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  :والدّي الكرميني ، وفاء وخفض جناح  /إىل

  )هلُما ومد يف ُعمَريهما  رب اغفر(      

  زوجيت العزيزة أم عمر/ إىل 

  :فلذات أكبادي 
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  نور       

  غادة              

  سارة                      

  مصطفى                             

  إخويت األعزاء/ إىل 

  .حق  كل َمن يدل على اخلِري ويرفُض املساومَة على كلمةِ / إىل 

  أهدي عصارة جهدي..... مجيعاً  إليهم
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  شكر وعرفان
  

أن تبلــغ يب مــن احلمــد مــا أنــت أهلــه ، علــى مــا مكنــيت مــن دراســة جــزء  -اللهــم  -أســألك 

َأْوزِْعنِـي َأْن َأْشـُكَر {و  يسري من لغة كتابك الدليل إىل الرشـد الـذي هـي مـن الكتـاب أصـله ،
لــو حــق  ،)19النمــل، ( }لِــَدي َوَأْن َأْعَمــَل َصــاِلًحا تـَْرَضــاهُ نِْعَمَتــَك الِتــي َأنـَْعْمــَت َعَلــي َوَعَلــى َوا

أن يكتــب رســالتني ملــألت األوىل منهمـــا شــكراً وتقــديراً وعرفانــاً بــبعض اجلميـــل  لطالــب املاجســتري
ألســتاذي اجلليــل الــدكتور احلســن املثــىن عمــر الفــاروق الــذي منحــين مــن وقتــه الثمــني ،وأعطــاين مــن 

كما .ألسخياء  حىت تيقنت أن أخالق العلماء ، هي غريها عند باقي البشرجهده العظيم عطاء ا
أتقــدم بشــكري اجلزيــل لعضــوي جلنــة املناقشــة الــدكتور حممــد عبــد اهللا والــدكتورة مــرمي النعــيم داعيــاً 
املوىل أن يوفقهما إىل ما فيه خري العربية ،وحيتم علّي واجب الوفاء أن أزجي عميق شكري وعظيم 

األخ العزيز جاسم عيدان املعموري التدريسي يف جامعة كربالء ، الذي كان له قصب تقديري إىل 
السبق يف توفري اغلب مصادر ومراجع الرسالة إلغناء فصـوهلا ، وسـد ثغراـا ، ومل يـدخر جهـدا يف 
السؤال والتشجيع والدعم ن كي اكتب الرسالة ذا الشكل لتبلغ شأوها املطلوب وأواصـل املشـوار 

، فجــزاه اهللا عــين خــري اجلــزاء ،ومتعــه مبــا ميلكــه مــن اصــطبار احللــيم ،ورزانــة العــريب األصــيل مســتقبالً 
  . على كل شيء قدير وباإلجابة جدير -سبحانه  -،انه 

ويقتضـــي واجـــب االعـــرتاف باجلميـــل أن أســـجل أمســـى آيـــات الشـــكر ،وأرقـــى مراتـــب التقـــدير إىل 
 -ليبيـــا  -اآلداب والعلـــوم  جبامعـــة ســـرت  الـــدكتور شـــعيب السنوســـي العطشـــان التدريســـي بكليـــة

الذي فتح يل مكتبته ألل منها ما شئت من مادة علمية قيمة ختدم الرسالة  لتظهرها على أكمل 
  .وجه ، وفقه اهللا وأثابه عن العلم وأهله خرياً يف الدارين انه نعم النصري

لـوم بليبيـا ياسـر السـوداين ألفضـاله وأتقدم خبالص االحرتام واالمتنان ألمني مكتبـة كليـة اآلداب والع
  .والثواب اجلزيل انّه نعم ايب العظيمة اليت ال ميكن نسياا ، فدعائي له بالعافية

اــــزل  -أمــــا أخــــي الشــــيخ حممــــد جاســــم حممــــد فأســــجل لــــه الشــــكر والعرفــــان ،وابتهــــل إىل اهللا 
  .القرآن الكرمي  أن ميّد من عمره ،وميتعه بصفاء الذهن خدمة للعلم ،وللغة -املفضال

وال يسـعين يف هـذا املقـام أن أتناســى أفضـال منتسـيب عمـادة الكليــة ، والعـاملني يف كليـة الدراســات 
 العليا يف جامعـة أم درمـان اإلسـالمية ،ملـا أبـدوه مـن عـون وتسـهيالت ، فلهـم ولكـل مـن أسـدى ،

بـــالثواب ، واهللا  ابالـــذكر الطيـــب بـــاخلري ،والـــدعاء اـــ ولـــو حبـــرف واحـــد يف اجنـــاز هـــذا البحـــث ؛
  .املوفق



د 

  :ملخص الدراسة

دراسـة نحويـة وصـفية دالليـة فجـاء ) الجملة االسـمية فـي ديـوان الفـرزدق( تناولت الدراسة

ومـا  وأهـم التطـورات السياسـية فـي البصـرة، ، حيـاة الفـرزدق وشـعره الفصـل األول متنـاوالً 

وجـاء الفصـل الثـاني , الشـعررافقها من تقدم ثقافي انعكس إيجابًا على ريادة الشاعر فـن 

الجملــة العربيــة فــي اللغــة واالصــطالح ، ومستعرضــًا مفهومهــا الــداللي والتركيبــي  متنــاوالً 

 عند القدامى والمحدثين، وتم التطرق إلى الجمل االسمية التي ال محل لهـا مـن اإلعـراب

ـــا مـــن قـــدامى ومحـــدثين  ،والجمـــل التـــي لهـــا محـــل مـــن اإلعـــراب ومـــا ذهـــب إليـــه علماؤن

فتقــدم تعريــف المبتــدأ والخبــر  ،الجملــة االســمية المطلقــةوتنــاول الفصــل الثالــث  .أنهاشــب

 ثـــم  تقـــديم الخبـــر علـــى المبتـــدأ وجوبـــًا وجـــوازًا، ألنهمـــا أســـاس الدراســـة ومحـــور الكـــالم ،

وكــــذلك حــــذف المبتــــدأ والخبــــر جــــوازًا أو وجوبــــًا،  وعــــرض ألهــــم آراء النحــــاة بشــــأنهما،

وجــاء الفصــل الرابــع واألخيــر عــن  وأقســامه وأنواعــه ، ،واســتعراض لشــروط تعــدد الخبــر

 الجملة االسمية المقّيدة فتناول النواسخ الفعلية، وأفعـال المقاربـة وأفعـال القلـوب والتحويـل

التـي ) ال(، ثـم ) إن وأخواتها( النواسخ الحرفيةو ، )ال(و) ما(و) ليس( والجملة المنفية بـ ،

اتخذت من المـنهج الوصـفي التحليلـي منهجـًا لـي فـي وقد  , تنفي الجنس حقيقتها وعملها

الدراسة ؛ ألنه يصف الظواهر اللغويـة وصـفًا اسـتقرائيًا ، وهـو جهـة اشـتراك بـين حـاالت 

النافيــة ) ال(ورود خبــر : ومــن النتـائج التــي توصــل إليهــا البحـث هــو  االسـتعمال الفعليــة،

) ال(ة تمـــيم ال تـــذكر خبـــر للجـــنس مـــذكورًا فـــي مواضـــع عـــدة مـــن الـــديوان، علمـــًا أن قبيلـــ

النافيــة للجــنس، وهــذا الــرأي عكــس مــا جــاء فــي الــديوان ، حيــث جــاء خبرهــا فــي شـــعر 

الفرزدق وهو تميمي مذكورًا ومحذوفًا ومواطن ذكره أكثر من مـواطن حذفـه، وكـذلك كثـرة 

في شعر الفرزدق وهو تميمي، وهـذا يثبـت أن دخـول ) ما(الداخلة في خبر ) الباء(دخول

وبعــد ذلــك تــأتي خاتمــة تحــوي أهــم الحجازيــة، ) مــا(ال يخــتص بـــ) مــا(فــي خبــر  )البــاء(

النتـــائج والتوصـــيات التـــي يوصـــي بهـــا الباحـــث، ثـــم فهـــارس اآليـــات واألشـــعار، و قائمـــة 

  .المصادر والمراجع ثم قائمة المحتويات



ه 

ABSTRACT 
 

The study (nominal sentence in the Farazdak collection of poems ) 

study grammatical and descriptive semantic came first chapter He 

addressed the life of AL Farazdaq and his poetry, and the most 

important political developments in Basra, and the concomitant 

progress cultural reflected positively on the leadership poet art of 

poetry, and came second chapter He addressed the Arabic sentence in 

the language and terminology, and reviewing the concept of semantic 

and structural when ancient and modern, was addressed to the noun 

phrases that had no place to express and the phrases that had place to 

express, and went to our scientists and veterans from the old and new 

of them. The third chapter nominal sentence absolute, providing 

definition the Almubtdaa and the khabir because they based the study 

and the axis of speech, and then provide AL Khabir on the Al 

mubtdaa duty and permissible , and presenting the most important 

views grammarians on them, as well as deleting  AL mubtadda and 

AL khabir permissible or obligatory , and review the terms of the 

multiplicity of AL khabir, and its divisions and types, and came fourth 

quarter The latest report on wholesale restrictive nominal handled 

copyist actual, Actions approach and Actions of hearts and 

conversion, and (MA) and (LA) which like (Laise), as well as copyist 

literal (Inne and her sisters), then (LA) which denies the source reality 

and work, has been taken from the descriptive analytical method 

approach me in the study; because it describes the phenomena of 

language and description inductively, a hand involvement between 

use cases actual, and the findings of the research is: Rod AL khabir 

(LA) precluding the genus mentioned in several places of the Divan, 

noting that the tribe Tamim not remember AL khabir (MA) precluding 

the genus, and this opinion contrary to what came in the Cabinet, as 

he came to someone else felt at AL Farazdaq a Tamimi mentioned and 

omitted and citizen mentioned more than citizen deleted, as well as 

the large number of entry (Alba) involved in the AL khabir (MA) in 

the poetry of AL Farazdaq and he is Tamimi, and this proves that the 

entry (Alba) in AL khabir (MA) does not apply to (MA) which comes 

from AL Hejaz, and then comes a conclusion containing the main 

findings and recommendations recommended by the researcher, then 

indexes verses and poems, and a list of sources and references and a 

list of contents. 



