(نصار ّ
ي ،ص.31
( )5انظر :موصل الطْب إل قواعد اإلعراب ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
( )6انظر :جامع الدروس العر ّبية ،الغْييني.282/3 ،
( )7انظر :المرجع الساب .13/1 ،
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اإلسنادي
المقصد الثّالث :أقسام التركيب
ّ
اإلسنادي قسمين ،هماك: 1
قسم التركيب
ّ
الفعلية ،قد يسمي الشخص ولده
 .1التركيب اإلسنادي األصل ،أي المسم به ،كالجملة
ّ
شر  ،وس ّمي با(صل؛ (نه مكون من عل تأبط والفاعل ضمير
بجملة علية ،نحو :كتأبط ًّا
شرا ،نقل التركيب الّذي هو الجملة الفعلية وصار علما عل
مستتر تقديره هو والمفعول ًّ
شخص بعينه ،صار مفردا حينئذ يعامل معاملة المفرد.

الصفة
 .2التركيب
اإلسنادي غير األصل ،هو "إسناد المصدر واسم الفاعل واسم المفعول و ا
ّ
أسندت إليه ليست بكْم وال جملة"ك ، 2نحو :كرأيت المنطل
المشبهة والظر مع ما
ْ
لْمه  ،حيث إن المنطل مسند إل الغْم ،والغْم مسند إليهك. 3

كب لر ل لن ْحره ؛ (ن المحكي ال
وقد أجمع النحاة عل أن التركيب اإلسنادي ال يجمع نحو :ل
ك2
ي ي حالتي
يغير  ،أما التث ّنية إنه يثن بمجيء قبله بكلمة كذوا ي حالة الر ع ،وك لذ لو ْ

شر ك ، 5والمؤنث كذاتا أو
ي تأبطل ًّا
النصب والجر للمذكر ،نحو :كذوا تأبطل ًّا
شر  ،وكرأيت لذ لو ْ
كذواتا ي حالة الر ع ،وكذاتي  ،أو كذواتي ي حالة النصب والجر ،نحو :كذواتا هند مسا رة ،
العلميةك ، 7يحك عل
وكرأيت ذواتي هند مسا رة ك ، 2كما أنه يبق عل حاله كما كان قبل
ّ

ابية واحدة ،ويكون إعرابه تقديريًّا ،نحو :كجاء
لفظه ي جميع ا(حوال ،بمعن أنه يلزم حالة إعر ّ
بجاد الح ُّ ك. 8
جاد الح ُّ  ،وكمررت ل
جاد الح ُّ  ،وكرأيت ل
ل

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

( )1انظر :تح رب البرّية ي شرح نظم اآلجرومية ،أحمد الحازمي ،ص.35
( )2الجملة العر ّبية تأليفها وأقسامها ،اضل السامرائي ،ص .25
( )3انظر :المرجع الساب  ،ص .25

ي ،28/1 ،وانظر :الن ْحو الواضح ي قواعد اللُّغة
( )4انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
علي الجارم ،ومصطف أمين.328/2 ،
العر ّبيةّ ،
( )5انظر :جامع الدروس العر ّبية ،الغْييني.13/2 ،
( )6انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.131/1 ،
علي الجارم ،ومصطف أمين.337/2 ،
( )7انظر :الن ْحو الواضح ي قواعد اللغة العر ّبيةّ ،
( )8انظر :جامع الدروس العر ّبية ،الغْييني.115/1 ،
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العددي
المطلب الرابع :التركيب
ّ
األول :تعريف العددي
المقصد ّ
لُغ ًة

العد أقيم مقام المصدر الذي هو معن اإلحصاءك. 1
العدد :اسم من ّ
الحص والثلرى،
و"عددت الشيء ،إذا أحصيته ،واالسم :العدد والعديد ،يقال :هم عديد
ل
اعتلد ،أي صار معدودا"ك. 2
وعده ْ
أي ي الكثرة ،و ْن لعديد بني ْن ،أي ي لع ُّد يهم ،ل
و"العين والدال :أصل صحيح واحد ال يخلو من العد الذي هو اإلحصاء ،ومن اإلعداد

الذي هو تهيئة الشيء ،العد :إحصاء الشيء ،تقول :عددت الشيء أعده ًّ
عاد،
عدا ،أنا ّ
يعد معهم ،والعدد:
والشيء معدود ،والعديد بمعن الكثرة ،و ْن ي عداد الصالحين ،أيّ :
مقدار ما يعد ،ويقال :ما أكثر عديد بني ْن وعددهم ،وانهم ليتعادون ويتعددون عل عشرة

آال  ،أي :يزيدون عليها"ك. 3

يعده ًّ
عدا وتعدادا وعدة وعددهك. 2
العد :إحصاء الشيء ،أي :عده ّ
و ّ
اصطالحا
ً

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

ليس بعدد؛ (نه لير متعدد ،إذ التعدد الكثرة"ك. 5

هذا الواحد

المقصد الثاني :أقسام العدد
ينقسم العدد أربعة أقسام ،وهيك: 2
 .1العدد المفرد ،يشمل الواحد والمائة وا(ل .

 .2العدد المركب ،يشمل أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما.

 .3العدد العقد ،يشمل العشرين ،والثْثين ،وا(ربعين ،والخمسين ،والستين ،والسبعين،
والثمانين ،والتسعين.
ُّ
محمد مرعب.23/1 ،
اني ،تحقي ّ :
ك 1انظر :تهذيب اللغة ،الشري الج ْر لج ّ
ُّ
ي ،تحقي  :أحمد العطار.525/2 ،
ك 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العر ّبية ،ل
الج ْو لهر ّ
ك 3معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :عبد السْم هارون.23/2 ،
ك 2لسان العرب ،ابن منظور.281/3 ،
الفيومي.335/2 ،
ك 5المصباح المنير ي لريب الشرح الكبير،
ّ
الخوام.523 _518/2 ،
ك 2انظر :الك ّليات ،أبو الفداء ،تحقي  :رياض ل
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أن يشمل حر
 .2العدد المعطوف ،ينحصر بين عقدين من العقود التي تم ذكرها آنفا ،وال بد ْ
عط  ،نحو :واحد وخمسون ،سبعة وستون ...،ونحوها.
التركيب العددي هو المركب من أحد عشر إل

تسعة عشر ،وهو

أما بالنسبة لتعري
ّ
ك1
أن كان معربا سوى كاثني عشر .
يخال ما قبله ،ويصير مبنيًّا بعد ْ
وكما أنه أيضا "ما تركب تركيبا مزجيا من عددين ال اصل بينهما ،يؤديان معا بعد
تركيبها وامتزاجهما معن واحدا جديدا لم يكن لواحدة منهما قبل هذا التركيب"ك. 2

ا(ول نحو :كثْثة
أن يعط الثاني عل
وا(صل ي العد المني عل العشرة ْ
ّ
وعشرة ك ، 3نزعت الواو وهي مقدرة ،والعدد متضمن لمعناها ،بنيا لتضمنهما معن الواو،
ا(ول صار بمنزلة تاء التأنيث
وجعْ كاسم واحد ،اختير الفتح لهما؛ (ن الثاني حين ضم إل
ّ
ا(ول؛ (نهما اسمان
يفتح ما قبلها ،مع تح الثاني؛ (ن الفتح أخ الحركات ،حيث يصير مثل ّ

جعْ بمثابة االسم الواحد ،جريا مجرى واحد ي الفتحك. 2

ومن العرب من يسكن الحر الثاني من عشر ،يقول :كأحد ع ْشر احتراسا من توال
ك5
إن
إن دلت عل معدود مذكر ،ومنهم لم ْن يسكنها ْ
الحركات ي الكلمة  ،ومنهم لم ْن يفتحها ْ
دلت عل معدود مؤنث ،وقليل لم ْن يكسرهاك. 2
إن كان مؤنثا،
أما ثْثة وما بعدها إل تسعة تثبت التاء إذا كان المعدود مذكرا ،وتسقط ْ
إن كان مؤنثاك ، 7تقول :كثْثة عشر رجْ
إن كان المعدود مذكرا ،وتثبت ْ
أما عشرة تسقط التاء ْ
ك8
تغيرت
إل تسعة عشر رجْ  ،أما المؤنث كخمس عشرة امرأة  ،وكأحد عشر ل ّما رّكبت ّ

أي أن الهمزة ي كأحد منقلبة عن واو ،أصلها واحد ،
كلمتاه ،تكأحد ّ
تغيرت عن واحدّ ،

الصاعدي.825/2 ،
ك 1انظر :اللُّمحة ي شرح الملحة ،ابن الصائغ ،تحقي  :إبراهيم
ّ
ك 2الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.522/2 ،

علي ملحم ،ص.213
صل ي صنعة اإلعراب ،الزلم ْخ لشر ّ
ك 3انظر :المف ّ
ي ،تحقي ّ :
ك 2انظر :كتاب العدد ي اللُّغة ،ابن س ْي لده ،تحقي  :عبد اهلل الناصر ،وعدنان الظاهر ،ص.22
علي ملحم ،ص.213
صل ي اإلعراب ،الزلم ْخ لشر ّ
ك 5انظر :المف ّ
ي ،تحقي ّ :
ك 2انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.522/2 ،

محمد عبد الحميد.71/2 ،
ك 7انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك 8انظر :كتاب العدد ي اللغة ،ابن س ْيده ،تحقي  :عبد اهلل الناصر ،وعدنان الظاهر ،ص.27
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وكعشر

للمؤنثك. 2

المؤنثك ، 1ويفهم من ذلك أن أحد للمذكر واحدى
تغيرت عن عشرة؛ وكذلك
ّ
ّ

التركيب العددي في ديوان سالمة بن جندل
بعد قراءتي الفاحصة للديوان لم ليمر بي أي تركيب عددي.

ك 1انظر :اللُّمحة ي شرح الملحة ،ابن الصائغ ،تحقي  :إبراهيم الصاعدي.827 _822/2 ،

محمد عبد الحميد.72/2 ،
ك 2انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
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المبحث الثاني

العف
غوي عند عبد الخالق
ّ
التركيب اللُّ ّ
الفعال الملموس ي الشعر ،هي ال تحمل معها
ال ش ّ
ك أن الكلمة العر ّبية لها دورها ّ
معناها المعجمي حسب؛ بل تحمل معها مجرات من المتراد ات والمتجانسات ،كما أنها ال
قط؛ بل تثير معاني كلمات تتصل بها ،من حيث الصوت أو

بأن يكون لها معن
تكتفي ْ
المعن أو االشتقا أو حت كلمات تعارضها أو تنفيهاك. 1

يها الجمل بدقة محكمة ،وتخل

الكلمات يها سياقها المْئم،

الجيدة تبن
القصيدة ّ
ك2
الحرة
وتتفاعل يها عناصر التعبير تفاعْ يعمل إشعاع ثلّة من الدالالت  ،إن قوة الكلمة ّ
النحوية تبعث الحياة من جديد للقصيدة ،وتمدها
الداللية أو
غوية أو
ّ
ّ
المتبحرة ي بحر المعاني الل ّ

بالحيوية وتفاعل القارئ مع المكتوب ،التراكيب المتنوعة ي القصيدة لها أهميتها ومكانتها ي
ّ
خل صورة شعرّية ج ّذابة.
نوع الع ّ ي
وهذا يكمن جليًّا ي ديوان كومنهم لمن ينتظر لعبد الخال الع ّ  ،حيث ّ
تراكيبه ما بين صيغة المفرد والجمع ،وتلوينها بشت الضمائر المختلفة ،وتكرار الكلمة أكثر من

مرة ،للتأكيد ،وكان يورد الكلمة المكررة تارة بصيغة المفرد متلونة بضمائر مختلفة ،وتارة بصيغة

الجمع متلونة بضمائر مختلفة.

اإلضافي
المطلب األ ّول :التركيب
ّ
سب

الحديث عن التركيب اإلضا ي وهو تركيب حاصل بين اسمين ال يفصل بينهما

النسبة تكمن
النسبة ،وهذه ّ
أن اإلضا ة تعني ّ
ويلزم الجر للمضا إليه مطلقا ،كما تحدثنا عن ّ
وعرجنا ي حديثنا أيضا عل
ي تقدير حر من حرو الجر له معن خاص ي اإلضا ةّ ،

ثم بعد ذلك أنهينا بأحكام اإلضا ة ،و ي المبحث يتسن لنا
لفظية
ّ
أن اإلضا ة تنقسم ّ
ومعنويةّ ،
الحديث عن التركيب اإلضا ّي ي ديوان ومنهم لمن ينتظر لعبد الخال الع ّ .
لشمل ديوان الع ّ التركيب اإلضا ّي بصوره المتباينة والمتعددة مساحة واسعة ي الديوان،
جاءت بقالب الكلمة المركبة المكونة من اسمين
حيث بلغ عددها ك 1273تركيبا إضا يًّا ،حيث
ْ
ت مسد
ظاهرين ،أو اسم ظاهر وضمير متصل بشت صوره المتباينة ،أما الجملة التي ّ
سد ْ
الكلمة المفردة ي التركيب اإلضا ي يكاد الديوان يفتقر إليها.

ك 1انظر :اللُّغة وبناء الشعر ،محمد حماسة ،ص.122
ك 2انظر :المرجع الساب  ،ص.127
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الكلمة المركبة المكونة من اسمين ظاهرين واسم ظاهر وضمير متصل.
م

الكلمة المركبة

عدد الورود

النسبة المئوية

.1

اسمان ظاهران

288

%2282

.2

اسم ظاهر وضمير متصل

385

%3588

.3

ضمير الغائبة كها

85

%2282

.2

ضمير المتكلم كيت

82

%2188

.5

ضمير المتكلمين كنا

72

%1881

.2

ضمير الغائبكه

22

%1585

.7
.8

ضمير المخاطب ك لك

32

%888

ضمير الغائبين كهم

22

%581

.3

ضمير المخاطبين ككم

2

%285

 .12ضمير المخاطبة كك

2

%285

 .11ضمير المخاطبات ككن

2

2

واعتمدت الباحثة المنهج االنتقائي ي اختيار ا(مثلة لبعض الشعر؛ بمعن أنني ال أحصي

كل ا(بيات ،لكن انتقيت بعضا منها.

لزة :
 .1و ي قوله ي قصيدة كقلب ّ
ورويت سنبلة عل أسوار غزة
ل

حلّقت باسل و أجنحة الفرح
رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

أجنحة كاسم ظاهر

الفرح كاسم ظاهر

ك1

إليه

لزة كاسم ظاهر
أسوار كاسم ظاهر
غوية لج لن لح بمعن مال ،وجنوح الليل أي
اللُّغة :كأجنحة مفردها :جناح ،مأخوذ من المادة اللُّ ّ
ك2
وجنح له ،أي :مال إليه
وجناح الطائر :يده  ،ويقال :لج لنح إليه ل
إقباله ،والجوانح :ا(ضْع ،ل
وتابعه ،وأجنح الشيء ،أي :أمالهك. 3

ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.31
محمد.22/1 ،
ك 2انظر :مختار الصحاح ،الرازي ،تحقي  :يوس الشيخ ّ
ك 3انظر :معجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين.133/1 ،
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التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا
نكرتان ،وتكملته كالمضا

جاء ي كأجنحة ،أسوار  ،وهما اسمان ظاهران

إليه ي كالفرح ،لزة  ،وهما اسمان ظاه ارن معر تان ،عْقة النسبة

ت
بين المتضايفين لير
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كأجنحة اكتسب ْ
ّ
ت التخصيص من إضا تها إل
التعري من إضا تها إل كالفرح  ،عل لرار كأسوار اكتسب ْ

كلزة دون أي انفصال.

المْحظ ي كلمة كأجنحة وهي نكرة جمع تدل عل الكثرة ،أضيفت ل كالفرح وهي

أيضا جمع ،منحتها جماال ي الكثرة.

أضيفت لت كلزة  ،وكأن ا(سوار خاصة بغزة دون ليرها من
أما كأسوار نكرة جمع،
ْ
البلدان ،وهذا يدل عل عظمة ومكانة لزة وقوتها وصمودها.
 .2و ي قوله ي قصيدة صمت المذبحة:
بين أنين قوا ل الموت

تاهت خط ا(حياء
ْ
وصمت المذبحة

د ء الدماء

ك1

رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

بين كاسم ظاهر ،ظر مكان

أنين كاسم ظاهر

التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا

إليه

جاء ي كبين وهو اسم ظاهر ،وتكملته كالمضا

جاءت مكونة من اسمين
إليه ي كأنين وهو اسم ظاهر نكرة ،بمعن أن الكلمة المركبة
ْ
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي
ظاهرين ،عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ
أن كبين وهو ظر مكان اكتسب التعري من إضا ته إل كأنين دون أي انفصال.
و ي قوله ي قصيدة كلرس السواعد :

توت من ْأزندي
سقيت بدمعي وار ْ
ْ

 .3هذي الغصون جذورها يا سيدي
رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

جذور كاسم ظاهر

ها كضمير متصل

دمع كاسم ظاهر

ي كضمير متصل

إليه

غوية لها لج ْذر بمعن قطع ،يقال :لج لذر الشيء لجذرا ،إذا قطعه،
اللُّغة :كجذورها المادة اللُّ ّ
الجذر :ا(صل من كل شيء ،وأصل الح لساب والنسبك. 2
و ل
ك 1ديوان ومنهم لمن ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.38
ك 2تاج العروسُّ ،
ي.383/12 ،
الزلب ْيد ّ
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النبات جزؤه الّذي يتشعب با(رض ويحصل
ا
و لج ْذر الشيء
جذر ،أي :استأصله ،ومن ّ
عل لذائه يسم بالجذورك. 1
كدمعي الدمع يدل عل ماء أو لع ْب لرة ،من ذلك الدمع ماء العين ،والقطرة دمعة ،ويقال:
امرأة لدم لعة بمعن سريعة البكاء كثيرة الدمعك ، 2والدمع يكون نتيجة حزن أو سرور ،وجمعه:

كانت من السُّرور باردة أو من الحزن حارةك. 3
إن
ْ
دموع وأدمع ،والدمعة أي القطرة منهْ ،
جاء ي كجذور ،دمع اسمان ظاه ارن نكرتان،
التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا
وتكملته كالمضا

إليه

ي كها ،ي ضميران متصْن ،بمعن

جاءت
أن الكلمة المركبة ْ

إسنادية ،بمعن أن
مكونة من اسم ظاهر وضمير متصل ،عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ
الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كجذور ،دمع نكرتين اكتسبا التعري من إضا تهما إل كها،
ي ضميران متصْن دون أي انفصال.

اءت بصيغة الجمع مْءمة لما قبلها الغصون بصيغة
تأمل معنا كلمة جذور قد ج ْ
توت من أ ْلزندي،
الجمع ،عل خْ كدمع
جاءت بصيغة المفرد ،لكن انظر إل ما بعدها وار ْ
ْ
سقيت بدمع  ،بصيغة المفرد ،ولم ليقل :أدمعي
بصيغة الجمع السؤال هنا :لماذا قال الع ّ :
ْ
بصيغة الجمع مثل ْأزندي؟؟ ق ْ معنا وتأمل جمال تركيب ودقة وص التعبير عند الع ّ ي
سقيت بدمعي
هذا البيت؛ (ن كلمة كأدمع تدل عل القلة ،خْ ا لما يريده ،لما قال الع ّ :
ْ
أجاد ي التعبير بصيغة المفرد ،حت ال يكسر البيت ،البيت من البحر الكامل ،وليخرج بها
بمدلول آخر ،كلمة دمع بشكل عام يكون نتيجة حزن أو رح ،وربما جمع الع

بين الحزن عل

ي دمعه ما

قدان الوطن والفرح بتباشير النصر القادم بسواعد هذا الغرس ،لما أضا

ضمير متصْ أكسبها داللة الكثرة وجماال للمعن .
ا
و ي قوله ي قصيدة كشهيد الهداية :

()1

ويبكيك الهداية ُك ّل خمس

 .2ستذكر تلة اإلسْم شمسا
رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

ك ّل كاسم ظاهر

لخمس كاسم ظاهر

ك 1معجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين.112/1 ،
ك 2معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :عبد السْم هارون.321/2 ،
ك 3تاج العروسُّ ،
ي.525/22 ،
الزلب ْيد ّ
ك 2ديوان ومنهم لمن ينتظر ،عبد الخال الع ّ .121 ،
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إليه

لها

أخذت خمس أموالهم،
وخمست القوم:
كخمس الخمسة ي ا(عداد ،والخميس :الجيش،
ْ
ْ
اللُّغة :ل
والخميس أي :اليومك. 1
التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا

إليه

ظاهر ،وتكملته كالمضا
ا
جاء ي كك ّل اسما

جاءت مكونة من اسمين ظاهرين،
كخمس اسم ظاهر نكرة ،بمعن أن الكلمة المركبة
ْ
ي ل
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كك ّل
عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ
وهي من ا(سماء المْزمة اإلضا ة معن دون اللفظ اكتسب التخصيص من إضا ته إل

كخمس دون أي انفصال.
ل

ي قض :
 .5و ي قوله ي قصيدة كالجعبر ُّ
ك2

ليس التخاذل من طبعي ومن أربي

هذي طبائع بر بعده مطر
رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

بعد كاسم ظاهر

الهاء ضمير متصل

إليه

التركيب :حيث إن رأس المركب كبعد اسم ظاهر معرب ،وتكملته كالهاء ضمير متصل مبني،
جاءت مكونة من اسم ظاهر وضمير متصل ،عْقة النسبة بين
بمعن أن الكلمة المركبة
ْ
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل التكملة ،أي أن كبعد وهي من ا(سماء
المتضايفين لير
ّ
المْزمة اإلضا ة دون اللفظ والمعن اكتسب التعري من إضا ته إل كالهاء دون أي
انفصال.
 .2و ي قوله ي قصيدة كلبيك جامعة الخيام :
ك3

وجدن ما أعط ا(ول بيراع
ل
تكملة المركب كالمضا إليه

طلبت ذوات الخدر علما نا عا
رأس المركب كالمضا

الخدر كاسم ظاهر

ذوات كاسم ظاهر

اللُّغة :كالخدر  :ستر للجارية ي ناحية البيت ،وكذلك ينصب لها خشبات و قتب البعير
مستورة بثوب ،هو الهلودج المخدر ،ويجمع عل ا(خدار وا(خادير والخذرك. 2

ك 1مجمل اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :زهير سلطان.322/1 ،
ك 2ديوان ومنهم لمن ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.123
ك 3المرجع الساب  ،ص.123
ك 2انظر :تهذيب اللغة ،الشري

محمد مرعب.113/7 ،
ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي ّ :
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ظاهر معربا ،وتكملته
ا
جاء يكذوات اسما

التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا

جاءت مكونة من
ظاهر معربا ،بمعن أن الكلمة المركبة
ا
كالمضا إليه ي كالخدر اسما
ْ
إسنادية ،بمعن أن الرأس ينتمي إل
اسمين ظاهرين ،عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ
التكملة ،أي أن كذوات وهي من ا(سماء المْزمة إل

التعري

من إضا ته إل كالخدر دون أي انفصال.

المفرد لفظا ومعن

للظاهر اكتسب

 .7و ي قوله ي قصيدة ر يع المقام:
حريص عليهم رؤو

حلو الكالم
عظيم الشمائل ُ
تكملة المركب كالمضا إليه

رحيم

رأس المركب كالمضا
عظيم كاسم ظاهر ،نكرة

الشمائل كاسم ظاهر ،معر ة

حلو كاسم ظاهر ،نكرة

الكْم كاسم ظاهر ،معر ة

ك1

صب المفاصل ،والعظم :مصدر
اللُّغة :كعظيم المادة اللُّ ّ
غوية لها :لعظم ،والمقصود به :قل ل
خبر
كبره ،وسمعت ا
الشيء العظيم ،ومنه :لعظم ا(مر لعظامة ،وعظّمه يعظمه تعظيما ،بمعن ّ
أعظمته ،أي :لعظم ي عيني ،واستعظمت الشيء :أخذت أعظمهك. 2
كالشمائل  :المادة اللُّغوية لها ك لش لمل  ،وجمع اهلل لشمله بمعن ما تشتت من أمره ،و ّر اهلل
شمله بمعن ما اجتمع من أمره ،وال اشمال :الخل  ،والجمع الشمائلك ، 3وال اشمال أي :نقيض
اليمين ،والجمع :أشمل وشمائل وشملك ، 2و لشمل القوم ونحوهم مجتمعهمك. 5

كحلو  :ك ّل ما ي طعمه حْوة ،والحلوة من الرجال والنساء :من تستحليه العين ،والحلواء :اسم
لما يؤكل من الطعام معالجا بحْوةك. 2

والحلو الحْل :الرجل الذي ال ريبة يه عل المثل؛ (ن ذلك يستحل منهك. 7
كالكْم  :المادة اللُّغوية لها من الكلم ،والكلم :الجرح ،وكلمته أكلمه كلما ،وهو مكلوم أي:
جرحته ،وال لكلمة :لغة حجازية ،والكلمة :لغة تميمية ،والجميع ال لكلم والكلمك. 1

ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ .72 ،
ك 2انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.31/2 ،
ك 3انظر :مختار الصحاح ،الرازي ،تحقي  :يوس
ك 2انظر :لسان العرب ،ابن منظور.322/11 ،

محمد.123/1 ،
الشيخ ّ

ك 5انظر :المعجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين.232/1 ،
ك 2انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.235/3 ،
ك 7انظر :لسان العرب ،ابن منظور.133/12 ،
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التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا

جاء ي كعظيم ،حلو اسمان ظاه ارن ،وتكملته

جاءت مكونة
كالمضا إليه ي كالشمائل ،الكْم اسمان ظاه ارن ،بمعن أن الكلمة المركبة
ْ
إسنادية ،أي أن الرأس ينتمي إل
من اسمين ظاهرين ،عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ
التكملة ،بمعن أن كعظيم ،حلو  ،وهما نكرتان اكتسبا التخفي من إضا ة كالشمائل ،الكْم ،
بمعن أن ا(صل كعظيم ،حلو بالتنوين ،لكن عند إضا تها حذ

االنفصال.

التنوين ضربا للتخفي

بنية
ّ

ي قض :
 .8و ي قوله ي قصيدة كالجعبر ُّ
هنا عمود سراب مر كالسحب

نم يا شهيد قرير العين ي دعة
رأس المركب كالمضا

تكملة المركب كالمضا

قرير

العين

التركيب :حيث إن رأس المركب كالمضا

إليه

ظاهر نكرة  ،وتكملته
ا
جاء ي كقرير اسما

جاءت مكونة من
كالمضا إليه ي كالعين اسم ظاهر معر ة  ،بمعن أن الكلمة المركبة
ْ
إسنادية ،أي أن الرأس ينتمي إل التكملة،
اسمين ظاهرين ،عْقة النسبة بين المتضايفين لير
ّ
بمعن أن كقرير وهي نكرة اكتسب التخفي

من إضا ته إل كالعين بنية االنفصال.

وقد أولع الع ّ ي استخدام الكلمة المركبة بشت ألوانها المختلفة بشكل كبير هائل ي
ي ،وسأذكرها بشكل مختصر،
ي واسع وثر ّ
الديوان ،وهذا يدل عل امتْك الشاعر لمعجم شعر ّ

حيث ّلون الكلمة المفردة بضمائر مختلفة ،وبذكر المفرد والجمع ،نحو :كعينيك  ،كعينيها ،
كعيوننا  ،كعيني  ،كأعيننا  ،وكقلبي  ،كقلوبنا  ،كقلبك  ،وكدماؤنا  ،كدمنا  ،كدماؤك  ،كدمك ،
كدمي  ،كدماؤه  ،وكدموعي  ،كدمعي  ،كدمعتي  ،كدمعه .

وكرر ي استخدام الكلمة المركبة ،نحو :كعيوننا  ،وكروحي  ،وكنورها  ،وكقْعنا ،
ّ
جاءت مرتين.
وكأضلعي قد
ْ

وذكر تراد

الكلمة المركبة ،نحو :كقلبي  ،ك ؤادي  ،وكأرضنا  ،كدارنا .

نوع ي استخدام الكلمة المركبة ي التعبير ،نحو :كلغتي  ،كحر ي  ،ككتاباتي ،
ّ
كرواياتي .
من المْحظ أن ديوان الشاعر الع ّ كان حا ْ بالتنوع والتلون ي استخدام الكلمة
المركبة ،لم يقتصر عل نوع أو لون واحد؛ بل أبدع ي ذلك.
ك 1انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.378/5 ،
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اآلتي:

يمكننا عرض نسبة ورود الكلمة المركبة ي التركيب اإلضا ي عند الع ّ ي الشكل

الكلمة ال ُمركبة عند العف

االسمان الظاهران
االسم الظاهر والضمير المتصل

35.80%

64.20%

نلحظ من خْل الشكل الساب أن الع ّ استخدم االسمين الظاهرين بكثرة مقارنة باالسم
الظاهر والضمير المتصل.

المزجي
المطلب الثاني :التركيب
ّ

مزجي.
بعد النظرة الفاحصة للديوان لم يمر بي أي تركيب
ّ

اإلسنادي
المطلب الثالث :التركيب
ّ

إسنادي.
بعد النظرة الفاحصة للديوان لم يمر بي أي تركيب
ّ

العددي
المطلب الرابع :التركيب
ّ
بعد اطْعي عل الديوان لم يمر بي أي تركيب عددي.
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المبحث الثالث

العف
غوي بين سالمة بن جندل وعبد الخالق
ّ
موازنة بين التركيب اللُّ ّ

ُّ
المزجي والتركيب
غوي ويتضمن التركيب اإلضا ّي والتركيب
سب الحديث عن التركيب الل ّ
ّ
العددي ،و ي هذا المبحث سنسلط الضوء عل موازنة بين هذه التراكيب ي
اإلسنادي والتركيب
ّ
ّ
ديوان سْمة بن جندل وديوان عبد الخال
يمكننا مْحظة ما يأتي:

الع ّ  ،وبعد القراءة المتفحصة لكْ الديوانين؛ ما

غوية ي
حاضر من بين ا
ا
 .1التركيب اإلضا ّي هو التركيب الوحيد الذي كان
التركيب اللُّ ّ
كْ الديوانين.
حاضر بشكل كبير جدا ي ديوان الع ّ  ،حيث بلغ ك1273
ا
 .2التركيب اإلضا ّي كان
تركيبا إضا ًّيا ،عل خْ سْمة بن جندل بنسبة أقل من الع ّ  ،حيث بلغ عنده
ك 382تركيبا إضا ًّيا.

اختلفت ي طريقة
 .3لعبت الكلمة دورها ي التركيب اإلضا ّي عند الشاعرين ،و
ْ
للبت ظهور الكلمة المركبة المكونة من اسمين ظاهرين عند ابن
استخدامها ،حيث
ْ
جندل والع ّ  ،مقارنة من الكلمة المركبة المكونة من اسم ظاهر وضمير.
ت مسد الكلمة المفردة ،عل
 .2حظي ديوان سْمة بن جندل بالجملة التي ّ
سد ْ

لرار

الع ّ لم يتطر الستخدامها نهائيا ي ديوانه ،وكان ج ّل ديوانه من الكلمة المركبة
من المتضايفين من أسماء ظاهرة أو اسم ظاهر وضمير متصل.

 .5استخدم ابن جندل الجملة الفعلية مكان الكلمة المفردة ي التركيب اإلضا ي.
إليه نكرة ،مقارنة بالع ّ .

 .2أكثّر ابن جندل من استخدام المضا

ا(سماء المبنية عند كْ الشاعرين.

جلي ،عل خْ
 .7كان لألسماء المعربة حضور ّ
 .8التلون ي استخدام الضمائر عند كْ الشاعرين ،لكن كان بروزها عند الع ّ بشكل
أكبر مقارنة بابن جندل.
الزمان والمكان ي المركب اإلضا ّي ،مقارنة

نوع ابن جندل ي استخدام ظرو
ّ .3
بالع ّ .
نوع الع ّ ي استخدام الكلمة المركبة المكررة ،تارة يستخدمها بصيغة المفرد،
.12
ّ

وتارة بصيغة الجمع ،وتارة يلونها بالضمائر بصيغة المفرد والجمع ،حيث زخر ديوانه
بالعديد من الصور ،وكان حضورها بشكل أوسع ي ديوانه مقارنة بابن جندل بشكل

قليل.
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أما ابن جندل هو تارة يستخدمها بصيغة الجمع متصلة بضمير لائب ومتكلمين ،وتارة
ّ
يستخدمها بصيغة المفرد متصلة بضمير متكلم وصيغة الجمع متصلة بضمير المتكلمين.
يمكننا عرض نسبة استخدام التركيب اإلضا ي عند الشاعرين ي الشكل اآلتي:
1200
1000
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200
0
العف

ابن جندل

نلحتتظ ممتتا ستتب أن العت ّ أولتتع تتي استتتخدامه للتركيتتب اإلضتتا ي مقارنتتة بتتابن جنتتدل؛ وذلتتك لقلتتة
تاهلي قتديم ،وهتو متن
حجم ديوان ابن جندل مقارنتة بتالع ّ  ،ومتن المعلتوم أن ابتن جنتدل شتاعر ج ّ

أشعر المقلين المحكمين ي عصره.
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الفصل الثاني
الموصول وصلته
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الثاني
الفص ُل
ّ
الموصو ُل وصلته
األول
ُ
المبحث ّ

الموصو ُل وصلته عند سالمة بن جندل
الخاصة
األول :الموصولت
ّ
المطلب ّ
تعري

لضوء عل
قبل الولوج إل الحديث عن الموصوالت
أن نسلط ا ْ
الخاصة ،ينبغي علينا ْ
ّ
الخاصة.
أضربه؛ ليتسن الخوض ي مضمار الموصوالت
الموصول و ْ
ّ

األول :تعريف الموصول
المقصد ّ
لُغ ًة

غوية للموصول وهي كوصل ،
ي مستهل هذا المطلب ال بد من الحديث عن المادة اللُّ ّ
قد عر ها الخليل كت175ه بأنهاُّ " :
صلة"ك ، 1والجمع
كل شيء اتصل بشيء ما بينهما و ْ
ّ
ك2
صل  ،وا(وصال :المفاصل  ،ووصلت الشيء وصْ ،والوصل مقابله الهجران ،وموصل
كو ل

ك3
الم ْوصل :معقد الحبل ي
البعير :ما بين عجزه و خذه  ،و ْأو ل
صله واتصل :لم ينقطع ،و ل
الحبلك. 2
أن الموصول ي اللُّغة ليكمن ي الوصل
من خْل التعريفات السابقة ،يتضح لنا ّ
واالتاصال.

اصطالحا
ً

عر ه ابن يعيش بأنه" :الذي ال يتم بنفسه ،ويفتقر إل كْم بعده ،تصله به لليتم اسما،
التامة ،يجوز أن يقع اعْ ،ومفعوال ،ومضا ا
إذا تلم بما بعده ،كان حكمه حكم سائر ا(سماء ّ
النحوية كللذي  ،هنا اعلية ،أما لو
إليه ،ومبتدأ ،وخبرا"ك ، 5نحو :ك قام الذي عندك  ،الوظيفة
ّ
النحوية كللذي  ،هنا مفعولية ،ي حين لو قلت:
قلت :ك ضربت الذي قام أبوه  ،الوظيفة
ّ
ك 1كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.152 /7 ،
ك 2انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العر ّبية ،الفارابي ،تحقي  :أحمد عطار.1822 /5 ،
ك 3انظر :مجمل اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :زهير سلطان ،327 /1 ،وانظر :لسان العرب ،ابن منظور،
.722/11
ك 2انظر :القاموس المحيط ،الفيروز آبادي.1228/1 ،

فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.371/2 ،
ك 5شرح الم ّ
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كجاءني لْم الذي ي الدار  ،هنا ك الذي وقعت مضا ا إليه ،أما نحو :كالذي ي الدار زيد ،
خبر للمبتدأك. 1
هنا وقعت مبتدأ ،ي حين لو قلت :كزيد الذي أبوه قائم  ،هنا وقعت ا

الوصل بجملة خبرية ،ألو ظر ألو
كذلك عر ه ابن هشام ا(نصار ّ
ي بقوله" :ما ا تقر ال ل
صريح وال لعائد ألو لخلفه"ك. 2
مجرور تامين ،ألو وص
ل
وعر ه الشري

الجرجاني بأنه" :ما ال يكون جزءا تاما إال بصلة وعائد"ك. 3
ك2

بأنته :هتو متا ا تقتر أبتدا إلت عائتد أو لخلفته وجملتة

السلسيلي كت772ه
وكذلك عر ه
ّ
صريحة أو مؤولة خبرّيةك. 5
ي كت1287ه ك 2بقوله" :اسم مفعول من وصل الشيء بغيره جعله من
وعر ه الخ ل
ضر ّ
تمامه إذ ال يتم معناه إالّ بالصلة"ك. 7

أن االسم الموصول هو اسم ناقص
من خْل هذا العرض لعدة تعريفات للنُّحاة يتلضح للنا ّ
إما جملة أو شبه جملة ليتم المعن به.
مفتقر إل تكملة بعده كامنة ي ا
الصلة ّ

الثاني :أض ُرب الموصول
المقصد
ّ

االسمي.
للموصول ضربان هما :الموصول الحر ّي ،والموصول
ّ
الحرفي :وهو الذي عقدت له الباحثة الفصل الثّالث من هذه الرسالة ،وسيأتي
أول :الموصول
ً
ّ
الحديث عنه بالتفصيل ي موضعه بإذن اهلل.