و  

  :املقدمة
 

الحمــد هللا الــذي خصــنا بكتابــه، وألهمنــا تــدّبر دالالتــه وآدابــه، وأفــض اللهــم صــلواتك علــى 

محمــد المبـــرز فــي لســـنه وفصــل خطابـــه ، وعلــى مـــن ســبق ونصـــر مــن آلـــه وأصـــحابه، 

  :وبعد

وقـد كانـت  ال تخفى علـى أحـد أهميـة الشـعر العربـي فـي حفـظ اللغـة العربيـة وصـيانتها ،

األساس الذي قامت عليه دراسـة النحـو العربـي بعـد آيـات القـران النصوص الشعرية هي 

  .الكريم

ولكــن كتــب النحــو لــم تعتمــد إال القليــل مــن الشــواهد الشــعرية علــى الــرغم مــن أّن مســاحة 

الشــعر العربــي واســعة شاســعة ،وأن هــذه الشــواهد تتكــرر بعينهــا فــي جميــع كتــب النحــو ، 

للشعر العربي القديم للوقوف على شـواهد جديـدة  وكان هذا مدعاة لدراسة نحوية متكاملة

، فضـــًال علـــى الشـــواهد التـــي ذكرتهـــا كتـــب النحـــو مـــن أجـــل دعـــم القواعـــد التـــي وضـــعها 

  .النحاة ، وهذه الشواهد المضافة تفتح بدورها أبوابًا في االستعمال اللغوي 

دراســـة نحويـــة  -الجملـــة االســـمية فـــي ديـــوان الشـــاعر الفـــرزدق : ( إن موضـــوع البحـــث 

،ويشكل ديوان الشـاعر المـادة الرئيسـة لهـذا البحـث ، ويقـوم البحـث علـى ) وصفية داللية

واسـتعنت بـديوان الفـرزدق طبعـة  نص ديوان الفرزدق بشرح وجمع وضبط إيليا الحـاوي ،

  ).ت.د(م ، وطبعة دار صادر ببيروت 1968دار الكتب العلمية ببيروت 

نـــال شـــعر الفـــرزدق اهتمامـــًا بالغـــًا مـــن قبـــل النحـــاة ، باعتبـــاره مـــن الشـــعراء الـــذين يحـــتج 

والبالغــة ، والنحــو ، والتصــريف ؛ألن شــعر  بشــعرهم ،وقــد استشــهد بشــعره فــي الغريــب ،

فهــم كــالم ممــا يســاهم فــي  هــذا الشــاعر بحــر زاخــر بالقضــايا النحويــة واللغويــة واألدبيــة،

وصــياغة التعبيـرات فيــه ،وفـق مــا تقتضــيه  ،،والوقــوف علـى طرائــق تـأليف الجمــل العـرب

لـوال : "يقـول) هـ182ت (معاني الكالم ، ودالالت أساليب النظم، وكان يونس بن حبيب 



ز 

، وهـــذا القـــول خيـــر دليـــل علـــى أهميـــة شـــعر )1("شـــعر الفـــرزدق لـــذهب ثلـــث لغـــة العـــرب

ة والنحويــة، ممــا دعــاني لدراســة هــذا الشــاعر بالــذات دون الفــرزدق فــي الدراســات اللغويــ

  .غيره 

فهو يعمـد إلـى مرحلـة  وقد اتخذت من المنهج الوصفي التحليلي منهجًا لي في الدراسة ،

بعينها من لغة بعينها ، أو ظاهرة من الظواهر اللغوية فيصـفها وصـفًا اسـتقرائيًا ، ويتخـذ 

فــي هــذا االســتقراء ويســميها قواعــد ، فالقاعــدة  النــواحي المشــتركة بــين المفــردات الداخلــة

  .)2(في الدراسة الوصفية ليست معيارًا،وٕانما جهة اشتراك بين حاالت االستعمال الفعلية 

لمراجــع التــي وثبــت بــأهم المصــادر وا وخاتمــة ، ومقدمــة ، ،يشــمل البحــث أربعــة فصــول

اكتفيــت بــذكر و  ،حــق ألنمــاط النصــوص موضــع االســتدالل، مــع ملاعتمــدتها فــي الدراســة

  .، وأحيانًا ثالثة  لكل نمط نحويشاهد واحد أو شاهدين

أهــــم و  بعــــض الجوانــــب المضــــيئة مــــن حياتــــه بحثــــت فــــي الفصــــل األول بمبحثــــه األول 

الثــاني تناولــت شــعره وأهــم فنونــه  وفــي المبحــثات السياســية والثقافيــة فــي عصــره، التطــور 

فـي المبحـث األول تطرقـت إلـى ف ،غةفي الل الشعرية ، ودرست في الفصل الثاني الجملة

ومفهومهـا عنـد  ومفهـوم الجملـة فـي التـراث النحـوي، مفهومها وأقسامها لغًة واصـطالحًا ،

، أمــا المبحــث الثــاني فقــد يين، والمفهــوم التركيبــي والــدالليوعنــد الغــرب ،المحــدثين العــرب

مـــن  هـــا محـــل محـــل لهـــا مـــن اإلعـــراب والجمـــل التـــي لال خصصـــته لدراســـة الجمـــل التـــي

، وخصصــــت الفصــــل الثالــــث لدراســــة الجملــــة االســــمية المطلقــــة فتناولــــت فــــي اإلعــــراب

المبحــث األول تعريــف المبتــدأ والخبــر والمبحــث الثــاني تنــاول تقــديم الخبــر علــى المبتــدأ 

وجوبًا وجوازًا ،أما المبحث الثالث فقد خصصته لحذف المبتدأ والخبـر جـوازًا أو وجوبـًا ، 

، ت فـي المبحـث الخـامس أقسـام الخبـر علـى تعـدد الخبـر ، وبحثـواشتمل المبحث الرابع 

، أمـا الفصـل الرابـع فخصصـته لدراسـة  مبحث السادس وقـوع الخبـر شـبه جملـةوتضمن ال

                                                 

تــاريخ األدب : ســمير جــابر ، الطبعــة الثانيــة ، دار الفكــر ، بيــروت ، وانظــر : ، تحقيــق  398/  10األغــاني ،ألبــي فــرج األصــفهاني ، )1(

 . 321/  1، والبيان والتبيين ،  212/  1العربي لبروكلمان ،

  .24اللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور ، تمام حسان ، : انظر) 2(



ح 

وأفعـــــال  الجملـــــة االســـــمية المنســـــوخة ، حيـــــث تضـــــمن مبحثـــــه األول النواســـــخ الفعليـــــة ،

وتحــدثت  ،)ال(و) مــا(و ) سلــي(والجملــة المنفيــة بـــ المقاربــة ، وأفعــال القلــوب والتحويــل ،

  .التي تنفي الجنس) ال(و) إّن وأخواتها (في المبحث الثاني عن النواسخ الحرفية 

وبعــــد هــــذا العــــرض المــــوجز لفصــــول الرســــالة ، اعتمــــد البحــــث فــــي التحليــــل علــــى آراء 

 النحــويين واللغــويين القــدماء والمحــدثين ،واهــم المصــادر القديمــة التــي اعتمــدت عليهــا ،

،والمقتضـــب ) هــــ 180ت(ا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر كتـــاب ســـيبويه وأخـــص منهـــ

، والخصــائص ) هـــ 316ت (، واألصــول فــي النحــو البــن الســراج ) هـــ 280ت (للمبــرد 

، وثمــة مصــادر أخــرى أفــدت منهــا ولــم تكــن أساســية لكونهــا ) هـــ 392ت ( البــن جنــي 

) هــــ 643ت ( شـــرح المفصـــل البـــن يعـــيش: نقلـــت عـــن أهـــم كتـــب النحـــو األولـــى مثـــل 

  .وغيرها) هـ911ت (،وهمع الهوامع للسيوطي 

ت (معــاني القـرآن للفــراء: وقـد اسـتعنت بمصــادر عـدة فــي مجـال الدراسـات القرآنيــة منهـا 

  . وغيرها ) هـ 310ت ( وٕاعراب القرآن للزجاج ) هـ207

حـــروف :كمــا اعتمـــدت علـــى المصــادر التـــي تناولـــت الحـــروف ومعانيهــا ودالالتهـــا مثـــل 

،ورصــف المبـــاني ) هـــ384(،ومعــاني الحـــروف للرمــاني ) هـــ340ت(ي للزجــاجي المعــان

  .وغيرها) هـ749ت(،والجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ) هـ702ت(للمالقي 

وكان للدراسات اللغوية والنحويـة الحديثـة نصـيب كبيـر فـي بنـاء هـذا البحـث حيـث أفـدت 

ة معناهـا ومبناهـا للـدكتور تمـام حسـان اللغـة العربيـ: من عدة مراجع أخص بالذكر منهـا 

،وٕاحياء النحو للدكتور إبراهيم مصـطفى ،ومـن أسـرار اللغـة للـدكتور إبـراهيم أنـيس ،وفـي 

للــــدكتور مهــــدي المخزومــــي ، ومعــــاني النحــــو للــــدكتور  -نقــــد وتوجيــــه -النحــــو العربــــي 

فاضـــل الســـامرائي ، وخصـــائص التراكيـــب للـــدكتور محمـــد محمـــد أبـــو موســـى، وٕاعـــراب 

 .جمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة وغيرها ال

 

 

  



ط 

  :أهداف البحث 

يهـــدف البحـــث إلـــى دراســـة بنـــاء الجملـــة االســـمية فـــي شـــعر الفـــرزدق ، فيتنـــاول الجملـــة 
االســمية وتركيبهـــا وتوزيعهـــا إلـــى أنماطهـــا المختلفــة علـــى وفـــق نوعهـــا ، وبحـــث القضـــايا 

ألنماط من حيث أجزاؤها ، وما يطـرأ عليهـا اإلعرابية والوصفية والداللية ، وطبيعة هذه ا
مــن تقــديم وتــأخير ، وٕاضــمار ، وحــذف ، وتعريــف ، وتنكيــر ، وداللــة ، كمــا يهــدف إلــى 
دراســة المعــاني العامــة فــي الجملــة االســمية ، ومــا تؤديــه هــذه المعــاني بحســب اخــتالف 

  .أدوات التعبير كأدوات النفي والتوكيد وغيرها

اة لمعرفة مدى اإللتقاء بين مـا قـرره النحـاة مـن قواعـد وأحكـام واستشهد البحث بآراء النح
، وبــين الواقــع النحــوي للــنص ،وقــد اعتمــد البحــث فــي التحليــل علــى مــا توصــل إليــه علــم 

  .،وأنماطها المتعددة ،ووجوهها اإلعرابية ) الجملة االسمية ( اللغة الحديث في دراسة

  :الدراسات السابقة 

فــي الجملــة االســمية فقــد جــاءت فــي رســائل وأطــاريح جامعيــة أمــا عــن الدراســات الســابقة 
مختلفة،وكان لزامًا علي االطالع على بعض منها ؛ألنها اهتمت بشرح الشـواهد النحويـة 
وٕاعرابهـا، وهـي تلقــي ضـوًء جديــدًا فـي قضــايا نحويـة ودالليــة كثيـرة  فأفــدت مـن بعضــها، 

  :ومنها 

،أطروحـــة دكتـــوراه أميـــرة علـــي توفيـــق، الجملـــة االســـمية عنـــد ابـــن هشـــام األنصـــاري  -1
  .م1971

فـــي شـــعر عبـــاس بـــن األحـــنط ، أســـماء عبـــد  -دراســـة تطبيقيـــة  -الجملـــة االســـمية  -2
  .م2007العزيز أحمد ، رسالة ماجستير، 

  .م2008أميرة أبكر خليل ، رسالة ماجستير،  –الجملة االسمية في شعر الشنفرى  -3

س الحمـداني ، لمحمـود إبـراهيم عثمـان، أطروحـة والجملة االسمية في ديوان أبي فرا -4
  .م2008دكتوراه 
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  الفصل األول

  الفرزدق حياته وشعره

  

  

  حياته :املبحث األول -

•  
ً
  .شخصيته ومنزلته: أوال

•  
ً
  .)هـ114(سية والثقافية يف البصرة حىت عام التطورات السيا:ثانيا

  شعره: املبحث الثاني  -

•  
ً
 .شعره: أوال

•  
ً
  .أهم فنونه الشعرية: ثانيا
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  املبحث األول

  :شخصيته ومنزلته  :أوالً 

ام بــن غالــب بــن صعصــعة بــن ناجيــة بــن عقــال بــن ســفيان بــن دارم بــن مجاشــع هــو همــ

فــي أســرة لهــا  ، )رضــي اهللا عنــه(ولــد فــي خالفــة عمــر بــن خطــاب  ،)1(وعــرف بــالفرزدق

 ذاكــراً  ، )كــرم اهللا وجهــه(وفــي صــباه أخــذه أبــوه إلــى اإلمــام علــي  ،)2(شــأن كبيــر فــي تمــيم

جعلـه ابـن سـالم فـي الطبقـة اإلسـالمية  ،)3(تفوقه في قول الشعر فنصحه أن يعلمـه القـرآن

فحين هجـا  ، واضحاً  وفي حياة الفرزدق انعطافات مهمة أثرت في حياته تأثيراً . )4(األولى

ممـا اضـطره للهـرب  ،شكوه عند الوالي زيـاد بـن أبيـه الـذي الحقـه  ،بني نهشل وبني فقيم 

وٕان  ،)6(يـه عـاد إلـى البصـرةوحين توفي زيـاد بـن أب ،)5(إلى الحجاز واالستقرار في المدينة

  .)7(قد أثر في شعره ومنحه سمات جديدة بفعل تأثره ببيئة مترفة ، استقراره في المدينة

ولتـه أمـر زواجهـا  ،ومن االنعطافات األخرى في حياته زواجه مـن النـوار وهـي ابنـة عمـه 

ي الحجـاز إلـى عبـد اهللا بـن الزبيـر فـ فنفرت منه ولجأت ، فأشهد الناس على الزواج بها، 

وعلــى الــرغم مــن أن النــوار قــد أنجبــت مــن الفــرزدق   .)8(إال أن الفــرزدق تبعهــا وأعادهــا ،

وقــد تــزوج  نهمــا ظــل قائمــا حتــى انتهــى بــالطالق،إال أن الخــالف بي ، األبنــاءالعديــد مــن 

ولــم يكــن ســبب خالفــه معهــا ســوى التفــاوت بــين تقــى  ،العديــد مــن النســاء قبــل أن يطلقهــا

                                                 
دق�ة ،وب�ه س�مي الرج�ل ، الرغيف ، وقيل فتات الخبز ،وقي�ل قط�ع العج�ين ، واحدت�ه ف�رز : الفرزدق : في اللسان ) 1(

  .وقيل سمي به لغلضه وقصره
؛ 6/226الج�احظ ، : ؛ الحيوان437، 297طبقات فحول الشعراء ص :للمزيد عن أسرة الفرزدق وأخباره ، انظر ) 2(

  . 482، 1/471الشعر والشعراء ، ابن قتيبة 
  .283 /21ا@غاني ، ) 3(
محم�ود محم��د ش��اكر ، دار المع��ارف :  تحقي��ق، ) ھ��ـ231ت (طبق�ات فح��ول الش��عراء ، محم�د ب��ن س��Bم الجمح�ي ) 4(

  . 298م ، 1952للطباعة والنشر ، القاھرة ، 
  .19/31؛ ا@غاني    2/101،108تاريخ الرسل والملوك ،) 5(
  .2/108تاريخ الرسل والملوك، ) 6(
  .134م ، 1977شاكر الفحام ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة اQولى ، .الفرزق ، د )7(
، المطبع��ة الخيري��ة ) ھ��ـ619ت (رح المقام��ات الحريري��ة أب��و العب��اس احم��د ب��ن عب��د الم��ؤمن القيس��ي الشريش��ي ش�) 8(

  .123،  122 /1ھـ ،1306مصر ، الطبعة ا@ولى ، 
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آخـر  كما شكلت المناقضة مـع جريـر منعطفـاً . )1(جل ماجن سليط اللسانامرأة صالحة ور 

 ،واسـتثارت النسـاء نخوتـه، إذ نال جرير من نساء قومـه فاستصـرخنه ، في حياة الفرزدق 

اللســـانية بـــين  ، انـــدلعت الحـــربهم ابحســـوأن الفـــرزدق يشـــعر انـــه المـــدافع عـــن قومـــه  وأل

  .)2(ت الفرزدقولم يطفئ نار تلك الحرب  غير مو  ،الشاعرين

 ؛ ألنــه شــاعرها وكــان الفــرزدق النــاطق الوحيــد باســم تمــيم لــدى الخلفــاء واألمــراء األمــويين