الحديث عن تعري

السمي :وهو محط دراستنا ي هذا الفصل ،وسب
ثانيا :الموصول
ً
ّ
تتم بما
مي بالموصول؛ (نه اسم ناقص ال ب ّد من صْت ُّ
الموصول ي المطلب الساب  ،وس ّ

المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.371/2 ،
ك 1انظر :شرح
ّ
ي ،تحقي  :عبد الغني الدقر.183/1 ،
ك 2شذور الذهب ي معر ة كْم العرب ،ابن هشام ا(نصار ّ

اني ،ص.237
ك 3كتاب التعريفات ،الشري الج ْر لج ّ
السلسيلي الشا عي كت772ه  ،انظر :الو يات ،ابن ار ع ،تحقي  :صالح
محمد بن عيس
( )4هو أبو عبد اهلل ّ
ّ
عباس ،وب ّشار معرو .322/2 ،
السلسيلي ،تحقي  :الشري عبد اهلل البركاتي ،ص.213
ك 5انظر :شفاء العليل ي إيضاح التسهيل،
ّ
عي ،عالم بالعر ّبية ،له حاشية عل شرح
محمد بن مصطف بن حسن الخ ل
ضر ّ
( )6هو ّ
ي كت1287ه  ،قيه شا ّ
السيارة السبعة ي الظاهرّية ،انظر :ا(عْم ،ا
الزرْكل ّي،
ابن عقيل ي الن ْحو ،وشرح اللُّ ْمعة ي حل الكواكب ّ
.121/7 ،122/7

ي عل
ك 7حاشية الخ ل
ضر ّ
.128/1

شرح ابن عقيل عل

ي ،تحقي  :يوس
ّ
ألفية ابن مالك ،الخ ل
ضر ّ
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البقاعي،
الشيخ ل

وصلت بشيء تصير به دالة عل المعن ك ، 2والموصوالت
توصل بهك ، 1إذ ال تفيد معن ّإال إذا
ْ
أسماء مبنية ،وعلة بنائها؛ أنها كبعض الكلمة أو كالحر الّذي يفتقر إل جملةك ، 3ال يتم الفائدة
الفائدة وحده ،بل يحتاج لجملة؛ ليوضح المعن من خْله.

كما أنها أسماء مبهمة ،بمعن أنها ال تخص مسم دون مسم ك 2؛ لوقوعها عل كل

شيء من حيوان وجماد وليرهما تشبيها بوقوع كهذا وكهؤالء ونحوهما من أسماء اإلشارة عل

كل شيءك ، 5وكما أنها من المعار بدليل امتناع عْمة النكرة من الدخول عليها وهي كرب ،
ال معناه ،والدليل

الخاصة تعد زائدة ،والمراد بهما لفظ التعري
كما أن إلحا كأل ي ا(سماء
ّ
عل أنها زيادة الزمة عندهم وذاك إلصْح اللفظ ،مدللين عل تعر ها بالصلة ال بأل ،التي
تعر بها كمن وكما الموصولتان ،بدون دخول كأل عليها؛ وذلك (نها ال يوص
يحتج إل

إصْح اللفظ بلحا

الم التعري

بهما ،لم

بهماك ، 2نحو :كضربت من عندك  ،كأخذت ما

أعطيتلني هذه كلها معار ك. 7
خاصة ،وموصوالت مشتركة.
االسمية :موصوالت
وتنقسم الموصوالت
ّ
ّ

الخاصة
المقصد الثالث :تعريف الموصولت
ّ
أن
ا(سماء الموصولة هي أسماء ناقصة مبهمة تحتاج ا
لصلة ليتم المعن بها ْ ،بد ْ
توصل بعدها بكْم له ائدة يتم المعن به ،والموصوالت االسمية عل قسمين ،هما :الخاصة
أن نتحدث عن تعريف الموصولت الخاصة وهي:
والمشتركة ،و ي هذا المقصد يتسن لنا ْ
مقصور عليها وحدها،
ا
أسماء مبهمة مختصة ي الداللة عل بعض ا(نواع دون بعض،

بالنص أي مختص بالمفرد المذكر أو المفردة
بمعن كل نوع له لفظ خاص بهك ، 8وسميت أيضا
ّ
المؤنثة ،أو المثن المذكر أو المثن المؤنث ،أو الجمع المذكر أو الجمع المؤنثك. 1
ك 1انظر :الجمل ي الن ْحو ،الفراهيدي ،تحقي  :خر الدين قباوة ،173/1 ،وانظر :اللباب ي علل البناء
ي ،تحقي  :عبد اإلله النبهان ،113/2 ،وانظر :شرح المكودي ،المكودي ،تحقي  :عبد الحميد
واإلعراب ،الع ْكلبر ّ
هنداوي ،ص.37

رماوي ،تحقي  :عبد الحميد الوكيل ،ص.27_22
ك 2انظر :شرح لمحة أبي حيان ،الفاضل ل
الب ل
ي ،تحقي  :عبد اإلله النبهان.113/2 ،
ك 3انظر :اللباب ي علل البناء واإلعراب ،الع ْكلبر ّ
ك 2انظر :المرتجل ي شرح الجمل ،ابن الخشاب ،تحقي  ،علي حيدر ،ص.322
ك 5انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،
ك 2انظر :المرتجل ي شرح الجمل ،ابن الخشاب ،تحقي  :علي حيدر ،ص.327_ ،322
ك 7انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،
ك 8انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.322/1 ،
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وجمعتها ي ثْث مجموعات :المفرد المختص بالمذكر والمؤنث ،والمثن

بالمذكر والمؤنث ،وكذلك الجمع المختص بالمذكر والمؤنث.

المختص

المختصة بالمفرد المذكر والمؤنث
أول:
ً
ّ
(الّذي) ،و(الّتي)
(الّذي) ،هو اسم موصول يقع عل المذكر المفرد سواء أكان عاقْك ، 2نحو :كجاءني زيد

الذي قام أبوه  ،أم لير عاقل نحو :كرأيت الثوب الذي تعر ه ك ، 3وهو مشترك بين المفرد

والجمع ،عليه ا(خفشك ، 2أما (الّتي) هي اسم موصول للمفردة المؤنثةك ، 5وهما مبنيان من

المعار ال ليت ّمان ّإال بصلةك. 2
(ن موصوليتهما
و(نهما كا(صل لغيرهما ،إذا ما وقع أحدهما موقعه علم أنه موصول؛ و ّ
موصولية ليرهماك. 7
الزمة ي الغالب ،بخْ
ّ
ويؤت

بالّذي والّتي ي االستعمال توصْ إل

الجمل نكرات ،والنكرة ال تكون وصفا للمعر ةك. 8

وص

المعار

ي الجمل؛ وذلك أن

ك3
الفراء وابن مالك إل أن كالّذي قد يقع موصوال ح ّر ًّيا يؤول
ذهب يونس كت182ه و ّ
بالمصدرك ، 12وخرج عليه قوله تعال َ َٰ  :ذلِكَ ٱلَّ ِذي يُنَ ِّش ُر َّ
ٱَُ ِعنَا َد ُك ، 11والتقدير :ذلك تبشير

اهلل ،والجمهور منعوا ذلكك. 1

الصبان.213/1 ،
(لفية ابن مالك ،ابن
ّ
ك 1انظر :حاشية الصبان عل شرح ا(شموني ّ
ك 2انظر :المعجم المفصل ي النحو العربي ،عزيزة بابتي ،ص.882
ك 3انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،
ي.123/1 ،
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
السلسيلي ،تحقي  :الشري
ك 5انظر :شفاء العليل ي إيضاح التسهيل،
ّ

عبد اهلل البركاتي ،222/1،وانظر:

شرح المكودي ،المكودي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،ص.33

ي ،تحقي  :أحمد عطار.2281 /2 ،
ك 2انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
الطائي ،تحقي  :عبد المنعم هريدي.253/1 ،
ك 7انظر :شرح الكا ية الشا ية ،ابن مالك
ّ

ي ،تحقي  :عبد اإلله نبهان.113/2 ،
ك 8انظر :اللباب ي علل البناء واإلعراب ،الع ْكلبر ّ
حوي ،له كتاب معاني القرآن الكريم وكتاب اللغات وا(مثال
( )9هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الن ّ
والنوادر ،انظر :و يات ا(عيان ،ابن خلكان ،تحقي  :إحسان عباس.225 ،222/7 ،

السيوطي ،321/1 ،وانظر :ارتشا
الج لوامع،
ك 12انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
محمد ،ص.332
العرب ،أبو حيان ،تحقي  :رجب ّ
ك[ 11الشورى.]23 :
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الضرب من لسان

أصل (الّذي) – (الّتي)

تباينت آراء النحاة حول أصل كالّذي وكالّتي  ،حيث ذهب الفراء إل أن أصل الّذي كذا
ْ
ك2
لي إل أن أصل الّذي كذو
المشار به ،وأصل الّتي كتي المشار بها  ،وكما ذهب الس ْ
ُّهي ّ
ك3
صارت ي لاية التعس
السيوطي قائْ" :وق ادر تقديرات حت
ورد عل رأيه
بمعن صاحب ّ ،
ْ
ّ
ك2
السيوطي؛ (ن الّذي ال تحمل معن صاحب.
قول
إل
الباحثة
وتميل
،
واالضمحْل"
ّ

عدوه زائدا من باب التكثير
وج لن لح الكو يون إل أن أصل الّذي كذ وحدها ،وما عدا ذلك ّ
ل
لهما تشبيها بكهذا هي عندهم كذ ا(صل ،جوهرهما واحد؛ واّنما يفترقان بحسب ما يلحقهما

ك5
ين بقولهم :رأينا الياء تسقط ي التثنية،
من الزيادات المختلفة لوْ ل اختْ
معني ْيهما  ،م ّ
ل
حتج ل
أن يقال ي التثنية:
نحو :كاللذان ،
ْ
وكاللذين  ،ولو كانا أصلين لكانا ال يحذ ان ،ولوجب ْ

ون  ،وكالعميين ك. 2
كالعم ليان  ،و كالشج ليان  ،وكالّذي ل
كالذ ليان كما يقال :ل
حتجين بقولهم :إنه ال يجوز أن يبن عل حر
ّإال أن البصريين تصدوا لرأي الكو يين ،م ّ
واحد؛ (نه ال بد من االبتداء بحر
يؤدي إل

أن يكون الحر

والوقو

عل حر  ،لو كان االسم هو كذ وحده لكان

الواحد ساكنا متحركا ،وذلك محال ،لجنحوا إل

أن أصل الذي

ك7
أن الكلمة عندهم تتكون من ثْثة
وكعمي  ،أي ّ
كلذي عل وزن ك عل نحو :ك لشجي  ،ل
أصول وهي :الْم اء الكلمة ،والذال عينها ،والياء المهاك. 8

مضمر
ا
"كما أنه ال يجوز أن يكون اسم ي كْم العرب عل حر واحد ،إال أن يكون

ا(شياء إل
مما يرد
متصْ ،ولو كان ا(صل الذال ل
ل
وحدها لما جاز تصغيرها ،والتصغير ّ
أصولها ،وال يدخل ّإال عل اسم الثْثي ،وقد قالوا ي التصغير :كالل لذيا  ،الياء ا(ول

للتصغير ،وا(ل كالع لوض من ض ام أوله ،والموجود بعد ذلك ثْثة أحر  :الْم ،والذال،
والياء ،وال يد ع المسموع وما عليه اللفظ إال بدليل ،إذ ا(صل عدم الزيادة"ك. 3
محمد ،ص.332
ك 1انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.322/1 ،
الج لوامع،
ك 2انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ك 3انظر :نتائج الفكر ي النحو ،السُّهليلي ،ص.132
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.322/1 ،
الج لوامع،
ك 2له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.373/2 ،
ك 5انظر :شرح الم ّ
ك 2انظر :اإلنصا

ي مسائل الخْ

بين النحويين :البصريين والكو يين ،ابن ا(نباري.551/2 ،

ك 7انظر :اإلنصا

ي مسائل الخْ

بين النحويين :البصريين والكو يين ،ابن ا(نباري.553/2 ،

فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،
ك 8انظر :شرح الم ّ
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.373/2 ،
ك 3شرح الم ّ
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أما احتجاجهم بحذ

الياء ي التثنية منعا اللتقاء الساكنين ،كقولهم :كاللذان  ،ولم تثبت

كالعميان ؛ لنقص تمكنها وخروجها إل لش لبه الحرو .
الياء وتتحرك يقال :كاللذ ليان  ،كما قالوا :ل
تصر لها كتصر المتمكنة ،الحذ هنا ضرب من التخفي ك. 1
والحرو جامدة ال ّ
بأن يكون أصل الكلمة حر ا واحدا ،ولو
وتميل الباحثة إل رأي البصريين؛ (نه ال يعقل ْ
أدخلنا هذا الحر وحده كذ ي الجملة ،وأردنا به اسم الموصول ،كي يحمل معن صلة

الموصول؟!

لغات الّذي والّتي
تباينت آراء ُّ
النحاة حول عدد لغات كالّذي  ،وكالّتي  ،منهم من ذكر بأنها أربع لغات
ْ
ك3
ك2
السيوطي إل أنها خمس لغات  ،ومنهم من زادوا لغتين عل أربع
كابن عصفور  ،وأشار
ّ

ك2
وعدها ا(شموني ست لغاتك ، 5وفيما يأتي توضيح لهذه اللُّغات الست
لغات كابن مالك ّ ،

وهي:

ا(ول ت  :إثبتتات اليتتاء الستتاكنة ،وهتتو ا(صتتل يهتتاك ، 2وهتتي اللُّغتتة العْلّيتتاك ، 7نحتتو :كالّتتذي وأصتتلها

كلذي عل وزن ك لعل عل مذهب البصريينك ، 8وكالّتي أدخل عليه كأل وال يجتوز أن ينزعتا
منتته لتنكيتترك ، 3ويكتبتتا بتتْم واحتتدة؛ لكث ترة استتتخدامها ،لب ْي ت لد أن ا(صتتل كتابتهمتتا بْمتتين ،كمتتا هتتو

القيتتاس تتي كتابتتة اللفتتظ المبتتدوء بتتْم المعتتر بتتأل كتتاللبن ،ويكتتتب التتذين جمعتتا بتتْم واحتتدة لتلتتك
الكثرة ،خْ ا لرسم كاللذين مثن

ي الجر والنصب بْمينك. 12

فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،
ك 1انظر :شرح الم ّ
قرب ،ابن عصفور ،تحقي  :أحمد الجواري ،وعبد اهلل الجبوري.57/1 ،
ك 2انظر :الم ّ

السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.321_ 322/1 ،
الج لوامع،
ك 3انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
محمد بركات.33/1 ،
ك 2انظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك ،تحقي ّ :
لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.127/1 ،
ك 5انظر :شرح ا( ْشموني ( ّ
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،
ك 2انظر :شرح الم ّ

العل لوي ،تحقي  :محمود الطناحي.53/3 ،
( )7انظر :أمالي ابن الشجري ،ل
محمد ،ص.1222
ك 8انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان ،تحقي  :رجب ّ

ك 3انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري ،تحقي  :أحمد عطار.2281/2 ،
(لفية ابن مالك ،ابن الصبان.213/1 ،
ك 12انظر :حاشية الصبان عل شرح ا(شموني ّ
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الثانيتتة :كستتر التتذال متتع حتتذ

اليتتاء تخفيفتتاك ، 1وترك توا الكس ترة دلتتيْ عل ت اليتتاءك ، 2نحتتو :كاللتتذ ،

وكاللت  ،كقول الشاعر ي (الّذي):
ال تعذل اللذ ال لي ْن ُّ
فك مكتسبا
وقول الشاعر ي (الّتي :

كان ال ي ْبقي وال لي لذر
حمدا وا ْن ل

ك3

ك2

ول لرام
ت بك اللت تيمتْك مثل ما
ل
بك ما بها من ل ْو لعة ل
شغفل ْ
ك5
ت  ،كقول الشاعر ي (الّذي):
الثالثة :سكون الذال مع حذ الياء  ،نحو :كالل ْذ  ،وكالل ْ
كالل ْذ تللزب زْب لية اصطيدا

لظلْلت ي لشٍّر م لن الل ْذ كيدا
قول الشاعر ي (الّتي):

آوت ذوي الفقر و ُّ
الذل
ت ْ
أرضنا اللّ ْ
كالذي
الرابعة :تشديد الياء المضمومة للمبالغة ي الصفة نحو:
ُّ

ك2

ك7

آضوا ذوي لن واعتزاز

ليأل

الذي
ت لال لكريم ُّ
ْ
استلطل ْع ل
الف ْر ما ْ

ك ، 8كقول الشاعر ي (الّذي):
ك3

ي
إن لجفلاه لبذ ُّ
الحْل لم ْ

ك 1انظر :توجيه اللُّ لمع ي شرح كتاب اللُّ لمع ،ابن الخباز ،تحقي  :ايز دياب ،ص ،288وانظر :مثل المقلّرب،
ابن عصفور اإلشبيلي ،تحقي  :صْح المليطي ،ص.112
ك 2انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،

السيد،
محمد عطا ،وطار
( )3البيت لم يعر قائله ،ورد ي شرح التسهيل ،ابن مالك الطائي ،تحقي :
ّ
ّ
 ،183/1وبْ نسبة ي المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل.133/1 ،
( )4هكذا البيت بْ نسبة ي اإلنصا

ي مسائل الخْ

بين الن ْحويين :البصريين والكو يين ،ابن ا(نباري،

وه ْمع الهل لوامع ي شرح
 ،552/2وشرح الكا ية الشا ية ،ابن مالك
الطائي ،تحقي  :عبد المنعم هريدي ،52/1 ،ل
ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.321/1 ،
الج لوامع،
لج ْمع ل
ّ

ك 5انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،

( )6وورد البيت صدره برواية ك كنت الذي قد كيدا وهو لرجل من هذيل ي خزانة ا(دب ولب لباب لسان
العرب ،البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون ،3/2 ،كالزب

بمعن أماكن مرتفعة.

ومحمد ا(خضر،
محمد حجي،
ّ
( )7ورد البيت بْ نسبة ي زهر ا(كم ي ا(مثال والحكم ،اليوسي ،تحقي ّ :
محمد بركات.133/1 ،
 ،152/3والمساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك 8انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.372/2 ،

محمد،
وي ،تحقي  :رجب
( )9ورد البيت بْ نسبة ي ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
ّ
محمد بركات.138/1 ،
ص ،1223والمساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
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كالذي ك ، 1كقول الشاعر ي كالّذي :
الخامسة :تشديد الياء المكسورة للمبالغة ،نحو:
ا
ك2

للذي
اعل ْمه بمال
وا ْن أرضاك ّإال ا
ولي لس المال ْ
ْ
ك3
حيان :لم يحفظ التشديد يهاّ ،إنما حفظ ي كالّذي .
أما (الّتي) قال أبو ّ
السادسة :حذ أل مع تخفي الياء ساكنة ،وبهذه اللُّغة قت أر بعتض ا(عتراب ،قتال أبتو عمترو بتن
العْء :سمعت أعر ًّ
ص َٰ َرطَ لَ ِذينَ ك. 2
ابيا يق أر بتخفي الْم ،قرأِ  :

اإلخبار ب (الذي)
اإلخبتتار هتتو ضتترب متتن االبتتتداء ،والخبتتر تصت ّتدر يتته بكالتتذي أو بكأل بمعناهتتا ،وكمتتا

هو المعلوم أن كالذي إذا تتم بصتلته ،كتان استما مفتردا ككزيتد ال يفيتد ّإال بضت ام جتزء آختر إليته،

اإلخبار عن كل اسم تي جملتة ستائغ ،بمعنت أنتك تريتد الجملتة الخبرّيتة التتي يحستن تي جوابهتا
الصد والكذب؛ (ن هذه الجمل تقع صْت وصفات ،كمتا تقتع أخبتارا ،وكمتا أن ا(ستماء بحكتم

أنها أسماء عل مسميات يجوز اإلخبار عنها بأحوالها ،بشرط ّأال يكون مانع يمنعهاك. 5
أن تص ادر الجملتة بالموصتول ،وت ْزحلت االستم إلت لعجزهتا ،واضتعا مكانته
وطريقة اإلخبار ْ
ضمير عائدا إل الموصول ،بمعن أنك تقول ي اإلخبار عتن زيتد تي كزيتد منطلت  :التذي هتو
ا

منطل زيد ،وعن منطل  :الذي زيد هو منطل ك. 2

أن تنتتزع االستتم المخبتتر عنتته متتن الكتتْم ،وتتتأتي موضتتعه بضتتميره ،س تواء
ومعن ت اإلخبتتار ْ
ضمير منفصْ أو متصْ أو مفعوال أو مضا ا إليهك. 7
ا
أكان مبتدأ أو

ك 1انظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك ،33/1 ،وانظر :مثل المقلّرب ،ابن عصفور اإلشبيلي،
ص.123

( )2ورد البيت بْ نسبة ي خ ازنة ا(دب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون،
 ،522/5و ي موضع آخر من الكتاب ورد عجزه برواية كمن ا(قوام ّإال الّذي  ،525/5 ،وكذلك

ي المحكم

والمحيط ا(عظم ،ابن سيده ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،بنفس الرواية السابقة ،212/8 ،ولسان العرب ،ابن

منظور ،253/13 ،و ،225/15وتاج العروس من جواهر القاموسُّ ،
ي ،335/35 ،وبرواية أخرى ي
الزلب ْيد ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.322/1 ،
الج لوامع،
عجزه كإن ألناك ي ّه ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ك 3انظر :ارتشا

ك[ 2الفاتحة.]7 :

محمد ،ص.1222
الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ

( )5انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.337 ،332/2 ،
ي ،تحقي  :خر قدارة ،ص.122
فصل ي علم العر ّبية ،الزلم ْخشر ّ
( )6انظر :الم ّ
( )7انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.333/2 ،
89

موانع اإلخبار
أن اإلخب تتار يك تتون تتي الجمل تتة الخبرّي تتة دون ليره تتا ،لك تتن هن تتاك
أن تح تتدثنا علت ت ْ
س تتب ْ
مواضع تمتنع اإلخبار عن االسم يها ،وهي:
 .1ضتتمير الشتتأن

ك1

والحتتديثك ، 2نحتتو :ككتتان زيتتد قتتائم أضتتمرت تتي ككتتان ضتتمير الشتتأن

والحتتديث ،لتتم يجتتز اإلخبتتار عتتن ذلتتك الضتتمير ،تتْ يقتتال :كالتتذي كتتان زيتتد قتتائم هتتو ؛ (ن

ضتتمير الشتتأن والحتتديث ال يكتتون إال أوال ليت لتر عائتتد علت ظتتاهر؛ واّنمتتا تفستره الجملتتة بعتتده،
تأخ ار يع تتود علت ت م تتا قبل تته م تتن
تإن أخب تترت عن تته أخرجتلتته ع تتن ه تتذه الص تتفة ب تتأن يص تتير مت ت ّ
ت ْ

الموصول لير مفسر بجملة ،وهذا لير ما وضع عليهك. 3
ومتتن ذلتتك الضتتمير تتي منطل ت  ،نحتتو :كزيتتد منطل ت

ال يجتتوز اإلخبتتار عنتته ،تتْ يقتتال:

كالذي زيد منطل هو  ،لم يجز ذلك؛ (ن الضتمير تي منطلت كتان عائتدا إلت المبتتدأ التذي هتو

تمير يعتتود إل ت الموصتتول،
تمير ،وجعلتتت يتته ضت ا
تإن أخبت ل
كزيتتد  ،ت ْ
ترت عنتته ،نزعتتت منتته ذلتتك الضت ل
الضمير التذي كتان مس ًّ
تتكنا يته إلت موضتع الخبتر ،وجعلتته منفصتْ ،بقتي المبتتدأ التذي
وأخرت
ل
تدت الضتتمير إل ت كزيتتد  ،بقتتي الموصتتول متتن دون عائتتد،
تإن أعت ل
هتتو كزيتتد متتن دون عائتتد إليتته ،ت ْ
وقس عل ذلك الضمير المتصل الهاء نحو :كزيد ضربته يمنع اإلخبار عنهك. 2

 .2المصدر العامل بدون المعمول وكذلك الحالك ، 5نحو :كضتربي زيتدا قائمتا  ،تْ يقتال :كالتذي

هو زيدا قائما ضربي ؛ (نك حينئذ أعملت الضمير ،ولو قلت :كالذي ضربي زيدا إياه قتائم ،

أضمرت الحال ،واإلضمار إنما يسوغ يما يسوغ ي تعريفهك. 2
وقتتد ذهتتب بعتتض ُّ
النحتتاة إلت تثنيتتة كالتتذي  ،وكالّتتتي تحتتذ

عْمة التثنية ،وهي ا(ل

اللتين ك. 1
اللذين  ،وك ل
وك ل

اليتتاء ويبق ت كالتتذال وبعتتدها

ي حالة الر ع ،والياء تي حالتة الجتر والنصتب ،كاللتذان  ،وكاللتتان ،

( )1يطل عليه عند الكو يين كضمير المجهول انظر :النحو وكتب التفسير ،إبراهيم ر يده ،ص.133
الجامي ،تحقي  :أسامة الر اعي.22/2 ،
( )2انظر :الفوائد الضيائية شرح كا ية ابن حاجب،
ّ
فصل ،ابن يعيش.221/2 ،
( )3انظر :شرح الم ّ
( )4انظر :المرجع الساب .221 /2 ،

الجامي ،تحقي  :أسامة الر اعي.25/2 ،
( )5انظر :الفوائد الضيائية شرح كا ية ابن حاجب،
ّ
ي ،تحقي  :خر قدارة ،ص.122
( )6انظر :المفصل ي علم العر ّبية ،الزلم ْخ لشر ّ
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أن يس تتفر عن تته بع تتد النظ تتر تتي وجه تتة بع تتض ُّ
تثني تتة كال تتذي ،
النح تتاة ح تتول ّ
إن م تتا يمك تتن ْ
ّ
وكالتتتي  ،وكاللتتذان  ،وكاللتتتان ؛ أنهمتتا تتي ا(صتتل مثن ت تتي اللفتتظ والمعن ت ولتتيس تثنيتتة لهمتتا،
إن جميتع هتذه ا(ستماء المبهلمتة،
أن كالذي  ،وكالتي ال يصتح تثنيتهمتا كقتول ابتن يعتيشّ :
بدليل ّ
نحو :كالذي  ،وكالتي  ،وأسماء اإلشارة ،ونحوها مما ال يفارقه التعري ال يصح تثنيته ،لم تكن
تثنيتهتتا تثنيتتة حقيقيتتة ،التثنيتتة يتته إنمتتا هتتي صتتيغة موضتتوعة للتثنيتتة؛ (ن التثنيتتة إنمتتا تكتتون تتي

أمتتا كزيتتد  ،وكزيتتدان ؛ إنتك لتم تثلنتته إال بعتتد لستْلبه متتا
النكترات ،نحتتو قولتتك :كرجتتل  ،وكرجتْن ّ ،
العلمية ،حت صتار شتائعا ك ت كرجتل ؛ وانمتا كتان كتذلك متن قلبتل أن المعر تة
كان يه من تعري
ل
ال يصح تثنيتها؛ (ن حد المعر ة ما خص الواحتد متن جنسته ،ولتم ليشتع تي أمتته ،واذا ثّنتي ،قتد
أن يكتتون معر تتة؛ ّإال أنهتتا جتترت عل ت نهتتج التثنيتتة الحقيقيتتة تتي
شتتور لك تتي استتمه ،وختترج عتتن ْ

تناعية لثبتتتت اليتتاء ،كمتتا تثبتتت
اإلعتراب؛ وذلتتك لقربهتتا متتن ا(ستماء المتمكنتتة ،ولتتو كانتتت تثنيتتة ص ّ
وكعميان ك. 2
كعمي  ،ل
ي ل

المختصة بالمثنى المذكر والمؤنث
ً
ثانياُ :
(اللذان) ،و(اللتان)
(اللـــــذان) ،للمثنت ت ت الم ت تتذكر ،ير ت تتع ب ت تتا(ل

ؤنث ،تر ع با(ل
و(اللتان) :للمثن الم ّ
لغات اللذان ،واللتان

وينص ت تتب ويج ت تتر بالي ت تتاء ،نح ت تتو :كالل ت تتذين ك، 3

وتنصب وتجر بالياء ،نحو :كاللتين ك. 2

و يهما أربع لغات هي:

األولى :تشديد نون التثنية ،وهي لغة قيس وتميم.
الثانية :تخفيف نون التثنية ،عل لغة الحجاز وبني أسد.
ك1
ان
الثالثة :تشديد مع األلف ومع الياء ،أجازه الكو يون ومنعه البصريون  ،كقوله تعال َ  :وٱلَّ َذ ِ
ك2
ض َّانَا ك. 3
يَ ۡأتِ َٰيَنِهَا ِمن ُكمۡ  ، وق أر بعضهم :أَ ِرنَا ٱلَّل َذ ۡي ِن أَ َ

ادي ،تحقي  :عبد الرحمن سلمان ،213/1 ،وانظر:
ك 1انظر :توضيح المسالك بشرح ّ
ألفية ابن مالك ،المر ّ
جاجي ،ابن عصفور ،قدم له:
شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ي ،152/1 ،وانظر :شرح ج لمل الز ّ
الشعار ،111/1 ،وانظر ،المساعد عل التسهيل ،ابن عقيل ،تحقي  :محمد بركات.122/1 ،
ّواز ّ
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.375/2 ،
ك 2انظر :شرح الم ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.321/1 ،
الج لوامع،
ك 3انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
ك 2انظر :المرجع الساب .321 /1 ،
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الرابعة :حذف النون ،وهي لغة بنتي الحتارث بتن كعتب وبعتض بنتي ربيعتةك ، 2كقتول الشتاعر تي

(اللذان):

ك5

ا(ل لْال
قلتلْ الم ل
لوك و ك لكا ْ

لأبني كل ْيب إن لعمي اللذا
وقول الشاعر ي كاللتان :

ك2

صميم
ل
لقيل :ل ْخر لهم ل

ت تلميم
هما اللّتلا لو لول لد ْ

المختصة بالجمع المذكر والمؤنث
ثالثًاُ :

(الذين) ،و(األُلى) ،و( اللذون) ،و(الالئي) ،و(الالتي) ،و(اللواتي)
كالــذين  ،لجمتتع المتتذكر ،و(األلــى) عل ت وزن كالعل ت

ك7

تكون للعقْء المذكرينك ، 8وتأتتي مقصورة ،كقول الشاعر:
رْأيت بني عمي ا(ل يخذلونني

والمشتتهور وقوعهتتا بمعن ت التتذين

عل حدثان الد ْهر إذ يتقلب

ك3

محمد بركات ،ص.121_122
ك 1انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك[ 2النساء.]12 :
ك [ 3صلت.]23 :
محمد بركات ،ص.122
ك 2انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
( )5البيت لألخطل ي ديوانه يهجو جريرا ،ص ،222ككلْيب  :قوم جرير ،ونسب للفرزد يفخر عل جرير ي
علي اخر وآخرون ،ص ،388وكذلك ي ارتشا
المقاصد الن ْحوية ي شرح شواهد ا(لفية ،ل
الع ْيني ،تحقي ّ :
محمد ،ص ،1222ولكن البيت ليس موجود ي
الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
ديوان الفرزد .