غير أن الفرزدق ظل متباعدا عن قصر الخالفة في دمشـق والحجـاز فـي بدايـة  ،)3(األول

بســبب الخــالف الــذي قــام بينــه وبــين  ضــطرارياً ا، وكــان اتصــاله بــابن الزبيــر بدايــة حياتــه 

 99ــ 96(ويبـدو أن السياسـة المعتدلـة التـي اتبعهـا سـليمان بـن عبـد الملـك  ، زوجته النـوار

وكانــت فــي مقدمــة األســباب التــي جعلــت الفــرزدق  ،)4(واإلصــالحات التــي قــام بهــا ، )هـــ

وهــذا مــا يفســر مــدائح الفــرزدق لســليمان بــن عبــد الملــك  ،وقومــه يرضــون بالعهــد الجديــد 

وكــان قســم مــن الخلفــاء والـــوالة  ، )5(ء الــذين تلــوهلوفادتــه علــى الخلفــا التــي كانــت مفتاحــاً 

فـالفرزدق حـين مـدح الحجـاج  ، وغيرهم من رجـال الدولـة يبـدون آراءهـم بالشـعر وينقدونـه 

  : قائالً 

  )6( ُعقوبـََتُه ِإّال َضعيٌف َعزاِئُمه       الَحّجاَج َوالِجن تـَتقي  َوَمن يَأَمُن 

  )7(. ةالطفل والخشبتخاف   ،رأن الطي مؤكداً احتج الحجاج 

                                                 
؛ آمالي 361، 21/360؛ ا@غاني ،  475،  473؛ الشعر والشعراء ، 209، 1/208للمزيد انظر البيان والتبيين ، ) 1(

  .63المرتضى ، 
  .وما بعدھا   241م  ، 1954تاريخ النقائض في الشعر العربي ، احمد الشايب ، القاھرة ، ) 2(
  . 47م ،  1996الفرزدق بين هللا وابليس ، خليل شرف الدين ، دار الھBل ، بيروت ، ) 3(
م، نظ�رة تاريخي�ة 717ـ  715،ھـ 99ـ  96 -خBفة سليمان بن عبد الملك (مجلة التربية والعلم ،خليل شاكر حسن ) 4(

  .124ـ  89، ص  1987، جامعة الموصل العدد الخامس، تشرين أول )نقدية
ش�عر الف�رزدق الموج�ه للحك�ام، : للمزيد عن اتصال الفرزدق بخلفاء بني أميّة ووQتھم وعمالھم ومدح�ه لھ�م انظ�ر) 5(

  .م  1994معة البصرة عبد الحسن مھلھل، دراسة موضوعية فنية ، رسالة ماجستير على اaلة الكاتبة جا
عب���د هللا ب���ن إس���ماعيل الص���اوي،مطبعة الص���اوي الق���اھرة ،الطبع���ة : تحقي���ق، ش���رح و 533دي���وان الف���رزدق ، ) 6(

  .م1968، دار الكتب العلمية بيروت، وضبطه وقدم له ا@ستاذ علي فاعورأو ديوان الفرزدق شرحه  م، 1936ا@ولى،
علي محم�د البج�اوي ومحم�د :  تحقيق، ) ھـ395ت ( بن سھل العسكري الصناعتين ، أبو ھBل الحسن بن عبد هللا) 7(

م ، 1952ھ�ـ ، 1371أبو الفض�ل ، الق�اھرة ، دار إحي�اء الكت�ب المص�رية ، الب�ابي الحلب�ي وش�ركاؤه ، الطبع�ة ا@ول�ى 
101.  
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إذ ذكــــر  ، اآلراء النقديــــة فــــي شخصــــية الفــــرزدق نوحملــــت إلينــــا كتــــب التــــراث الكثيــــر مــــ

لـه  ، شـريف اآلبـاء كـريم البيـت"..... أن الفرزدق كان ، )هـ 436ت (الشريف المرتضى 

  )1(..." ه مآثر ال تدفع ومفاخر ال تجحد وآلبائ

  )2(.."سيد جواد فاضل وجيه"..... أنه ب ، )هـ 852ت (كما وصفه ابن حجر العسقالني 

  )2(.."وجيه

ودارم بطــن مشــهور مــن بطــون تمــيم وقــد ورد ذكــر  ، الفــرزدق تميمــي دارمــي  مجاشــعي 

وذلـك الـذكر يـدل علـى منزلـة  الـدارميين  ، )3(رجالهم في كتب التاريخ قبـل اإلسـالم وبعـده

الخليفـة األمـوي  أمام وكان الفرزدق يدرك منزلة قومه حين وقف مفتخراً ، في قبيلتهم تميم 

وأســود  ،أنــا مــن قــوم مــنهم أوفــى العــرب :" قــائال  ، )هـــ99ـ  96(ســليمان بــن عبــد الملــك 

  )4("وأشعر العرب، وأفرس العرب  ،وأحلم العرب  ،وأجود العرب  ،العرب 

شــأن فــي التصــدي لظــاهرة وأد البنــات فــي الجاهليــة  ، )صعصــعة(وكــان  لجــد الفــرزدق 

وقــد فخــر الفــرزدق بمــا فعلــه جــده صعصــعة فــي قصــيدته  ، )5(ومنــع هــذه العــادة فــي تمــيم

  : التي أولها 
  ُد الَغيثَــــيِن َصعَصــــَعُة الــــذيأَبــــي َأَحــــ

ـــــاِت الوائِـــــديَن َوَمـــــن ُيِجـــــر   َأجـــــاَر بَن
  

  َمتـــى ُتخِلـــِف الَجـــوزاُء َوالـــَنجُم يُمِطـــرِ   
  َعلـــــى الَفقـــــِر يَعَلـــــم أَنـــــُه َغيـــــُر ُمخَفـــــرِ 

  

  :وقوله

                                                 
محم�د أب�و :  قتحقي�، ) ھ�ـ436ت (، عل�ي ب�ن الحس�ين الموس�وي ) غ�رر الفوائ�د ودرر القBئ�د(أمالي المرتضى ، ) 1(

  . 62م ، 1954الفضل ابراھيم ، القاھرة ، 
  .199،  198 /6ھـ ، 1329، حيدر اباد ، ) ھـ852ت (لسان الميزان ، ابن حجر العسقBني ) 2(
؛ ا@غ��اني ،  3/332؛العق��د الفري��د ،   336  /1البي��ان والتبي��ين ، : للمزي��د ع��ن دارم ورجالھ��ا وأخبارھ��ا ، انظ��ر) 3(

؛ اhص��ابة ف��ي تميي��ز أخب��ار  184ـ  2/182؛ العم��دة ، 89؛ فت��وح البل��دان ،  11/28ا@ش��راف ، ؛ أنس��اب  21/319
  . 3/245الصحابة ،

  .3/427؛ شرح نھج البBغة ،  2/193العقد الفريد ،) 4(
؛حماس��ة 471؛ الش��عر والش��عراء  25 /7الطبق��ات الكب��رى ، : للمزي��د ع��ن أخب��ار صعص��عة ج��د الف��رزدق ، انظ��ر) 5(

؛ 2/28؛ آم�الي المرتض�ى ، ق  27،  11/26؛ أنس�اب ا@ش�راف ،  306،   302، 1/300؛ ا@غاني  176البحتري ، 
   1/107؛خزانة ا@دب  مج، 245 /3؛اhصابة ، 3/426شرح نھج البBغة، 
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  َبنــاُت َوِإذ ُهــمُ َعلــى حــيَن ال ُتحيــا ال
  

  )1(ُعكوٌف َعلـى األَنصـاِب َحـوَل الُمـَدورِ    
  

ووردت عنـــه  ، أمـــا أبـــوه فقـــد كـــان ســـيد قومـــه ومـــن رجـــاالت العـــرب الـــذين عرفـــوا بكـــرمهم
  :  وقد ذكر الفرزدق كرم أبيه قائالً  ، )2(روايات عديدة تشير لذلك

  َوإذ َنَحَبــت َكلــٌب علــى الّنــاِس أيـُهــم
  مــــــــن نِــــــــزاٍر ُذؤابــــــــةٌ علــــــــى نـََفــــــــرٍُهم 

  فلم َيجُل عن أحسـاِبِهم غيـُر غالـبٍ 
  

  أَحـــــــــــق بتـــــــــــاِج الماجـــــــــــِد الُمَتَكـــــــــــرمِ   
  وأهــــــُل الَجــــــراثيِم الــــــذي لــــــم تـَُهــــــدمِ 

  )3( جــــرى بعنــــاني كــــّل أبلــــَج ِخضــــرمٍ 
  

أورثـت الفـرزدق  ،لهـا بالبنـان لك المآثر وتلك المواقف التـي يشـارإن ذلك النسب الكريم وت
حظـــي الفـــرزدق  ،مـــع هـــذا النســـب وتلـــك المـــآثر  وتجاوبـــاً  ،لـــى حـــد بعيـــد بقومـــه إ اعتـــداداً 