( )6ورد البيت بْ نسبة ي خزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون،
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي،183/1 ،
الج لوامع،
 ،12/2وكذلك ي له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
علي اخر وآخرون،
ونسب لألخطل ي المقاصد الن ْح ّ
وية ي شرح شواهد شروح ا(لفية ،ل
الع ْيني ،تحقي ّ :
ألفية ابن مالك ،المرادي ،تحقي  :عبد الرحمن سليمان،
ص ،332وكذلك ي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ّ
 ،221/1و ي أوضح المسالك إل
.127/1

ي ،تحقي  :يوس
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ

الشيخ البقاعي،

الجامي ،تحقي  :أسامة الر اعي.21/2 ،
( )7انظر :الفوائد الضيائية شرح كا ية ابن الحاجب،
ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.323/1 ،
الج لوامع،
ك 8انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
( )9نسب لعمرو بن أسد الفقعسي برواية صدره كرأيت موالي ا(ول

ي ديوان الحماسة البصرية ،أبو الحسن

البصري ،تحقي  :مختار الدين أحمد ،75/1 ،وكالموالي يقصد بها أبناء العم ،وكذلك ي شرح ديوان الحماسة،

المرزوقي ،تحقي  :لريد الشيخ ،ص ،152وشرح ديوان الحماسة ،التبريزي ،ص ،23كحدثان الدهر بمعن
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وقد يقع للمؤنث وما ال يعقلك ، 1كقول الشاعر:

ك2

الرْوع كالح لدأ القْبل
ون عل ا(ل
وتبل ا(ل لي ْستلْلئم ل
تللراه ّن لي ْولم ل
وجرك ، 3بمعن أنها تلزم حالة واحدة وهتي البنتاء ،أي ال
و(الذين) تأتي بالياء ر عا ونصبا ا
لال ٱلَّل ِذينَ أُوتُ ْ
لوا ۡٱل ِع ۡلل َم ك، 2
تتغير حركات أواخر الكلمة ي جميع الحاالت ،نحتو قولته تعتال  :قَ َ
نج ۡينَا ٱلَّ ِذينَ يَ ۡنهَ ۡونَ ع َِن ٱلس ُّٓو ِءك ، 5وقوله تعال َ  :ويَ ۡست َۡن ِشرُونَ بِٱلَّ ِذينَ . ...
وقوله تعال  :أَ َ
لليتتر أنهتتا تتتأتي بتتالواو ر عتتا (اللّــذون) علت لغتتة هتتذيل وبنتتي أستتدك ، 2وهتتي لغتتة قليلتتةك، 7
كقول الشاعر:
وم ُّ
الن لخْيل للارة مْل لحاحا
لي ل

ك8

احا
صبحوا الص لب ل
نحن اللّذون ل

وعد ا(خفش (الّذي) لفظا مشتركا بين المفرد والجمعك. 3
ّ
ك12
أن
ذهبتتا إل ت ّ
كالالئــي ،والالتــي ،والل ـواتي) ،لجمتتع المؤنتتث  ،ليتتر أن ا(خفتتش والف تراء ل
الْئتتي تستتتعمل للتتذكور واإلنتتاث نحتتو :كهتتم الْئتتي قتتالوا ذلتتك  ،وكهتتن الْئتتي قلت ّتن ذلتتك  ،وكهتتم

الْء  ،وكهن الْء ك. 11

إن تقلبه وتغيره ،وكذلك ي خزانة ا(دب ولب
موضع الحال ،أي :رأيتهم يخدلونني ،مقايسا لما يحدث ي الدهر ْ
لباب لسان العرب ،البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون.32/3 ،
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.323/1 ،
الج لوامع،
ك 1انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
علي اخر
وية ي شرح شواهد
( )2نسب البيت (بي ذؤيب الهذلي ي المقاصد ْ
ّ
النح ّ
ا(لفية ،ل
الع ْيني ،تحقي ّ :
الرْوع ليقصد به يوم
وآخرون ،ص ،221ل
كي ْستلْلئمون من استألم الرجل بمعن إذا لبس الألمة وهي الدرع ،كيوم ل
الح لول ،وكذلك ي له ْمع الهل لوامع ي
الرْوع والفزع ،كالحدأ الطائر المعرو  ،كالقْبل بمعن
ل
الحرب؛ (نه يه ل
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.323/1 ،
الج لوامع،
شرح لج ْمع ل
ّ
محمد السهلي ،ص.122
ك 3انظر :إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قيام ل
الج ْوزّية ،تحقي ّ :
ك[ 2النحل.]27 :
ك[ 5ا(ع ار .]125 :
محمد السهلي ،ص.122
ك 2انظر :إرشاد السالك إل حل ألفية ابن مالك ،ابن قيام ل
الج ْوزّية ،تحقي ّ :
العليلي.281/1 ،
ك 7انظر :اإليضاح ي شرح المفصل ،ابن الحاجب ،تحقي  :موس
ّ

( )8نسب (بي الحرب ا(علم العقيلي ي شمس العلوم ودواء كْم العرب ،نشوان اليمني ،تحقي  :حسين
الع ْيني ،تحقي :
وية ي شرح شواهد
العمري ،وآخرون ،5235/8 ،ولرؤبة بن العجاج ي المقاصد ْ
ّ
النح ّ
ا(لفية ،ل
علي اخر ،ص.331
ّ

ي.123/1 ،
ك 3انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ك 12انظر :الن ْحو الشا ي ،محمود مغالسة ،ص.112
ك 11انظر :ارتشا

محمد ،ص.1222
الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
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وفيها لُغتان ُهما:

َٰ
ك1
ض ۡعنَ ُكمۡ 
 .4إثبات الياء وهي ا(صل  ،نحو قوله تعال َ  :وأُ َّم َٰهَتُ ُك ُم ٱلَّتِ ٓي أَ ۡر َ
 .2حذ

ك2

الياء مع كسر ما قبلها ،نحو :الْت والْءك ، 3كقول الشاعر:

ك2

الْء قد مهدوا الحجو ار
علينا ّ

بأمن منه
ما آباؤنا ّ

محمد السهلي ،ص .125
ك 1انظر :إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قيام ل
الج ْوزّية ،تحقي ّ :
ك[ 2النساء.]23 :

الج ْوزّية ،ص .125
ك 3انظر :إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قيام ل
الطائي ،تحقي  :عبد المنعم هريدي ،253/1 ،وكذلك
( )4البيت بْ نسبة ي شرح الكا ية الشا ية ،ابن مالك
ّ

ألفية ابن مالك ،المرادي ،تحقي  :عبد الرحمن سليمان ،227/1 ،وأوضح
ي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ّ
ي ،تحقي  :يوس الشيخ البقاعي ،151/1 ،كأمن  :أكثر منه
المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ

إنعاما ،كمهدوا  :بسطوا وهيؤوا ومنه المهد وهو الفراش المهيأ للصبي ،كالحجور  :جمع حجر ،وهو ما بين يدي
المرء من ثوبه وحضنه.
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المطلب الثاني :الموصولت المشتركة
األول :تعريف الموصولت المشتركة
المقصد ّ
أن يشترك يها المفرد والمثن
وهي ا(سماء المبهمة التي تكون بلفظ واحد للجميع ،بمعن ْ
وكأي  ،وكأل ك. 1
كمن  ،وكما  ،وكذا  ،وكذو ،
ّ
والجمع والمذكر والمؤنث ،وهي ستة ألفاظ :ل

مبنيتة علت الستكون
أي أنها تلزم صورة واحدة مهما تعددت ا(نواع التي يدل عليها؛ (نها ّ
كأي ؛ إنها قد تبن وقد تعربك. 2
بخْ
ّ

أ ًول( :من)

ك3

وهي اسم مبهم مختص بت لذوي العْلتم ،مفتردة اللفتظ تي اإل تراد والتثنيتة والجمتعك ، 2ويستتعمل

ك5
أن ي ّنزل ليتر العاقتل منزلتة العاقتلك، 2
ي ا(صل للعاقل ،و ي ليره لعارض تشبيه به  ،بمعن ْ
كقول الشاعر:
ك7
ل لعلاي إل لمن قلد لهويت ألطير
ب القلطا له ْل لمن يعير جناحه
أس ْر ل

ك 1انظر :جامع الدروس العربية ،مصطف الغْييني.131/1 ،
ك 2انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.327/1 ،
( )3معاني ك لم ْن الداللية :تتعدد أوجه معاني ك لم ْن حسب سياقها ي الجملة ،وتتجل

ي أربعة أوجه وهي:

فصل ،ابن يعيش ،قدم له:
أن تكون
كم ْن ل
ّ
ْ .1
عندك؟  ،وتحمل جوابا معينا ،كانظر :شرح الم ّ
استفهامية ،نحو :ل
إميل يعقوب. 211/2 ،

الرماني ،تحقي  :إبراهيم السامرائي،
أن تكون
ّ
ْ .2
كم ْن يأتني أكرمه  ،كانظر :منازل الحرو ّ ،
شرطية ،نحو :ل
ص. 22
نجح لمن اجتهد  ،كانظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني. 131/1 ،
ْ .3
أن تكون موصولة ،نحو :ك ل
أن تكون موصو ة نكرة ،نحو :مررت بمن خير منك ،أو لير موصو ة نكرة تامة إذا لم يسبقها صفة نحو:
ْ .2

الرماني ،تحقي  :إبراهيم السامرائي ،ص ،22وانظر :الن ْحو
كرب لمن ازرنا اليوم  ،كانظر :منازل الحرو ّ ،
الوا ي ،عباس حسن. 353/1 ،
ك 2انظر :توجيه اللُّمع ي شرح اللُّ لمع ،ابن الخباز ،تحقي  :ايز دياب ،ص.232
(لفية ابن مالك ،ابن الصّبان.213/1 ،
ك 5انظر :حاشية الصّبان عل شرح ا(شموني ّ

ك 2انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني.132/1 ،
ا(صمعي ،122/1 ،وكذلك ي له ْمع الهل لوامع ي
( )7ورد البيت بْ نسبة ي ا(مالي ،القالي ،تحقي  :محمد
ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،351/1 ،ونسب للعباس ا(حن  ،ويقال لمجنون
الج لوامع،
شرح لج ْمع ل
ّ
علي اخر وآخرون،
وية ي شرح شواهد
بني عامر ،وا(شهر لعباس ي المقاصد ْ
ّ
النح ّ
ا(لفية ،ل
الع ْيني ،تحقي ّ :
كالقطا بمعن ضرب من الطير قريب الشبه من
ص ،332كالسرب بمعن جماعة الظباء والقطا ونحوهما ،ل
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ك1
أن يندمج لير العاقتل متع العاقتل تي حكتم واحتدك، 2
أو تغليبه عليه ي اختْط  ،بمعن ْ
َ َو َمللن فِللي ۡٱۡلَ ۡر ِ ۩ ...ك ، 3أو
مثتتل قولتته تعتتال  :أَلَللمۡ تَل َ
لر أَ َّن ٱ َََّ يَ ۡسل ُج ُد لَلۥُ َمللن فِللي ٱل َّس ل َٰ َم َٰ َو ِ
لى بَ ۡۦنِل ِۥ َو ِمل ۡلنهُم َّمللن
اقت ارنتته بتته تتي عمتتوم صتتل بمتتنك ، 2كقولتته تعتتال   :فَ ِم ل ۡنهُم َّمللن يَمۡ ِشللي َعلَل َٰ
يَمۡ ِشي َعلَ َٰى ِر ۡجلَ ۡي ِن َو ِم ۡنهُم َّمن يَمۡ ِشي َعلَ َٰ ٓى أَ ۡربَع ك. 5

الحمام ،وللعباس بن ا(حن

.128/1

محمد عبد الحميد،
ي شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.132/1 ،
ك 1انظر :شرح ا( ْشموني ّ
ك 2انظر :جامع الدروس العر ّبية ،مصطف الغْييني.133/1 ،
ك[ 3الحج.]18 :

(لفية ابن مالك ،ابن الصّبان.132/1 ،
ك 2انظر :حاشية الصّبان عل شرح ا( ْشموني ّ
ك[ 5النور.]25 :
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ثانيا( :ما)
ً

ك1

هي اسم مبهم يستعمل ي ا(صل لغير العاقل ،مفردة اللفظ ي اإل راد والجمع والتثنيةك، 2

اسمية ،وهي محط دراستنا ي هذا الفصل ،وقد تكون حر ّية ،وستنتطر بالحتديث عنهتا
قد تكون ّ
ي الفصل الثالث ،ولكن قد تستعمل للعاقل ي المواضع اآلتية:

حسب المعن بدالالت مختلفة تتمثل ي:

الداللية :تتعدد أوجه معاني كما وتختل
( )1معاني كما
ّ
الرماني ،تحقي :
أن تكون
ّ
ْ .1
استفهامية ،نحو :ما عندك؟ وتحمل جوابا معينا ،كانظر :منازل الحرو ّ ،
إبراهيم السامرائي ،ص. 35
خير  ،كانظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن،
شرطية ،نحو :كما تصنع من خير تجد جزاءه ا
أن تكون
ّ
ْ .2
. 352/1
أن تكون موصولة تحمل معن الذي ،نحو :كما عندك من المتاع أحب إل ّ  ،كانظر :منازل الحرو ،
ْ .3
الرماني ،تحقي  :إبراهيم السامرائي ،ص. 35
ّ
محمد
أن تكون مصدرّية ،نحو :كسرني ما صنعت أي :صنعك ،كانظر :المقتضب،
ا
ْ .2
المبرد ،تحقي ّ :
عظيمة ، 137/3 ،وانظر :شرح الدماميني عل مغني اللبيب ،الدماميني ،عل عليه :أحمد عناية،
.252/2
أن تكون موصو ة نكرة ،نحو :كجئت بما خير من ذاك أي :شيء خير من ذاك  ،ولير موصو ة نكرة
ْ .5
الرماني ،تحقي  :إبراهيم
تامة إذا لم يسبقها صفة نحو :كرب ما لرد مساء  ،كانظر :منازل الحرو ّ ،
السامرائي ،ص ،32وانظر :الن ْحو الوا ي :عباس حسن. 353/1 ،
الرماني ،تحقي  :إبراهيم السامرائي،
أن تكون
ّ
ْ .2
تعجبية ،نحو :كما أحسن زيدا  ،كانظر :منازل الحرو ّ ،
ص. 32
حودية ،نحو :كما زيد قائم  ،كانظر :المرجع الساب  ،ص. 32
أن تكون ج ّ
ْ .7
أن تكون كا ة عن العمل ،كانظر :شرح الرضي لكا ية ابن الحاجب ، 252/1 ،كقوله تعال  ﴿ :رُّ بَ َما يَ َو ُّد
ْ .8
ٱلَّ ِذينَ َكفَر ْ
ُوا ﴾ [الحجر.]2 :
أن تكون نا ية ،نحو :كما الخائن صدي  ،كانظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن. 353/1 ،
ْ .3
الشرطية ،نحو :كإذا ما
كثير بعد إذا
أن تكون زائدة ،بمعن أنه يمكن حذ ها دون تأثير عل المعن  ،وتقع ا
ّ
ْ .12
المجد نادانا أجبنا  ،كانظر :المرجع الساب . 353/1 ،

أن تكون مصدرّية ظر ّية ،بمعن أنها تسبك مع ما بعدها بظر
ْ .11
أجاد صناعته أي :مدة إجادته صناعته ،كانظر :المرجع نفسه. 352/1 ،

ومصدر معا ،نحو :كالصانع يربح ما

أن تكون مهيئة وهي التي تتصل بآخر كلمة لير شرطية ،تهيئها لمعن وعمل الشرط كدخول كما عل
ْ .12
أنصار  ،كانظر :المرجع نفسه. 352/1 ،
ا
كحيث  ،نحو :كحيثما تصد تجد لك

ك 2انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.351/1 ،
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ك1
األول :إذا اختلط العاقل بغيره ،تغليبه عليه ي االختْط  ،مثل قوله تعتال  :يُ َسلنِّ ُُ ِ ََِّ
َ َو َما فِي ۡٱۡلَ ۡر ِك. 2
َما فِي ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ

الثاني :المبهم أمره نحو :كقد رأيت شبحا من بعيد ،انظر إل ما أرى ك. 3

ثالثًا( :أل)
هتتي استتم متتبهم تكتتون للعاقتتل ولي تره ،مفتتردا وليتتر مفتترد ،وال تكتتون موصتتولة ّإال إذا دخلتتت

عل صفة صريحة؛ تكون الصفة مع مر وعها شبه جملة الواقع صلة ،نحو :كإن العاقل ا(ريب

يحتتتال (متتر حتت يفتتوز بتته ،والعتتاجز الضتتعي

يتتوان ويتتتردد حتت يفلتتت منتته ك ، 2وتتتدخل علت

الفعلي تةك ، 2وال
خاصتتا بالجملتتة
استتم الفاعتتل أو المفعتتول ،أو صتتفة مشتتبهةك ، 5واإلخبتتار بهتتا يكتتون
ًّ
ّ
يجوز حذ ها ،وال حذ

صلتهاك. 7

ُّ
الن تاظم أنهتتا استتم موصتتول بمعن ت
اختل ت
النحتتاة تتي كأل حتتول استتميتها وحر يتهتتا ،تتذكر ّ
ك12
ك3
ك8
ا(خفلتش
ني إل أنها حتر موصتول  ،و ْ
الذي  ،وهو مذهب الجمهور  ،ي حين ذهب الماز ّ
إلت أنهتتا حتتر تعريت  ،مستتتدال علت حر يتهتتا بتتأن العامتتل ليتخطاهتتا ،نحتتو :كمتتررت بالضتتارب ،
هنتتا المجتترور كضتتارب  ،وكأل ال محتتل لهتتا ،لتتو كتتان استتما الستتتحقت محت ًّتْ متتن اإلع ترابك، 11
محمتتد عيتتد تتي كتابتته الن ْح تو المصتتف قتتائْ" :والتتذي أراه موا قتتا تتي ذلتتك أبتتا
ل
وجت لتن لح إل ت أريتته دّ .
ك12
ا(خفلش أن كأل ال تكون إال حر تعري  ،وال تجيء اسما موصوال" .
الحسن ْ
ك 1انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.351/1 ،
ك[ 2الجمعة.]1 :

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.178/1 ،
ك 3انظر :شرح ا( ْشموني ّ

ك 2انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.357/1 ،
ي ،تحقي  :أحمد الهرميل ،ص.32
ك 5انظر :الجامع الصغير ي الن ْحو ،ابن هشام ا(نصار ّ
ك 2انظر :الكا ية ي علم الن ْحو والشا ية ي علمي التصري
ص.35

والخط ،ابن الحاجب ،تحقي  :صالح الشاعر،

السيد.233/1 ،
( )7انظر :شرح التسهيل ،ابن مالك
محمد عطا ،وطار ّ
الطائي ،تحقي ّ :
ّ
السود ،ص.58
الناظم عل
ألفية ابن مالك ،ابن ّ
ك 8انظر :شرح ابن ّ
ّ
محمد عيون ّ
الناظم ،تحقي ّ :

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.187/1 ،
ك 3انظر :شرح ا( ْشموني ّ
ألفية ابن مالك ،ابن طولون ،تحقي  :عبد الحميد الكبيسي ،ص.122
ك 12انظر :شرح ابن طولون عل
ّ
(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.131 /1 ،
ك 11انظر :شرح ا( ْشموني ّ
محمد عيد ،ص.173
ك 12الن ْحو المصف ّ ،
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و ي ظاني أنها ال تكون حر تعري  ،هي تحمل معن الذي ،المتأمل والمتفحص ي

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
واضحا.

عليهما؟ نلمس هنا اختْ ا

لكن الثانية ال يصح أن تحمل معن كالذي مثل ا(ول .
ا(ول  :أصلها الذي ضربّ ،
إذن يمكننا القول إن ا(ول تختل ي المعن عن الثانية ،ا(ول اسم موصول ،والثانية
تأنية الفاحصة
محمد عيد؟! النظرة الم ّ
حر تعري  ،كي ال تجيء اسما موصوال لوْ ل رأي دّ .
تحكم التفري بينهما ،وتلمس اختْ ا جليًّا ي المثالين السابقين.

واستد ّل جمهور ُّ
النحاة عل اسميتها بما يأتي:
أول :عود الضمير عليهاك، 1نحو :كقد أ لح المتقي ربه .
ً

نحو :كجاء الكريم  ،لوال أنها اسم موصول،

ثانيا :استحسان خلو الصفة معها عن الموصو
ً
قد اعتمدت الصفة عليها ،كما تعتمد عل الموصو ؛ لقبح خلوها عن الموصو
يقبح بدونهاك. 2

مع أل ،كما

ثالثًا :إعمال اسم الفاعل معها بمعن المض ّي ،لوال أنها موصولة واسم الفاعل ي تأويل الفعل
لكان منع اسم الفاعل حينئذ معها أح منه بدونهاك. 3
ابعا :دخولها عل الفعل ،كقول الشاعر:
رً
ومته
بالح لكم التُّْر ل
ما أ ْلنت ل
ض حك ل

ولال ا(صيل وال ذي الرأي والجدل

ك2

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.188/1 ،
ك 1انظر :شرح ا( ْشموني ّ
السود ،ص.53
الناظم عل
ألفية ابن مالك ،ابن ّ
ك 2انظر :شرح ابن ّ
ّ
الناظم ،تحقي  :محمد عيون ّ
(لفية ابن مالك ،ابن الصّبان.227/1 ،
ك 3انظر :حاشية الصّبان عل شرح ا( ْشموني ّ
علي اخر
وية ي شرح شواهد شروح
( )4البيت نسب للفرزد ي المقاصد ْ
ّ
النح ّ
ا(لفية ،ل
الع ْيني ،تحقي ّ :
محمد
وآخرون ،ص ،211وهو لير موجود ي ديوانه ،وكذلك ي تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي ّ :
مرعب ،82/13 ،و ي لسان العرب ،ابن منظور ،525/12 ،3/2 ،وتاج العروس من جواهر القاموس،
ُّ
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون،32/1 ،
ي ،253/33 ،و ي خزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
الزّب ْيد ّ
ادي ،تحقي  :عبد الرحمن سليمان ،282/2 ،ونسب
وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،المر ّ
أيضا لألعش ي ضرائر ال اش ْعر ،ابن عصفور ،تحقي  :السيد إبراهيم أحمد ،ص ،288وهو لير موجود ي
ادي ،ص.222
ديوانه ،وبْ نسبة ي الجن الداني ي حرو المعاني ،المر ّ
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الصلة كمقتض دليل؛ (ن نسبتلها منه نسبة
خامسا :ظهور عمل عامل الموصول ي آخر ا
ً
الصلة جملة ،والجمل ال تتأثر بالعوامل ،لما كانت
عجز المركب منه ،لكن منع من ذلك كون ا
كأل لير جملة ي اللفظ ،جيء بها عل مقتض الدليل؛ لعدم المانعك. 1
ك2

وذهب الشلوبين

بأن كأل حر نحو :كجاء القائم  ،لو كانت اسما لكانت اعْ ،وما

بعدها مفعول به؛ (نه عل هذا التقدير مهمل؛ و(نه صلة ،والصلة ال يسلط عامل الموصول

عليهاك. 3

يرى البصريون أن كأل ال تتحمل العْمة اإلعرابية؛ لمجيئها عل

صورة حر ؛ إنها

تكون مبنية تنتقل حركتها إل صفة ،هي ي ا(صل تحمل محْ من اإلعراب.

أما الكو يون يرون أنها ال تحمل محْ من اإلعراب؛ وأن اإلعراب تخطاها إل الصفة

أن يكون دليْ عل حر يتها.
الصريحة مباشرة ،هذا ال يبطل اسميتها وال يصلح ْ
نح العثيمين إل قول الكو يين بقوله" :إن كأل ي مذهب البصريين يقع اإلعراب
وج ل
ل
ك2
عليها ،ثم نقل إل اسم الفاعل أو اسم المفعول ،والصحيح ّأننا ننقل اإلعراب مباشرة إليهما" .
لما له من دقة التعليل ومنطقيته؛ و(ن كأل
وتميل الباحثة إل رأي البصريين؛ ّ
جاءت عل صورة الحر امتنع المحل لها ،تشبيها بالحرو
ا(صل تحمل معن الذي؛ و(نها
ْ

ي

وكأن كأل ال وجود لها.
التي ال تحمل محْ من اإلعراب ،خْ ا للكو يينّ ،

ابعا( :ذو الطائية)
رً
هي اسم موصول مشترك منسوبة لقبيلة طيئك ، 5وتكون للعاقل وليرهك ، 2مفردة اللفظ وا ْن
وقعت عل مثن أو جمع أو مذكر أو مؤنث ،بمعن أنها تلزم حالة البناء ي جميع حاالت

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.131/1 ،
ك 1انظر :شرح ا( ْشموني ّ
وي الملقب
دي اإلشيبلي
علي عمر بن محمد بن عمر ْ
ا(ندلسي الن ْح ّ
ا(ز ّ
ّ
( )2هو ا(ستاذ العّْمة إمام النحو أبو ّ
بالشلوبين ،وتعني ي لغة ا(ندلسيين ا(بيض ا(شقر ،وهو من كبار العلماء بالن ْحو واللُّغة ،له كتاب القوانين ي
علم العر ّبية ،ومختصره التوطئة ،انظر :سير أعْم النبْء ،ال ّذهبي ،338/12 ،وانظر :ا(عْم ،ا
الزرْكلي،
.22/5

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.131/1 ،
ك 3انظر :شرح ا( ْشموني ّ
وية للشيخ العثيمين ،نجيب ُّ
ي ،ص.128 ،127
( )4الجهود الن ْح ّ
الزلب ْيد ّ

الجامي ،تحقي  :أسامة الر اعي ،22/2 ،وانظر :شرح
ك 5انظر :الفوائد الضيائية شرح كا ية ابن حاجب،
ّ
المكودي ،المكودي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،ص.32
محمد عبد الحميد.123/1 ،
ك 2انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
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اإلعراب و

اللُّغة الشهيرةك ، 1نحو :كجاءني ذو قام  ،وكرأيت ذا قام  ،وكمررت بذي قام ،

أن تكون مبنيةك، 2
لكن ا(شهر ْ
ومنهم من يعربها إعراب جمع المؤنث السالم كابن النحاسّ ،
وعل لفظ واحدك. 3
وال يستعمل كذو بمعن كالذي ّإال قبيلة طيئك ، 2أو لمن تشبه به من المولادين كأبي
نواسك 5وحبيب ك182ه ك ، 2كقول شاعرهم سنان الطائي:
وبئري ذو حفرت وذو طل لوْيت

ك7

وجدي
إن
الماء ماء أبي ّ
ّ
ل
أي كالتي وتحل موضعها كذات  ،وقد جاءت بهذا اللفظ ،نحو قول الفراء :كالفضل ذو
ضلكم اهلل به ،والكرامة ذات أكرمكم اهلل به  ،وقد تأتي موضع كالْتي  :كذوات
ّ
الشاعر:
ض لن ب لغير سائ
ذوات لي ْنهل ْ

لج لم ْعتها من أ ْلين لسواب

ك8

كقول

ك1

ألفية ابن مالك ،ابن طولون ،تحقي  :عبد الحميد الكبيسي ،ص،127_122
ك 1انظر :شرح ابن طولون عل
ّ
السلسيلي ،تحقي  :الشري عبد اهلل البركاتي ،ص.227
وانظر :شفاء العليل ي إيضاح التسهيل،
ّ
محمد عبد الحميد.152/1 ،
ك 2انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
(لفية ابن مالك ،ابن الصّبان.223/1 ،
ك 3انظر :حاشية الصّبان عل شرح ا( ْشموني ّ
سراج ،تحقي  :عبد الحسين الفتلي.27/2 ،
ك 2انظر :ا(صول ،ابن ال ّ

بأبي نواس الشاعر ،ولد با(هواز ونشأ بالبصرة ،انظر :نزهة

علي الحسن بن هانئ المعرو
ك 5هو أبو ّ
ا(لباء ي طبقات ا(دباء ،ابن ا(نباري ،تحقي  :إبراهيم السامرائي ،ص.25

محمد بركات ،127/1 ،هو أبو عبد الرحمن يونس
ك 2انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
بن حبيب الن ْحوي ك182ه  ،له معاني القرآن الكريم وكتاب اللُّغات وا(مثال والنوادر .كانظر :و يات ا(عيان،
. 225 _222/7

الض ّحاك والي المدينة ي بئر وقع يها نزاع بين
( )7لسلنان بن الفل ْحل
الطائي يخاطب بها عبد الرحمن ابن ّ
ّ
رزوقي ،تحقي  :لريد الشيخ ،ص ،221وكذلك ي شرح ديوان
حيّين من العرب ،ي شرح ديوان الحماسة ،الم
ّ
ّ

اليمني ،تحقي  :حسين العمري
ي ،ص ،231و ي شمس العلوم ودواء كْم العرب ،نشوان
الحماسة ،التبريز ّ
ّ
اليقي ،قلدم له :مصطف ال ار عي ،ص ،123ومجمع
وآخرون ،2227/3 ،وشرح أدب الكاتب البن قتيبة ،الجو ّ
ي ،تحقي  :مصطف السقا
محمد عبد الحميد ،28/1 ،وشرح ديوان المتنبي ،الع ْكلبر ّ
ا(مثال ،الميداني ،تحقي ّ :
ومحمد ا(خضر،325/1 ،
محمد حجي،
ّ
وآخرون ،88/2 ،وزهر ا(كم ي ا(مثال والحكم ،اليوسي ،تحقي ّ :

البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون .35/2 ،وبْ نسبة ي تهذيب
وخزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ّ
السيوطي ،تحقي  :ؤاد
محمد مرعب ،32/15 ،والمزهر ي علوم اللغة وأنواعها،
اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
يّ ،
ّ

منصور ،215/1 ،و ي تاج العروس من جواهر القاموسُّ ،
ي.232/22 ،
الزلب ْيد ّ
محمد السهلي ،ص ،127وانظر:
ك 8انظر :إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قيام ل
الج ْوزّية ،تحقي ّ :
شرح المكودي ،المكودي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،ص.32
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أن كذو هي أصل من كالذي
ُّهيلي إل ّ
ذهب الس ّ
وص به المعر ة ،أرادوا تعريفه ليتف الوص والموصو

ك2

ضعفوا الْم كيْ يذهب لفظها باإلدلام ،ويذهب أل

الوصل ي الدرج ْ يظهر التعري

قائْ" :ثم إن العرب لما رأوه اسما

ي التعري  ،أدخلوا كأل عليه ،ثم

جاء منه هذا اللفظ :كالذو  ،لما أروا االسم قد انفصل عن اإلضا ة حيث صار معر ة ،قلبوا

كالواو منه ياء ،إذ ليس ي كْمهم كواو متطر ة مضموم ما قبلها إال وتنقلب كياء  ،كقولهم:
دلو وأدل ،لما انقلبت الواو ياء ،والضمة كسرة ،صار اللفظ كالذي ؛ وانما صحت الواو ي
قولهم كذو ؛ (نها كانت ي حكم التوسط ،إذ المضا

مع المضا

إليه كاالسم الواحد"ك. 3

وتزعم الباحثة أن قوله ليس صحيحا؛ (ن كذو ممكن أن تحمل معن الذي ،لكن ليس

أن تكون أصْ لها ،السيا يقوم بدور ّعال ي تحديد المعن بدالالت مختلفة،
معن الكْم ْ
ستخدم ي الجملة.
حر ي أصل الكلمة ،ونبعدها عن جمالها ورونقها الم ل
ليس شرطا أن ن ّ

خامسا( :ذا)
ً
وهي اسم مبهم مشترك ،مفرد اللفظ ي الجمع والمثن والمذكر والمؤنثك ، 2وتأتي كذا

بأحوال عدة هي:

كمتن ذا جتاءك  ،وكمتا ذا علتت ك، 5
أن تكون مسبوقة ب كما
ْ .1
وكمتن االستتفهامتين ،نحتو :ل
ل
حينئذ تكون ذا بمعن الذي ،أي اسم موصول.
أن تكتتون كمتتا استتتفهامية وكذا استتم إشتتارة ،نحتتو :كمتتا ذا التتواني؟ ك ، 2هنتتا كذا استتم إشتتارة
ْ .2
بمعن هذا.
أن تكون كماذا كلمة مركبة واحدة ،بحيث تستعمل معا اسما موصوالك ، 1كقول الشاعر:
ْ .3

محمد مرعب ،32/15 ،و ي لسان
( )1ورد البيت بْ نسبة ي تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي ّ :
العرب ،ابن منظور ،222/15 ،وتاج العروس من جواهر القاموسُّ ،
وه ْمع الهل لوامع ي
ي ،233/22 ،ل
الزلب ْيد ّ
بدال من كسواب ،

كم لوار
الج لوامع،
شرح لج ْمع ل
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،322/1 ،وورد برواية ل
ّ
علي اخر
الع ْين ّي ،تحقي :
وية ي شرح شواهد شروح
ّ
ونسب لرؤبة بن العجاج ي المقاصد الن ْح ّ
ا(لفية ،ل
ّ
وآخرون.225/1 ،

ك 2تم ذكره سابقا.
يلي ،ص.138
ك 3نتائج الفكر ي الن ْحوُّ ،
السهل ّ
ي ،تحقي  :يوس
ي عل شرح ابن عقيل ،الخ ل
ك 2انظر :حاشية الخ ل
ضر ّ
ضر ّ
ك 5انظر :المرجع الساب .122/1 ،

الشيخ البقاعي.122/1 ،

ك 2انظر :حاشية الصبان عل شرح ا(شموني (لفية ابن مالك ،ابن الصبان.233/1 ،
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ك2

ولكن بالم لغيب لنبائيني
لدعي لما لذا لعلمت لسأتقيه
ْ
علت كماذا بمنزلة اسم
إن ج ْ
بمعن  :ل
كدعي الّذي لعلمت  ،خْ ا البن عصفور ّ
بأنه ْ

الفارسي إل
كم ْن وحدهماك ، 3وذهب
كمن  ،و كذا  ،حينئذ هي بمنزلة ل
واحد ،تكون أصلها ل
ّ
أنها نكرة موصو ة ،وال تأتي بجملتها اسما موصوالك. 2

محمد ،ص .1223
ك 1انظر :ارتشا الضرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان ،رجب ّ
محمد مرعب ،32/15 ،و ي لسان العرب،
( )2البيت بْ نسبة ي تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي ّ :
ابن منظور ،221/15 ،و ي القاموس المحيط ،الفيروز آبادي ،1353/1 ،و ي خزانة ا(دب ولب اللباب لسان
العرب ،البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون ،122/2 ،و ي الجن

الداني ي حرو

المعاني ،المرادي،

ومحمد اضل ،ص ،221ومختصر مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،العثيمين،
تحقي  :خر الدين قباوة،
ّ
ص.123
الشعار ،إش ار  :إميل يعقوب.122/1 ،
ك 3انظر :شرح ج لمل
الزجاجي ،ابن عصفور ،قدم له :واز ّ
ّ
محمد ،ص.1212
ك 2انظر :ارتشا
الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
ل
حيان ،تحقي  :رجب ّ
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(أي)
سادساّ :
ً

ك1

عر ها السُّهليلي بأنها لفظ راجع ي جميع الكْم إل معن التعيين والتمييز للشيء من
ّ
ليره ،نحو :كأياه الشمس؛ لضوئها ؛ (نه ضوء يبينها ويميزها من ليرها ،واآلية بمعن العْمة

كأي وكأية
عل الشيء ،ومنه :تأييت بالمد ،بمعن تظاهرت حت عر ت وميزتك ، 2وصورتها ُّ
ي المذكر والمؤنثك. 3

صير بعض لفظها حر ا
ا
ولهذا اختصت كأي بنداء ما يه كأل
تمييز له وتعيينا ،ولذاك ّ
وتفسير لقولهم :كعندي عهن  ،أي :صو  ،إل لير ذلك
ا
من حرو النداء ،نحو :كأي زيد ،
من تصر ات هذا اللفظك. 2

وخال ثعلب ك231ه جمهور ُّ
كأي  ،هي عنده ال تأتي ّإال
النحاة ي موصولية ّ
استفهاما أو شرطاك. 5
معاني أي حسب سياقها ي الجملة إل معان عدة ،أبرزها:

الداللية :تختل
( )1معاني كأي
ّ
فصل ي صنعة اإلعراب ،الزلم ْخ لشري ،تحقي :
أن تكون
ّ
ْ .1
استفهامية ،نحو :كأيهم حضر؟  ،كانظر :الم ّ
علي ملحم ،ص. 183
ّ
السلسيلي ،ص ، 222كقول الشاعر:
شرطية ،كانظر :شفاء العليل ي إيضاح التسهيل،
أن تكون
ّ
ْ .2
ّ
{الخفي }
من الخير اتخذني خليْ كورد البيت بْ نسبة ي

ت
ُّ
أي حين ت ُّلم بي تلل ل لما ش ْئ ل
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.355/1 ،
الج لوامع،
له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
موصولية بمعن الذي ،نحو :ك(ضربن أيهم ي الدار  ،بمعن ( :ضربن الذي ي الدار،
أن تكون
ّ
ْ .3
الرماني ،تحقي  :إبراهيم السامرائي ،ص. 23
كانظر :منازل الحرو ُّ ،

الحنبلي،
أي المشددة،
ْ .2
أن تكون موصو ة نكرة ،نحو :كمررت بفارس أي ارس  ،كانظر :رسالة ّ
ّ
تحقي  :عبد الفتاح الحموز ،ص. 32
أن
ْ .5
أن
ْ .2

حالية معر ة ،نحو :كمررت بزيد أي زيد  ،كانظر :المرجع الساب  ،ص. 37
تكون ّ
صلة لنداء ما يه كأل  ،بمعن أنه مت أرادوا نداء ما يه أل أتوا قبله بت كأي  ،أدخلوا
تكون و ْ

فصل ،ابن يعيش ،قدم له:
عليها حر النداء وأتوا بعدها بهاء التنبيه جب ار لما اتها ،كانظر :شرح الم ّ
الحنبلي ،تحقي  :عبد الفتاح الحموز ،ص، 38
أي المشددة،
إميل يعقوب ،222/2 ،وانظر :رسالة ّ
ّ
كقوله تعال َٰ  :يَٓأَيُّهَا ۡٱل ُم َّز ِّم ُل[ سورة المزمل.]1 :

يلي ،ص.157_152
ك 2انظر :نتائج الفكر ي الن ْحوُّ ،
السهل ّ
( )3انظر :شرح المقدمة الكا ية ي علم اإلعراب ،ابن الحاجب ،تحقي  :جمال أحمد.725/1 ،
يلي ،ص .157
ك 2انظر :نتائج الفكر ي الن ْحوُّ ،
السهل ّ
محمد ،ص.1211
ك 5انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
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ولها أربعة أحوالك: 1

لفظا ويذكر عائدها ،نحو :كيعجبني أيهم هو قائم .

أن تضا
أحدهاْ :
أن يحذ مضا ها وعائدها ،نحو :كيعجبني أي قائم ي الدار .
الثانيْ :

مضا ها ويذكر عائدها ،نحو :كيعجبني أي هو قائم .

أن يحذ
الثالثْ :
وهي معربة ي هذه الحاالت الثْثك. 2

عائدها ،كقوله تعال  :ثُ َّم لَنَن ِزع ََّن ِمن ُك ِّل
لفظا ويحذ
أن تضا
الرابعْ :
ِشي َعة أَيُّهُمۡ أَ َش ُّد َعلَى ٱلر َّۡح َٰ َم ِن ِعتِيا ك ، 3تقديرهّ :أيهم هو أشدك. 2
طعت عن اإلضا ة ،والعائد هنا
وهي ي هذه الحالة مبنية عل الضم؛ (نها ق ْ

ك5
عارضت بلزومها اإلضا ة
شبهت الحرو ي اال تقار إل الجملة،
نيت؛ (نها أ
ْ
ْ
محذو  ،وب ْ
بقيت عل مقتض ا(صل ي ا(سماءك ، 2عليه سيبويهك ، 7وكذلك جمهور
ي المعن ،
ْ
ُّ
النحاةك. 8

إليه ْ

إن لم يصرح بالمضا
أما إذا لم يكن العائد مبتدأ محذو ا ،حينئذ تعرب ،وكذا ْ
وّ
بأي
بأي أ ضل  ،أم لم ْ
يكن نحو :كامرر ّ
ب ّد من إع اربها سواء أكان المبتدأ محذو ا ،نحو :كامرر ّ
هو أ ضل ك. 3
ومرة سئل الكسائي
كما ّ
أن كأي الموصولة ال يعمل يها الماضي ،عليه جمهور النحاةّ ،
لقت
ي حلقة يونس :هل يجوز أعجبني أيُّهم قام؟ منع ذلك ،سئل عن السبب؟ قال :إنها خ ْ

هكذاك. 12

الحنبلي ،تحقي  :عبد الفتاح الحموز ،ص .22
ك 1انظر :رسالة أي المشددة،
ّ
ك 2انظر :المرجع الساب  ،ص .22
ك[ 3مريم.]23 :
ك 2انظر:

ك 5انظر:
ك 2انظر:
ك 7انظر:

محمد عيون السود ،ص.22
الناظم عل
ألفية ابن مالك ،ابن ّ
شرح ابن ّ
ّ
الناظم ،تحقي ّ :
محمد السهلي ،ص.152
إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قيام ل
الج ْوزّية ،تحقي ّ :
محمد عيون السود ،ص.22
الناظم عل
ألفية ابن مالك ،ابن ّ
شرح ابن ّ
ّ
الناظم ،تحقي ّ :
محمد السهلي ،ص.152
إرشاد السالك إل حل ّ
ألفية ابن مالك ،ابن قيام ل
الج ْوزّية ،تحقي ّ :

رماوي ،تحقي  :عبد الحميد الوكيل ،ص .22
ك 8انظر :شرح لمحة أبي ّ
حيان ،الفاضل ل
الب ل
السود ،ص .25_22
الناظم عل
ألفية ابن مالك ،ابن ّ
ك 3انظر :شرح ابن ّ
ّ
محمد عيون ّ
الناظم ،تحقي ّ :
السلسيلي ،تحقي  :الشري
ك 12انظر :شفاء العليل ي إيضاح التسهيل،
ّ
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عبد اهلل البركاتي ،ص.228

المقصد الثاني :جملة الصلة
يتم معناها
أن ا(سماء الموصولة هي أسماء مبهمة لير واضحة ناقصة ،ال ُّ
من المعلوم ّ
كملهاك ، 1وسماها سيبويه ي كتابه كالكتاب الحشو
ّإال بصلة متأخرة عنها لزوما تتصل بها لت ّ
ي باب ما يكون االسم يه بمنزلة الذي ي المعر ة ،حيث قال" :إذا بني عل ما قبله ،وبمنزلته

ي االحتياج إل الحشو ،ويكون نكرة بمنزلة رجل ،وذلك قولك :كهذا لمن أعر منطلقا  ،كوهذا
لمن ال أعر منطلقا  ،أي هذا الذي علمت أني ال أعر ه منطلقا ،وهذا ما عندي لمهينا ،وأعر
وال أعر وعندي حشو لهما يتمان به ،يصيران اسما كما كان الذي ال يتم إال بحشوه"ك. 2
كالصلة ي موضع آخر بقوله ":والحشو ال يكون أبدا لت كمن وما إال
وصرح باسمها
ا
ّ
وهما معر ة ،وذلك من قبل أن الحشو إذا صار يهما أشبهتا الذي ،كما أن الذي ال يكون إال

ومن إذا كان الذي بعدهما حشوا ،وهو الصلة ،إال معر ة"ك. 3
معر ة ال يكون ما ل
أن الصلة موضحة لْسم؛ لذلك كانت ضمن ا(سماء المبهمة ،وما شاكلها
وذكر الم ّبرد ّ
لت :كجاءني الذي  ،كلمة كالذي هنا مبهمة ال تدلنا عل شيء ،ولم
ي المعن  ،نحو لو ق ل
لت :ك جاءني الذي قام  ،هنا اتضح المعن بصلةك. 2
أما لو ق ل
يتضح المعن بعدّ ،

ويؤكد ابن جان ْي هذا المعن بقوله" :إن هذه ا(سماء ال تتم معانيها ّإال بصاْت توضحها
الصلة من ضمير يعود إل
وتخصصها ،وال تكون صْتها ّإال الجمل أو الظرو  ،وال ب ّد ي ا

الموصول"ك. 5

ترد ه من
ي بقوله" :إن الموصول ما ال بد له ي تمامه اسما من جملة ل
وتابعه الزلم ْخ لشر ّ
الجمل التي تقع صفات ،ومن ضمير يها يرجع إليه ،تسم هذه الجملة صلة"ك. 2
وواصل ابن يعيش قوله :ولهذا المعن من احتياجه ي تلمامه اسما إل
توضحه ،الموصول ال يتم بنفسه ّإال إل صلة بعده؛ ليتم المعن ك. 7

جملة بعده

بصلة وعائدك. 8
أن الموصول ال يتم ّإال ا
وذكر ابن الحاجب ّ

ألفية ابن مالك ،ابن طولون ،تحقي  :عبد الحميد الكبيسي.151/1 ،
ك 1انظر :شرح ابن طولون عل
ّ
ك 2الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.125/2 ،
ك 3المرجع الساب .127 /2 ،

محمد عظيمة.137/3 ،
ك 2انظر :المقتضب ،الم ابرد ،تحقي ّ :
ك 5اللُّ لمع ي العربية ،ابن جان ْي ،تحقي  :ائز ارس ،ص.183

ي ،تحقي  :خر قلدارة ،ص.138
فصل ي العر ّبية ،الزلم ْخ لشر ّ
ك 2الم ّ
فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.388/2 ،371/2 ،
( )7انظر :شرح الم ّ

ك 8انظر :شرح الوا ية نظم الكا ية ،ابن الحاجب ،تحقي  :موس العليلي ،ص.287
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وهذا ما يؤكده ابن عصفور بقوله" :إن هذه الموصوالت ال بد لها من صْت"ك. 1

أن الموصول وصلته بمنزلة اسم واحد ،وال يصح معناه ّإال
ي ّ
وذكر ابن هشام ا(نصار ّ
بالعائد عليه من صلتهك. 2

اسمية ،يلزم
ويؤكد هذا المعن ابن عقيل أيضا بقوله" :الموصوالت كلها حر ّية كانت أو
ّ
أن يقع بعدها صلة تبين معناهاك. 3
االسمية سواء أكانت مختصة أم
أن كل الموصوالت
كما وذكر الشيخ خالد ْ
ّ
ي ّ
ا(زلهر ّ
بصلة متأخرة عنها
مشتركة هي تفتقر إل صالة تتصل بها؛ (نها نواقص ال يتم معناها إل
ا

لزوماك. 2

صلة
أن تكون بعدها ا
وني أيضا بقوله :إن كل الموصوالت يلزم ْ
وجاء عل منواله ا( ْشم ّ
تعر ه وتوضح بها معناه ،إما ملفوظة ،نحو :كجاء الّذي أكرمته  ،أو منوبةك ، 5كقول الشاعر:
اج لم ْع جمو
نحن ا(ل
ْ
بمعن  :نحن ا(ل عر وا بالشجاعة ،بداللة المقامك. 7

ك2

لع لك ثم ا
إلينا
وجههم ْ

من خْل هذا العرض لثلة من علماء الن ْحو ا( اضل يتضح لنا أنه بدون الصالة ي
نعم
الجملة ال معن للموصول تماما ،كالهواء عماد الحياة ،هل يستطيع اإلنسان مثْ أن لي ل
الصلة ي الجملة؟!
أن يفهم وحده بدون ا
بالحياة بدون الهواء؟! وكذلك الموصول هل يستطيع ْ
وكأن الموصول أيًّا كان هو يشبه الحر  ْ ،معن له ّإال مع ليره.

الشعار.123/1 ،
ك 1شرح ج لمل ّ
اجي ،ابن عصفور ،قدم لهّ :واز ّ
الزّج ّ
علي عيس مل اهلل ،ص.213
ك 2انظر :شرح جمل ّ
اجي ،ابن هشام ا(نصار ّ
ي ،تحقي ّ :
الزّج ّ

محمد عبد الحميد.153/1 ،
( )3شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ي.127/1 ،
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.223/1 ،
ك 5انظر :شرح ا( ْشموني ّ
ا(ب لرص ،ي ديوانه ص  113برواية كجموعا  ،و ي هذا البيت يهدد الشاعر ام ألر القيس
( )6البيت لعلب ْيد بن ْ
ويرد عليه بقوله إن جماعة بني أسد مستعدة للقتال ،ليبرز هو استعداده للقتال ،وكذلك ي تاج العروس من
ّ
جواهر القاموسُّ ،
وية ي
ي ،381/22 ،و ي لسان العرب ،ابن منظور ،231/15 ،و ي المقاصد الن ْح ّ
الزلب ْيد ّ
ا
علي
شرح شواهد شروح
ّ
ا(لفية ،ل
علي اخر وآخرون ،258/1 ،وبْ نسبة ي كتاب الش ْعر ،أبو ّ
الع ْيني ،تحقي ّ :

ي،
الفارسي ،تحقي  :محمود الكناحي ،ص ،222و ي مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
السيوطي ،تحقي :
ع،
ام
و
الج
ع
م
ج
ح
شر
ي
ع
ام
و
اله
ع
م
ه
ي
و
،
812
ص
اهلل،
حمد
د
ومحم
مبارك،
مازن
تحقي :
لْ
ّ
لل
ل ْ لل
ّ
عبد الحميد هنداوي.322/1 ،

(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.225/1 ،
( )7انظر :شرح ا( ْشموني ّ
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المقصد الثالث :أقسام جملة الصلة
وتنقسم الصلة إلى قسمين هما:

علية تتكون من عل و اعل ،نحو :كجاءني الذي قام  ،أو جملة
ً
إما جملة ّ
أول :أن تأتي جملةّ ،
اسمية من مبتدأ وخبر ،نحو :كجاءني الذي أبوه قائم ك ، 1ولها شروط سنتحدث عنها حين
ّ
الوصول إليها ،نحو :كشاهدت الذي كا أته الدولة ك. 2
أن تأتي شبه جملة ،وهي عل نوعين:
ثانياْ :
ً

أن يكتون تي وصتل الموصتول
أن يكتون واقتع الصتلة التمتام ،وذلتك ْ
أن تأتي ظر تا ،وشترطه ْ
أْ .
ائدة نحو :كجاءني الذي عندك ك. 3

الكلية ك. 2
ب .أن تأتي ًّا
جار ومجرورا ،وشرطه نفس شرط الظر  ،نحو :كحضر الذي ي ّ
الصلة
ومن ناحية أخرى حدد السيوطي أحكاما لجملة ا

ك5

:

الصلة.
أحدها :تقديم الموصول عل
ا

الثاني :امتناع الفصل بين الموصول وصلته.

المقصد الرابع :شروط جملة الصلة
أول :أن تكون الجملة
ً

خبرية()6
ّ

بمعن أنها الجملة المحتملة للتصدي والتكذيب ي نفسها ،من لير النظر إل قائلهاك، 7

وأجاز الكسائي ك183ه الوصل بجملة ا(مر والنهي ،نحو :كجاءني الذي اضربه ،أو ال

ي وصل بالدعاء نحو :كالذي رحمه اهلل زيد  ،وكذلك لج ّوز
تضربه  ،لب ْي لد ّ
أن ابن هشام ا(نصار ّ
وقوع كليت ،ولعل ،وعس صْت ،نحو :كالذي ليته منطل أو كالذي لعله منطل أو كالذي

أن يخرج زيد ك. 8
عس ْ

فصل ،ابن يعيش ،قدم له :إميل يعقوب.383/2 ،
ك 1انظر :شرح الم ّ
رماوي ،تحقي  :عبد الحميد الوكيل ،ص.28
ك 2انظر :شرح لمحة أبي ّ
حيان ،الفاضل ل
الب ل
ك 3انظر :المرجع الساب  ،ص.27
ك 2انظر :المرجع نفسه ،ص.28
ك5
ك2
ك7
ك8

السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.322/1 ،
الج لوامع،
انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
انظر :اللُّ لمع ي العر ّبية ،ابن جان ْي ،تحقي  :ائز ارس ،ص.131
ي.128/1 ،
انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
بي_725 /1 ،
انظر :نتائج التحصيل ي شرح كتاب التسهيل ،الدالئي ،تحقي  :مصطف صاد العر ّ

.722
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ثانيا :أن تكون ُمشتملة على ضمير ُمطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره
ً
()4
أكده الشيخ خالد
وتأنيثه  ،وهذا خاص بالموصوالت
االسمية خْ ا للموصوالت الحر ّية ،كما ّ
ّ
االسمية عن الموصوالت الحر ّية بأن االسمية ال بد لها من
ي بقوله" :وتتميز الموصوالت
ْ
ّ
ا(زلهر ّ
صلة مشتملة عل

ضمير مطاب
ك2

صلتها ال ضمير يها"

يعود عل الموصول.

وهذا الضمير يسم

والمعن  ،وا ْن
وكما  ،حينئذ

الوجه األول:
الوجه

لها ي اإل راد والتذكير و روعهما ،بخْ

كالعائد لعوده إل

الحر ّية إن

الموصول ،وال بد من مطابقته له ي اللفظ

كمن ،
خال لفظه معناه ْ
بأن يكون مفرد اللفظ مذكرا ،وأريد به لير ذلك ،نحو :ل
يكون للعائد وجهان:
مراعاة اللفظ وهو ا(كثر ،لقوله تعال َ  :و ِم ۡنهُم َّمن يَ ۡستَ ِم ُع إِلَ ۡي ُۖكَ  ك. 3

الثاني:

مراعاة

المعن ،

لقوله

تعال :

َ و ِم ۡنهُم

َّمن

كك ، 2ما لم يحصل من مطابقة اللفظ لبس ،نحو :كأعط من سألتك  ،وال تقل:
يَ ۡستَ ِمعُونَ إِلَ ۡي َ

من سألك ،أو قبح نحو :كمن هي حمراء أمك  ،ال بد مراعاة المعن

ي ذلكك. 5

أن يكون لائبا؛ وذلك (ن االسم الموصول بطبيعته من
وا(صل ي هذا الضمير ْ
خبر عن
كأن يكون ا
أن هناك عارضا يقربه من ضمير الحاضرْ ،
ضير ّ
ا(سماء الظاهرة ،وال ل
ضمير حاضر ،متكلما كان أو مخاطباك. 2

كما يوصل أيضا بالظر والمجرور التامين؛ ل لما له لما من ائدة ،نحو :كالذي عندك
قدر من كون مطل  ،بمعن استقر ،و ي ٍّ
كل منهما ضمير يعود عل
اضل  ،والعامل يها م ّ
إن ر ع مْبسا للضمير ،حينئذ يحذ الضمير نحو :كالذي ي الدار أبوه زيد ،
الموصول؛ ّإال ْ
إن كان العامل ي الظر والمجرور حدثا خاصا ْ ،يجوز حذ ه ،نحو :ك جاءني الذي
خْ ا ْ
لير أن الكسائي جوز حذ الحدث الخاص ،بشرط إعماله ي الموصو
ضحك ي الدار ّ ،
بالموصول وكان الظر قريبا ،نحو :ك نزلنا المنزل الذي البارحة ك. 7

محمد عبد الحميد.128/1 ،
ك 1انظر :شرح قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام ا(نصار ّ
ي ،تحقي ّ :
ي.127 /1 ،
ك 2شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ك[ 3ا(نعام.]25 :
ك[ 2يونس.]22 :
ي.127/1 ،
ك 5انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.223/1 ،
( )6انظر :شرح ا( ْشموني ّ
محمد ،ص .1221
ك 7انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
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ك1
أن المثال
حيان ّ
عده خارجا عن القياس ،بمعن أنه مقصور عل السماع  ،أي ْ
لكن أبا ّ
وصل بهما ،نحو:
ال يعتد به عند العربّ ،
ورد قائْْ " :
إن كان الظر والمجرور ناقصين؛ لم ي ل
كجاءني الذي عندك أو اليوم "ك. 2

بأن يكون الباقي بعد حذ ه جملة أو
إن صلح الباقي لوصل مكمل؛ ْ
كما ّأنه يحذ العائد ْ
بأن يكون مفردا أو خاليا عن العائد ،جاز
شبه جملة ،أما إذا كان الباقي لير صالح للوصل؛ ْ

الحذ ؛ للعلم به.

ثالثًا :أن تكون خالية من معن التعجبك ، 3وا ْن كانت جائزة عند بعض ُّ
النحاة؛ (نها عندهم
بمثابة جملة خبرية ،قياسا عل جواز النعت بها ،عليه ابن خرو ك. 2

ابعا :أن تكون لير مفتقرة إل كْم قبلهاك. 5
رً
أن تكون معهودة للمخاطب؛ ليتعر
خامساْ :
ً

الموصول بها نحو :كجاء الذي قام أبوه  ،أو
منزلة المعهودة الواقعة موقع التهويل والتفخيمك ، 2نحو :فَغ َِشيَهُم ِّمنَ ۡٱليَ ِّم َما غ َِشيَهُمۡ ك. 7

ك8
لكن
أن تكون خالية من القسم وجوابه ،نحو :كجاء الذي أقسم باهلل لقد قام أبوه ْ ،
سادساْ :
ً
أجازوه المغاربة قياسا وسماعا ،وذلك راجع الرتباط الجملتين وتْصقهما كالجملة الواحدة مقرونة

با(خرى ،اكتف

يهما براجع اكتفائهم به ي الجملة الواحدةك. 3

المقصد الخامس :الفصل بين الموصول وصلته
الحظ ُّ
النحاة أن العْقة بين الموصول وصلته عْقة مْزمة وتكميل؛ بمعن أنه ال يتم

معن الموصول ّإال بصلته ،الصلة والموصول كالكلمة الواحدة يتمم بعضها بعضاك. 12

محمد ،ص.1221
ك 1انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
ك 2المرجع الساب  ،ص.1221
الشيخ البقاعي.123/1 ،

ي ،تحقي  :يوس
ي عل شرح ابن عقيل ،الخ ل
ك 3انظر :حاشية الخ ل
ضر ّ
ضر ّ
(لفية ابن مالك ،ا( ْشموني.212/1 ،
( )4انظر :شرح ا( ْشموني ّ
محمد عبد الحميد.152/1 ،
ك 5انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
الفاكهي ،تحقي  :المتولي رمضان الدميري ،ص.152
ك 2انظر :شرح كتاب الحدود ي النحو،
ّ
ك[ 7طه.]78 :

ك 8انظر :نتائج التحصيل ي شرح كتاب التسهيل ،الدالئي ،تحقي  :مصطف الصاد العربي.727/1 ،
ك 3انظر :المرجع الساب .727 /1 ،

( )11انظر :نظرات ي الجملة العربية ،كريم الخالدي ،ص.22
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وذكر ابن مالك ي التسهيل أن الموصول وصلته كجزأي اسم يستح من الترتيبكْ ، 1

ك2
جوز الفصل بينهما بجملة االعتراض ،عليه ابن
يجوز الفصل بينهما با(جنبي ْ ،
لكن منهم لمن ّ
ك3
حيانك ، 2كقول الشاعر:
عصفور  ،وأبو ّ

والح ُّ لي ْد لع ترهات الباطل
لبيك ،لي ْعر لمالكا
ذاك الذي ،وأ ل
ل
أن الفارسي ير ض الفصل بينهما بجملة االعتراض ،وا ْن جاز ذلك بين المبتدأ
لب ْي لد ّ
والخبرك. 2
ك5

وكذلك يجوز الفصل بجملة النداءك ، 7كقول الشاعر:

كريم وأثواب المكارم والحمد

وأنت الذي يا سعد بؤت بمشهد

ك8

كن الفصل يه للضرورةك، 3
إن لم لي ْ
للّير أن ابن مالك اشترط كون المنادى للمخاطبْ ،
كقول الشاعر:
ونني
تل ّ
إن واثقتني ال تلخ ل
عش ْ
حيان ذكر ي كتابه كارتشا
أن أبا ّ
لب ْي لد ّ
ليرهك. 11

ك12

صطلحبان
لنك ْن م ْثل لمن يا ذئب لي ْ
أن يلي مخاطبا أو
الض لرب ّأنه ال ر بين ْ

محمد بركات.38/1 ،
( )1انظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك
الطائي ،تحقي ّ :
ّ
ك 2انظر :اللُّ لمع ي العربية ،ابن جان ْي ،تحقي  :ائز ارس ،ص.183

الشعار.122/1 ،
اجي ،ابن عصفور ،قدم لهّ :واز ّ
( )3انظر :شرح ج لمل الزّج ّ
حيان
( )4كوال يفصل بينهما ّإال بجملة االعتراض كالقسم  ،انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
محمد ،ص.1222
الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
كي ْدمغ بدال من كيد ع قالها ليحي بن
( )5البيت لجرير ي ديوانه برواية ي صدره كتعر مالك  ،و ي عجزه ل
عقبة الطهوي ،ص ،325ونسب إل ابن لباري ي تاج العروس من جواهر القاموسُّ ،
ي ،352/32 ،وبْ
الزلب ْيد ّ
محمد الدعجاني.282/1 ،
نسبة ي إيضاح شواهد اإليضاح،
القيسي ،تحقي ّ :
ّ

محمد ، ،ص.1222
( )6انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
( )7انظر :المرجع الساب  ،ص.1222

( )8لنسب البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يرثي بها سعد بن معاذ ،ي شرح الكا ية الشا ية ،ابن مالك
الطائي ،تحقي  :عبد المنعم هريدي.33/1 ،
ّ

السيد.232/1 ،
محمد عطا ،وطار ّ
ك 3انظر :شرح التسهيل وتكميل المقاصد ،ابن مالك الطائي ،تحقي ّ :
إن عاهدتني ي الصاحبي ي قه اللغة
( )11البيت للفرزد ي ديوانه ،ص ،228وورد صدره برواية كتعال ْ
طسي ،ص ،255وبْ نسبة ي
ي ،ص ،127و ي المجموع اللفي  ،أبو جعفر ا(
العربية ،ابن ارس الراز ّ
ّ
القلقشندي.287/2 ،
صبح ا(عش ي صناعة اإلنشاء،
ّ
محمد ،ص.1221
( )11انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
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حاليةك ، 1كقول الشاعر:
ويجوز الفصل بجملة ّ

ك2

بفاقة تعتريه بعد إثْلراء
إن الذي وهو مثْر ال ليجود لحر
ّ
ك3
حالية ،العامل يها عل الصلة كيجود وهو من الصلة .
هنا جملة كوهو مثر
ّ

ومن الشاذ ا(جنبي الذي يجوز صله ،وذلك لكونه أجنبيا محضاك ، 2كقول الشاعر:
ك5

معشر عنهم ألذوذ
و ْأب لغض لمن وضعت إل ّ يه
لساني ل
هذه ا(حكام خاصة بالموصول االسمي ما عدا كأل  ،هي ال يجوز الفصل بينها.

وتميل الباحثة إل عدم الفصل بينهما؛ وذلك (ن الموصول اسم ناقص يحتاج إل تكملة،

وهذه التكملة مكمونة ي الصلة؛ ليتضح المعن

أكثر ،لو دققنا النظر ي جمال الجملة

أن
ثم ،أو بعد؛ لصح حينئذ ْ
كالموصول وصلته ؛ لوجدنا الواو تدل عل الربط بينهما ،لم يقلّ :
نقول :من الممكن صله؛ لهذا ترى الباحثة ّأنهما كالكلمة الواحدة ال نستطيع الفصل بينهما،
كي

لو صلنا بينهما؟! يتشت الذهن ،ويصبح المعن أكثر بعدا عل الفهم واالستيعاب.

المقصد السادس :الموصول وصلته عند سالمة بن جندل
بلغ ورود ا(سماء الموصولة ي ديوان سْمة بن جندل عشرين موضعا ،مقسمة إل

خاصة ومشتركة.
موصوالت
ّ

الخاصة
األول :الموصولت
ّ
المطلب ّ
الخاصة ي ديوان سْمة بن جندل ثْثة مواضع ،بنسبة ،%15
شمل ورود الموصوالت
ّ
جاءت مرة واحدة ،بنسبة ،%3383أما
جاءت مرتين ،بنسبة  ،%2287وكالّتي
وهي كالّذي
ْ
ْ
كن حاضرة ي الديوان.
باقي الموصوالت
الخاصة لم تل ْ
ّ

أول( :الّذي)
ً
 .1و ي قوله:
السيد.232/1 ،
محمد عطا ،وطار ّ
( )1انظر :شرح التسهيل ،ابن مالك الطائي ،تحقي ّ :
ومحمد ا(خضر،
محمد حجي،
( )2ورد البيت بْ نسبة ي زهر ا(كم ي ا(مثال والحكم،
ّ
اليوسي ،تحقي ّ :
ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.321/1 ،
الج لوامع،
 ،122/1و ي له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
السيد .232/1 ،
محمد عطا ،وطار ّ
ك 3انظر :شرح التسهيل ،ابن مالك الطائي ،تحقي ّ :
ك 2انظر :المرجع الساب .233/1 ،

السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي،
الج لوامع،
( )5هكذا ورد البيت بْ نسبة ي له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
محمد بركات.172/1 ،
 ،321/1وكذلك ي المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
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يه لنل ُّذ ،وال ل ّذات لل اشيب
كالصلة
تكملته
ا

أودى ال ّشباب الّذي مج ٌد لعواقبه
ل
رأس المركب كالموصول

ك1

لم ْجد عواقبه
الذي كاسم موصول مفرد للمذكر مبني
ُّ
ومج لده خلقه تمجيدا بمعن تعظيماك ، 2والمجد هلل لتبارك وتعال
كم ْجد  :نيل الشر  ،ل
اللغة :ل
بمعن الث لناء الجميلك. 3

العز وادراك الثأر والرحلة ي
بت أمور الشباب؛ وجد ي عواقبه ّ
المعنى :يقول الشاعر :إذا تعقا ْ
المكارم ،وهذا ليس موجودا ي ال اشيب ما ينتفع به؛ وانما يه الهرم والعللك. 2
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كالّذي مبنيا ي محل ر ع نعت ،وتكملته

كم ْجد عواقبه .
ا
كالصلة ي ل
 .2و ي قوله:

يك بالق اد الّذي قد فككت ُه
سأجز ل
رأس المركب كالموصول

ك5

عصعا
سأجز ل
ص ل
العام ل
يك ما أبليتلنا ل
كالصلة
تكملة المركب
ا

ق تتد لككتلتته كق تتدا ع تتل الماض تتيا ت تتاء اع تتلا
هاء الغائب مفعول به .

الّذي كاسم موصول مبني مفرد مذكر

صلتلهما قد ككتهماك ، 2كما تفك
اللُّغة :ك ككتله  :ككت الشيء بمعن خلصته ،وكل مشتبكين ل
الحنكين تفصل بينهما ،والفكان :ملتق الشدقين من الجانبينك. 7
المعنى :هنا يمدح الشاعر صعصعة بن محمود بن عمرو بن مرثد بإطْ سراح أخيه أحمر
أسير ي يده ،حين بعث له الشاعر هذه ا(بيات ،قال صعصعة :الثناء
ا
بن جندلك ، 8وكان

والمدحة أحب إلينا ،أطل سراحه دون داءك. 1

ك 1ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.31
ك 2انظر :كتاب العين ،أحمد الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.83/2 ،
ك 3انظر :جمهرة اللُّغة ،ابن دريد ،تحقي  :رمزي بعلبكي.251/1 ،
ك 2انظر :ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.32

ك 5ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص ،222كالق اد  :السير ي ُّ
قد من الجلد ويقيد به ا(سير،
كأبليتنا  :أحسنت إلينا.
ي ،تحقي  :أحمد العطار.1223/2 ،
ك 2انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
محمد مرعب.338/3 ،
ك 7انظر :تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي ّ :
ك 8انظر :البيان والتبين ،الجاحظ.212/3 ،
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التركيب :حيث إن رأس المركب جاء ي كالّذي اسما موصوال مبنيا ي محل جر نعت،
جاءت مكونة من قد و عل ماض و اعل ومفعول به ،ليدل عل أن
وتكملته كقد لك لكتله  ،والكلمة
ْ
منتظر مع توقع حدوث الفعل.
ا
الفك كان

ثانيا( :الّتي)
ً
 .1و ي قوله:
ص لع لددا ،وانا
وانا كالح ل
رأس المركب كالموصول

ام
لبنو ل
الحرب ،الّتي فيها ُعر ُ
الصلة
تكملة المركب ك ا

الّتي كاسم موصول مبني مفرد للمؤنث

يها عرام كاسم ظاهر معرب

ك2

ام) :لع لرلم اإلنسان ليعرم لعرامة هو عارم ،وعرام الجيش :حدهم وشرتهم وكثرتهمك، 3
اللُّغةُ :
(عر ُ
وكذلك عرمت اإلبل الشجر بمعن نالت منه ،والعرام :الع ار من العظم والشجر ،وتعرمت
العظم :تعرقته ،وصبي عارم بين العرام :شرسك. 2

المعنى :هنا يفخر الشاعر بكثرة قومه وشجاعتهم وبسالتهم ي الحروبك. 5

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كالّتي اسما موصوال مبنيا ي محل ر ع
كالصلة ي ك يها عرام .
مبتدأ ،وتكملته
ا

المطلب الثاني :الموصولت المشتركة
الخاصة ي الديوان ،حيث
احتلت الموصوالت المشتركة مساحة كبيرة مقارنة بالموصوالت
ْ
ّ
كم ْن  ،وكذا  ،وكأل الموصولة .
بلغ ورودها سبعة عشر موضعا ،بنسبة ،%8587
ْ
شملت ل

( )1انظر :الحيوان ،الجاحظ.32/3 ،
ك 2ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص ،223كعرام  :الجيش بحدتهم وشدتهم وكثرتهم.
ك 3انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.132/2 ،
ي ،تحقي  :أحمد عطار.1383/5 ،
ك 2انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
ك 5انظر :ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.223
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أول( :من)
ً
كم ْن خمس مرات ي الديوان ،بنسبة .%2788
كر ْ
رت ل
 .1ي قوله:
حورها
و ل
الخيل تلعلم من يُب ُّل ن ل
رأس المركب كالموصول

الع ْن لدم المهل ار
ل
بدم ،كما ل
كالصلة
تكملة المركب
ا
ليب ُّل

ك1

لم ْن
ُّ ًّ
وبلله لابتل وتللبللك. 2
وبله بالماء وليره ليبله لبْ وبلة ل
البلل بمعن الن لدى ،ل
اللُّغة( :يُب ُّل) :ل
كم ْن اسما موصوال مبنيا ي محل نصب
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ل

كيب ُّل وهي عل مضارع مر وع ،والتقدير :البلل.
مفعول به ،وتكملته
ا
كالصلة ي ل
جاءت عْ مضارعا ،وهذا يدل عل تجدد هذا الفعل
ومن الْ ت أن صلة الموصول
ْ
واستم ارره ،ما زال البلل حاصْ ال يتوق  ،وهذا يؤكد عل قوة لمن يركب الخيل.
 .2و ي قوله:
ك3

ساءنا
بأنا لم لن ْعنا بالفلرو ن ل
رأس المركب كالموصول

ونحن قلتلنا من أتانا بم للز
كالصلة
تكملة المركب
ا

لم ْن كاسم موصول مبني للعاقل

أتانتتا ك عتتل متتاضا ضتتمير مستتتتر اعتتلا نتتا

ضمير متصل مفعول به

اللُّغة( :أتانا) :المادة اللُّغوية لها كأت  ،واإلتيان :المجيء ،آتاه إيتاء بمعن أعطاه وآتاه :أت
به ،وتأت له الشيء تهيأ ،وتأت له :تر  ،وأتاه من وجههك. 2

كم ْن اسما موصوال مبنيا ي محل نصب
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ل
كالصلة ي كأتانا وهي عل ماض متصل بضمير متكلمين.
مفعول به ،وتكملته
ا
جاءت عْ ماضيا؛ ليدل عل أن الحدث مض  ،ليس
ومن المْحظ أن صلة الموصول
ْ
موجودا ،وما يثير انتباهنا أن الشاعر ي هذا البيت لع ّد لد ي استخدام ضمير المتكلمين كنا

ك 1ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.152
ك 2انظر :لسان العرب ،ابن منظور.23/11 ،
ك 3ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.153
ك 2انظر :مختار الصحاح ،،الرازي ،تحقي  :يوس

محمد .13/1
الشيخ ّ
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الدال عل

الجمع نحن ،نحو :كأنا ،ومنعنا ،ونساءنا ،وقتلنا ،وأتانا ؛ ليستطيع أن يثبت ذاته،

ويؤكدها من خْل الفخر الجماعي.

كمن
كم ْن دون كما ؛ (ن ل
وحسب ظاني أن ابن جندل و ي انتقائه لْسم الموصول ل
جاءت مْءمة
أراد بها العاقل ،هو يقصد بعض لمن أت وليس كلهم ي يوم الفُّرو  ،هي
ْ
للمعن ومناسبة للفظ ،وكأنها تفيد التخصيص.
 .3و ي قوله:
الصليب لمطر
ين ُّ
لخْ لعهده لب ل
كالصلة
تكملة المركب
ا

نم
لمن طل ٌل مثل الكتاب الم ْ
رأس المركب كالموصول
لم ْن كاسم موصول مبني
اللُّغة( :طل ٌل) :هو ما لش لخص من آثار الديارك. 2
المعنى :هنا يق

ك1

اسمية
طللل مثل الكتاب كجملة ّ

الشاعر عل أطْل أسماء التي شبهها بالكتاب الذي أجاد راقمه تنميقهك. 3

كم ْن اسما موصوال مبنيا ي محل ر ع
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ل
اسمية.
مبتدأ ،وتكملته
ا
كالصلة ي كطللل مثل الكتاب وهي جملة ّ

يشكل ابن جندل ي هذا البيت صورة مأساوية للوضع الذي يعيشه ي لحظة اصطدامه

بالطلل ،وتظل شخصيته لائبةك ، 2يستفتح البيت باسم موصول؛ ليشمل لير عاقل ،والمْحظ
اسمية.
كم ْن
ْ
وقعت بعد جملة ّ
أن ل
 .2و ي قوله:
ّأيام لنا لعنا ت لجلاي ،وتعرب
كالصلة
تكملة المركب
ا

ومن كان ال تعتل ُّد ّأيامه له
رأس المركب كالموصول

ك5

كان ال تعتد ّأيامه
لم ْن كاسم موصول مبني
ل
كم ْن اسما موصوال مبنيا ي محل
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ل

ككان ال تعتد ّأيامه ..
ر ع مبتدأ ،وتكملته
ا
كالصلة ي ل

ك 1ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.153
ك 2انظر :ا(صمعيات ،ا(صمعي ،تحقي  :أحمد شاكر ،وعبد السْم هارون ،ص.132
ك 3انظر :المرجع الساب  ،ص.132
أسلوبية ي الشعر الجاهلي ،موس ربابعة ،ص.122
ك 2انظر :قراءات
ّ
ك 5ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.212
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نيا( :ذا)
ثا ً
وردت مرة واحدة ي الديوان.
ْ
 .1ي قوله:
وماذا ت لب اكي م ْن رسوم محيلة
رأس المركب كالموصول

لخْء لك لسح اليمنة المتل لمز
كالصلة
تكملة المركب
ا

ك1

ت لب اكي

ذا

اللُّغة( :تُبكي) :من بك يبكي ،وباكيته بكيته :كنت أبك منهك. 2
المعنى :يخالط الشاعر شعور لريب كأنه ذهول الشارب ،يظل يبكي حيث ال يجدي بكاءك. 3

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كذا اسما موصوال مبنيا ي محل ر ع
كالصلة ي كت لب اكي عل مضارع معتل اآلخر.
خبر مبتدأ ،وتكملته
ا

ثالثًا( :أل)
احتلت كأل مساحة كبيرة ي الموصوالت المشتركة ،حيث بلغ ورودها أحد عشر موضعا
ْ
ي الديوان.
 .1ومنها قوله:
ك2

دمن وآيات لبثن بواقي

المشتاق
هاج المنازل رحلة ُ

كالصلة
تكملته
ا

رأس المركب كالموصول

مشتا

أل

ُّ
(المشتاق) المادة اللُّغوية لها كشو  ،الشو واالشتيا  :نزاع النفس إل الشيء ،ويقال:
اللغةُ :
شاقن الشيء يشوقني ،هو شائ وأنا مشو  ،وشوقني تشوقت ،إذا هيج شوقكك. 5
كالصلة ي كمشتا .
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كأل وتكملته
ا
 .2و ي قوله:
ك 1المرجع الساب  ،ص.158
ك 2انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.218_217/5 ،
ك 3انظر :ا(صمعيات ،ا(صمعي ،تحقي  :أحمد شاكر ،وعبد السْم هارون ،ص.132
ك 2ديوان سْمة بن جندل ،ص.132
ُّ
ي ،تحقي  :أحمد عطار1522/2،
ك 5انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
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عز الذليل ،ومأوى ا
ُّ
كل قرضوب

ك1

قوم ،إذا صرحت كحل بيوتهم
رأس المركب كالموصول

تكملته كالصلة

أل

ذليل

أن يقول الشاعر مذلول؛
التركيب( :الذليل) ،يقصد بها الضعفاء ،وتشير إل أن ذليل أبلغ من ْ
(ن ذليْ صفة ثابتة للضعفاء.
 .3و ي قوله:
ك2

يشبهها الرائي لمها بصريمة
رأس المركب كالموصول

تكملته كالصلة

أل

رائي

التركيب( :الرائي) ،يدل عل ثبوت الوص
يرى.

عليهن تيان الغصون ظليل

ي الزمن الماضي ودوامه ،وهو يقصد بها الّذي

ويمكننا أن نوضح نسبة األسماء الموصولة عنده في الشكل اآلتي:
ُ

األسماء الموصولة عند ابن جندل
15%
الموصول الخاص
الموصول المشترك

85.70%

من المْحظ ًّ
أن الموصول المشترك احتل مساحة أكبر مقارنة بالموصول الخاص ي

ديوان ابن جندل.

ك 1ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.115
ك 2المرجع الساب  ،ص.187
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المبحث الثاني
ُ

العف
الموصول وصلته عند عبد الخالق
ّ
بلغ ورود ا(سماء الموصولة ي ديوان عبد الخال الع ّ ثْثة وأربعين موضعا ،مقسمة
خاصة وموصوالت مشتركة.
إل موصوالت
ّ

الخاصة
األول :الموصولت
ّ
المطلب ّ
الخاصة ي ديوان عبد الخال الع ّ تسعة مواضع ،بنسبة
شمل ورود الموصوالت
ّ
تكن حاضرة
،%2283
ْ
تضمنت كالذي  ،كالّتي  ،وكالذين  ،وكا(ل  ،أما باقي الموصوالت لم ْ
ي الديوان.