وحين سجنه مالك بن الجارود عد أحد نـزالء السـجن  ،)4(باحترام اآلخرين في إطار القبيلة
  .)5(وذلك عار على قومه

يعتـز بـه فـي  اً حّيـ منهـا جانبـاً  وٕاذا كان الفرزدق يفتخر بقومه ومـآثرهم قبـل اإلسـالم جـاعالً 
ولعــل ذلــك الولــع بالجاهليــة وتقاليــدها وعنفوانهـــا  ،فهــو يعتــز بواقــع جــاهلي  ،مــه حيــاة قو 

وشـعور  ،في مواجهـة الحيـاة الجديـدة بكـل مقتضـيات تلـك المواجهـة  مضاداً  يعكس شعوراً 
  .)6(ووجوه الحياة الجديدة فيها، بالغربة والقلق إزاء تلك النقلة الحضارية البعيدة 

فقــد ورث  ،الجاهليــة فــي ظــل تلــك األســرة العريقــة العتيــدة  ومثلمــا تعلــق الفــرزدق بعــادات
 ،رجــل مثلــه عــاش فــي كنــف صعصــعة وغالــبطبيعيــا ل بــالنفس كــان إفــرازاً  شــديداً  اعتــزازاً 

فحــين تقــرب مـــن  ،عــن الخلفــاء وأجــدادهم مــن بنــي أميــة  فهــو ال يجــد آبــاءه يقلــون شــأناً 

                                                 
  .329صنم كان يعبد في الجاھلية ، ديوان الفرزدق ،:المدور ) 1(
؛ ذيل ا@مالي  21/306، ؛ ا@غاني ، 417قائض جرير والفرزدق نظر ن:للمزيد عن أخبار غالب أبي الفرزدق ، ا) 2(

؛ ش��رح نھ��ج  436، 435؛ نزھ��ة ا@لب��اء ، 11/34؛ أنس��اب ا@ش��راف  466؛ معج��م الش��عراء ،  52،54والن��وادر ، ، 
  .4/478، 2/511البBغة ، 

  .529التراب يجمع حول أصل الشجرة ، ديوان الفرزدق ، :الواحدة جرثومة : الجراثيم) 3(
مث��ال تل��ك المكان��ة ا@بي��ات الت��ي بع��ث بھ��ا إل��ى تم��يم ب��ن زي��د hع��ادة اح��د ال��ذين يعيل��ون ام��رأة عج��وزا م��ن ج��يش ) 4(

  . 21/354الفتوحات في الھند ، انظر ا@غاني  ، 
س�بق اhش�ارة إل�ى أس�باب س�جن مال�ك ب�ن الج�ارود للف�رزدق ، للمزي�د ع�ن الح�وار ال�ذي دار ب�ين الف�رزدق وأح�د ) 5(

  339طبقات فحول الشعراء ، : ي السجن ، انظرالنزQء ف
  363،  362م ، 1975في الشعر اQسBمي واQموي ، عبد القادر القط ، دار النھضة العربية ، بيروت ، ) 6(
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معـــه حـــين  شـــديداً  ف موقفـــاً وقـــ ، )هــــ99 - 96(الخليفـــة األمـــوي ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك 

  : أفتخر بنفسه قائال 
  )1(ما َحَمَلت ناَقٌة ِمن سوَقٍة رَُجالً       ِمثلي ِإذا الريُح َلفتني َعلى الكورِ 

ثــة تكشــف لنــا بجــالء شــدة اعتــزاز دإن هــذه الحا ،)2(يكمــل قصــيدته وهــو واقــف نورفــض أ
ق ألمر سـليمان هـو بحـد  ذاتـه فإن رفض الفرزد ،الفرزدق بنفسه واعتداده بشرف  قبيلته 

بغــض  ، غيــر أن اعتــزاز الفــرزدق بنفســه جعلــه يــرفض هــذا األمــر  ،يمثــل تحــديا للخليفــة 
كمــا للفــرزدق موقــف آخــر مــع ، النظــر عمــا يمكــن أن يســفر عنــه هــذا الــرفض مــن نتــائج 

  .)3(ر بأبيه ونارهالخليفة نفسه حين طلب منه أن يمدحه ففاجأه الفرزدق باالفتخا
 ، الم اعتــزازه الشــديد بنفســه حرصــه علــى أن يظــل لــه نصــيب معلــوم مــن القصــيدةومــن معــ

ومثال ذلك رائيته التي امتدح بها الوليـد بـن عبـد  ،وكان يسعى لتحقيق ذلك بشكل جريء 
إذ افتـــتح هـــذه القصـــيدة بـــالفخر بنفســـه ، التـــي شـــكا مـــن خاللهـــا جبـــاة الصـــدقات  ،الملـــك

  .)4(وبعشيرته دارم 
أحــس مــن خاللــه أن  الفــرزدق بنفســه وٕاحساســه بالشــرف والمنعــة حــداً  ووصــل أمــر اعتــزاز

وخيـر مـا يـدل  ،من الصعب عليه أن يخضع لمؤثرات الموت النفسية فهو أرفـع مـن ذلـك 
  : إذ يقول، القصيدة التي رثا بها بنيه  ، على هذا التوجه لديه

  

  ال تحســــبا  أنّنــــي تضعضــــَع جــــانبي
ـــــــــرِة ُصـــــــــرُعوا ـــــــــأعالِم الجري   بنـــــــــي ب

  

  ِلفقــِد أمــريٍء لــو كــاَن غيــري تضعضـــعا  

  )5(وكـــل أمـــريٍء يومـــاً ســـيأخُذ َمضـــِجعا
  

                                                 
كما يشير المحقق إلى أن القص�يدة قيل�ت ف�ي م�دح  ،....)ما حملت ناقة من سوقة رجB( ورد ھذا البيت في الديوان ) 1(

  .190،  189ديوان الفرزدق ، : انظر الحبل،: الكور الملك ،يزيد بن عبد 
  .3/29شرح نھج البBغة ،: لBطBع على تفاصيل الحادثة ،انظر) 2(
  .60،61، 1أمالي المرتضى ، ق) 3(
، 306ـ� 2/301محم�د عب�د العزي�ز الكف�راوي ، . تاريخ الشعر والشعراء في ص�در اhس�Bم وعص�ر بن�ي أمي�ة ، د) 4(

  .248قصيدته في ديوانه ، : عتزازه بنفسه انظرومن معالم ا
  .355ديوان الفرزدق ص ) 5(
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ومـــن غيـــر المســـتبعد أن يكـــون ذلـــك االعتـــزاز بـــالنفس والشـــرف اللـــذين يمـــآلن نفســـه كانـــا 
فـــالفرزدق يـــأبى البكـــاء والعويـــل اللـــذين يوحيــــان  ،الـــدافع وراء عـــدم رثـــاء مطلقتـــه النـــوار 

  .)1(تة أعدائه وحساده بضعف الرجل ويجران عليه شما
فقـد ذكـر  ،إلـى فسـقه وفجـوره  وافأشـار  ، )2(وتناول النقاد جانبا آخر من شخصية الفـرزدق

... وكــان زيــر غــوان ، وهــذا الفــرزدق كــان مشــتهرا بالنســاء "... ، )هـــ255 ت( الجــاحظ 

كمــا أشــار الشــريف المرتضــى  ، )4( )هـــ 156ت(كمــا شــاركه أبــو الفــرج األصــفهاني  ،)3("

علــى أنــه لــم يكــن خــالل فســقه  : "......إال أنــه يســتدرك قــائال  ،إلــى فســقه ) هـــ 436 ت(

ومـــن يتطلـــع إلـــى مصـــادر دراســـته يجـــد  ، )5("ألمـــره عـــن الـــدين جملـــة وال مهمـــالً  منســـلخاً 
حتــى بلــغ األمــر أن يطــرد مــن  ، العديــد مــن اإلشــارات إلــى فســقه وتعــره ومتعــه الحســية 

                                                                                             .)6(با من زياد بن أبيهالمدينة بعد أن التجأ إليها هر 
فهــو لــم  ، غيــر أن الروايــات المتــأخرة فــي حيــاة الفــرزدق تشــير إلــى نزوعــه إلــى اهللا وتوبتــه

إذ كــان يــأنس  ، والزهــدإنمــا يســاير أهــل النســك  ،الخمــر ييعــد يرتــاد دور القيــان وال يحتســ
وقــد ســافرا معــا إلــى المدينــة  ،كمــا كــان بســر يــأنس إليــه ،)7( )بســر بــن ســعيد المزنــي(إلــى 

وحـــين كـــان  ، )8(وأشـــار بشـــر إال أنـــه وجـــد فـــي الفـــرزدق خيـــر رفيـــق فـــي الســـفر ،المنـــورة 
 ، مــع الحســن البصــري فــي مكــان واحــد أيــام خالــد بــن عبــد اهللا القســري  الفــرزدق مســجوناً 

                                                 
يشير ريكان إبراھيم إلى أن الشاعر يعيش في البقايا المشدودة إلى جذوره ا@ولى، وإن مسألة القدرة عل�ى التح�رر ) 1(