أول( :الّذي)
ً
جاءت قبل
بلغ ورودها ثْث مرات ي الديوان ،بنسبة  ،%3383وتباين وقوعها ،تارة
ْ
جار والمجرور.
عل ماض وتارة قبل اسم ،وتارة قبل ال ّ
 .1وقوع كالذي قبل عل ماض ،ومنه قوله ي قصيدة كالعص

المأكول :

ُّ
ويسب هادار الذي قد جنده

ويعض من رط الخنوع أنامْ
رأس المركب كالموصول

ك1

كالصلة
تكملته
ا

الّذي كاسم موصول مبني للمذكر العاقل
اللُّغة( :جنده) :جند بمعن كل صن من الخل

قد جنده
يقال لهم :جند عل

باليمن ،والجند :حجارة شبه الطين ،وجناده :حي من اليمنك. 2

حدة ،وجند :موضع

جمع و ُّ
النصرة ،ويقال :هم جنده :أعوانه ونصارهك. 3
وج لند :يدل عل الت ُّ
ل
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كالّذي اسما موصوال مبنيا ي محل
كالصلة ي كقد جنده .
نصب نعت ،وتكملته
ا

ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.125
ك 2انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.82/2 ،
ك 3انظر :معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :عبد السْم هارون.285/1 ،
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 .2وقوع كالذي قبل اسم ،منه قوله ي قصيدة كعز المزار :
ذاك الّذي ش ُرف الكْم بمدحه
رأس المركب كالموصول
الّذي كاسم موصول مبني للمذكر
اللُّغة( :ش ُرف) :الش لر مصدر الشري
البعير :لسنامهك. 2

وبْلة الفصحاء لم تستعجم

ك1

كالصلة
تكملة المركب
ا
لشر

الناس ،و لشر
من ّ

ليشر  ،وقوم أش ار  ،و لش لر

والشر  :العلو ،والمكان العاليك. 3

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كالّذي اسما موصوال مبنيا ي محل ر ع

كالصلة ي ك لشر  ،وهنا يدل عل تعظيم المتحدث عنه ،ور ع من شأنه،
خبر مبتدأ ،وتكملته
ا
سيما أنه استخدم كالّذي دون ليرها؛ (نها تأتي بعد قصة أو كْم معلوم لدى المخاطب؛
وال ّ
ليلمح داللة الحث عل االقتداء والتمثل به.

جار والمجرور ،ومنه قوله ي قصيدة كعز المزار :
 .3وقوع كالّذي قبل ال ّ

ق ْ يا سراقة دونك ُّ
النور الذي
رأس المركب كالموصول

ك2

في الحالكات بدا كتبر المنجم
كالصلة
تكملة المركب
ا
ي الحالكات

الّذي كاسم موصول مبني للمذكر
اللُّغة( :الحالكات) :الحلك :شدة السواد كلون الغرابك ، 5ويقال :هو ُّ
أشد سوادا من لحلك
الغرابك. 2
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول كالّذي اسما موصوال مبنيا ي محل نصب نعت،
كالصلة ي ك ي الحالكات .
وتكملته
ا

ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.132
محمد مرعب.232/11 ،
ك 2انظر :تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي ّ :
ك3
ك2
ك5
ك2

ي ،تحقي  :أحمد عطار.1373/2 ،
انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.133
انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.23/3 ،
انظر :معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :عبد السْم هارون.122/2 ،
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ثانيا( :الّتي)
ً
تكررت مرتين ي الديوان ،بنسبة  ،%2282تارة قبل عل مضارع ،وتارة قبل اسم متصل
ْ
بهاء لائبة.
 .1ومنه قوله ي قصيدة كسبعون عاما :
ك1

الّتي تبكي عل قدم الرياح وتستجير

مألى بأنات الثكال والعصا ير
رأس المركب كالموصول

كالصلة
تكملة المركب
ا

الّتي كاسم موصول مبني للمفردة المؤنثة

تبكي ك عل مضارع

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كالّتي اسما موصوال مبنيا ي محل جر
كالصلة ي كتبكي عل مضارع معتل اآلخر.
نعت ،وتكملته
ا

جاءت عْ مضارعا؛ لتفيد استمرار حدوث الفعل ،وأن
ومن الْ ت أن صلة الموصول
ْ
البكاء مازال موجودا دون توق .
.2ومنه قوله ي قصيدة كمسك الوئام :

لتر عي يا أرض جيدك

وعان نورس ا(حْم

ك2

الّتي ح ّناؤها مسك الوئام

للسماء وعانقي الشمس

كالصلة
تكملة المركب
ا

رأس المركب كالموصول
الّتي كاسم موصول مبني للمفردة المؤنثة
اللُّغة( :ح ّناؤها) :وحنأته :إذا خضبته بالحناءك. 3

حناؤها كاسم ظاهر معرب ا ها لائبة
ّ

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كالّتي اسما موصوال مبنيا ي محل
كالصلة ي كحناؤها اسم متصل بضمير هاء لائبة.
نصب نعت ،وتكملته
ا

المتأمل ي الصورة الفنية الّذي رسمها الع ّ من خْل الفعل كعان
المشاركة ي الفعل ،وكررها مرتين ي هذه ا(بيات ليدل عل المغايرة ،بمعن أن العنا ا(ول

تختل

يدل عل

تلونت بها ا(رض.
عن الثاني ،الثاني أقوى ي المعن ؛ ليدل عل كثرة ال ادماء التي
ْ

ثالثًا( :الذين)
بلغ ورودها ي الديوان مرة واحدة قبل عل مضارع ،بنسبة.%1181
ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.23
ك 2المرجع الساب  ،ص.55_52

ك 3انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.322/3 ،
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 .1ومنه قوله ي قصيدة مسك الوئام:
نحن الذين تعانقت
ي صد بركان الغزاة

ك1

رأس المركب كالموصول

أرواحنا ودماؤنا
كالصلة
تكملة المركب
ا

تعانقت ك عل مضارع ا تاء التأنيث الساكنة
الذين كاسم موصول مبني للجمع
ْ
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كالذين اسم موصول مبني ي
كالصلة
محل ر ع خبر المبتدأ ،وتكملته
ا

الساكنة.

كتعانقت
ي
ْ

عل مضارع متصل بتاء التأنيث

جاءت عْ مضارعا؛ ليدل عل استمرار الحدث ،وأنه
ومن المْحظ أن صلة الموصول
ْ
متواجد ي كل زمان ومكان ،والْ ت أن االسم الموصول جاء جمعا ليشمل الكل دون
تخصيص ،وصلته مفرد ،عل

الرلم من أنه بدأ بالجمع كنحن ثم كالذين  ،وطالما أنه بدأ

كتعانقت ؛ لتفيد التخصيص ،وأكد عل
أن ينتهي بالجمع؛ لكنه انته بالمفرد
ْ
بالجمع ا(ول ْ
ذلك بذكر أرواحنا ودماؤنا؛ لتوضيح المعن .
كتعانقت دون ليرها؛ (ن المعانقة تدل عل
ونجد أن الع ّ أجاد ي استخدام كلمة
ْ
المحبة واإلخاء وتكون حاصلة بين اثنين ،هذا يدل عل المشاركة ي الفعل ،ويدل عل الوحدة
والترابط والقوة أمام الطغيان ،لو رجعنا إل

ما قبل ا(بيات السابقة نجد أن الشاعر يخاطب

مصر ي قوله:

يا مصر أنت البر

دونك عتمة مألت قلوب العابرين

يا مصر صرت كنانتي

منها سهام النصر والتمكين

نوا ذا عبرت إليها ا(منيات

أيار يفتح للضياء

وشدت عصا ير السنا با(لنيات هذا أنا يا أنت صرنا واحدا
ْ
وهذا ما أكده الشاعر عل الوحدة ي كصرنا واحدا .

ك2

ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.52
ك 2المرجع الساب  ،ص.52
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ابعا( :األُلى)
رً
وهي لجمع المذكر مطلقا عاقْ كان أم ليره ،وقد يستعمل ي جمع المؤنث السالمك، 1

وجاءت ثْث مرات ي الديوان ،بنسبة ،%3383قبل الفعل
وقد استخدمها الع ّ لجمع المذكر،
ْ
الماضي بصيغة الجمع.
ي قض :
 .1ومنه قوله ي قصيدة كالجعبر ُّ
عهد الو اء وعهد الثأر لم يخب

ي هنيئا باألُلى صدقوا
يا جعبر ُّ
رأس المركب كالموصول

كالصلة
تكملة المركب
ا

ا(ل

صدقوا

ك2

اللُّغة( :صدقوا) :الصاد ضد الكذب ،وأيضا تأتي بمعن الشجاعة والصْبةك. 3
التركيب :حيث إن رأس المركب كا(ل

اسم موصول مبني ي محل جر اسم مجرور ،وتكملته

كصدقوا عل ماض متصل بواو الجماعة.
ومن الْ ت أن الع ّ استخدم صلة الموصول عْ ي زمن الماضي؛ ليدل عل معن
الحدث وتعظيمه.

المطلب الثاني :الموصولت المشتركة
الخاصة ،حيث
شغلت الموصوالت المشتركة مساحة كبيرة ي الديوان مقارنة بالموصوالت
ْ
ّ
كم ْن  ،وكأل
بلغ ورودها أربعة وثْثين موضعا ،بنسبة ،%7381
ْ
تضمنت ل

أول( :من)
ً
وجاءت قبل الفعل الماضي تارة بصيغة
تكررت أربع مرات ي الديوان ،بنسبة،%1187
ْ
ْ
الجمع ،وتارة بصيغة المفرد.
لزة :
 .1ومنه قوله ي قصيدة كقلب ّ
عين الحقيقة لم تزل مفتوحة
وحشي أدركه الفناء
ّ

لزة
يا من حرقتم قلب ّ
ك2
ولم ينل عزمات حمزة

محمد عبد الحميد.122/1 ،
ك 1انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك 2ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.127
محمد مرعب.272/8 ،
ك 3انظر :تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي ،تحقي ّ :

( )4ديوان ومنهم لمن ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.32
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كالصلة
تكملة المركب
ا

رأس المركب كالموصول

حرقتم ك عل ماضيا تاء الفاعل المجموع

لم ْن كاسم موصول مبني للعاقل
انقطعت حارقته هو محرو ك. 2
الح لر  :النارك ، 1وحر :
ْ
اللُّغة( :حرقتم) :ل
كم ْن اسما موصوال مبنيا ي محل نصب
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ل
كالصلة ي كحرقتم وهي عل ماض بصيغة الجمع؛ ليدل عل الكثرة،
اسم منادى ،وتكملته
ا
ودوام الحر .

 .2ومنه قوله ي قصيدة كلبيك جامعة الخيام :
يرض بغيرك دوحة الصّناع

لن
ولمن أراد العلم واإليمان ْ
رأس المركب كالموصول

ك3

كالصلة
تكملة المركب
ا
أراد ك عل ماض

لم ْن كاسم موصول مبني للعاقل
كم ْن اسم موصول مبني ي محل ر ع
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ل
كالصلة ي كأراد عل ماض جاء بصيغة المفرد.
مبتدأ ،وتكملته
ا
 .3ومنه قوله ي قصيدة ر يع المقام:
ك2

وشل لسان الخناة اللئام

مس زو لج النبي
ْ عاش من ّ
رأس المركب كالموصول

تكملة المركب كالصلة

مس ك عل ماض
لم ْن كاسم موصول مبني للعاقل
ّ
كم ْن اسما موصوال ي محل ر ع اعل،
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ل

كمس عل ماض جاء بصيغة المفرد.
وتكملته
ا
كالصلة ي ّ
ومن المْحظ أن الع ّ استخدم المفعول كزوج نكرة؛ ليدل عل تعظيم والتهويل وشدة

مس عرض النبي عليه الصْة والسْم.
لمن ّ
العاقبة والوعيد ل

ثانيا( :أل)
ً
احتلت كأل الموصولة مساحة واسعة ي الديوان ،حيث بلغ ورودها ثْثين موضعا،
ْ
بنسبة  ،%8882مقارنة بالموصوالت المشتركة.
ك 1انظر :لسان العرب ،ابن منظور.21/12 ،
ك 2انظر :المعجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين128/1 ،
ك 3ديوان ومنهم لمن ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.112
( )4ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.77
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 .1ومنه قوله ي قصيدة كنشيد برو النصر :
المقيم شهيدا
قد از بالخلد ُ
ك1
أبشر بصحبة قائد ا(طهار

ا(بي صمودا
ومحمد الشهم
ّ
علت الجموع منارة
يا هامة ْ

كالصلة
تكملة المركب
ا

رأس المركب كالموصول

مقيم

أل

كالصلة ي كمقيم  ،وال
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كأل  ،وتكملته
ا
يجوز الفصل بينهما ،وتقديرها :الذي قام.

ي قض :
 .2ومنه قوله ي قصيدة كالجعبر ُّ
برهوم جهز بيان االنتصار عل

أن

اليهود الذليل الرالم الترب

رأس المركب كالموصول

كالصلة
تكملة المركب
ا

أل

ذليل كصفة مشبهة

ك2

كالصلة ي كذليل وهي
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كأل  ،وتكملته
ا
صفة مشبهة ،وال يجوز الفصل بينهما ،وتقديره الذي لذ ّل.
أمي :
 .3ومنه قوله ي قصيدة ك ّ
هي ا( نان والعضد الرطيب

المضيئة ي الحنايا
هي الشمس ُ
رأس المركب كالموصول

ك3

كالصلة
تكملة المركب
ا
مضيئة

أل

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كأل  ،وتكملته كالصالة ي كالمضيئة وال
يجوز الفصل بينهما.

جاءت اسم اعل ،أسند لغير اعله وهو ضمير عائد عل
ومن الْ ت أن كالمضيئة
ْ
الشمس؛ و(ن الشمس ي ا(صل مضاءة ال مضيئة ،هو أسند ما بني للفاعل إل مفعوله ،وهذه
لفتة جمالية بْلية من الشاعر.

ك 1المرجع الساب  ،ص.52
ك 2ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.122
ك 3المرجع الساب  ،ص.72
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يمكننا عرض نسبة ورود ا(سماء الموصولة عند الع

ي الشكل اآلتي:

األسماء الموصولة عند العف
الموصول الخاص

20.90%

الموصول العام

79.10%

من المْحظ أن الموصول المشترك احتل مساحة واسعة مقارنة بالموصول الخاص عند
الع ّ .
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المبحث الثالث

العف
موازنة بين الموصول وصلته بين سالمة بن جندل وعبد الخالق
ّ
سب

الحديث عن ا(سماء الموصولة بشقيها الخاص والمشترك ي ديوان سْمة بن

أن نْحظه
جندل وديوان كومنهم لمن ينتظر لعبد الخال الع ّ  ،ومن خْل ال ادارسة ما يمكن لنا ْ
ما يأتي:
 .1أدخل كْهما كالّذي عل قد ،والكلمة الّتي ما بعدها م ّلونة بنفس الضمير وهو ضمير
الغائب.
 .2أيضا استخدم كْهما شبه الجملة قبل الموصول الخاص ،عند ابن جندل استخدم

الجر
كالّتي  ،أما الع ّ استخدم كالّذي  ،لير أن ابن جندل استخدم شبه الجملة حر
ّ
الجر واسم ظاهر؛ ّإال أنهم توا قا ي استخدام
متصْ بضمير ،عل خْ الع ّ حر
ّ
الجر وهو ك ي .
حر
ّ

حضرت ا(سماء الموصولة بشكل كبير عند الع ّ مقارنة بابن جندل.
.3
ْ
الخاصة ،حيث استخدم كالّذي  ،وكالّتي  ،وكالّذين ،
نوع الع ّ ي استخدام الموصوالت
ّ
ّ .2
وكا(لي  ،مقارنة بابن جندل لم يستخدم سوى كالّذي  ،وكالّتي .

 .5أكثّر الع ّ من استخدام الموصوالت المشتركة مقارنة بابن جندل.
كم ْن  ،وكذا  ،وكأل ،
 .2ل ّون ابن جندل ي استخدام الموصوالت المشتركة ،حيث استخدم ل
كم ْن  ،وكأل .
مقارنة بالع ّ اقتصر استخدامه عل ل
جاءت بصيغة
 .7استخدم ابن جندل الكلمة المركبة كلها بصيغة المفرد ،باستثناء واحدة
ْ
نوع ي استخدامها تارة بصيغة المفرد ،وتارة بصيغة الجمع.
الجمع ،خْ ا للع ّ قد ّ
نوع ابن جندل ي استخدام الكلمة المركبة تارة بصيغة الفعل الماضي ،وتارة بصيغة
ّ .8
الفعل المضارع ،وتارة اسم ،وتارة شبه جملة أي كجار ومجرور  ،خْ ا للع ّ قد للب
لكننا ال ننكر بأنه ل لون ي استخدام ،مرة اسم ،ومرة شبه
عل ديوانه الفعل الماضيّ ،
جملة أي كجار ومجرور  ،ومرة عل مضارع.

كم ْن  ،ي حين
 .3استخدم ابن جندل الفعل الماضي الناقص بعد الموصول المشترك ل
الع ّ لم يستخدمه.
ّ .12لون الع ّ ي استخدام الضمائر ،مقارنة بابن جندل اقتصر استخدامه عل
الغائب ،وضمير المتكلمين.
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ضمير

 .11و ل الع ّ ي استخدام الموصول الخاص كا(ل
بصيغة الجمع ،وتباين ي طري رسمها كا(ول .

مذكر للعاقل ،وكلمة ما بعدها
ا
جمعا

ويمكننا عرض ورود ا(سماء الموصولة عند الشاعرين ي الشكل اآلتي:
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ابن جندل

العف

من المْحظ أن الع ّ استخدم ا(سماء الموصولة بشكل كبير مقارنة بابن جندل.
أوال :االسم الموصول الخاص عند الشاعرين

الموصول الخاص عند الشاعرين

ابن جندل
العف

15%

20.90%

من المْحظ أن الشاعرين نوعا ما يتقاربان ،نجد أن الع ّ أكثّر من استخدام الموصول
الخاص مقارنة بابن جندل بنسبة حوالي .%5
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ثانيا :ورود االسم المشترك عند الشاعرين

الموصول المشترك عند الشاعرين

ابن جندل
العف
79.10%
85.70%

من المْحظ أن ابن جندل نسبته أعل

ي استخدام الموصول المشترك مقارنة بالع ّ
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الفصل الثّالث

المؤول
المصدر
ّ
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الفصل الثالث

المصدر المؤول
األول
المبحث ّ

المصدر المؤول عند سالمة بن جندل
المؤول
األول :المصدر
ّ
المطلب ّ
المؤول ،ولكي يتسن لنا تعريفه
المصدر
المؤول هو مركب مكون من كلمتين المصدر ،و ّ
ّ
ال بد من الولوج إل تعري المصدر ي اللغة واالصطْح ،وكذلك التأويل؛ ليصبح التعري

أكثر وضوحا.

األول :تعريف المصدر
المقصد ّ
لُغ ًة

غوية كصدر  ،هو أعل
المصدر مأخوذة من المادة اللُّ ّ
أعْها ،وصدر ا(مر أولهك ، 1والصدر :جمعه صدور ،والصدر :الطائفة من الشيء ،والصدرة

مقلدم ك ال شيء ،وصدر القناة

من اإلنسان :ما أشر من أعل صدره ،ومنه :الص ْدرة التي تلبسك ، 2والمصدور :الذي يشتكي
صدرهك. 3

ص لوادر ا( عالك. 2
والمصدر :أصل الكلمة الّتي تصدر عنها ل
اصطالحا
ً

المصدر؛ بل عرض أمثلة بأنماطه المختلفة وأ رد له بابا خاصا

عن س ْي لب لوْيه بتعري
لم ي ل
أن تأتيني خير لك ،
به ل
ونعته كهذا باب من أبواب أن التي تكون والفعل بمنزلة مصدر  ،نحو :ك ْ
كأنك قلت :اإلتيان خير لكك. 5
من ناحية أخرى ألمح س ْي لب لوْيه إل أن المصدر يعني الحدث ،من خْل ذكر أمثلة ،حيث
خذت من لفظ أحداث
قال :وا(حداث نحو :كالضرب ،والحمد ،والقتل  ،هذه ا(مثلة أ ْ

ك 1انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.32/7 ،
ُّ
ي ،تحقي  :أحمد العطار.723/2 ،
ك 2انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
ك 3انظر :مجمل اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :زهير سلطان.552/1 ،
محمد مرعب.35/12 ،
ك 2انظر :تهذيب اللُّغة ،أبو منصور ْ
ا(زلهر ّ
ي  ،تحقي ّ :
( )5انظر :الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.153/3 ،
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ا(سماءك ، 1كما أشار إل ذلك ي موضع آخر ،ا(مثلة دليلة عل ما مض وما لم يمض من

المحدث به عن ا(سماءك. 2

وسار عل منهجه الم ابرد ،بمعن أنه لم يتطر لتعري

المصدر ،وخصص له بابا سماه:

أن والفعل هي بمنزلة مصدره؛
كهذا باب الحرو التي تنصب ا( عال  ،من هذه الحرو ك ْ
ّإال أنه مصدر ال يقع ي الحال؛ إنما يكون لما لم يقع أن وقعت عل المضارع أو الماضي،
أن تقوم  ،والمعن يسرني قيامك؛ (ن القيام لم يقع،
أما وقوعها عل المضارع ،نحو :كيسرني ْ
أن قمت ك. 3
والماضي كيسرني ْ
كما ذهب الم ابرد إل أن المصدر يدل عل الفعل ي قوله :إن المصادر كسائر ا(سماء؛

إال أنها تدل عل أ عالهاك. 2
وأضا

ابن السراج بجعل حر المصدر وصلته ي معن المصدر

ك5

.

ونحا ابن جان ْي منح سيبويه
اسم د ّل عل حدثك. 2
كل ْ
وذهب ابن الحاجب أيضا إل أن المصدر اسم الحدث الجاري عل الفعلك. 7

ي أن المصدر يدل عل الحدث ي قوله :إن اْلمصدر

الجرجاني بأنه "االسم الذي اشت منه الفعل وصدر عنه"ك. 8

عر ه الشري
وكما ّ
واًّنما سمي مصدرا؛ (ن ا( عال تصدر عنه ،بمعن تشت منه ،شبه بمصدر اإلبل وهو

الماء الذي تصدر عنه اإلبل ،بمعن

تتركه ،جعل الماء موضعا للصدور ،كذا المصدر

موضع الفعل ،ثم صار المصدر اسما للفظ المخصوص اصطْحاك. 3
وبالنظر إل

وداللة الفعل.

تعريفات ُّ
النحاة حول المصدر؛ نرى أنها تتمحور حول الحدث ،وا(صل،

ك 1انظر :الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.12/1 ،
ك 2انظر :المرجع الساب .32/1 ،
محمد عظيمة.2/2 ،
ك 3انظر :المقتضب ،الم ابرد ،تحقي ّ :
ك 2انظر :المرجع الساب .227/3 ،

( )5انظر :ا(صول ي النحو ،ابن السراج.121/1 ،
ك 2انظر :اللُّمع ي العربية ،ابن جان ْي ،تحقي  :ائز ارس.28/1 ،
ك 7انظر :الكا ية ي علوم الن ْحو والشا ية ي علمي التصري والخط ،ابن الحاجب ،تحقي  :صالح الشاعر،
ص.22
ك 8كتاب التّعريفات ،الشري الج ْر لجاني ،ص.212
ك 3انظر :شرح المقدمة الن ْحوية ،الشعراني ،تحقي  :تحي حسانين ،ص.123 _128
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المقصد الثاني :التأويل
لُغ ًة

التأويل ي اللُّغة مأخوذة من المادة اللُّغوية كألول  ،ويقصد بها تفسير ما ليؤول إليه
الشيءك ، 1وآل يؤول :رجع ،يقال :كأول الحكم إل أهله  :أرجعه ورده إليهمك ، 2وآل الرعية
يؤولها إيالة حسنة ،وهو حسن اإليالة ،وأول القرآن وتأوله ،وهذا متأول حسن :لطي

جداك ، 3وأول الكْم تأويْ ،وتأوله :دبره وقدره و سرهك. 2

النفس :رجعت إل
ّ

التأويل

إهْكها ،أي:

الضربة إل
وكا( ّْول بمعن الرجوع ،وقولهمْ :
آلت ّ
ك5
الصر ك. 2
القتل  ،كما أنها تحمل معن االنص ار من أول ،أو ا(يل وهو ّ
ويخلص من ذلك أن التأويل بثوبه اللُّغوي يحمل الرجوع والتفسير والتدبير والهْك
واالنص ار .

اصطالحا
ً

عر ه الشري

وهلة"ك : 7الترجيعك. 8

الج ْر لجاني بأنه "ما يذكر ي كْم ال يفهم منه معن

محصل ي أول

والتأويل :بيان أحد محتمْت اللفظ ،ويكون ي المعاني والجملك. 3

عر
من خْل هذا العرض يتسن لنا الولوج إل تعري المصدر
المؤول ،وي ّ
ّ
بالموصول الحر ّي ،وقد عر ه أبو حيان بأنه ما ينسبك منه ومن صلته مصدرك. 12

أيضا

ي بأنه كل حر أول مع صلته بالمصدر ،دون الحاجة إل
وكما عر ه الشيخ خالد ْ
ا(زلهر ّ
عائد يعود عليهك. 1

ُّ
ي ،تحقي  :أحمد عطار ،1227/2 ،وانظر :مختار
ك 1انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
محمد.25/1 ،
الصحاح ،الرازي ،تحقي  :يوس الشيخ ّ
ك 2انظر :معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :عبد السْم هارون.153/1 ،
محمد عيون السود.33/1 ،
ك 3انظر :أساس البْلة ،الزلم ْخ لشر ّ
ي ،تحقي ّ :
ك 2انظر :تاج العروسُّ ،
ي.32/28 ،
الزلب ْيد ّ

ي ،ص.32
ك 5انظر :المغرب ي ترتيب المعرب ،برهان الدين الم ل
طارز ّ
ومحمد مصري ،ص.221
الحنفي ،تحقي  :عدنان درويش،
ك 2انظر :الكليات ،أيوب
ّ
ّ
ك 7كتاب التعريفات ،الشري

الج ْر لجاني ،،ص.27

ك 8انظر :المرجع الساب  ،ص.52

ومحمد مصري ص .221
الحنفي ،تحقي  :عدنان درويش،
ك 3انظر :الكليات ،أيوب
ّ
ّ
محمد ،ص.331
ك 12انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
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المقدرك ، 2والمصدر المنسبكك، 3
المؤول ،منها :المصدر
وتتنوع تسميات المصدر
ّ
ّ
والمصدر المسبوكك. 2
المؤول كما ذكرها ابن هشام بقوله :إن أردت بالمصدر الداللة عل
و ائدة المصدر
ّ
حدوث ما يدل عليه من الحدث ي الزمن الحاضر ،يلزم عليك تقديره بت كما المصدرية و عل

إن أردت بالمصدر الداللة عل حدوث الحدث ي الزمن الماضي أو المستقبل،
مضارع ،أما ْ
إن أردت الزمن الماضي تأتي بالفعل الماضي ،وا ْن أردت
كأن المصدرية ْ ،
يلزم عليك تقديره بت ْ
الزمن المستقبل تأتي بالفعل المضارعك. 5

كما أنه لفظ واسع الداللة ،كثير تداوله ي الكْم؛ (ن يه من االسم والفعل خصائص

ومعاني عدة ،هو أصل ترجع إليه ا( عال ،ويشت منه كثير من ا(سماء ،وهو اسم ذو عْقة

بأسماء الذوات ،ثم تطورت داللته حت أصبح يدل عل المعن أو معن الحدث؛ (ن ا(صل
ي ألفاظ اللُّغة أنها توضع للمحسوس ،ثم تتحول عنه إل المدرك بالعقلك. 2

المؤول والمصدر الصريح
المقصد الثالث :الفرق بين المصدر
ّ
المؤول والمصدر
حدد عباس حسن ي كتابه الن ْحو الوا ي الفرو التي تْمس المصدر
ّ
الصريح وهيك: 7
كأن والفعل مفعوال مطلقا مؤكدا للفعل ْ ،يقال:
 .1ال يصح وقوع المصدر
المؤول من ْ
ّ
رحت أن أ رح  ،خْ ا للمصدر الصريح إنه يؤكد بالفعل المفعول المطل  ،نحو :ك رحت
ك ْ
رحا .

 .2ال يوص

يوص .

أن تمشي الهاديء  ،خْ ا للصريح؛ إنه
المصدر
المؤول ْ ،يقال :كيعجبني ْ
ّ

ي.128/1 ،
ك 1انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
الج ْوزّية.252/1 ،
ك 2انظر :بدائع الفوائد ،ابن القايم ل

السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي 378/2 ،و.331/3
الج لوامع،
ك 3انظر :له ْمع الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ل
ك 2انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.227/1 ،
ي ،تحقي  :يوس الشيخ البقاعي.171/3 ،
ك 5انظر :أوضح المسالك إل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن هشام ا(نصار ّ

نحو القرآن ،أحمد الجواري ،ص.28
( )6انظرْ :
ك 7انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.213 _ 218/1 ،
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كأن والفعل مسد االسم والخبر ،نحو :كعس أن يقوم الرجل ؛
 .3قد يسد المصدر
المؤول من ْ
ّ
كأن يقوم الرجل يسد مسد اسمها
عل اعتبار كعس ناقصة ،والمصدر المؤول من ْ
وخبرها معا ،وهذا لير موجود ي الصريح.

مفعولين ،نحو :كحسب  ،كقوله

المؤول مسد مفعولين يما يحتاج إل
 .2قد يسد المصدر
ّ
ب ٱلنَّاسُ أَن ي ُۡت َر ُك ٓو ْا  ك ، 1وهذا لير موجود ي الصريح.
تعال  :أَ َح ِس َ
 .5هناك مواقع إعرابية يصلح لها المصدر الصريح دون المؤول.

المؤول وصوره
المقصد الرابع :أنماط المصدر
ّ

إن الناظر إل كتب اللُّغة والنحو؛ يجد التباين ي تسمية المصدر المؤول ،وقد أشرنا إليه
المصدر ،وأطل

عليها عباس

آنفا؛ ّإال أن هناك حرو ا مصدرية تسبك مع صلته  ،بمعن
ك2
ت عند ُّ
النحاة بالموصول الحر ّي ،وهي خمسة أحر
حسن حرو السبك  ،كما أيضا عر ْ
ذكرها ُّ
كأن  ،وكأن  ،وككي  ،وكلو  ،وكما .
النحاة ضمن باب الموصول ،وهيْ :

ّأوًل( :أن)ك: 3
كأن أم نواصب ا( عال؛ لكونها تقدر مع بعض ما يظهر أنه ناصب بنفسه ،نحو:
تعد ْ
كحت  ،والم كي ،والم الجحود ك 2؛ كما أنها ا(كثر شيوعا من النواصب ،وهذا ما أكدته الدراسات
كأن نسبة  %2833من
اإلحصائية ي كالتراكيب الشائعة ي اللغة العر ّبية  ،حيث احتلت ْ
استعمال الحرو العامة ،ونسبة  %83827من استعمال الحرو الناصبةك. 5
وهي حر

المتصر

ك2
عليةك ، 7وتوصل بالفعل
مصدري ونصب  ،وال تكون صلتها ّإال جملة ّ

ك8
أن تغرب
قام زيد  ،أو مضارعا ،نحو :كسآتيك بعد ْ
ماضيا ،نحو :كأعجبني ْ
أن ل

ك[ 1العنكبوت.]2 :
ك 2انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.227/1 ،
ۡ
أن تكون تفسيرية،
أن تكون زائدة ،كقوله تعال  :فَلَ َّمآ أَن َجآ َء ٱلنَ ِشي ُر[ سورة يوس  ،]32 :و ْ
أنْ :
ك 3أنواع ْ
كقوله تعال َ  :و َٰنَد َۡي َٰنَۥُ أَن َٰيَٓإ ِ ۡب َٰ َر ِهي ُم قَ ۡد َ ۡ
أن تكون مخففة ،كقوله تعال :
ص َّدقتَ ٱلرُّ ۡءيَآ [ سورة الصا اتْ ،]122 :
ض َٰى[ سورة المزمل ،]22 :كانظر :المساعد عل التسهيل الفوائد. 172/1 ،
َ علِ َم أَن َسيَ ُكونُ ِمن ُكم َّم ۡر َ
المالقي ،تحقي  :أحمد الخراط ،ص.112
( )4انظر :لرص المباني ي شرح حرو المعاني،
ّ
محمد الخولي ،ص.123
( )5انظر :التراكيب الشائعة ي اللغة العر ّبية دراسة إحصائيةّ ،
ك 2انظر :المنهاج المختصر ي علمي الن ْحو والصر  ،عبد اهلل الج لد ْيع ،ص.58
ك 7انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.228/1 ،

( )8انظر :ارتشا

محمد ،ص.331
الضرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
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أن ق ْم
الشمس ك 1أو ا
أن ا عل  ،وكأمرته ْ
أمر حسب ما ذهب إليه س ْي لب لوْيه ،نحو :ككتبت إليه ْ
يكون عل وجهينك: 2
أن بت كقم ؛
كأن التي تنصب ا( عال ووصلتها بحر ا(مر،
ْ
وصلت ك ْ
أن تكون ْ
ا(ولْ :
بأن
(نه ي موضع أمر ،والدليل عل أنها تنصب بدخول الباء عليها ،نحو :كأوعزت إليه ْ

ا عل .

أن تكون بمنزلة أي.
الثانيْ :
كأن توصل بفعل متصر
ووا قه ي ذلك الشيخ خالد ْ
ي بقوله :إن ْ
ا(زلهر ّ
أمر عل ا(صحك. 3
مضارعا اتافاقا ،و ا

ماضيا أو

ا(ول :أنها إذا قدرت مع الفعل بالمصدر ذهب
ومنهم لمن ّ
ضع صلتها با(مر لوجهينّ :
أن قم  ،ولو كانت
أن قم  ،كوال أحببت ْ
معن ا(مر ،والثاني أنه ال يوجد ي كْمهم كيعجبني ْ
كأن مع ا(مر تكون
توصل با(مر لجاز ذلك ،كما جاز ي الماضي والمضارع ،وزعموا أن ْ
بأن قم أن الباء زائدة ،مثلها كال يقرأن
وعلل المرادي قول س ْي لب لوْيه ككتبت إليه ْ
تفسيرية ،ل
بالسور ك. 2

أن ال تكون
كأن عل أمر ،حيث قال :إن صلة ك ْ
وخال الرض ّي س ْي لب لوْيه بكون صلة ْ
أمر لجاز ذلك ي صلة كأن
ا
أمرا ،وال نهياك ، 5معلاْ بقوله" :ولو جاز كون صلة الحر
المشددة ،وكما  ،وككي  ،وكلو  ،وال يجوز ذلك اتافاقا"ك. 2

ذهب إليه ابن هشام ي كتابه كمغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ي أن أبا
والغريب ما
ل
حيان ،زعم
كأن عل أمر ،حيث قال" :والمخال ي ذلك أبو ّ
حيان من المخالفين لكون صلة ْ
ّ
لحدهما:
أنها ال توصل به ،وأن كل شيء سمع من ذلك ي ْ
أن يه تفسيرية ،واستدل بدليلين أ ل

أنهما إذا قد ار بالمصدر ات معن

ا(مر ،والثاني أنهما لم يقعا اعْ وال مفعوال ْ ،يصح

كأعجبني ألن قم  ،وكال كرهت ألن قم كما يصح لذلك مع الماضي ومع المضارع"ك. 7

محمد ا(نطاكي.123/3 ،
( )1انظر :المحيط ي أصوات العر ّبية ونحوها وصر هاّ ،
ك 2انظر :الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.122/3 ،

ي.128/1 ،
ك 3انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
ك 2انظر :الجن الداني ي حرو المعاني ،المرادي ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.217،212
ك 5انظر :شرح الرض ّي لكا ية ابن الحاجب ،الرض ّي ،تحقي  :يحي المصري ،ص.1382
ك 2المرجع الساب  ،ص.1382

ومحمد حمد اهلل ،ص.22
ي ،تحقي  :مازن المبارك،
ك 7مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
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وال نعلم من أين جاء بها ابن هشام؛ (نه لير موجود ي كتاب كارتشا الض لرب ك، 1
حيان ي كتابه كارتشا الض لرب " ،وقالوا :توصل با(مر ،ونص عل ذلك
حيث ذكر أبو ّ

ك2
حيان من المخالفين مثلما
أن قم "  ،دون أي تعلي منه ،لو أن أبا ّ
س ْي لب لويه ،نحو :ككتبت إليه ْ
أن يعل عل هذه العبارة ،لكن سكوته يوحي بأنه
حيان ْ
قال ابن هشام ،لكن من ا(ول (بي ّ
لير معارض كْم سيبويه.

والمتأمل ي كتاب أبي حيان كالبحر المحيط يجد ردا عل ما ذهب إليه ابن هشام،
ع ََجنًا
اس
تعال :
قوله
ي
حيان
أبو
ذكر
حيث
أَ َكانَ
لِلنَّ ِ
ك3
أن تفسيرية أو مصدرية مخففة من
أَ ۡن أَ ۡو َح ۡينَآ إِلَ َٰى َرجُل ِّم ۡنهُمۡ أَ ۡن أَن ِذ ِر ٱلنَّ َ
كأن أنذرْ :
اس" ، أن ْ

الثقيلة ،وأصله أنه أنذر الناس عل معن أن الشأن قولنا أنذر الناس ،قالهما الزمخشري :ويجوز

أن المصدرية الثنائية الوضع ،ال المخففة من الثقيلة؛ (نها توصل بالماضي
أن تكون ك ْ
ْ
والمضارع وا(مر ،وصلت هنا با(مر ،وينسبك منها معه مصدر تقديره :بإنذار الناس ،وهذا

أن تكون تفسيرية"ك. 2
الوجه أول من التفسيرية؛ (ن الكو يين ال يثبتون لتكأن ْ
بأن تكون تفسيرية ومصدرية،
وبالتدقي ي ّ
كأن تحتمل ْ
النص نجد أن أبا حيان ذكر أن ْ
جاءت
وعرض رأي الزمخشري ،ثم رجح كونها مصدرية عل تفسيرية ،عل الرلم من أنها
ْ
أمرا ،كي لأنه خال صلتها كونها أمرا ،وأن كل شيء سمع من ذلك يه تفسيرية؟!
كأن مع ا(مر تفيد التفسيرية ،وال يمكن أن
وتميل الباحثة إل رأي الرض ّي ،إل أن ْ
تؤول بمصدر ،لعلة ا(سباب الذي ذكرها النحاة ،وتم ذكرها سابقا ي البحث.
ّ
أن " :اعلم أن كأن والفعل بمنزلة المصدر،
كما ل لرلد الم ابرد لها بابا حيث قال :كهذا باب ْ
وهي تقع عل ا( عال المضارعة تنصبها ،وهي صْتها"ك. 5

كما أنها عملت؛ الختصاصها بالفعل وانما نصبت؛ (نها أشبهت أن العاملة ي ا(سماء

من أربعة أوجه وهيك: 2

( .1نها قريبة من لفظها ،إذا خفّفت صارت تماما مثلها ي اللفظ.
محمد ،ص.331
ك 1انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
( )2المرجع الساب  ،ص.331
ك[ 3يونس.]2 :
حوي ،تحقي  :صدقي جميل.3/2 ،
ك 2البحر المحيط ي التفسير ،أبو حيان الن ّ
محمد عظيمة.32/2 ،
ك 5المقتضب ،الم ابردّ ،

ي ،تحقي  :عبد اإلله النبهان.32/2 ،
ك 2انظر :اللباب ي علل البناء واإلعراب ،الع ْكلبر ّ
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 .2كْهما تعمل عمل المصدر.

 .3كْهما لهما موضع من اإلعراب.
 .2كْهما تدخل عل الجملة.
أن تقع بعد
كما أنها "ال تستعمل ّإال ي مقام الرجاء والطمع ي حصول ما بعدها ،جاز ْ
ظن ،وامتنع وقوعها بعد أ عال اليقين والعلم الجازم( ،ن
الظن وشبهه ،ما ال يدل عل يقين أو ّ
ّ
هذه ا( عال إنما تتعل بالمحق  ،ال يناسبها ما ُّ
يدل عل لير محق  ،وانما يناسبها التوكيد ،لذا
كأن الواقعة مخفافة من المشددة المفيدة للتوكيد"ك. 1
وجب أن تكون ْ
وتقع بعد كعس  ،تكون مع صلتها ي تأويل مصدر منصوب إذا كانت كعس

أن ينطل  ،وتكون مع صلتها ي تأويل مصدر مر وع إذا كانت
ناقصة ،نحو :كعس زيد ْ
أن أنطل ك. 2
كعس
تامة ،نحو :كعس ْ
ّ
كأن لها ثْثة مواضع هي :موضع تضمر يه وال تظهر،
وذكر الجزولي ي مقدمته أن ْ
ك3
أن،
يكون بعد حت وكي والم الجحود والواو والفاء ي ا(جوبة الثمانية  ،وأو بمعن ّإال ْ

وموضع تظهر يه وال تضمر ،وموضع يجوز يه ا(مرانك. 2

تظهر وجوبا إذا وقعت بين الم الجر وال النا ية ،نحو :كجئتك لئْ تضرب زيدا ك. 5

أن تسبقها ال النا ية وكان المنفية ،نحو:
وتظهر جو ا
از إذا وقعت بعد الم الجر دون ْ
كجئتك (ق أر و(ن أق أر ك. 2
أن ،نحو :كما كان زيد ليفعل  ،وال تقول :ك(ن
إن سبقتها كان المنفية وجب إضمار ْ
ْ
يفعل ك. 7

ك 1جامع الدروس العر ّبية ،الغْييني.123/2 ،
ي ،تحقي  :محمود الطناحي.153/3 ،
العلو ّ
( )2انظر :أمالي ابن الشجر ّ
ي ،ل

ك 3هي ا(مر والنهي واالستفهام والتمني والعرض والدعاء والتحضيض والنفي.
محمد ،ص.35
ولي ،تحقي  :شعبان ّ
ك 2انظر :المقدمة الجزولية ي النحو ،الجز ّ
محمد عبد الحميد.8/2 ،
ك 5انظر :شرح ابن عقيل عل
ّ
ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك 2انظر :المرجع الساب .8/2 ،
ك 7المرجع نفسه.8/2 ،

138

_ أحكام (أن)

ك1

 .1يجتتوز الفصتتل بينهتتا وبتتين معموليهتتا بكال النا يتتة ؛ (نهتتا تكتتون ازئتتدة تتي اللفتتظ ،دون
الفص تتل بغيره تتا ،خْ تتا لست ت ْي لب لوْيه وجمه تتور النح تتاة تتإنهم ال يجي تتزون الفص تتل بينه تتا وب تتين
معموليها بشيءك. 2

ّ .2أال يتقدم عليها شيء من صلتها؛ (نها مصدرّية.

_ فوائد (أن)
أن عل الفعل دون االكتفاء بالمصدر ثْث وائدك: 3
ذكر السهيلي أن ي دخول ك ْ
أوال :اإلخبار عن الحدث مع الداللة عل الزمان ،حيث إن المصدر قد يكون يما مض
أن.
و يما هو آت ،وليس ي صيغته ما يدل عليه؛ لهذا جاءوا بلفظ الفعل المشت منه مع ْ

ثانيا :تدل عل إمكان الفعل ،دون الوجوب واالستحالة.
للمعن

ثالثا :تدل عل مجرد معن الحدث ،دون احتمال معن زائد عليه ،من خْل تحصين
من اإلشكال ،وتخليص له من شوائب االحتمال ،إذا قلت :ككرهت خروجك أو

أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك ،دون صفة
كأعجبني قدومك احتمل الكْم معاني :لربما ْ
من صفاته ،لربما أيضا أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة من حاالته ،إذا قلت:
أن عل الفعل بمنزلة الطابع والعنوان من عوارض االحتماالت
أن قدمت ،
ْ
كانت ك ْ
كأعجبني ْ
المتصورة ي ا(ذهانك. 2
كما أنها تنزل منزلة الجزء من الكلمة؛ ولهذا يصير الفعل بها ي تأويل كلمة مفردة ،ومع
ك5

هذا هي عاملة

.

ثانيا( :أن)
ً
هي إحدى أخوات إن ،ومن ا(حر

ك1

المصدريات

وهي من الحرو

الناسخة التي

تدخل عل الجملة تنصب المبتدأ ويسم اسمها وتر ع الخبر ويسم خبرها ،نحو :كيعجبني أن

زيدا قائم  ،بمعن  :قيام زيدك. 2

الخراط.112 ،
ك 1انظر :رص المباني ي شرح حرو المعاني،
المالقي ،تحقي  :أحمد ّ
ّ
محمد.1221 ،
ك 2انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
يلي ،ص.37
ك 3انظر :نتائج الفكر ي الن ْحوُّ ،
السهل ّ
الج ْوزّية.121/1 ،
ك 2انظر :بدائع الفوائد ،ابن القايم ل
ك 5انظر :المرجع الساب .153/1 ،
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وال ب ّد أن توصل بمعموليهاك ، 3وأن تكون جملة اسمية ،وتؤول مع معموليها بمصدرك. 2
كما أنها تفيد التوكيد ،وذكر المرادي استشكال بعضهم لهذا المعن  ،بحجة أنك لو

حت بالمصدر المنسبك منها لم يفد توكيدا ،ورد المرادي ليس هذا اإلشكال بشيءك. 5
صر ْ
واستهل ابن هشام حديثه عن كأن المفتوحة المشددة النون بأنها عل وجهين :أحدهما:
توكيد ،تنصب االسم وتر ع الخبر؛ كأنها رع عن كإن المكسورة ،وكما أيضا

أن تكون حر
ْ
إن كان الخبر مشتقا المصدر المؤول به
ؤول مع معموليه بالمصدر؛ ْ
أنها موصول حر ّي م ّ
من لفظه ،نحو :كبلغني أنك تنطل أو كأنك منطل  ،تقديره بلغني االنطْ  ،وا ْن كان جامدا
ق ادر بال لكون ،نحو :كبلغني أن هذا زيد  ،تقديره بلغني كونه زيدا؛ وذلك (ن كل خبر جامد يصح
نسبته إل المخبر عنه بلفظ الكونك. 2

أن تكون لغة ي كلعل  ،كقول بعضهم :كائت السو أنك تشتري لنا شيئا ك. 7
الثانيْ :
وواصل عباس حسن نهج القدماء أن كأن مفتوحة الهمزة مشددة النون معناها التوكيد،
وهي مع اسمها وخبرها تؤول بمصدر معمول لعامل محتاج له ،بحيث أ ّن يكون الفعل وليره مما
هي معمولة له مطابقا لها ي المعن ك. 8

ومن ناحية أخرى ذهب د .محمد عيد إل أن الضابط الذي يميز به شكل همزة كإن من

حيث الفتح ،حيث قال" :تفتح همزة كأن
جملتها لشغل الوظائ

النحوية المختلفة"ك. 3

ي الكْم إذا صح استخْص مصدر منها ومن

وثمة شيء آخر أن كأن وكإن كليهما للتوكيد ،والفر بينهما أن كأن مع معموليها دائما

تقع موقع اسم مفرد معمول لغيره ،نحو :كأعجبني أنك قائم  ،والتقدير :قيامك ،بخْ

كإن مع

ومحمد اضل ،ص.222
ك 1انظر :الجن الداني ي حرو المعاني ،المرادي ،تحقي  :خر الدين قباوة،
ّ
ك 2انظر :المنهاج المختصر ي علمي النحو ،ص.58
محمد بركات.37/1 ،
ك 3انظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك ،تحقي ّ :
ي ،128/1 ،وانظر :شرح المقدمة الكا ية ي علم
ك 2انظر :شرح التصريح عل التوضيح ،خالد ْ
ا(زلهر ّ
اإلعراب ،ابن الحاجب ،تحقي  :جمال أحمد.332/1 ،

ومحمد اضل ،ص.413
ك 5انظر :الجن الداني ي حرو المعاني ،المرادي ،تحقي  :خر الدين قباوة،
ّ
ومحمد حمد اهلل،
ي ،تحقي  :مازن المبارك،
ك 2انظر :مغني اللبيب عن شرح ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
ص.33

ك 7انظر :المرجع الساب  ،ص.22
ك 8انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.222/1 ،
محمد عيد ،ص.322
ك 3الن ْحو المصف ّ ،
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معموليها تكون ي موضع المبتدأ وخبره ،حيث وقعا أول الكْم أو أثناءه ،نحو :كإن زيدا

منطل  ،أو كواهلل إن زيدا قائم ك. 1

كما أن علماء النحو تباينوا ي كأن بالحكم عل مصدريتها ،ذهب س ْي لب لوْيه إل أن كأن
(ن الخفيفة وتكون أن اسما ،نحو :كبلغني
اسم وما عملت يه صلة لها ،كما أن الفعل صلة ْ
لت كبلغني ذاك  ،ونحو :كقد عر ت أنك
أنك منطل  ،أنك ي موضع اسم مر وع ،كأنك ق ْ
منطل ّ ،أنك ي موضع اسم منصوب ،كأنك قلت :كقد عر ت ذاك ؛ لذا ا(سماء التي
كأن تعد صلة لهاك. 2
كأن ّ
تعد صلة لها ،وا( عال التي تنتصب بت ْ
تنتصب بت ّ
السراج إل أن كأن مع ما بعدها بتأويل المصدر ،وهي تجعل الكْم شأنا
وذهب ابن ّ
وقصة وحديثا ،نحو :كعلمت أنك منطل  ،والتقدير :علمت انطْقك ،كأنك قلت :علمت

الحديث ،ويقول القائل :ما الخبر؟ يقول المجيب :الخبر أن ا(مير قادمك. 3
ومن ناحية أخرى ذهب ابن يعيش إل

أن كأن مثل كإن تفيد معن

التوكيدّ ،إال أن

الجملة معها عل استقْلها بفائدتها؛ ولذلك يحسن السكوت عليها؛ (ن الجملة عبارة عن كل
كْم تام قائم بنفسه مفيد لمعناه ،حيث ال ر بين كإن زيدا قائم وكزيد قائم ؛ ّإال معن

التوكيد ،وليست كأن كذلك ،بل تقلب معن الجملة إل اإل راد ،وتصير ضمن المصدر المؤكد،
هي ي معن

المصدر ،وأنها تقع موقع المفردات ،بمعن

أنها تفتقر ي انعقادها جملة إل

شيء يكون معها ويضم إليها؛ (نها مع ما بعدها بمنزلة االسم الموصول ،كذلك أنها ي

مذهب الموصول؛ ّإال أنها نفسها ليست اسما كما كانت الذي ،كما أنها ال تفتقر ي صلتها إل
عائد ،كما تفتقر ي ا(سماء الموصولة إل ذلكك. 2

ومن القضايا التي أثارت جدال عند علماء النحو قضية ا(صل والفرع ي كأن وكإن ،

حيث أجمع جمهور ُّ
النحاة عل
هشامك. 2

ك 1انظر:
ك 2انظر:
( )3انظر:
ك 2انظر:

أن كإن أصل ،وكأن

رع عنها ،عليه س ْي لب لوْيهك ، 5وابن

الخراط ،ص.125
رص المباني ي حرو المعاني ،المالقي ،تحقي  :أحمد ّ
الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.122_ 113/3 ،
السراج ،تحقي  :عبد الحسين الفتلي.225 ،
ا(صول ي الن ْحو ،ابن ّ
فصل ،ابن يعيش.53/8 ،
الم ّ

ك 5انظر :الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.122 _ 113/3 ،
ومحمد حمد اهلل  ،ص.33
ي ،مازن المبارك،
ك 2انظر :مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
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ثالثًا( :كي)

ك1

هو حر مصدري ونصب واستقبال ،يجعل ما بعدها ي تأويل المصدرك. 2

مختص بالفعل المضارع ،مقرونا بْم التعليل لفظاك ، 3نحو :كجئت لكي تكرلمني  ،أو
تقدير ،نحو :كجئت كي تكرلمني  ،بمعن  :إلكراميك ، 2أي ما بعدها مؤول بمصدر مجرور
ا
بالْمك. 5
ّ

المصدرية
_ أحكام (كي)
ّ
من المعلوم أن لت ككي المصدرّية حكمين تنفرد بها عن ليرها ،وهيك: 2
 .1تنصب المضارع بنفسها وجوبا ،لتحيله إل زمن االستقبال ،وتتصل به كمتا ال ازئتدة ،نحتو:
كامتتنح نفستتك قستتطها متتن ال ارحتتة؛ لكيمتتا تنشتتط وتقتتوى  ،أو متتا بعتتدها ال النا يتتة ،نحتتو :كال
تتعت تترض للشت تتبهات لكيمت تتا ال يصت تتيبك التج ت تريح بح ت ت وليت تتر ح ت ت  ،مت تتع االحتفت تتاظ بنصت تتب

المضارعك. 7

 .2تستتبك متتع الجملتتة الفعليتتة التتتي علهتتا مضتتارع وجوبتتا ،التتتي متتا بعتتدها مصتتدر متتؤول يعتترب
مجرور بالْم؛ هو مصدر لير متصر .
ا

أن المصدرية معن وعمْ ،إذا وقعت بعد الْم
وذهب الصّبان إل أنها تكون بمنزلة ك ْ
ْ ك3
ك8
ۡ
جر؛
أن تكون حر
أن  ،كقوله تعال  :لِّ َك ۡي َا تَأ َس ۡوا ، ويرى بأنه ال يجوز ْ
وليس بعدها ْ
ّ
أنك ، 1كقول الشاعر:
لدخول حر
الجر عليها ،واذا وقعت بعدها ْ
ّ
جر

أن تكون تعليلية أي أنها حر
أن تكون مصدرية مختصة بالمضارع تنصبه وجوبا ،و ْ
ك 1أنواع ككي ْ :
مختصر من كلمة كي االستفهامية ،وتؤدي معناها ،وتعرب اسم
ا
أن تكون استفهامية ،تكون اسما
تعليلْ ،
(لفية ابن مالك،
استفهام ،نحو :كي أنت؟ بمعن  :كي أنت؟ كانظر :حاشية الصّبان عل شرح ا( ْشموني ّ
الصّبان ، 223/3 ،وكانظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن. 322 _323/2 ،
ك 2انظر :جامع الدروس العر ّبية ،الغْييني.173/2 ،

محمد بركات.171/1 ،
ك 3انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :
ك 2انظر :المنهاج المختصر ي علمي النحو والصر  ،عبد اهلل الج لد ْيع ،ص.58
ك 5انظر :جامع الدروس العر ّبية ،الغْييني.173/2 ،
ك 2انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.322 _321/2 ،
ك 7انظر :المرجع الساب .322/2 ،

(لفية ابن مالك ،الصّبان.212/3 ،
ك 8انظر :حاشية الصّبان عل شرح ا( ْشموني ّ
ك[ 3الحديد.]23 :
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اء لبْلقلع
تتركها لشًّنا ب لب ْي لد ل

ك2

أن تلط لير بق ْرلبتي
أ ل
لردت ل لك ْي لما ْ

ابعا( :لو)
رً

ك3

متصر ك ، 2بمعن أنه ال بد أن يكون الفعل ماضيا أو
توصل بالجمل الفعلية التي علها
ا

به عنهماك، 5

ستغن
مضارعا تام التصر  ،ومنها ومن صلتها يسبك المصدر المؤول الذى ي ل
ك7
ودك 2كقوله تعال َ  :و ُّد ْ
وتقع لالبا بعد ود ،أو لي ُّ
وا لَ ۡو تُ ۡد ِه ُن فَي ُۡد ِهنُونَ 
ل
وأيضا قول الشاعر:
ود ا( ار

ك8

ويموت من رسانهم مائتان

لو يصاب بطعنة

(لفية ابن مالك ،الصّبان .212/3 ،
ك 1انظر :حاشية الصّبان عل شرح ا( ْشموني ّ
غوية ،أبو البقاء الحنفي ،تحقي  :عدنان
( )2ورد البيت بْ نسبة ي الكليات معجم ي المصطلحات والفرو الل ّ

ومحمد المصري ،ص ،753و ي مفتاح العلوم ،السكاكي ،عل عليه ،نعيم زرزور ،ص ،128و ي
درويش،
ّ
ا
محمد ،ص ،22و ي خزانة ا(دب ولب لباب لسان العرب،
ضرائر الشعر ،ابن عصفور ،تحقي  :السيد إبراهيم ّ
البغدادي ،تحقي  :عبد السْم هارون ،287/8 ،282/8 ،285/8 ،282/8 ،281/8 ،12/1 ،و ي اإلنصا
ّ
ي مسائل الخْ  ،ابن ا(نباري ،273/2 ،و ي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،تحقي  :عبد

كب ْلقلع بمعن خالية.
الرحمن سليمان ،1232/3 ،ك لشًّنا بمعن يابسة متخرقة ،ل
دخلت عل جملتين مثبتين ،نحو :كلو قام زيد (حسنت
أن تكون حر امتناع المتناع إذا
ْ
ك 3أنواع كلو ْ :
يقم عمرو  ،وحر
يقم زيد لم ْ
إليك  ،وحر وجوب لوجوب إذا دخلت عل جملتين منفيتين ،نحو :كلو لم ْ
دخلت عل جملة موجبة ثم منفية ،نحو :كلو يقوم زيد لما قام عمرو  ،وحر وجوب المتناع
امتناع لوجوب إذا
ْ
كإن ؛ ّإال
إذا
ْ
أن تكون حر شرط بمنزلة ْ
يقم زيد لقام عمرو  ،و ْ
دخلت عل جملة منفية ثم موجبة ،نحو :كلو لم ْ
أن تكون حر تمن بمنزلة كليت ي المعن دون اللفظ والعمل،
أنها ال يجزم بها ،نحو :كأنا أكرمك لو ق ل
مت ْ ،

أن تكون حر
نحو :كلو أني قمت أكرمك ْ ،
واحدا  ،كانظر :رص المباني ي شرح حرو
. 232 ،231

تقليل بمنزلة كرب

ي المعن  ،نحو :كأعط المساكين ولو

المالقي ،تحقي  :أحمد الخراط ،ص،232 ،283
المعاني،
ّ

ك 2انظر :المنهاج المختصر ي علمي الن ْحو والصر  ،عبد اهلل الج لد ْيع ،ص.53
ك 5انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.213/1 ،

ي ،تحقي  :أحمد الهرميل ،ص.32
ك 2انظر :الجامع الصغير ي النحو ،ابن هشام ا(نصار ّ
([ )7القلم.]3 :
( )8ورد البيت ي صدره برواية كا(زار

بدال من كا( ار

منسوبا لألعش

محمد إبراهيم ،223/3 ،وهو لير موجود ي ديوانه.
وا(دب ،الم ابرد ،تحقي ّ :
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همذان ي الكامل ي اللًّغة

خامسا( :ما)
ً

ك1

عد كما ي كْم العرب لفظا مشتركا ،بمعن أنه يقع تارة اسما وتارة حر ا ،وذلك بحسب
ت ّ
ك2
الفعال ي تحديد اسميتها أو
لع ْود الضمير عليه وعدم لع ْوده وقرينة الكْم  ،السيا يقوم بدوره ّ
حر يتها ،وتباين النحاة ي ذلك ،ذهب جمهور النحاة إل أنها حر ك ، 3وعل رأسهم س ْي لب لوْيهك، 2
ّ
ك7
ك2
ك5
ًّ
السهليلي إل أنها اسم ،مدلْ عل أنها
ا(خفلش و ُّ
السراج  ،خْ ا لما ذهب إليه ْ
وعليه ابن ّ
بمنزلة كالذي  ،نحو :كأعجبني ما صنعت  ،والتقدير :أعجبني الفعل الذي صنعته ،وذكر
كأن والفعل بتأويل المصدر.
ُّ
السهليلي أن بعض النحويين ظنوا أن كما بمنزلة ْ
ورد السهيلي عليهم أنه ليس كما ظنوه ،معل ًّْ صحة قوله :إن كما اسم مبهم تقع عل

أن نقول :كيعجبني ما جلست ،
جنس مختل أنواعه ،كالصنع والفعل والعمل والحكم ْ ،يصح ْ
كان لثا من الكْم؛ لخروج كما عن اإلبهام ،ووقوعها عل ما ال يتنوع من المعاني؛ (نه يكون

التقدير حينئذ :أعجبني الجلوس الذي جلست ،يكون آخر الكْم مفس ار (وله ،ار عا لإلبهامْ ،
ص ْ
معن حينئذ لت كما ك ، 8م ًّ
واك 3؛ ألن المعصية تختل
حتجا بقوله تعال َ َٰ  :ذلِكَ بِ َما َع َ
أنواعها ،وهي كقولك :ك(عاقبنك بما ضربت زيدا ،وبما شتمت عم ار  ،حيث أوقعتها عل

الذنب ،والذنب مختل

ا(نواع ،مدلْ ذكر المعاقبة والمجازاة عل ذلك ،كأنك قلت :ك(جزينك

بالذنب الذي هو ضرب زيد ،أو شتم عمرو  ،ت ت كما مبهمةك. 12
خاصا ،تقول:
ورد ابن هشام عل كْم السهيلي ،معل ًّْ ذلك أن الفعل بعد كما ال يكون
ًّ
ك
كأعجبني ما تفعل  ،وال يجوز :كأعجبني ما تخرج  ،مدل ًّْ صحة راده بقوله تعال  :لِيَ ۡج ِزيَ َ
أَ ۡج َر َما َسقَ ۡيتَ لَنَاك ، 11ت ت كما ليست بمعن الذي؛ (ن الذي سقاه لهم الغنم؛ وانما ا(جر عل
ك 1تم الحديث عن معانيها ي الفصل الثاني.

المالقي ،تحقي  :أحمد الخراط .312 ،
ك 2انظر :رص المباني ي شرح حرو المعاني،
ّ
محمد ،ص.333
ك 3انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
ك 2انظر :الكتاب ،س ْيلب لوْيه ،تحقي  :عبد السْم هارون.152/3 ،
السراج ،تحقي  :عبد الحسين الفتل .211،212/2 ،
ك 5انظر :ا(صول ي الن ْحو ،ابن ّ
محمد ،ص.333
ك 2انظر :ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان الن ْح ّ
وي ،تحقي  :رجب ّ
السهليلي.122 ،
ك 7انظر :نتائج الفكر ي النحوُّ ،
ك 8انظر :المرجع الساب .122 ،
ك[ 3البقرة.]21 :
السهليلي.125 _122،
ك 12انظر :نتائج الفكر ي الن ْحوُّ ،
ك[ 11القصص.]25 :
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السقي الذي سقيته لنا ،ذلك تكل
إن
ل
السقي الذي هو عله ال عل الغنمْ ،
أردت تق ادر أجر ّ
ّ
ك1
محوج إليه .

ال

الفعال ي تحديد المعن بدالالت
بناء عل ذلك نستطيع القول :إن السيا يلعب دوره ّ
أن نحكم عل كما هنا ّإال حسب المعن  ،ت ت كما ال يمكن أن تكون
مختلفة ْ ،نستطيع ْ
بمنزلة الذي ي هذه اآلية ،مثلما سر ابن هشام ذلك ،هي أقرب إل منزلة كأن والفعل بتأويل

المصدر ،والتقدير :ليجزيك أجر سقيك.

السهليلي محط إثارة العلماء ،رد ابن القايم عل كْمهك ، 2قائْ" :ليس كما زعم
وبقي كْم ُّ
السهليلي؛ إنه ال يشترط ي كونها مصدرّية ما ذكر من اإلبهام ،بل تقع عل المصدر الذي ال
ُّ
تختل

أنواعه ،بل هو نوع واحد"ك ، 3مستكمْ تعليله بقوله" :ولو أنك قلت ي الموضع الذي

منعه نحو :كهذا بما جلست كان حسنا لير ل ٍّ
ث وال مستكره هو المصدر بعينه ،لم يكن
الكْم لثًّا لخصوص المصدر؛ وانما هو لخصوص التركيب؛ إن كل ما يقدر امتناعه
واستكراهه إذا صغته ي تركيب آخر؛ زالت الكراهية والغثاثة عنه"ك. 2

السهليلي خارجة عن تفسيره كما مصدرية،
وبرله لن ابن القيم عل أن الغثاثة التي المست ُّ
ل
أن تأتي بموصو  ،نحو:
بدليل أنك لو قلت :كيعجبني الذي يجلس  ،لكان لثًّا من المقال؛ ّإال ْ

كيعجبني الجلوس الذي تجلس ك. 5

وبعيدا عن خْ ات ُّ
أن نقول :كما حسب
اسمية كما ؛ إنه يمكننا ْ
النحاة حول حر ّية و ّ
أن تكون حر ا مصدرًّيا ،وال يصلح أن يكون اسما موصوال ،أو
المعن  ،لها مواضع من الممكن ْ
أن يكون حر ا مصدريًّا ،أو يحتمل ا(مرين بمعن يصلح حر ا واسما،
اسم موصول ،وال يصلح ْ
ْ إشكال ي ذلك ،وهذا يتطلب منا تأمْ ودقة النظر والتفحص لفهمها ،لها ضوابط تنماز بها
عن ليرها.

وعلل ابن القايم أن كما المصدرية والموصولة يتقارضانك 1لالبا ،وهذا ما جعل الكثير
من الناس يظنون أن كما ي هذه اآلية مصدرية ،كقوله تعال َ  :و َّ
ٱَُ خَ لَقَ ُكمۡ َو َما ت َۡع َملُونَ ك، 2

ومحمد حمد اهلل،
ي ،تحقي  :مازن المبارك،
ك 1انظر :مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،ابن هشام ا(نصار ّ
ّ
ص.222
السهليلي ي نفس الصفحة من البحث.
ك 2انظر :كْم ُّ
الج ْوزّية ،ص.251
ك 3بدائع الفوائد ،ابن القايم ل
ك 2المرجع الساب  ،ص.252

ك 5انظر :المرجع نفسه ،ص.253
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خل

ا(عمال ،والصحيح أنها موصولة ،والمعن  :واهلل خلقكم وخل

احتجوا بها عل
و ّ
كثير ما تدخل إحداهما عل
ا
تعملونه وتنحتونه من ا(صنام،

الذي

ا(خرى ،ويصلح أحدهما ي

الموضع الذي يصلح يه اآلخر ،وربما احتملهما الكْم احتماال واحدا دون المقدرة عل التمييز
(ن تكون مصدرية أو موصولةك. 3
ّإال بالنظر ،نحو :كيعجبني ما صنعت ؛ هي صالحة ْ
ؤول الفعل مع الحر به ،وال توصل بفعل ا(مرك ، 2وأكثر ما
وتوصل بفعل متصر  ،وي ّ
يكون اتصالها بالفعل الماضيك ، 5كقول الشاعر:

ك2

هن له ذهابا
ذهب الليالي
وكان ذهاب ّ
ليس ُّر المرلء ما ل
ك7
ت واجدا  ،المقصود مدة دوامكك. 8
وتكون مصدرّية ظر ّية
زمانية  ،نحو :كجد ما د ْم ل
ّ
وتكون مصدرّية ظر ّية ،بمعن أنها تسبك ما بعدها بظر ومصدر معا ،نحو :كالصانع

يربح ما أجاد صناعته  ،بمعن مدة إجادتهك. 3

صنعت  ،والتقدير :صنعكك. 12
وتكون لير ظر ّية ،نحو :كأعجبني ما
ْ
كما أنها توصل بفعل مضارع مثبتك ، 11كقول الشاعر:
طو
ن ا

ما نطل او

ثم يأوى

ك1

ذوو ا(موال منا والعديم

ك 1هو تبادل ا(حكام بين كلمتين ،بحيث تعطي كل كلمة الحكم الذي يختص بها إل الكلمة ا(خرى ،سواء
كانت هذه الكلمة اسما أم عْ أم حر ا ،والتقارض ي ا(لفاظ المختلفة ينقسم إل ثْثة أنواع :أوال :يكون بين
اللفظين ي ا(حكام اإلعرابية ،ثانيا :يكون بين اللفظين ي الشكل والهيئة ،ثالثا :يكون بين اللفظين ي

المعاني ،ك انظر :ظاهرة التقارض ي النحو العربي ،أحمد محمد عبد اهلل ،مجلة الجامعة اإلسْمية بالمدينة
المنورة ،العدد  ،85ص. 235 _ 232

ك[ 2الصا ات.]32 :

الج ْوزّية.253 _ 252 ،
ك 3انظر :بدائع الفوائد ،ابن القايم ل
ك 2انظر :شرح الرض ّي لكا ية ابن الحاجب ،الرض ّي ،تحقي  :يحي المصري.1382 ،

محمد عطا ،وطار السيد.225/1 ،
ك 5انظر :شرح التسهيل ،ابن مالك
الطائي ،تحقي ّ :
ّ
علي ملحم ،ص،223
( )6ورد البيت بْ نسبة ي الم ّ
فصل ي صنعة اإلعراب ،الزلم ْخ لشري ،تحقي ّ :
ومحمد اضل ،ص ،331و ي
ادي ،تحقي  :خر الدين قباوة،
الجن الداني ي حرو المعاني ،المر ّ
ّ
السيوطي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي.317/1 ،
الج لوامع،ت
الهل لوامع ي شرح لج ْمع ل
ّ
محمد بركات.172/1 ،
ك 7انظر :المساعد عل تسهيل الفوائد ،ابن عقيل ،تحقي ّ :

محمد عطا ،وطار السيد.225/1 ،
ك 8انظر :شرح التسهيل ،ابن مالك
الطائي ،تحقي ّ :
ّ
ك 3انظر :الن ْحو الوا ي ،عباس حسن.352/1 ،

الخراط ،ص.313
ك 12انظر :رص المباني ي شرح حرو المعاني،
المالقي ،تحقي  :أحمد ّ
ّ
محمد عطا ،وطار السيد.222/1 ،
ك 11انظر :شرح التسهيل ،ابن مالك
الطائي ،تحقي ّ :
ّ
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وي
له ْمع

اسمية ،عليه ابن مالكك ، 2كقول الشاعر:
وقد توصل بجملة ّ
ك3
لأللنت أو هو عن قريب لذاهب
لواصل لخليلك ما التّواصل م ْمكن

_ أحكام (ما)

ك2

 .1ال يفصل بين ما المصدرية وصلتها ،وال بين أبعاضها بأجنبي؛ (نها كالكلمة الواحدة ال
يفصل بما ليس منها.

ّ .2أال يتقدم شيء من صلتها عليها.

الحرفي
السمي والموصول
المقصد الخامس :الفرق بين الموصول
ّ
ّ

أن نجمل الفر بينهما ما يأتي:
من خْل دراستنا للموصول
االسمي والحر ّي ،يمكننا ْ
ّ

االسمي له محل من اإلعراب ،بخْ
 .1الموصول
ّ
(نها حرو .