إنس�ان م�ا أن يزي�ل  من التملك ا@ول ھي مسألة الفارق الفردي من ش�خص إل�ى آخ�ر، وم�ن جي�ل إل�ى آخ�ر، ول�ن يق�در
  .122ركام الذاكرة مھما جاھد وغالب ، نقد الشعر في المنظور النفسي ، 

تعليق عبد الس�Bم ھ�ارون ، الطبع�ة الثالث�ة ، مكتب�ة الخ�انجي بالق�اھرة ، ومكتب�ة الھ�Bل ، بي�روت : البيان والتبيين ) 2(
  .209، 208/  1والمكتبة العربية بالكويت ،

م، 1966أحم��د محم��د ش��اكر، دار المع��ارف بمص��ر،  :وش��رح قي��قتح، )ھ��ـ276ت(ب��ن قتيب��ة الش��عر والش��عراء، إ) 3(
  .475الطبعة الثانية، 

  .401، 276/  21ا@غاني ، نسب الفرزدق وأخباره : انظر) 4(
  .63ص  1آمالي المرتضى ،ق ) 5(
ھ��ذا الجان��ب م��ن ، كم��ا ن��اقش 189ـ�� 185،   دي��وان الف��رزدق ،  372،  307،306طبق��ات فح��ول الش��عراء ، ،) 6(

؛ ت��اريخ ا@دب العرب��ي بروكلم��ان ،   396، 395شخص��يته م��ن المح��دثين ؛ ف��ؤاد  اف��رام البس��تاني ، م��دائح منتخب��ة ، 
  .14، 12؛ الفرزدق ــ أخباره  ونماذج من شعره ،إسماعيل اليوسف ، 1/211
  .30أعيان الشيعة ، : وھو من فقھاء البصرة المعروفين آنذاك ، انظر ) 7(
  .34،  30م، 1961يان الشيعة ، محسن اQمين ، مطبعة اQنصاف ، بيروت اع) 8(
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؟  )مـا عنـدك يـا أبـا فـراس إن كـان ذلـك  (: "فقال الحسن البصري  ، الفرزدق الموتذكر 
واهللا يـا أبـا سـعيد اهللا أحـب إلـي مـن سـمعي وبصـري ومـن مـالي وولـدي ومـن أهلـي (: فقال

  .)1() ال(: الحسن البصري فقال )أفتراه يخذلني ؟ ، وعشيرتي
وحـــين أقـــبال قـــال الحســـن ، وفـــي جنـــازة النـــوار ســـبق النـــاس الفـــرزدق والحســـن البصـــري  

فقـال ، )ينظرون خير الناس وشـر النـاس(: فقال الفرزدق )ما للناس ينظرون ؟(  :البصري 
مـا  (:حسن على قبـر النـوار وقال له ال،  )إني لست بخيرهم وأنت لست بشرهم (: الحسن 

جـاء فـي ومما  .منذ سبعين عاماً  )شهادة ال إله إال اهللا (: فقال  ، )أعددت لهذا المضجع 
وقـــد أثـــرت حركـــة الزهـــد فـــي  ، )2("بأســـتار الكعبـــة قأخبـــاره انـــه تـــاب إلـــى اهللا وهـــو متعلـــ

  :إذ يقول، شخصيته 
  )3(يوَم لقائِه بسالمِ  ، َأخِلص دعاءَك تنُج مما تتقي         هللاِ               

وفــي مقدمــة هــذه اإلشــارات هروبــه مــن  ،)4( كمــا جــاءت بعــض األخبــار لتشــير إلــى جنبــه
وشــعره فــي هــذا الجانــب يشــير إلــى عمــق الرعــب الــذي تركــه  ، اد ولجوئــه إلــى الحجــاززيــ

وٕان ســبب اضــطراب الفــرزدق وخوفــه  الشــديد مــن زيــاد يعــود إلــى أنــه  ،)5(زيــاد فــي نفســه
  .)6(لم يكن قد هيأ نفسه لها وال توقعها ،خاض تجربة مريرة في حياته

ومــا جــاء مــن ، بمعنــى التحــزب  ويــاً ولــم يكــن عل ، ولــم ينــتم الفــرزدق إلــى حركــة سياســية
لـم تكـن  ، )7( )رضـي اهللا عنهمـا(شعره في رثاء مسلم بن عقيل أو مدح علي بن الحسـين 

                                                 
  .77/ 2الكامل ، المبرد ،) 1(
؛ دي����وان   63 / 1؛ آم����الي المرتض����ى، ق  329،   21/328؛ ا@غ����اني  71،  1/70الكام����ل ، المب����رد، : انظ����ر) 2(

  . 539،541الفرزدق ، 
  .593ديوان الفرزدق ، ) 3(
، وم��ن ن��اقش ھ��ذه الص��فة ف��ي شخص��ية  352، 349،  21/337،339، ا@غ��اني 1/479اء الش��عر والش��عر: انظ��ر) 4(

، أدب��اء "ك��ان الف��رزدق عل��ى إعجاب��ه بنفس��ه ش��ديد الج��بن Q يقات��ل إQ بلس��انه " الف��رزدق بط��رس البس��تاني إذ يق��ول 
  .343،ربالع
  .542،  400،  228ديوان الفرزدق ، ) 5(
  .128شاكر الفحام ،. الفرزدق ، د) 6(
 189إحس�ان عب�اس ، . شعر الخ�وارج ، د: ؛ انظر 115، 114الفخري في اaداب السلطانية ابن طباطبا ، : انظر) 7(

: ؛ أحمد حسن الزيات ، انظ�ر62آمالي المرتضى ، :، وممن ذكر أن الفرزدق كان علويا ـ الشريف المرتضى ، انظر 
: ؛ ك�ارل بروكلم�ان ، انظ�ر 294 /1اللغ�ة العربي�ة ت�اريخ آداب : ؛ جرج�ي زي�دان ، انظ�ر154تاريخ ا@دب العربي ، 
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ويسـتوقفنا  )1(تكن إال قصائد قالها  مثل مـا قـال فـي رثـاء ومـدح عـدد مـن رجـال بنـي أميـة
شـغل عمـران بـن حطـاب الـذي  ، ثنـين مـن الشـعراء رزدق ليستحمد اهللا الذي دفع عنه االف

اضــح مــن وهــو رأي و  ، والســيد الحميــري الــذي شــغل بمــذهب العلــويين ، بمــذهب الخــوارج 
  .)2(هيتالفرزدق يؤكد فيه عدم علو 

إذ يشـير أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنــى  ، وتنـاول العديـد مـن النقـاد مكانـة الفـرزدق ومنزلتــه 
لـيس : " ن بقولـهإلى المكانة التي حظي بهـا الفـرزدق بـين الشـعراء المسـلمي ،)هـ 210ت (

فـــأبو عبيـــدة  ،)3("وأشـــعر تمـــيم جريـــر والفـــرزدق فـــي اإلســـالم مثـــل حـــظ تمـــيم فـــي الشـــعر،
ثم يضع الفرزدق في مقدمة شـعراء  ، يفضل شعراء تميم على جميع الشعراء اإلسالميين 

  .)4(تميم ويشبه شعره بشعر زهير في الجاهلية
ء حســــب طبقــــاتهم آخــــذا ليضــــع الشــــعرا ، )232ت (وحــــين انبــــرى ابــــن ســــالم الجمحــــي 

، نجــــد الفـــرزدق يحتـــل منزلتـــه المرموقــــة عنـــد ابـــن ســــالم  ، بالحســـبان إمكانيـــاتهم الفنيـــة 
  .)5(فيضعه على رأس الطبقة  األولى من الشعراء اإلسالميين
أولهما الفصاحة التـي يتلمسـها  ، وقد كان الفرزدق يتمتع بجانبين مهمين في قوله الشعر 

وهـذا  ،إمكانيـة الفـرزدق فـي قـول الشـعر بمختلـف األغـراض : مـا وثانيه ،الناقد في شـعره 
. )6("وكــان الفــرزدق معنــا مفنــا يقــول فــي كــل شــيء: ".....مــا جعــل ابــن قتيبــة يقــول عنــه
ومفنـا للداللـة علـى  ول معنـا ليـدلل علـى فصـاحة الفـرزدق،ويبدو أن ابـن قتيبـة أراد  أن يقـ

  . هو يأتي باألفانينف ، إمكانية الفرزدق بقول الشعر في كل فنونه 

                                                                                                                                                 
 -اختلف الباحثون في الحزب الذي يدين ل�ه الف�رزدق ب�الوQء : " ، يقول إسماعيل اليوسف211تاريخ ا@دب العربي ، 

  .20، الفرزدق ، حياته وشعره، "-ھل ھو أموي أو علوي أو خارجي
احم�د س�يد كيBن�ي ، :  تحقي�ق، ) ھ�ـ548ت (ك�ريم الشھرس�تاني الملل والنح�ل ، اب�و الف�تح محم�د ب�ن عب�د ال: انظر) 1(