الحر ّي ليس له محل من اإلعراب؛

االسمي يشتمل عل عائد ،بينما الحر ّي ال يشتمل عل عائد.
 .2الموصول
ّ
ؤول ما بعده ،ينفرد به عن الموصول االسمي.
 .3الموصول الحر ي البد من حر مصدري ي ّ

المؤول عند سالمة بن جندل
المقصد السادس :المصدر
ّ
كأن ،
لشمل ورود المصدر
المؤول ي ديوان سْمة بن جندل أحد عشر موضعا ،تضمن ْ
ّ
تكن حاضرة ي الديوان.
وكما  ،أما كأن  ،وككي  ،وكلو لم ْ

أول( :أن)
ً
كأن كلها قبل صيغة
كأن أربع مرات ي الديوان ،أي بنسبة ،%3283
ْ
ْ
وجاءت ْ
تكررت ْ
جاءت قبل صيغة الفعل الماضي وبالجمع.
الفعل المضارع ومفردة ،ما عدا واحدة
ْ
 .1ومنه قوله:
ك1

هاج علي ومنطقي
وقول راس ل

خرتم علينا أن قتلتُم وارسا

( )1ورد البيت بْ نسبة ي شرح ديوان الحماسة ،المرزوقي ،تحقي  :لريد الشيخ ،ص ،835ونسب لبرج بن
الحمدونية ،ابن حمدون.352/8 ،
ائي ي شرح ديوان الحماسة ،التبريزي ،83/2 ،و ي التذكرة
ّ
مسهر الط ّ
محمد بركات ،ص.38
ك 2انظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك
الطائي ،تحقي ّ :
ّ

محمد ،ص.335
( )3ورد البيت بْ نسبة ي ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو حيان ،تحقي  :رجب ّ
الخراط  ،ص.315
ك 2انظر :رص المباني ي شرح حرو المعاني،
المالقي ،تحقي  :أحمد ّ
ّ
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كالصلة
تكملة المركب
ا

رأس المركب كالموصول

قلتللتم ك عل ماض مبني بصيغة الجمع
أن كحر مصدري ونصب مبني
ْ
كأن حر ا مصدريا ونصب ال محل له
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ْ
كالصلة ي كقلتللتم عل ماض جاء بصيغة الجمع؛ ليدل عل الكثرة،
من اإلعراب ،وتكملته
ا
والمصدر المؤول ي محل نصب مفعول به ،والتقدير :قلتلكم.
جاءت قبل عل ماض بصيغة الجمع.
كأن
ْ
المْحظ هنا أن ْ
 .2ومنه قوله:
ك2

الضأن ،لمنجوب
ي سحبل ،من مسوك ّ
كالصلة
تكملة المركب
ا

اقني ،لعللك أن تحظي وتحتلبي

رأس المركب كالموصول

تلحظلي ك عل مضارع

أن كحر مصدري ونصب مبني
ْ
اللُّغة( :تحظي) المادة اللُّغوية كحظوى الحاء والظاء وما بعده من حر معتل أصْن :أحدهما
القرب من الشيء والمنزلة ،والثاني جنس من السْح ،ا(ول قولهم :رجل حظي إذا كان له
منزلة وحظوة ،وأما الثاني الحظاء :جمع حظوة ،ومعناه :سهم صغير ال نصل له يرم بهك. 3

تحلب اللبن ي مسك ضأن كبير،

صبرت لعلها تجد عنده السعة والغن  ،حت
المعنى :إذا
ْ
بمعن يكثر الخصب حت يقل قدر الضأن ،تذبح وتدبغ جلودهاك. 2

كأن حر مصدريا ونصب مبنيا ال محل
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ْ
كالصلة ي كتلحظلي عل مضارع جاء بصيغة مفرد ،والمصدر
له من اإلعراب ،وتكملته
ا
أن والفعل ي محل ر ع خبر لعل ،والتقدير :لحظيك.
المؤول من ْ
ّ
جاءت قبل عل مضارع وبصيغة المفرد.
كأن
ْ
المْحظ هنا أن ْ

ك 1ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.181
ك 2المرجع الساب  ،ص ،235كاقني  :بمعن احفظي حياءك ،كسحبل  :بمعن سقاء عظيم ،كمسوك  :مفردها
كمنجوب  :بمعن مدبوغ بالنجب وهو قشر السدر.
كم لسك وهو الجلد ،ل
ل
ك 3انظر :معجم مقاييس اللُّغة ،ابن ارس ،تحقي  :عبد السْم هارون.82/2 ،
ك 2انظر :ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.235
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ثانيا( :ما)
ً

ك1

بلغ ورودها ي الديوان سبعة مواضع ،أي بنسبة  ،%2383تارة تأتي قبل عل ماض

بصيغة المفرد والجمع ،وتارة قبل عل المضارع بصيغة المفرد.
 .1ومنه قوله:

غرُد لموهنا بخنا
مما ُي ّ
ّ
كالصلة
تكملة المركب
ا

صخب الشوارب والوتين ،كأنه
رأس المركب كالموصول

ك2

غرد ك عل مضارع
ما كحر مصدري
ي ّ
ك3
الغ لرد بمعن
غرد) :لرد كل صائت طرب الصوت هو لرد ،وقد لرد تغريدا  ،و ل
اللُّغةُ :
(ي ّ
التطريب ي الصوت والغناء ،ويقال :لرد الطائر هو لرد ،والتغريد مثلهك. 2
المعنى :هنا يقصد الحمار شديد النهي
بخناقه لما هو عليه من حدة الخنا ك. 5

لتظنه قد أخذ

يردد صياحه ي حلقه وجو ه ،حت

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كما حر ا مصدريا ال محل له من
المؤول من
غرد عل مضارع جاء بصيغة المفرد ،والمصدر
اإلعراب ،وتكملته
ا
كالصلة ي كي ّ
ّ
ما والفعل ي محل ر ع خبر كأن ،والتقدير :تلغريدك.
جاءت قبل عل مضارع بصيغة المفرد.
المْحظ هنا أن كما
ْ
 .2ومنه قوله:
ك2

عدما
تحملته لعمدا ( ،ض لل ،لب ل
رأس المركب كالموصول
ما كحر مصدري

بدت أ لبن ي ساقه وقوادح
كالصلة
تكملة المركب
ا

ت ك ع ت ت تتل مت ت تتاض متص ت ت تتل بتت ت تتاء التأني ت ت تتث
لبت ت ت لتد ْ
الساكنة

المعنى :يقصد الشاعر صديقه ،يقول :تحملته وقد رأيت ي ساقه عيباك. 1

أن تكون ما ي هذه المواضع اسم بمعن الذي ،وحر مصدري ونصب.
ك 1يجوز ْ
الصياح.
ك 2ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص ،121كصخب الشوارب  :بمعن كثير
ّ
ك 3انظر :كتاب العين ،الفراهيدي ،تحقي  :مهدي المخزومي ،وابراهيم السامرائي.331/2 ،
ُّ
ي ،تحقي  :أحمد عطار.512/2 ،
ك 2انظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ل
الج ْو لهر ّ
ك 5انظر :سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة  ،ص.121
ك 2المرجع الساب  ،ص ،132كقوادح  :بمعن الدودة التي تأكل السن والشجر ،ومفردها قادحة.
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التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كما حر ا مصدريا ال محل له من
ت عل ماض جاء متصل بتاء التأنيث الساكنة ،والمصدر
اإلعراب ،وتكملته
ا
كب لد ْ
كالصلة ي ل
المؤول من ما والفعل ي محل نصب تمييز ،والتقدير :بدءك.
ّ
جاءت قبل عل ماض بصيغة المفرد متصل بتاء التأنيث الساكنة.
المْحظ هنا أن كما
ْ
 .3ومنه قوله:
سأجزيك بالق اد الّذي قد ككته

ك2

صعصعا
العام،
ل
سأجزيك ما أبليتنا ل
كالصلة
تكملة المركب
ا

رأس المركب كالموصول

أبليتنا ك عل ماض اتاء متحركةا نا متكلمين

ما كحر مصدري مبني

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كما حر ا مصدريا ونصب مبنيا ال محل
كالصلة ي كأبليتنا عل ماض متصل بتاء متحركة ،ونا المتكلمين؛
له من اإلعراب ،وتكملته
ا

ليدل عل

البْء الجماعي ،والمقصود هنا البْء المحمود ،بمعن  :ي البيت الصنع الجميل

المؤول من ما والفعل ي محل نصب مفعول
الذي عله صعصعة اتجاه أخو الشاعر ،والمصدر
ّ
به ثان ،والتقدير :بْءك.
جاءت قبل عل ماض بصيغة الجمع.
المْحظ هنا أن كما
ْ

ك 1انظر :المرجع نفسه ،ص.137

ك 2ديوان سْمة بن جندل ،تحقي  :خر الدين قباوة ،ص.222
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المبحث الثاني

العف
المؤول عند عبد الخالق
المصدر
ّ
ّ
الصور ،حيث بلغ ورودها ي الديوان سبعة

المؤول بشت
زخر ديوان الع ّ بالمصدر
ّ
وكأن  ،وككي  ،وكما  ،أما كلو قد خْ الديوان منها.
عشر موضعا،
ْ
تضمنت كأن ْ ،

أول( :أن)
ً
تكررت كأن خمس مرات ي الديوان ،أي بنسبة .%2382
ْ
 .1ومنه قوله ي قصيدة كاآلن عر ت :
تراكم تضحية وو اء

ت بأن الحب
اآلن عر ْ
يوما حاصرني الجدب

ولم أدرك خل

ستار الغيب روح العاصفة الخضراء

رأس المركب كالموصول

كالصلة
تكملة المركب
ا

أن

الحب

ك1

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كأن حر ا مصدريا ونصب مبنيا ال
المؤول
كالصلة ي كالحب اسم جاء بصيغة المفرد ،والمصدر
محل لها من اإلعراب ،وتكملته
ا
ّ

من أن والفعل ي محل نصب مفعول به ،والتقدير :كحبك .
لزة :
 .2ومنه قوله ي قصيدة كقلب ّ

قت باسل و أجنحة الفرح
حلّ ل
لزة
ورويت سنبلة عل أسوار ّ

ما كنت تعر أن بركا ًنا سيمحو
ك2

من ضاء العش أقواس القزح

رأس المركب كالموصول

كالصلة
تكملة المركب
ا

أن كحر مصدري

بركانا

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كأن حر ا مصدريا ونصب مبنيا ال محل
المؤول من أن والفعل ي محل نصب
كالصلة ي كبركانا  ،والمصدر
له من اإلعراب ،وتكملته
ا
ّ
كبركانك .
مفعول به ،والتقدير:
ل
ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.53
ك 2المرجع الساب  ،ص.31
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ثانيا( :أن)
ً
جاءت قبل عل مضارع.
بلغ ورودها ي الديوان ستة مواضع ،أي بنسبة  ،%3582وكلها
ْ
 .1ومنه قوله ي قصيدة كصفد :
هي ال تريدك ال تحن إليك تخش
ي صد
رأس المركب كالموصول

أن تُدنس طهرها المكنون
ك1
مرم الحص عنكم صفد

الزمان المتّقد

كالصلة
تكملة المركب
ا
تدنس ك عل مضارع بصيغة المفرد

أن كحر مصدري ونصب مبني
ْ
كأن حر ا مصدريا ونصب ال محل له
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ْ
من اإلعراب ،وتكملته كالصالة ي كتدنس عل مضارع جاء بصيغة المفرد ،والمصدر المؤول
أن والفعل ي محل نصب مفعول به ،والتقدير :كالتدنيس .
من ْ
 .3ومنه قوله ي قصيدة كالليث المحاصر للشيخ المجاهد رائد صْح :
شماء تأب أن ُيطاولها القتاد
نخلة
ل
هصور
ا
انطل عبر المدى أسدا

حسير خاشعا يغشاه ذ ّل المسكنة يا
ا
طر ا
يا شمس عز ليس يحجبها السواد هيا
رائدا للح

ي كل البْد

رأس المركب كالموصول

ك2

كالصلة
تكملة المركب
ا
يطاولها ك عل مضارعا هاء لائبة

أن كحر مصدري ونصب مبني
ْ
كأن حر ا مصدريا ونصب مبنيا ال
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ْ
كالصلة ي كيطاولها عل مضارع متصل بضمير هاء لائبة،
محل له من اإلعراب ،وتكملته
ا
أن والفعل ي محل نصب مفعول به ،والتقدير :كالتطاول .
والمصدر
المؤول من ْ
ّ
جاءت قبل عل مضارع مفرد متصل بضمير هاء لائبة.
كأن
ْ
المْحظ هنا أن ْ
 .2ومنه قوله ي قصيدة كثورة الربيع :
قد آن أن ترددوا أنشودة المطر

ولتسقط الغيمات من سمائنا

لتشر البسمات ي عقود الياسمين

ولتدخلوا مصر العروبة آمنين
كالصلة
تكملة المركب
ا

رأس المركب كالموصول
ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.32
ك 2المرجع الساب  ،ص.37
ك 3المرجع نفسه ،ص.27
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ك3

ترددوا ك عل مضارع بصيغة الجمع

أن كحر مصدري ونصب مبني
ْ
كأن حر ا مصدريا ونصب مبنيا ال محل
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ْ
المؤول
كالصلة كترددوا عل مضارع جاء بصيغة الجمع ،والمصدر
له من اإلعراب ،وتكملته
ا
ّ

أن والفعل ي محل ر ع اعل ،والتقدير :كالترديد .
من ْ
جاءت قبل عل مضارع بصيغة الجمع.
كأن
ْ
المْحظ أن ْ

ثالثًا( :كي)
جاءت قبل عل مضارع مرة
شمل ورودها ي الديوان موضعين ،أي بنسبة ،%1187
ْ
بصيغة المفرد ومرة بصيغة الجمع.
 .1ومنه قوله ي قصيدة ك دى عينيك :
وا له

ك1

يحل كي يذود عن الديار

الحرائر دون صقر

رأس المركب كالموصول

كالصلة
تكملة المركب
ا

كي كحر مصدري ونصب مبني

يذود ك عل مضارع بصيغة المفرد

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ككي حر ا مصدريا ونصب مبنيا ال محل
المؤول
كالصلة يكيذود عل مضارع جاء بصيغة المفرد ،والمصدر
له من اإلعراب ،وتكملته
ا
ّ

مقدر.
جر ّ
من كي والفعل ي محل جر بحر ّ
لزة :
 .2ومنه قوله من قصيدة كقلب ّ

إن جندك قادمون

طب يا محمد

و خرائب الغرقد

كي يزرعوا الزيتون

ك2

طب يا محمد

رأس المركب كالموصول

كالصلة
تكملة المركب
ا

كي كحر مصدري ونصب مبني

يزرعوا ك عل مضارع بصيغة الجمع

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي ككي حر ا مصدريا ونصب ال محل له
المؤول
من اإلعراب ،وتكملته كالصالة ي كيزرعوا عل مضارع جاء بصيغة الجمع ،والمصدر
ّ

مقدر ،والتقدير :كزراعة .
من كي والفعل ي محل جر بحر جر ّ
ك 1ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.25
ك 2المرجع الساب  ،ص.32
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ابعا( :ما)
رً

ك1

جاءت كلُّها قبل عل ماض
بلغ ورودها ي الديوان أربعة مواضع ،أي بنسبة ،%2385
ْ
وردت قبل دام تفيد الظر ية.
مفرد ،ما عدا واحدة بصيغة عل المضارع المفرد ،منها موضعان
ْ
 .1ومنه قوله ي قصيدة كمسك الوئام :
أردية تلملم ما تبعثر من جروح
ّ
كانت هنا ي الروح لكن
سو

تندمل

ما دام حادينا الصْح
ك2

سيكبر ا(مل
رأس المركب كالموصول

كالصلة
تكملة المركب
ا

ما كحر مصدري ونصب مبني

تبعثر ك عل مضارع بصيغة المفرد

ما كحر مصدري ونصب مبني

دام كظر ية الزمانية

التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كما حر ا مصدريا ونصب مبنيا ال محل
المؤول من كما وتبعثر
كالصلة ي كتبعثر ،ودام  ،والمصدر
له من اإلعراب ،وتكملته
ا
ّ
محل نصب مفعول به ،والتقدير :كالتبعثر .
المؤول من كما دام ي محل نصب ظر زمان ،والتقدير :كمدة دوامه .
والمصدر
ّ
ومنه قوله ي قصيدة كشمعة ال تنطفئ :
اهنأ بما زرعت يداك من الهدى

ي

ك3

لتقر عينك ي النعيم ا(دوم
ّ
كالصلة
تكملة المركب
ا

رأس المركب كالموصول

عت ك عل ماضاتاء تأنيث الساكنة
ما كحر مصدري ونصب مبني
زر ْ
التركيب :حيث إن رأس المركب كالموصول جاء ي كما حر ا مصدريا ونصب مبنيا ال محل
عت عل ماض متصل بضمير تاء تأنيث الساكنة،
له من اإلعراب ،وتكملته
ا
كالصلة ي كزر ْ
المؤول من ما والفعل ي محل جر اسم مجرور ،.والتقدير :كبزراعة .
والمصدر
ّ

أن تكون ي هذه المواضع اسما موصوال بمعن الذي ،وحر ا مصدريا.
ك 1يجوز ْ
ك 2ديوان ومنهم من ينتظر ،عبد الخال الع ّ  ،ص.52
ك 3المرجع الساب  ،ص.35
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المبحث الثالث

العف
المؤول بين سالمة بن جندل وعبد الخالق
موازنة بين المصدر
ّ
ّ
المؤول ي ديوان سْمة بن
من خْل العرض الساب للموصول الحر ّي أي المصدر
ّ
جندل وديوان ومنهم لمن ينتظر لعبد الخال الع ّ  ،لنلحظ ما يأتي:
وردت بالفعل
كأن قبل الفعل المضارع ،سوى واحدة عند ابن جندل
ْ
 .1استخدم كْهما ْ
الماضي.
المؤول مقارنة بابن جندل.
 .2أكثّر الع ُّ من استخدام المصدر
ّ
المؤول ،حيث استخدمها كلّها ما عدا واحدة وهي كلو ،
نوع الع ُّ ي استخدام المصدر
ّ
ّ .3
كأن  ،وكما .
مقارنة بابن جندل اقتصر استخدامه عل
ْ
 .2استخدم ابن جندل والع صيغة المفرد للكلمة المركبة ما عدا اثنتين خرجتا إل صيغة
الجمع.

 .5للب الفعل المضارع للكلمة المركبة ي ديوان الع ّ .

 .2ل ّون الع ّ ي استخدام الكلمة ،بذكر تراد ها ،بمعن تارة يستخدمها ويذكر معناها.
 .7استخدم الع ّ الكلمة نفسها ،مع التنويع ،تارة بصيغة الفعل المضارع والجمع ،وتارة
بصيغة الفعل الماضي والمفرد.

 .8استخدم الع ّ كما قبل دام لتفيد الظر ية الزمانية ،وهذا لير موجود عند ابن جندل.
المؤول عند الشاعرين ي الشكل اآلتي:
ويمكننا عرض نسبة ورود المصدر
ّ
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
العف

ابن جندل

المؤول ي ديوانه مقارنة بابن جندل.
نلحظ أن الع ّ أكثّر من استخدام المصدر
ّ
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الخاتمة

كانت
ولكنها
ْ
إنني ال ّأدعي الكمال ،الكمال هلل وحدهّ ،
ي نهاية هذه الرحلة الممتعةّ ،
الضوء عل البن التركيبية للكلمة العر ّبية؛ لما لها من دور أساس ي
بداية محاولتي ي تسليط ْ
الجملة ْ ،بد من مسايرة البحث يها ،وقبل مغادرتي البحث؛ ينبغي االطْع عل أهم نتائج
والتوصيات التي توصلت لها ال ادراسة.

أهم النتائج

ُّ
توي تتي كتتْ
 .1التركيتتب اإلضتتا ّي هتتو التركيتتب الوحيتتد التتذي كتتان حاضت ا
تر متتن بتتين التركيتتب اللغت ّ
الديوانين.
ستتْمة بتتن

تر بشتتكل كبيتتر جتتدا تتي دي توان الع ت ّ  ،عل ت ختتْ
 .2التركيتتب اإلضتتا ّي كتتان حاضت ا
جندل بنسبة أقل من الع ّ .
ت تتي طريقتتة استتتخدامها،
 .3لعبتتت الكلمتتة دورهتتا تتي التركيتتب اإلضتتا ي عنتتد الشتتاعرين ،واختلف ت ْ

حيث للب ظهور الكلمة المركبة المكونة من اسمين ظاهرين عنتد ابتن جنتدل والعت ّ  ،مقارنتة
من الكلمة المركبة المكونة من اسم ظاهر وضمير.

ت مستد الكلمتة المفتردة ،علت لترار العت ّ لتم يتطتر
 .2حظي ديوان ابن جندل بالجملة التي س ّتد ْ
الستخدامها نهائيا ي ديوانه ،كان ج ّل ديوانه متن الكلمتة المركبتة متن المتضتايفين متن أستماء
ظاهرة أو اسم ظاهر وضمير متصل.

 .5استخدم ابن جندل الجملة الفعلية مكان الكلمة المفردة ي التركيب اإلضا ي.

 .2أكثّر ابن جندل من استخدام المضا إليه نكرة ،مقارنة بالع ّ  ،رلم أن عينة ال ادراسة من
شعر ابن جندل كان أقل من عينة ال ادراسة من شعر الع ّ .

 .7التلون ي استخدام الضمائر عند كْ الشاعرين ي التركيب اإلضا ي ،لكن بروزها كتان عنتد
الع ّ بشكل أكبر من عند ابن جندل
نوع ابن جندل ي استخدام الظرو الزمان والمكان ي التركيب اإلضا ّي مقارنة بالع ّ .
ّ .8
 .3أكثّر الع ل من تكرار الكلمة نفسها وبطر مختلفة ،تتارة بصتيغة الجمتع وتتارة بصتيغة المفترد،
وردت كلمتين مكررتين قط.
ولون باتصال الضمائر بها ،عل خْ ابن جندل
ْ
ّ

 .12أدختتل كْهمتتا كالّتتذي عل ت قتتد ،والكلمتتة الّتتتي متتا بعتتدها م ّلونتتة بتتنفس الضتتمير وهتتو ضتتمير
الغائب.
 .11أيضا استخدم كْهما شبه الجملة قبل الموصول الخاص ،عنتد ابتن جنتدل استتخدم كالّتتي ،
أمتتا الع ت ّ استتتخدم كالّتتذي  ،ليتتر أن ابتتن جنتتدل استتتخدم شتتبه الجملتتة حتتر الجتتر متصتتْ
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بضتتمير ،علت ختتْ

الجر وهو ك ي .

العت ّ حتتر الجتتر واستتم ظتتاهرّ ،إال أنهمتا توا قتتا تتي استتتخدام حتتر

حضرت ا(سماء الموصولة بشكل كبير عند الع ّ  ،مقارنة بابن جندل.
.12
ْ
الخاصتتة ،حيتتث استتتخدم كالّتتذي  ،وكالّتتتي  ،وكالّتتذين ،
 .13نت ّتوع العت ّ تتي استتتخدام الموصتوالت
ّ
وكا(لي  ،مقارنة بابن جندل لم يستخدم سوى كالّذي  ،وكالّتي .
كمت ْتن  ،وكذا  ،وكأل ،
 .12لت ّتون ابتتن جنتتدل تتي استتتخدام الموص توالت المشتتتركة ،حيتتث استتتخدم ل
كم ْن  ،وكأل .
مقارنة بالع ّ اقتصر استخدامه عل ل

تاءت بص تتيغة
 .15اس تتتخدم اب تتن جن تتدل الكلم تتة المركب تتة كله تتا بص تتيغة المف تترد ،باس تتتثناء واح تتدة ج ت ْ
نوع ي استخدامها تارة بصيغة المفرد ،وتارة بصيغة الجمع.
الجمع ،خْ ا للع ّ قد ّ
نوع ابن جندل ي استخدام الكلمة المركبة تارة بصيغة الفعتل الماضتي ،وتتارة بصتيغة الفعتل
ّ .12
المضتتارع ،وتتتارة استتم ،وتتتارة شتتبه جملتتة أي كجتتار ومجتترور  ،خْ تتا للع ت ّ قتتد للتتب عل ت
لكننتا ال ننكتر بأنته ل ّتون تي استتخدام ،مترة استم ،ومترة شتبه جملتة أي
ديوانه الفعل الماضتيّ ،
كجار ومجرور  ،ومرة عل مضارع.

كم ْن  ،ي حين الع ّ لم
 .17استخدم ابن جندل الفعل الماضي الناقص بعد الموصول المشترك ل
يستخدمه.
 .18ل ّون العت ّ تي استتخدام الضتمائر ،مقارنتة بتابن جنتدل التذي اقتصتر استتخدامه علت ضتمير
الغائب ،وضمير المتكلمين.
 .13و ت ل الع ت ّ تتي استتتخدام الموصتتول الختتاص كا(ل ت
بصيغة الجمع ،وتباين ي طري رسمها كا(ول .

تذكر للعاقتتل ،وكلمتتة متتا بعتتدها
جمعتتا مت ا

تؤول ،حيتتث استتتخدمها كلّهتتا متتا عتتدا واحتتدة وهتتي كلتتو ،
 .22نت ّتوع العت ّ تتي استتتخدام المصتتدر المت ّ
كأن  ،وكما .
مقارنة بابن جندل اقتصر استخدامه عل
ْ
 .21استتتخدم ابتتن جنتتدل والع ت

صتتيغة المفتترد للكلمتتة المركبتتة متتا عتتدا اثنتتتين خرجتتا إل ت صتتيغة

الجمع.

 .22ل ّون الع ّ ي استخدام الكلمة ،بذكر تراد ها ،بمعن تارة يستخدمها ويذكر معناها.
 .23استتتخدم العت ّ الكلمتتة نفستتها ،متتع التنويتتع تتتارة بصتتيغة الفعتتل المضتتارع والجمتتع ،وتتتارة بصتتيغة
الفعل الماضي والمفرد.

 .22استخدم الع ّ كما قبل دام لتفيد الظر ية الزمانية ،وهذا لير موجود عند ابن جندل.
التوصيات

توصي الباحثة بما يأتي:
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 .3أوصي طلبة العلم بإعداد دراسات متخصصة كا ية ي بنية الكلمة.
غوية ي الشعر المعاصر لما له من أهمية وأصالة وحداثة تخدم
 .2إعداد دراسات ْ
وية ول ّ
نح ّ
اللُّغة.

المصادر والمراجع
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المصادر والمراجع
 القرآن الكريم
.1

تي نيتل ،الريتاض ،جامعتة الملتك ستعود،
ي آثاره ومذهبه الن ْح ّ
ابن هشام ا(نصار ّ
توي ،عل ّ
ط1385 ،1م.

.3

محمتد،
حيان
ارتشا الض لرب من لسان العرب ،أبو ّ
ا(ندلسي الن ْح ّ
وي ،تحقيت  :رجتب ّ
ّ
ورمضان عبد التواب ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،ط1338 ،1م.

.2

أخبار الن ْحويين البصريين ،الحسن بن عبد اهلل السي ار ّي ،تحقي  :طه الزيني وآخرون،
كد.م  ،كد.ط 1322 ،م.

.2
.5

الج ْوزّيتة ،تحقيت :
إرشاد السالك إل حتل ألفيتة ابتن مالتك ،برهتان التدين إبتراهيم بتن قلتيم ل
اإلسْمية ،كد.ط  ،كد.ت .
محمد السهلي ،المدينة المنورة ،الجامعة
ّ
ّ

محمتتد باستتل عيتتون الستتود،
أستتاس البْلتتة ،محمتتود بتتن عمتترو الزلم ْخ لشتتري ،تحقي ت ّ :
بيروت ،كد.ن  ،ط1338 ،1م.

.2

تمعي ،تحقيت ت  :أحم تتد ش تتاكر ،وعب تتد الس تتْم ه تتارون ،مص تتر ،دار
ا(ص تتمعيات ،ا(ص ت ّ
المعار  ،ط1333 ،7م.

.8

ا(عْم ،خير الدين بن محمود ا
الزرْكل ّي ،كد.م  ،دار العلم ،ط2222 ،15م.
اإل ادة من حاشتيتي ا(ميتر وعبتادة علت شتذور التذهب ،عبتد اهلل بتن يوست بتن هشتام

.7

.3

محمد بتن الستري بتن ستهل ،المعترو
ا(صول ي الن ْحوّ ،
الحسين الفتلي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،كد.ط  ،كد.ت .

بتابن الستراج ،تحقيت  :عبتد

ي ،مصر ،مطبعة مصر ،ط1322 ،1م.
ا(نصار ّ
وعمتتان ،دار
 .12أمتتالي ابتتن حاجتتب ،عثمتتان بتتن الحاجتتب ،تحقي ت  :ختتر قتتدارة ،بيتتروتّ ،
الجيل ،ودار عمار ،كد.ط  ،كد.ت .
ي ،تحقي ت  :محمتتود الطنتتاحي ،القتتاهرة،
العلتتو ّ
تي ل
 .11أمتتالي ابتتن الشتتجري ،هبتتة اهلل بتتن علت ّ
مكتبة الخانجي ،ط1332 ،1م.
البن تتا ،كد.م ،
محم تتد ّ
يلي ،عب تتد ال تترحمن ب تتن عب تتد اهلل ا(ندلس تتي ،تحقيت ت ّ :
 .12أم تتالي الس تتهل ّ
مطبعة السعادة ،كد.ط  ،كد.ت .
 .13ا(مالي ،إسماعيل بن القاسم القالي ،كد.م  ،دار الكتب المصرّية ،ط1322 ،2م.
 .12إنب تتاه ال تترواة عل تتة أنب تتاء ُّ
النح تتاة ،جم تتال ال تتدين ب تتن يوست ت القفط تتي ،بي تتروت ،المكتب تتة
العصرّية ،ط1222 ،1ه.
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 .15اإلنصتتا

تتي مستتائل الختتْ

بتتين النحتتويين :البصتريين والكتتو يين ،عبتتد التترحمن بتتن

محمد ا(نباري ،كد.م  ،المكتبة العصرية ،ط2223 ،1م.

ي ،تحقيت :
 .12أوضح المسالك إل ألفية ابن مالك ،عبد اهلل بن يوس بن هشام ا(نصار ّ
يوس الشيخ البقاعي ،بيروت ،دار الفكر ،كد.ط  ،كد.ت .
محم تتد ال تتدعجاني،
 .17إيض تتاح شت تواهد اإليض تتاح ،الحس تتن ب تتن عب تتد اهلل القيس تتي ،تحقيت ت ّ :
بيروت ،دار الغرب اإلسْمي ،ط1387 ،1م.
 .18اإليضاح العضدي ،الحسن بن أحمد بن لفار الفارسي ،تحقي  :حسن رهتود ،كد.م ،
كد.ن  ،ط1323 ،1م.

المفصتتل ،عثمتتان بتتن عمتتر بتتن الحاجتتب ،تحقيت  :موستتي العليلتتي،
 .13اإليضتتاح تتي شتترح
ّ
كد.م  ،كد.ن  ،كد.ط  ،كد.ت .
المقرب ،علي بن متؤمن بتن عصتفور ،تحقيت  :جميتل عويضتة،
 .22اإليضاح المشكل من ّ
ا(ردن ،منشورات ا(مانة ،كد.ط 2228 ،م.
توي ،تحقيت ت  :ص تتدقي جمي تتل،
 .21البح تتر المح تتيط تتي التفس تتير ،أب تتو ّ
حي تتان ا(ندلس تتي الن ْح ت ّ
بيروت ،دار الفكر ،كد.ط 1222 ،ه.
تي،
محم تتد ب تتن أب تتي بك تتر ب تتن قلت تيام ل
 .22ب تتدائع الفوائ تتدّ ،
الج ْوزّي تتة ،الق تتاهرة ،دار الكت تتاب العرب ت ّ
كد.ط  ،كد.ت .
عي تتاد
تبتي ،تحقي ت ّ :
 .23البستتيط تتي شتترح ج لم تتل الزجتتاجي ،ابتتن أبتتي الربي تتع عبيتتد اهلل الست ّ
اإلسْمي ،ط1382 ،1م.
الثُّبيتي ،بيروت ،دار الغرب
ّ
تبي ،القتتاهرة ،دار
 .22بغيتتة المتتتلمس تتي تتتاريخ رجتتال أهتتل ا(نتتدلس ،أحمتتد بتتن يحي ت الضت ّ
الكتاب العربي ،كد.ط 1327 ،م.
 .25البلغة ي تراجم أئمة الن ْحو واللُّغة ،مجد التدين بتن يعقتوب الفيتروز آبتادي ،كد.م  ،دار
سعد الدين ،ط2222 ،1م.

 .22البيتان والتبتتين ،عمتترو بتتن بحتتر بتتن محبتتوب المعتترو
الهْل ،كد.ط 1223 ،ه.

بالجتتاحظ ،بيتتروت ،دار ومكتبتتة

محم تد ُّ
ي ،تحقي ت  :مجموعتتة متتن
الزلب ْيتتد ّ
محمتتد بتتن ّ
 .27تتتاج العتتروس متتن ج تواهر القتتاموسّ ،
المحققين ،كد.م  ،دار الهداية ،كد.ط  ،كد.ت .
تدادي ،بشتار معترو  ،بيتروت ،دار الغترب
تي ،الخطيتب البغ ّ
 .28تاريخ بغداد ،أحمتد بتن عل ّ
اإلسْمي ،كد.ط 2222 ،م.
ّ
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ي،
محمتد المعتر ّ
 .23تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكتو يين وليترهم ،المفضتل بتن ّ
تحقي  ،عبد الفتاح الحلو ،الجيزة ،دار هجر ،ط1332 ،2م.
تذهبي ،بيتتروت ،دار الكتتتب العلمي تتة ،ط،1
 .32تتتذكرة الحفتتاظ ،شتتمس ال تتدين بتتن قل ْايمتتاز ال ت ّ
1338م.
محم ت تتد ب ت تتن الحس ت تتن ب ت تتن حم ت تتدون ،بي ت تتروت ،دار ص ت تتادر ،ط،1
 .31الت ت تتذكرة الحمدوني ت تتةّ ،
1217ه.
 .32ت تتذكرة ُّ
توي ،تحقيت ت  :عفيت ت
النح تتاة ،أب تتو ّ
حي تتان ا(ندلس تتي الن ْح ت ّ
مؤسسة الرسالة ،ط1382 ،1م.

عب تتد ال تترحمن ،بي تتروت،

ا(ول حققتته
 .33التتتذييل والتكميتتل تتي شتترح التستتهيل ،أبتتو ّ
حيتتان ا(ندلستتي الن ْحت ّ
توي ،الجتتزء ّ
حسن هنداوي ،دمش  ،دار القلم ،كد.ط  ،كد.ت .
تعودية ،دار كنتوز إشتبيليا ،ط،1
والجتزء الثتاني عشتر المحقت الستاب  ،الملكتة العر ّبيتة الس ّ
2212م.
محم تتد الخ تتولي ،ا(ردن ،دار
 .32التراكي تتب الش تتائعة تتي اللُّغ تتة العر ّبي تتة د ارس تتة إحص ت ّ
تائيةّ ،
الفْح ،كد.ط 1338 ،م.
محم تتد برك تتات ،الق تتاهرة ،دار
 .35تس تتهيل الفوائ تتد وتكمي تتل المقاص تتد ،اب تتن مال تتك ،تحقيت ت ّ :
بي ،كد.ط 1328 ،م.
الكاتب العر ّ
وي ،عبده الراجحي ،مصر ،دار المعار  ،ط1333 ،1م.
 .32التطبي الن ْح ّ
 .37التعلي وكش النقاب عل نظم قواعد اإلعراب ،عبتد الترحمن بتن ناصتر بتن عبتد اهلل

محمد بسام ،ط1212 ،1ه.
سعدي ،تحقي ّ :
ُّ
محم تتد مرع تتب ،بي تتروت،
محم تتد ب تتن أحم تتد الشت تري ا( ْزله تتر ّ
ي ،تحقيت ت ّ :
 .38ته تتذيب اللغ تتةّ ،
كد.ن  ،كد.ط  ،كد.ت .
الخبتاز ،تحقيت  :تايز ديتاب ،القتاهرة ،دار الستْم،
 .33توجيه اللُّ لمع ،أحمد بن الح لستين بتن ّ
ط2222 ،1م.
ادي ،تحقيت :
 .22توضيح المقاصد والمسالك بشترح ألفيتة ابتن مالتك ،بتدر التدين حستن المتر ّ
علي سليمان ،بيروت ،دار الفكر ،ط2228 ،1م.
عبد الرحمن ّ
 .21ثمتتار القلتتوب تتي المضتتا

المعار  ،كد.ط  ،كد.ت .

محمتتد الثعتتالبي ،القتتاهرة ،دار
والمنستتوب ،عبتتد الملتتك بتتن ّ
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محم تتد الغْين تتي ،المكتب تتة العصت ترّية ،بي تتروت،
 .22ج تتامع ال تتدروس العربي تتة ،مص تتطف ب تتن ّ
ط1333 ،28م.
ي ،تحقي ت ت  :أحمت تتد
 .23الجت تتامع الصت تتغير ،جمت تتال الت تتدين بت تتن عبت تتد اهلل بت تتن هشت تتام ا(نصت تتار ّ
الهرميل ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،كد.ط 1382 ،م.
 .22الجملة العر ّبية ،اضل السامرائي ،بيروت ،دار الفكر ،ط2227 ،2م.
تي الحمتد،
 .25الج لمل ي الن ْحو ،أبو القاسم عبد الرحمن بتن إستحا ّ
الزّجتاج ّي ،تحقيت  :عل ّ
ا(ردن ،وبيروت ،دار ا(مل ،ومؤسسة الرسالة ،ط1382 ،2م.

 .22الجم تتل تتي الن ْح تتو ،الخلي تتل ب تتن أحم تتد الفراهي تتدي ،تحقيت ت  :خ تتر ال تتدين قب تتاوة ،كد.م ،
كد.ن  ،ط1335 ،5م.

تي بتتن أحمتتد بتتن حتتزم ا(ندلستتي ،تحقيت  :لجنتتة متتن العلمتتاء،
 .27جمهترة أنستتاب العتترب ،علت ّ
العلمية ،ط1383 ،1م.
بيروت ،دار الكتب
ّ
ُّ
محمتد بتن الحستن بتن دريتد ،تحقيت  :رمتزي بعلبكتي ،بيتروت ،دار العلتم،
 .28جمهرة اللغتةّ ،
ط1387 ،1م.
ادي ،تحقي  :خر
محمد بدر الدين حسن المر ّ
 .23الجن الداني ي حرو المعانيّ ،
العلمية ،ط1332 ،1م.
ومحمد اضل ،بيروت ،دار الكتب
الدين قباوة،
ّ
ّ
وية للشيخ العثيمين ،نجيب بن محفوظ ُّ
ي ،المملكة العر ّبية
 .52الجهود الن ْح ّ
الزلب ْيد ّ
الرشد ،ط2228 ،1م.
السعودية ،مكتبة ُّ
ّ

ي ،بيتروت ،دار
ي علت شترح ابتن عقيتل علت ألفيتة ابتن مالتك ،الخ ل
 .51حاشية الخ ل
ضتر ّ
ضتر ّ
الفكر ،ط2223 ،1م.
تي الص ت ّتبان،
 .52حاش تتية الص ت ّتبان علت ت ش تترح ا(ش تتموني ّ
(لفيت تة اب تتن مال تتكّ ،
محم تتد ب تتن عل ت ّ
العلمية ،ط1337 ،1م.
بيروت ،دار الكتب
ّ
تدي ،الملقتتب بشتتهاب التتدين ا(ندلستتي،
محمتتد ا(بت ّ
 .53الحتتدود تتي علتتم الن ْحتتو ،أحمتتد بتتن ّ
تحقي  :نجاة نولي ،المدينة المنورة ،مكتبة الجامعة اإلسْمية ،كد.ط 2221 ،م.
ي ،تحقي ت  :مختتتار التتدين
تي بتتن أبتتي الفتترج بتتن الحستتن البصتتر ّ
 .52الحماستتة البص ترّية ،علت ّ
أحمد ،بيروت ،عالم الكتب ،كد.ط  ،كد.ت .
 .55الحيوان ،عمرو بن بحر بن محبوب المعرو
ط1222 ،2ه.
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العلميتة،
بالجاحظ ،بيروت ،دار الكتتب
ّ

تدادي ،تحقيت  :عبتتد
 .52خ ازنتتة ا(دب ولتتب اللبتتاب لستتان العتترب ،عبتتد القتتادر بتتن عمتتر البغت ّ
السْم هارون ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،ط1337 ،2م.
الج لوامتتع ،أحمتتد الشتتنيقطي ،بيتتروت،
 .57الت ُّتد لرر اللوامتتع علت له ْمتتع الهل لوامتتع تتي شتترح لج ْمتتع ل
العلمية ،ط1333 ،1م.
دار الكتب
ّ
ويتتة ،عبتتده الراجحتتي ،بيتتروت ،دار النهضتتة العر ّبيتتة ،كد.ط ،
 .58دروس تتي المتتذاهب الن ْح ّ
1382م.