  .1/234م ،1961/ھـ1381البابي الحلبي ، مصر ، 
  . 7/3ا@غاني ، ) 2(
  .21/234ا@غاني ،) 3(
  .1/113الشعر والشعراء ،)4(
  .298،  297طبقات فحول الشعراء ، ) 5(
  .1/374الشعر والشعراء ،) 6(
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راويــــة النــــاس وشــــاعرهم وصــــاحب "ن الفــــرزدق كــــان  أ ، )هـــــ 255ت (ويــــذكر الجــــاحظ 

  .وهي إشارة إلى سعة معرفة الفرزدق بأخبار الناس وشعر الشعراء ، )1("أخبارهم
إذ يســميه  ،ليقلــل مــن شــأن الفــرزدق ومكانتــه  ، )هـــ 449ت (ويقــف أبــو العــالء المعــري 

ويعده من األمور المخزية التـي ، تنكر ذلك السباب المقذع في شعره ويس ،)يذلك الدارم(
وال نـدري مـا هـو  ، )2(الـذي جعـل النـاس يتنـاقلون السـباب عصـرا بعـد عصـر ، وصم بها 

المقــذع للفــرزدق وحــده دون أن المعــري يحمــل مســؤولية ذلــك الســباب الــدافع الــذي جعــل 
  .يتناول السباب واإلقذاع  الذي ورد في شعر جرير 

، )3( )هــ144ت(، نقال عن ابن شبرمة )هـ 1093ت ( ويشير الشيخ عبد القادر البغدادي 

 ،)هـــ154ت (ء عــالعــن عمــرو بــن ال إلــى أن الفــرزدق كــان أشــعر النــاس كمــا ينقــل قــوالً 

أقـام فـي  اً لـم أر بـدويّ : "إذ يقـول على درجة من األهمية في الكشـف عـن فصـاحة الفـرزدق
: األول ،ينوهــذا القــول يكشـف لنــا جــانب ،)4("رؤبــة والفـرزدق د لسـانه غيــرســالحضـر إال وف

وهــو أمــر يجســد لنــا ، إمكانيــة فــي الحفــاظ علــى لهجــة قومــه : والثــاني ،فصــاحة الفــرزدق 
  .لهما اعتزاز الفرزدق بقبيلته وعروبته إذ بقي وفياً 

 نجـــد آراء عديـــدة تفاضـــل بينـــه ، وفـــي مجـــال المفاضـــلة بـــين الفـــرزدق والشـــعراء اآلخـــرين 
والفـرزدق  ما شهدت مشهدا قط ذكر فيـه جريـر  (: "، فيونس بن حبيب يقول وبين جرير 

فيما تذهب إليه في تفضـيل وكانت آراء النقاد تتراوح ، ) حدهماأجمع أهل المجلس على أو 
فــاختلف فيهمــا أشــد االخــتالف .... ..(و يــذكر ابــن ســالم الجمحــي ، حــدهما علــى اآلخــرأ

، كيـونس بـن حبيـب  ، مـن يفضـل الفـرزدق علـى جريـر ويقدمـه إذ كـان هنـاك ،)....وأكثره
الفــرزدق اشــعر خاصــة وجريــر ( وذهــب ا بــن ســالم إلــى القــول بــأن ، و المفضــل الضــبي 

                                                 
  .1/321. البيان والتبيين) 1(
عائش�ة عب�د ال�رحمن . د:  تحقي�ق) ھ�ـ449ت (رسالة الصاھل والشاحج ، ابو الع�Bء احم�د ب�ن عب�د هللا المع�ري ، ) 2(
  .131، ) ت.د(، دار المعارف ، مصر ، ) بنت الشاطي(
  .470ثروة عكاشة ، : كان ابن شبرمة قاضيا @بي جعفر المنصور على سواد الكوفة ، المعارف ،ابن قتيبة ، تح) 3(
، طبع��ة ) ھ��ـ1093ت (خزان�ة اQدب ول��ب لب��اب لس��ان الع��رب عل��ى ش��رح ش�واھد الكافي��ة ، عب��د الق��ادر البغ��دادي ) 4(

  .1/107ھـ ،مج 1299بوQق ، القاھرة ، 
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وهـذا األمـر  ،وكان الفرزدق فضال عن قوله الشعر يقـوم بنقـد الشـعراء ،  )1(") شعر عامةأ
  .  )2(ونقداً  شعر قوالً إذ يعد الفرزدق حسن البصيرة بال ،يؤكده الشريف المرتضى

فــرغ ذو الرمــة  فوقــف حتــى وممــا يــروى عــن الفــرزدق أنــه مــّر بــذي الرمــة وهــو ينشــد شــعراً 
فمــا لــي ال (":فســأله )أرى خيــراً (: ، فقــال )كيــف تــرى يــا أبــا فــراس؟ ( :"فقــال  ، مــن إنشــاده 

 )3(") يمنعـك مـن ذلـك صـفة الصـحارى أبعـار اإلبـل(: فقـال الفـرزدق ، ) أعد من الفحـول ؟
 وسـمع رجـالً  ، وجاء عن المفضل الضبي أن الفرزدق كان قد مر بمسجد بني أقيصـر ، 

  : ينشد قول لبيد
زُبـٌُر ُتِجد ُمتونَها َأقالُمها    َوَجال الُسيوُل َعِن الطُلوِل َكأَنها    

)4(  

 فقـــال أنـــتم تعرفـــون ســـجدة القـــرآن وأنـــا ،"مـــا هـــذا يـــا أبـــا فـــراس ؟:"فقيـــل  ، فســـجد الفـــرزدق
إال  ، هـذا التصـرف الـذي قـام بـه الفـرزدق وعلى الرغم مـن غرابـة ،)5(أعرف سجدة الشعر

وٕان هـذين األمـرين عرفهـا  ، أنه يدلل داللة واضحة على الوصف في قـول لبيـد وواقعيتـه 
  .شعر الفرزدق في جملة إشعاره فعبر عن تالقيه مع هذا القول بهذا التصرف

فحــين  ، فــرزدق ليبــت فــي أمــر جودتــه أو عــدمها وكــان الشــعراء يعرضــون شــعرهم علــى ال
نفث على لساني وأنت شيخ مضر وشـاعرها : "عرض الكميت شعره على الفرزدق قال له

أمرتنـي بإذاعتـه وٕان كـان غيـر ذلـك  فإن كان حسناً  ، بت أن أعرض عليك ما قلتوأحب ،
 6("أمرتني بستره وسترته علي(.  

                                                 
  .300،   299طبقات فحول الشعراء ،  ) 1(
  .62،  1آمالي المرتضى ،ق) 2(
، جمعي�ة نش��ر الكت�ب العربي��ة ، ) ھ��ـ384ت (ب�اني الموش�ح ف��ي مآخ�د العلم��اء عل�ى الش��عراء ، اب�و عبي��د هللا المرز) 3(

  .273ھـ ، ص 1343
، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ، بي�روت ، ) ھـ486ت (شرح المعلقات السبع ، الحسين بن احمد الزوزني ) 4(

  .220، )ت.د(لبنان ، 
). ھ�ـ678ت (نبات�ة المص�ري ؛ سرح العيون في شرح رس�الة اب�ن زي�دون ، جم�ال ال�دين ب�ن  15/371ا@غاني ، ) 5(

  .275، ) ت.د(محمد عل صبيح ، القاھرة ، :  تحقيق
  .229، 3/228مروج الذھب ، المسعودي، : انظر) 6(
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كمـــا تـــدلل علـــى قناعـــة  ، فـــرزدق فـــي نقـــد الشـــعرإن هـــذه الروايـــة تـــدل علـــى قـــدرة فائقـــة لل
فهـو علـى اسـتعداد ألن يحجـب شـعره إذا قـال لـه  ، الكميت بهذه اإلمكانية في نقد الشعر 

  .)1(الفرزدق شعرك ال يصلح ألن يذاع بين الناس
  

  :)هـ114(التطورات السياسية والثقافية في البصرة حتى عام : ثانياً 
  

وتـم  راق بعـد بـزوغ فجـر اإلسـالم الحنيـف،العـرب فـي العـ كانت البصـرة أول مدينـة أنشـأها

وكانت القبائل التي أقبلت من الجزيرة العربيـة لتسـكن  هـذه المدينـة ) 2()هـ14( بناؤها عام 

. تلــوذ بالســكنى علــى أســاس صــلة الــرحم ووشــيجة النســب التــي تربطهــا بالقبائــل األخــرى

، ويبـــدو أن هـــذا األمـــر كـــان ســـببًا )3(وكانـــت تمـــيم وبكـــر أســـرع القبائـــل إلـــى تلـــك المدينـــة 

رئيســًا فــي تنميــة العصــبية القبليــة فيهــا أكثـــر مــن األمصــار األخــرى بعــد تضــافر عوامـــل 

  .)4(وكان الشعر سالحًا رياديًا في ذلك التناحر القبلي ،عديدة

وتــدل تلــك التطــورات السياســية فــي البصــرة علــى اضــطراب واضــح األبعــاد بفعــل عوامــل 

قـد حققـت بعـض  ،)ـهـ53 - 45(غم من أن والية زياد بن أبيه للبصرة معلومة ، وعلى الر 

 ،الطمأنينــة والســالم فيهــا إال أن سياســته تشــير إلــى تخوفــه مــن المعارضــين للحكــم األمــوي

إذ ازداد عدد الرجال الذين أرسلهم إلى خراسان للمشـاركة فـي الفتوحـات وتحصـين الثغـور 

ظهرت والية زياد بن أبيه للبصرة رخاًء اقتصـاديًا ،  كما )5(وحماية حدود الدولة اإلسالمية

                                                 
عب�د .؛ الش�عراء نق�اداً ، د53ھن�د حس�ين ط�ه ، . الشعراء ونقد الش�عر د: للمزيد عن المواقف النقدية للفرزدق انظر) 1(

  .23الجبار المطلبي ،
المس��الك والممال��ك اب��ن :؛ ع��ن موق��ع البص��رة والمن��اطق المحيط��ة بھ��ا ، وانظ��ر 483ان، ال��بBذري، فت��وح البل��د) 2(

ت�اريخ  الع�راق ف�ي ظ�ل الحك�م ا@م�وي عل�ي حس�ن الخرب�وطلي : ، وعن مراحل بنائھ�ا ،انظ�ر 59،62خرداذبه ، ص 
287 ،294.  