 .53دالئ تتل اإلعج تتاز ،عب تتد الق تتاهر الج ْر لج تتاني ،تحقيت ت  :محم تتود ش تتاكر ،الق تتاهرة ،مطبع تتة
المدني ،ط1332 ،3م.
ّ

ألفية ابن مالك ،عبد اهلل الفوزان ،كد.م  ،دار مسلم ،كد.ط  ،كد.ت .
 .22دليل السالك إل
ّ
العلميتتة،
ا(خطلتتل ،قت ّتدم لتته :مهتتدي ناصتتر التتدين ،بيتتروت ،دار الكتتتب
 .21ديتوان ا(خطتتلْ ،
ّ
ط1332 ،2م.

 .22ديوان ا(عش الكبير ،ميمون بن قيس ،كد.م  ،كد.ن  ،كد.ط  ،كد.ت .
 .23ديوان جرير ،جرير ،بيروت ،دار بيروت ،كد.ط 1382 ،م.

 .22دي توان ستتْمة بتتن لج ْنتتدل ،ستتْمة بتتن لج ْنتتدل ،تحقي ت  :ختتر الت ّتدين قبتتاوة ،بيتتروت ،دار
العلمية ،ط1387 ،2م.
الكتب
ّ
 .25ديت توان طر تتة ،طر تتة ب تتن العب تتد ،تحقيت ت  :مه تتدي ناص تتر ال تتدين ،بي تتروت ،دار الكت تتب

العلمية ،ط2222 ،3م.
ّ
عد لرة ،بيروت ،دار الكتاب
ا(ب لرص ،شرحه :أشر
ل
ا(ب لرص ،ع لب ْيد بن ْ
 .22ديوان ع لب ْيد بن ْ
بي ،ط1332 ،1م.
العر ّ
العلمية ،ط1387 ،1م.
 .27ديوان الفرزد  ،الفرزد  ،بيروت ،دار الكتب
ّ
محم تتد أب تتو الفض تتل إبت تراهيم ،الق تتاهرة ،دار
 .28ديت توان النابغ تتة ،النابغ تتة ال تتذبياني ،تحقيت ت ّ :
المعار  ،ط ،2كد.ت .

لزة ،رابطة الكتاب وا(دباء الفلستطينيين،
 .23ديوان ومنهم لمن لي ْنتلظر ،عبد الخال الع ّ ّ ،
ط2213 ،1م.
ي ،بي تتروت ،مؤسس تتة
 .72ربي تتع ا(بت ترار ونص تتوص ا(خب تتار ،محم تتود ب تتن عم تترو الزلم ْخ لش تتر ّ
ا(علمي ،ط1212 ،1ه.
ّ
تي ،تحقي ت  :عبتتد الفتتتاح الحمتتوز،
أي المشتتددة ،عثمتتان بتتن أحمتتد النجت ّ
 .71رستتالة ّ
تدي الحنبلت ّ
ا(ردن ،دار عمار ،ودار الفيحاء ،ط1382 ،1م.

164

اني ،تحقيت  :إبتراهيم الستامرائي ،عمتان،
تي ُّ
الرمت ّ
تي بتن عيست بتن عل ّ
 .72رسالة الحدود ،عل ّ
دار الفكر ،كد.ط  ،كد.ت .
الرمتاني ،تحقيت  :إبتراهيم الستامرائي،
تي ُّ
علي بن عيست بتن عل ّ
 .73رسالة منازل الحرو ّ ،
عمان ،دار الفكر ،كد.ط  ،كد.ت .
تالقي ،تحقيت  :أحمتد
 .72رص المباني ي شرح حرو المعاني ،أحمد بتن عبتد النتور الم ّ
الخراط ،دمش  ،مطبوعات مجمع اللُّغة العر ّبية ،كد.ط  ،كد.ت .
ّ
محمتتد حجتتي،
محمتتد ،تحقيت ّ ،
 .75زهتر ا(كتتم تتي ا(مثتتال والحكتم ،الحستتن بتتن مستتعود بتن ّ
ومحمد ا(خضر ،المغرب ،دار الثقا ة ،ط1381 ،1م.
ّ
 .72س تتمط الآلل تتي تتي ش تترح أم تتالي الق تتالي ،عب تتد اهلل ب تتن عب تتد العزي تتز البك تتري ا(ندلس تتي،

العلمية ،كد.ط  ،كد.ت .
بيروت ،دار الكتب
ّ
العلمية ،ط2222 ،1م.
 .77سر صناعة اإلعراب ،عثمان بن جان ْي ،بيروت ،دار الكتب
ّ
تذهبي ،القتتاهرة ،دار الحتتديث ،كد.ط ،
 .78ستتير أعتتْم النتتبْء ،شتتمس التتدين بتتن قل ْايمتتاز الت ّ
2222م.

 .73شتتذا العتتر تتي تتن الصت ْتر  ،أحمتتد الحمتتْوي ،نصتتر اهلل نصتتر اهلل ،الريتتاض ،مكتبتتة
الرشد ،كد.ط  ،كد.ت .
محمتتد هاشتتم ،القتتاهرة،
 .82شتترح أبيتتات ستتيبويه ،يوس ت بتتن أبتتي ستتعيد الستتي ار ّي ،تحقي ت ّ :
ا(زلهرّية ،ودار الفكر ،كد.ط 1372 ،م.
مكتبة الكلّيات ْ
اليقي ،بي تتروت ،دار الكت تتاب
 .81ش تترح أدب الكات تتب الب تتن قتيب تتة ،موه تتوب ب تتن أحم تتد الجت تو ّ
بي ،كد.ط  ،كد.ت .
العر ّ
ي ،القاهرة ،مطبعة الكبرى ،كد.ط  ،كد.ت .
ا(زلهرّية ،خالد بن عبد اهلل ْ
 .82شرح ْ
ا(زلهر ّ
تموني ،بيتروت،
وني علت
ّ
تي بتن ّ
محمتد بتن عيست ا(ش ّ
ألفيتة ابتن مالتك ،عل ّ
 .83شرح ا( ْشم ّ
العلمية ،ط1338 ،1م.
دار الكتب
ّ
تي
ألفية ابن مالك المسم بمنهج السالك إل
وني عل
ّ
ّ
ألفية ابتن مالتك ،عل ّ
 .82شرح ا( ْشم ّ
محمتتد عبتتد الحميتتد ،بيتتروت ،دار الكتتتاب
تموني ،تحقي ت ّ :
بتتن ّ
محمتتد بتتن عيس ت ا(شت ّ
العربي ،ط1355 ،1م.
محمتد بتن طولتون ،تحقيت  :عبتد
 .85شرح ابن طولتون علت
ّ
ألفيتة ابتن مالتك ،شتمس التدين ّ
العلمية ،ط2222 ،1م.
الحميد الكبيسي ،بيروت ،دار الكتب
ّ

165

ألفيتتة ابتتن مالتتك ،عبتتد اهلل بتتن عبتتد التترحمن بتتن عقيتتل ،تحقي ت :
 .82شتترح ابتتن عقيتتل عل ت
ّ
محمد عبد الحميد ،القاهرة ،دار التراث ،ط1382 ،22م.
ّ
محمتتد
 .87شتترح ابتتن النتتاظم عل ت
ّ
محمتتد بتتن النتتاظم ،تحقي ت ّ :
ألفيتتة ابتتن مالتتك ،بتتدر التتدين ّ
العلمية ،ط2222 ،1م.
باسل عيون السود ،بيروت ،دار الكتب
ّ
محمتتد بتتن عبتتد اهلل بتتن مالتتك الطتتائي الجيتتاني ،تحقي ت :
 .88شتترح التستتهيل ،جمتتال التتدين ّ
العلمية ،ط.2221 ،1
محمد عطا ،وطار السيد ،بيروت ،دار الكتب
ّ
ّ
العلمية،
ي ،بيروت ،دار الكتب
 .83شرح التصريح عل التوضيح ،خالد بن عبد اهلل ْ
ّ
ا(زلهر ّ
ط2222 ،1م.
تي عيست ملت اهلل ،بيتتروت،
 .32شتترح ج لمتتل الزّجتتاجي ،ابتتن هشتتام ا(نصتتار ّ
ي ،تحقيت  :علت ّ
عالم الكتب ،ط1385 ،1م.
العلميت تتة ،ط،1
تي بت تتن مت تتؤمن بت تتن عصت تتفور ،بي ت تروت ،دار الكتت تتب
ّ
 .31شت تترح الج لمت تتل ،علت ت ّ
1338م.
تي الكف تراوي ،كد.م  ،مكتبتتة
 .32شتترح حستتن الكف تراوي عل ت متتتن
ّ
اآلجروميتتة ،حستتن بتتن علت ّ
نوادر ،كد.ط  ،كد.ت .
حمتد بتن أبتي بكتر التدماميني ،علت عليته :أحمتد
 .33شرح الدماميني علت مغنتي اللبيتب ،م ّ
بي ،ط2227 ،1م.
عناية ،بيروت ،مؤسسة التاريخ العر ّ
محمتتد المرزوقتتي ،تحقيت  :لريتتد الشتتيخ ،بيتتروت ،دار
 .32شتترح ديتوان الحماستتة ،أحمتتد بتتن ّ
العلمية ،ط2223 ،1م.
الكتب
ّ
علي التبريزي ،بيروت ،دار القلم ،كد.ط  ،كد.ت .
 .35شرح ديوان الحماسة ،يحي بن ّ
ي ،تحقيت  :مصتطف الستقا وآخترون،
 .32شرح ديوان المتنبي ،عبتد اهلل بتن الحستين الع ْك لبتر ّ
بيروت ،دار المعر ة ،كد.ط  ،كد.ت .

تعودية،
 .37شرح الرض ّي لكا ية ابتن الحاجتب ،تحقيت  :يحيت مصتري ،المملكتة العر ّبيتة الس ّ
اإلسْمية ،ط1332 ،1م.
محمد بن سعود
ّ
مكتبة جامعة اإلمام ّ
 .38شرح الرض ّي لكا ية ابن الحاجب ،الرض ّي ،مصر ،دار هجر ،كد.ط 1333 ،م
ي ،تحقي ت :
محمتتد ل
الجت ْتو لجر ّ
 .33شتترح شتتذور التتذهب تتي معر تتة كتتْم العتترب ،شتتمس التتدين ّ
اإلسْمية ،كد.ط 2222 ،م.
نوا الحارثي ،المدينة المنورة ،مكتبة الجامعة
ّ
 .122شرح شذور الذهب ي معر تة كتْم العترب ،عبتد اهلل بتن يوست

ي،
بتن هشتام ا(نصتار ّ

تحقي  :عبد الغني الدقر ،سوريا ،الشركة المتحدة للتوزيع ،كد.ط  ،كد.ت .
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 .121شتترح قطتتر النتتدى وبتتل الصتتدى ،عبتتد اهلل بتتن يوس ت

ي ،تحقي ت :
بتتن هشتتام ا(نصتتار ّ

محمد عبد الحميد ،القاهرة ،كد.ن  ،ط1383 ،11ه.
ّ
تاني ،تحقي ت  :عبتتد
 .122شتترح الكا يتتة والشتتا يةّ ،
تائي الجيت ّ
محمتتد بتتن عبتتد اهلل بتتن مالتتك الطت ّ
تي واحيتتاء الت تراث
المتتنعم هريتتدي ،كد.م  ،مكتبتتة جامعتتة أم القتترى مركتتز البحتتث العلمت ّ
اإلسْمي ،ط ،1كد.ت .
ّ
تاكهي ،تحقيت  :المتتولي رمضتان
 .123شرح كتتاب الحتدود تي الن ْحتو ،عبتد اهلل بتن أحمتد الف ّ
الدميري ،كد.م  ،كد.ط 1388 ،م.
رم تتاوي ،تحقي ت ت  :عبت تتد الحميت تتد الوكيت تتل ،كد.م ،
 .122ش تترح لمحت تتة أبت تتي ّ
حيت تتان ،الفاضت تتل ل
الب ل
كد.ن  ،ط1382 ،1م.

العلميتتة ،ط،1
توي ،بيتتروت ،دار الكتتتب
 .125شتترح
ّ
موْ ت الت ّتدين بتتن يعتتيش الن ْحت ّ
ّ
المفصتتل ،ل
2221م.
ويت تتة ،أحمت تتد بت تتن عبت تتد الفتت تتاح الملت تتوي الشت تتعراني ،تحقي ت ت  :تحت تتي
 .122شت تترح المقدمت تتة الن ْح ّ
حسانين ،القاهرة ،مطبعة ا(مانة ،كد.ط  ،كد.ت .
 .127شرح المكودي ،أبي زيد عبد الرحمن المكودي ،تحقي  :عبد الحميد هنداوي ،بيروت،

المكتبة العصرّية ،كد.ط 2225 ،م.
ي ،تحقي ت  :تتائز
ي البصتتر ّ
تي الحريتتر ّ
 .128شتترح ملحتتة اإلع تراب ،أبتتو ّ
محمتتد القاستتم بتتن علت ّ
ارس ،ا(ردن ،دار الجيل ،ط1331 ،1م.
 .123شتترح الوا يتتة نظتتم الكا يتتة ،جمتتال التتدين عثمتتان بتتن الحاجتتب الن ْحتتوي ،تحقي ت ّ :بنتتاي
العليلي ،مطبعة اآلداب1382 ،م.
ّ
 .112الش ت تتعر والش ت تتعراء ،عب ت تتد اهلل ب ت تتن مس ت تتلم ب ت تتن قتيب ت تتة ،الق ت تتاهرة ،دار الح ت تتديث ،كد.ط ،
1223ه.

تيلي ،تحقيت  :الشتري
 .111شفاء العليل ي إيضاح التسهيلّ ،
محمتد بتن عيست السلس ّ
الفيصليلية ،ط1382 ،1م.
اهلل البركاتي ،مكة المكرمة ،مكتبة
ّ

عبتد

تي ،تحقي ت  :حستتين العمتتري
 .112شتتمس العلتتوم ودواء كتتْم العتترب ،نش توان بتتن ستتعيد اليمنت ّ
وآخرون ،بيروت ،دار الفكر ،ط1333 ،1م.
 .113الصاحبي ي قه اللُّغة ،أحمد بن ارس الرازي ،كد.م  ،كد.ن  ،ط1337 ،1م.
القلقشندي ،بيروت ،دار
علي بن أحمد
ّ
 .112صبح ا(عش ي صناعة اإلنشاء ،أحمد بن ّ
العلمية ،كد.ط  ،كد.ت .
الكتب
ّ
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ُّ
ي ،تحقي ت  :أحمتتد
 .115الصتتحاح تتتاج اللغتتة وصتتحاح العر ّبيتتة ،إستتماعيل بتتن حمتتاد ل
الجت ْتو لهر ّ
عطار ،بيروت ،دار العلم ،ط1387 ،2م.
محمد ،كد.م ،
محمد بن عصفور ،تحقي  :إبراهيم ّ
علي بن مؤمن بن ّ
 .112ضرائر الشعرّ ،
دار ا(ندلس ،ط1382 ،1م.
ُّ
محمتتد بتتن الحستتن ُّ
محمتتد أبتتو الفضتتل
الزلب ْيتتد ّ
ي ،تحقي ت ّ :
 .117طبقتتات الن ْحتتويين واللغتتويينّ ،
إبراهيم ،مصر ،دار المعار  ،ط ،2كد.ت .
تي ،تحقيت  :محمتود شتاكر ،جتدة ،دار
 .118طبقات حتول الشتعراءّ ،
محمتد بتن س ّتْم الجمح ّ
المدني ،كد.ط  ،كد.ت .
ّ
بي ،أحمد عبد اهلل ،المدينة المنورة ،الجامعة اإلسْمية
 .113ظاهرة التقارض ي الن ْحو العر ّ
 .122العقتتد الفريتتد ،شتتهاب الت ّتدين أحمتتد ،المعتترو بتتابن عبتتد ربتته ا(ندلستتي ،بيتتروت ،دار
العلمية ،ط1222 ،1ه.
الكتب
ّ
تي الحستتن بتتن رشتتي القيروانتتي ،تحقي ت :
 .121العمتتدة تتي محاستتن الشتتعر وآدابتته ،أبتتو علت ّ
محمد عبد الحميد ،كد.م  ،دار الجيل ،ط1381 ،5م.
ّ
 .122الغ ترة تتي شتترح اللُّ لمتتع ،ستتعيد بتتن المبتتارك بتتن الت ّتدهان ،كد.م  ،دار التدمرّيتتة ،كد.ط ،
كد.ت .
تازمي ،مكتتة المكرمتتة،
ب البرّيتتة تتي شتترح نظتتم
ّ
 .123تتتح ر ّ
اآلجروميتتة ،أحمتتد بتتن عمتتر الحت ّ
ا(سدي ،ط2212 ،1م.
مكتبة
ّ
تامي ،تحقيت :
 .122الفوائتد الض ّ
تيائية شترح كا يتة ابتن الحاجتب ،نتور ال ّتدين عبتد الترحمن الج ّ
أسامة الر اعي ،كد.م  ،كد.ن  ،كد.ط  ،كد.ت .
محمد بن شاكر بتن أحمتد بتن شتاكر ،الملقتب بصتْح الت ّدين ،تحقيت :
 .125وات الو ياتّ ،
إحسان عباس ،بيروت ،دار صادر ،كد.ط  ،كد.ت .

تادي ،بي تتروت ،كد.ن  ،ط،8
 .122الق تتاموس المح تتيط ،مج تتد ال ت ّتدين ب تتن يعق تتوب الفل ْي تتروز آب ت ّ
2225م.
تلوبية ت ت تتي الشت ت تتعر الج ت تتاهلي ،موس ت ت ت رابعت ت تتة ،كد.م  ،دار جريت ت تتر ،ط،1
 .127قت ت تراءات أست ت ت ّ
2212م.
 .128قراءة ثانية لشعرنا القديم ،مصطف ناص  ،بيروت ،دار ا(ندلس ،كد.ط  ،كد.ت .

تدادي ،تحقيت  :يتتس أبتتو الهيجتتاء وآختترون،
 .123قواعتتد المطل لارحتتة تتي الن ْحتتو ،ابتتن إيتاز البغت ّ
ا(ردن ،دار ا(مل ،كد.ط 2211 ،م.
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تي التصتري والختط ،جمتال ال ّتدين عثمتان بتن
 .132الكا ية ي علم الن ْحو وال ّشتا ّية تي علم ّ
الحاجب ،تحقي  :صالح الشاعر ،القاهرة ،مكتبة اآلداب ،كد.ط  ،كد.ت .
ُّ
محمتد بتن يزيتد المبترد ،تحقيت  :محمتد أبتو الفضتل إبتراهيم،
 .131الكامل تي اللغتة وا(دبّ ،
القاهرة ،دار الفكر ،ط1337 ،3م.
محمتتد الش تري
تي بتتن ّ
 .132كت تاب التّعريفتتات ،علت ّ
ط1383 ،1م.

العلميتتة،
تاني ،بيتتروت ،دار الكتتتب
ّ
الجرجت ّ

الفارسي ،تحقي  :محمود الطناحي ،القتاهرة،
علي
ّ
 .133كتاب الشعر ،الحسن بن أحمد أبو ّ
مكتبة الخانجي ،ط1388 ،1م.
 .132الكتتتاب ،عمتترو بتتن عثمتتان بتتن قنبتتر ،الملقتتب بست ْتي لب لوْيه ،تحقيت  :عبتتد الستتْم هتتارون،
القاهرة ،مكتبة الخانجي ،ط1388 ،3م.

 .135كتت تتاب العت تتين ،الخليت تتل بت تتن أحمت تتد الفراهيت تتدي ،تحقت تتي :مهت تتدي المخزومت تتي ،واب ت تراهيم
السامرائي ،كد.م  ،دار الهْل ،كد.ط  ،كد.ت .

وي ،تحقيت  :عبتد المعيتد
وي الن ْح ّ
محمد الهل لر ّ
علي بن ّ
 .132كتاب ا( ْزلهّية ي علم الحرو ّ ،
الملّوحي ،دمش  ،مطبوعات مجمع اللُّغة العر ّبية ،كد.ط 1333 ،م.
ُّ
علي بن إسماعيل بن س ْي لده ،تحقي  :عبد اهلل الناصر ،وعدنان
 .137كتاب العدد ي اللغةّ ،
الظاهر ،كد.م  ،كد.ن  ،ط1333 ،1م.
تي ،تحقيت :
 .138الكليات معجم ي المصتطلحات والفترو اللُّ ّ
غويتة ،أيتوب بتن موست الحنف ّ
ومحمد مصري ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،كد.ط  ،كد.ت .
عدنان درويش،
ّ
الدين إسماعيل ،الملقب بأبي الفتداء ،تحقيت :
ني الن ْحو والص ْر  ،عماد ّ
 .133الكّناش ي ل ّ
الخ ّوام ،بيروت ،مكتبة العصرّية ،كد.ط 2222 ،م.
رياض ل
الزّجتتاج ّي ،تحقي ت  :متتازن المبتتارك ،دمش ت  ،دار
 .122الْمتتات ،عبتتد التترحمن بتتن إستتحا ّ ،
الفكر ،ط1385 ،2م.

ي ،تحقيت  :عبتتد اإللتته
 .121اللبتتاب تتي علتتل البنتتاء واإلعتراب ،عبتتد اهلل بتتن الحستتين الع ْك لبتتر ّ
النبهان ،دمش  ،دار الفكر ،ط1335 ،1م.
ُّ
محمتتد
 .122اللبتتاب تتي قواعتتد اللغتتة وآالت ا(دب والن ْحتتو والصت ْتر والبْلتتة والعتتروضّ ،
السراج ،دمش  ،دار الفكر ،ط1383 ،1م.
علي ّ
ّ

تي ب تتن منظ تتور ،بي تتروت ،دار ص تتادر ،ط،3
 .123لس تتان الع تتربّ ،
محم تتد ب تتن مك تترم ب تتن عل ت ّ
1212ه.
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ُّ
حسان ،بيروت ،عالم الكتب ،ط2222 ،5م.
 .122اللغة العر ّبية معناها ومبناها ،تمام ّ
ُّ
محمد حماسة عبد اللطي  ،كد.م  ،كد.ن  ،ط1332 ،1م.
 .125اللغة وبناء الشعرّ ،

بتابن الصتائغ ،تحقيت :

تذامي المعترو
 .122اللّمحة ي شترح الملحتةّ ،
محمتد بتن حستن الج ّ
اإلسْمية ،ط2222 ،1م.
الصاعدي ،المدينة المنورة ،مكتبة الجامعة
إبراهيم
ّ
ّ
ُّ
ا
تي ،تحقي ت  :حامتتد المتتؤمن ،بيتتروت ،عتتالم الكتتتب،
 .127الل لمتتع تتي العر ّبيتتة ،عثمتتان بتتن جنت ْ
ط1385 ،2م.
 .128اللُّ لمع ي العر ّبية ،عثمان بن جان ْي ،تحقي  :ائز ارس ،الكويت ،دار الكتب الثقا ّية،
كد.ط  ،كد.ت .
تي ،تحقيت  :رمضتان عبتد
 .123ما يجوز للشاعر ي ضرورةّ ،
محمد بن جعفر القزاز التميم ّ
الدين الهادي ،الكويت ،دار العروبة ،كد.ط  ،كد.ت .
التواب ،وصْح ّ
الشرطية ،عبد اهلل بن يوست
المرضية المتعلقة بكمن
 .152المباحث
ّ
ّ
مازن المبارك ،بيروت ،دار ابن كثير ،ط1387 ،1م.

بتن هشتام ،تحقيت :

محمتتد ب تتن عصتتفور ،تحقي ت  :صتتْح المليط تتي،
تي ب تتن متتؤمن بتتن ّ
 .151مثتتل المقت ّترب ،علت ّ
القاهرة ،دار اآل ا العر ّبية ،ط2222 ،1م.

محمتتد عبتتد الحميتتد ،بيتتروت ،دار
محمتتد الميتتداني ،تحقيت ّ :
 .152مجمتتع ا(مثتتال ،أحمتتد بتتن ّ
المعر ة ،كد.ط  ،كد.ت .
 .153مجم تتل اللُّغت تتة ،أحمت تتد ب تتن ت تتارس ال ت ترازي ،تحقي ت ت  :زهي تتر ست تتلطان ،بيت تتروت ،مؤسست تتة
الرسالة ،ط1382 ،2م.

تي ،بي ت تتروت ،دار الغ ت تترب
محم ت تتد ب ت تتن ّ
 .152المجم ت تتوع اللفيت ت ت ّ ،
تي الطرابلس ت ت ّ
محم ت تتد ا( طس ت ت ّ
اإلسْمي ،ط1225 ،1ه.
ّ
علي بن إسماعيل بن س ْي لده ،تحقيت  :عبتد الحميتد هنتداوي،
 .155المحكم والمحيط ا(عظمّ ،
العلمية ،ط2222 ،1م.
بيروت ،دار الكتب
ّ
محمد ا(نطتاكي ،بيتروت ،دار الشتر
 .152المحيط ي أصوات العر ّبية ونحوها وصر هاّ ،
العرب ّي ،ط ،3كد.ت .
 .157مختتتار الصتتحاح ،زيتتن الت ّتدين بتتن عبتتد القتتادر ال ترازي ،تحقي ت  :يوس ت
بيروت ،مكتبة العصرّية ،ط1333 ،5م.

محمتتد،
الشتتيخ ّ

 .158مختصتتر مغنتتي اللبيتتب عتتن كتتتب ا(عاريتتب ،العثيمتتين ،كد.م  ،مكتبتتة الرشتتد ،ط،1
1227ه.
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ودية ،دار الشترو  ،ط،7
 .153مختصر الن ْحو ،عبد الهادي الفضلي ،المملكة العر ّبية الستع ّ
1382م.
ُّ
تيوطي ،تحقيت  :تؤاد
 .122المزهتتر تتي علتتوم اللغتتة وأنواعهتتا ،عبتتد التترحمن بتتن أبتتي بكتتر الست ّ
العلمية ،ط1338 ،1م.
منصور ،بيروت ،دار الكتب
ّ
محمتد بركتات ،دمشت ،
 .121المستاعد علت تستتهيل الفوائتد ،بهتاء الت ّتدين بتن عقيتل ،تحقيت ّ :
دار الفكر ،ط1382 ،1م.

تي حي تتدر،
 .122المرتج تتل تتي ش تترح الج لم تتل ،عب تتد اهلل ب تتن أحم تتد ب تتن الخ ّش تتاب ،تحقيت ت  :عل ت ّ
كد.م  ،كد.ط 1372 ،م،
محمتتد الفيتومي ،بيتروت ،مكتبتتة
 .123المصتباح المنيتر تتي لريتب الشترح الكبيتتر ،أحمتد بتن ّ
العلمية ،كد.ط  ،كد.ت .
ّ
 .122معتتاني الق ترآن ،يحي ت بتتن زيتتاد بتتن عبتتد اهلل الف تراء ،تحقي ت  :أحمتتد النجتتاتي وآختترون،

مصر ،دار المصرّية ،ط ،1كد.ت .
توي ،تحقيت  :إحستتان عبتتاس ،بيتتروت ،دار
 .125معجتتم ا(دبتتاء ،شتتهاب الت ّتدين الرومتتي الحمت ّ

اإلسْمي ،ط.1333 ،1
الغرب
ّ
العلميتة ،ط،1
بي ،عزيتزة باستتي ،بيتروت ،دار الكتتب
ّ
 .122المعجم المف ّ
صل ي الن ْحو العر ّ
1332م.
 .127معجتتم مقتتاييس اللُّغتتة ،أحمتتد بتن تتارس الترازي ،تحقيت  :عبتتد الستتْم هتتارون ،بيتتروت،
دار الفكر ،كد.ط 1373 ،م.

 .128المعجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين ،القاهرة ،دار الدعوة ،كد.ط  ،كد.ت .

طت اترزي ،كد.م  ،دار
 .123المغتترب تتي ترتيتتب المعتترب ،ناصتتر عبتتد الستتيد ،برهتتان الت ّتدين الم ل
بي ،كد.ط  ،كد.ت .
الكتاب العر ّ
ي ،تحقيت :
 .172مغني اللبيب عن كتب ا(عاريب ،عبتد اهلل بتن يوست بتن هشتام ا(نصتار ّ
ومحمد حمد اهلل ،دمش  ،دار الفكر ،ط1385 ،2م.
مازن المبارك،
ّ
 .171مفت تتاح العل تتوم ،يوست ت
1387م.

العلمي تتة ،ط،2
ب تتن أب تتي بك تتر الس تتكاكي ،بي تتروت ،دار الكت تتب
ّ

تي ملحتتم،
 .172المفصتتل تتي صتتنعة اإلع تراب ،محمتتود بتتن عمتترو الزلم ْخ لشتتر ّ
ي ،تحقي ت  :علت ّ
بيروت ،دار الهْل ،كد.ط 1333 ،م.
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عمتان،
 .173المفصل ي علم العر ّبية ،محمود بتن عمترو الزلم ْخ لشتر ّ
ي ،تحقيت  :ختر قتدارةّ ،
عمار ،ط2222 ،1م.
دار ّ
 .172مقابلة شخصية متع الشتاعر ا(ستتاذ التدكتور عبتد الختال العت ّ  ،يتوم الستبت ،بتتاريخ
2222/8/22م ،الساعة العاشرة ونص صباحا.
تي ت تتاخر
ويت تتة ت تتي شت تترح ش ت تواهد شت تتروح
ّ
 .175المقاصت تتد الن ْح ّ
ا(لفيت تتة ،ل
تي ،تحقي ت ت  :علت ت ّ
الع ْينت ت ّ
وآخرون ،كد.م  ،كد.ن  ،كد.ط  ،كد.ت .
 .172المقتصد ي شرح اإليضاح ،عبد القاهر الج ْر لجاني ،تحقي  :كتاظم المرجتان ،العت ار ،
منشورات و ازرة الثقا ة واإلعْم ،كد.ط 1382 ،م.
محمتد عبتد الختال عظيمتة ،بيتروت ،عتالم
محمد بن يزيد الم ابرد ،تحقيت ّ :
 .177المقتضبّ ،
الكتب ،كد.ط  ،كد.ت .
تي ،الق تتاهرة ،ش تتركة
تي ا(ندلست ّ
تي ب تتن موستتي المغرب ت ّ
 .178المقتط ت م تتن أ ازهتتر الط تتر  ،علت ّ
ا(مل ،كد.ط 1225 ،ه.
محمتد،
الجزولية ي الن ْحو ،عيس بن عبد العزيز
 .173المقدمة
ّ
الجزولي ،تحقيت  :شتعبان ّ
ّ
بي ،كد.ط  ،كد.ت .
كد.م  ،دار الغد العر ّ
محمتتد بتتن عصتتفور ،تحقي ت  :أحمتتد الج تواري ،عبتتد اهلل
تي بتتن متتؤمن بتتن ّ
 .182المقت ّترب ،علت ّ
الجبوري ،كد.م  ،ط1372 ،1م.
تاني ،تحقي ت  :إب تراهيم الستتامرائي،
تي بتتن عيس ت أبتتو الحستتن ّ
الرمت ّ
 .181منتتازل الحتترو  ،علت ّ
عمان ،دار الفكر ،كد.ط  ،كد.ت .
ُّ
حس تتان ،مص تتر ،مكتب تتة ا(نجل تتو المصت ترّية ،كد.ط ،
 .182من تتاهج البح تتث تتي اللغ تتة ،تم تتام ّ
كد.ت .
تي الن ْحتتو والصتتر  ،عبتتد اهلل الجت لتد ْيع ،بيتتروت ،مؤسستتة
 .183المنهتتاج المختصتتر تتي علمت ّ
الريان ،ط2227 ،3م.
ّ
علي
 .182موسوعة كشا اصطْحات الفنون والعلومّ ،
علي التهانوني ،تحقي ّ :
محمد بن ّ
دحروج ،بيروت ،مكتبة لبنان ،ط1332 ،1م.
ي ،تحقيت  :عبتد الكتريم
 .185موصل الطْب إل قواعد اإلعراب ،خالد بتن عبتد اهلل ْ
ا(زلهتر ّ
مجاهد ،كد.م  ،كد.ن  ،كد.ط  ،كد.ت .
محم تتد ب تتن أب تتي بك تتر ال تتدالئي ،تحقيت ت :
 .182نت تتائج التحص تتيل تتي ش تترح كت تتاب تست تهيلّ ،
بي ،بنغازي ،كد.ن  ،كد.ط  ،كد.ت .
مصطف الصاد العر ّ
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الس تتهيلي ،بي تتروت ،دار الكت تتب
 .187نت تتائج الفك تتر تتي الن ْح تتو ،عب تتد ال تترحمن ب تتن عب تتد اهلل ُّ
العلمية ،ط1332 ،1م.
ّ
 .188الن ْحو
 .183الن ْحو

ال ّشا ي ،محمود مغالسة ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1337 ،3م.
محمد عيد ،كد.م  ،مكتبة الشباب ،كد.ط  ،كد.ت .
المصف ّ ،

تي ،كد.ط ،
ْ .132
تي الع ارق ت ت ّ
نح ت تتو القت ت ترآن ،أحم ت تتد الجت ت تواري ،بغ ت تتداد ،مطبع ت تتة المجم ت تتع العلم ت ت ّ
1372م.
ُّ
تي الجتتارم ،ومصتتطفي أمتتين ،كد.م  ،دار
 .131الن ْحتتو الواضتتح تتي قواعتتد اللغتتة العر ّبيتتة ،علت ّ
مصرّية ،كد.ط  ،كد.ت .
 .132الن ْحو الوا ي ،عباس حسن ،مصر ،دار المعار  ،ط ،15كد.ت .
تعودية ،دار
عمار المهتدوي ،رابيتة ر يتع ،المملكتة العر ّبيتة الس ّ
 .133النحو والص ْر عند ابن ّ
كنوز إشبيليا ،ط2212 ،1م.
 .132الن ْحو وكتب التفسير ،إبراهيم ر يدة ،ليبيا ،دار الجماهرّية ،ط1332 ،3م.
محمتتد ا(نبتتاري ،تحقي ت  :إب تراهيم
 .135نزهتتة ا(لبتتاء تتي طبقتتات ا(دبتتاء ،عبتتد التترحمن بتتن ّ
السامرائي ،ا(ردن ،مكتبة المنار ،ط1385 ،3م.

 .132نظرات ي الجملة العر ّبية ،كريم الخالدي ،عمان ،دار صفاء ،ط2225 ،1م.
توي ،تحقيت  :عبتتد
 .137النكتتت الحستتان تتي شتترح لايتتة اإلحستتان ،أبتتو ّ
تي النحت ّ
حيتتان ا(ندلست ّ
الحسين ،الفتلي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1385 ،1م.

تيوطي ،تحقيت :
 .138همتع الهوامتع تي شترح جمتع الجوامتع ،عبتد الترحمن بتن أبتي بكتر الس
ّ
يقية ،كد.ط  ،كد.ت .
عبد الحميد هنداوي ،مصر ،مكتبة التو ّ
تفدي ،تحقيت ت  :أحم تتد ا(رن تتاؤوط ،وترك تتي
 .133الت توا ي بالو ي تتات ،ص تتْح ال ت ّتدين خلي تتل الص ت ّ
مصطف  ،بيروت ،دار إحياء التراث ،كد.ط 2222 ،م.
 .222و ي تتات ا(عي تتان وأنب تتاء أبن تتاء الزم تتان ،ش تتمس ال ت ّتدين أحم تتد خلك تتان ،تحقيت ت  :إحس تتان
عباس ،بيروت ،دار صادر ،كد.ط 1322 ،م.
السْمي ،تحقي  :صالح عباس ،وبشار معرو ،
محمد بن ار ع
 .221الو يات ،تقي ّ
الدين ّ
ّ
بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1222 ،1ه.
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