  .188ھـ  ، 1302قيه ، بريل ، ليدن ، مختصر البلدان ، أبو بكر احمد بن محمد الھمذاني المعروف بابن الف) 3(
م، 1977التوزي�ع والترجم�ة ، الكوي�ت ،وديعة نجم ط�ه ،ش�ركة كاظم�ة للنش�ر و. الشعر في الحاضرة العباسية ، د) 4(

68.  
الدول�ة ا@موي�ة ،دول�ة : وعن زياد ابن أبي�ه ودوره ف�ي الفتوح�ات اhس�Bمية ف�ي الش�رق،انظر 488فتوح البلدان ، ) 5(

  .45دية محمود مصطفى،الفتوحات،نا
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كــان إفــرازًا طبيعيــًا للهــدوء السياســي فضــًال عــن حركــة تشــييد وبنـــاء  ،اقتصــاديًا ملحوظــًا 

وتولي أمر البصرة  بعـد زيـاد بـن  ،)1(واسعة ، وٕاصالح األراضي لغرض إعدادها للزراعة

التـــي اختطهـــا  هاالسياســـة نفســـ،  الـــذي انـــتهج )هــــ64 - 55(بــن أبيـــه ابنـــه عبيـــد اهللا عـــام 

  .)3(للهرب إلى الحجاز بزياد بن أبيهالفرزدق حين اصطدم  راضط مما، )2(أبوه

،  إذ طربت األوضــاع السياســية فــي البصــرةاضــ ،)هـــ64 - 60(وبمــوت يزيــد بــن معاويــة 

  .)4(ورفض مواليه من البخارية ،انفض الناس عن والي البصرة عبيد اهللا بن زياد 

الشــــام ، ويبــــدو أن االضــــطرابات أصــــبحت متنفســــا الشــــتداد  أن يقــــاتلوا معــــه فهــــرب إلــــى

ممــا انعكــس علــى موقــف أهلهــا الــذين رفضــوا والءهــم لبنــي  ،العصــبية القبليــة فــي البصــرة 

أميـــة بفعـــل سياســـة الشـــدة التـــي مارســـها زيـــاد بـــن أبيـــه وابنـــه عبيـــد اهللا تجـــاه معارضـــيهم 

عبيد اهللا المخزومـي القبـاع واليـا السياسيين ، األمر الذي أدى بهم  إلى إقرار الحارث بن 

  .)5(، الذي انتدب لهذه المهمة بإشارة من عبد اهللا بن الزبير)هـ66(عليهم سنة 

)6(وأراد القبــاع أن يخفــت صــوت القبيلــة الــذي بــدأ يتصــاعد
وعلــى الــرغم مــن أن القبــاع  ، 

بـدأ  غيـر أنـه شـعر أن الفـرزدق بمناقضـته جريـرا ،عرف عنه التسامح والتمهل فـي األمـور

                                                 
؛غ�رر الخص�ائص  93،92، مختص�ر البل�دان ، اب�ن الفقي�ه،  343، 342فت�وح البل�دان ، لل�بBذري، : للمزيد انظر) 1(

  .101، 75إدارة العراق في صدر اhسBم، رمزية عبد الوھاب الخيرو ، : ، انظر109الواضحة ، الوطواط ، 
احم�د أم�ين واحم�د ال�زين :  تحقي�ق، ) ھ�ـ328ت ( ن عب�د رب�ة ا@ندلس�يالعقد الفريد ، أبو عم�ر احم�د ب�ن محم�د ب� )2(

  .5/8العقد الفريد ابن عبد ربه،.م 1940وإبراھيم ا@بياري ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة ا@ولى ، 
ذل�ك : "حت�ى قي�ل ل�هيروي الطبري أن زياد بن أبي�ه ل�م يك�ن يع�رف ب�الفرزدق ح�ين ق�الوا أن�ه يھج�و س�ادة الق�وم ، ) 3(

  . 5/241، تاريخ الرسل والملوك ، "اhعرابي الذي أنھب ورقه وألقى ثيابه في المربد
وھم قوم ج�يء بھ�م م�ن بخ�ارى اس�تخدمھم عبي�د هللا ب�ن زي�اد ف�ي تأدي�ب العص�اة وك�انوا جي�دي الرم�ي بالنش�اب ، ) 4(

، الھيئة المصرية العام�ة ) ھـ276ت (قتيبة الدينوري  عيون ا@خبار ، ابن قتيبة ، أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن: انظر
  .1/132م ، 1973للكتاب ، القاھرة ، 

  .1/188م ،  1936، القدس ) ھـ379ت (أنساب ا@شراف ، احمد بن يحيى البBذري ) 5(
ول بدا بعض المسؤولين في الدولة جزء من المعارك الش�عرية الت�ي احت�دمت ب�ين الف�رزدق وجري�ر،إذ أع�ان مس�ؤ) 6(

  .684جريرا على الفرزدق، النقائض ،) عباد بن الحصين التميمي)(القباع(شرطة 
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فأقـــــدم علـــــى هـــــدم داريهمـــــا وطردهمـــــا مـــــن  ،يـــــؤثر علـــــى الوضـــــع الـــــداخلي فـــــي البصـــــرة 

  -:، فهجاه الفرزدق قائالً )1(البصرة

ــــــــرتَيِن َهــــــــَدمَتها   َأحــــــــاِرُث داري َم
ــــهِ  ــــَر َعيِن ــــُت كاِس ــــَك مــــا َأعَيي   فـََقبَل
ــــةً  فََأقَســــمُت ال آتيــــِه َســــبعيَن ِحج  

  

  وَُكنــــَت ِابــــُن ُأخــــٍت ال ُتخــــاُف َغوائِلُــــه  
ــــــــه ــــــــي َحبائُِل ــــــــم َتقــــــــِدر َعَل َل ــــــــاداً فـَ   زِي

ـــاِع وَكاِهلُـــه ـــيُن الُقب ـــو ُنِشـــَرت َع   )2( َوَل
  

ولم يستمر أمر الهدوء واالستقرار  فـي البصـرة طـويًال،  إذ سـرعان مـا أقبلـت جيـوش عبـد 

،  وخـــرج مصـــعب بـــن الزبيـــر لمالقـــاتهم ، واقتتلـــوا فـــي )هــــ 86 - 65(الملـــك بـــن مـــروان 

، ولــم يطـل عهــد الزبيـريين فــي العـراق، إذ ســرعان مـا تقــوض حكمهــم  )هــ 70(الجفـرة ســنة 

، وقــــد اســـتنكر الفــــرزدق موقــــف )3( )هـــــ72(مســــكن ســـنة  مبمقتـــل مصــــعب بــــن الزبيـــر يــــو 

، وتعرضــت البصــرة خــالل هــذه الحقبــة )4(ضــد مصــعب نالتميميــين الــذين آزروا المــروانيي

إلــــى درجــــة أن اضــــطر  إلـــى هجمــــات الخــــوارج األزارقـــة، وســــاءت األوضــــاع االقتصـــادية

، كمـا نـزل الطـاعون الجـارف فـي المدينـة )5(المهلب إلـى االقتـراض لتجهيـز حملتـه ضـدهم

  .)6(،  وممن توفي في هذا الوباء العالم النحوي أبو األسود الدؤلي)هـ69(سنة 

ــ75(وأقبــل الحجــاج بــن يوســف الثقفــي واليــًا علــى العــراق  ، الــذي نجــح فــي القضــاء )7()95ـ

،  وولى أمر البصرة إلى ابن عمـه الحكـم بـن أيـوب،  )8()هـ 77( بحلول سنةعلى الخوارج 

                                                 
  .1/188أنساب ا@شراف، البBذري ، ) 1(
  .505.  م 1968ديوان الفرزدق ، شرحه وضبطه وقدم له ، ا@ستاذ علي فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) 2(
يوس�ف اس�عد داغ�ر ، دار :  تحقي�ق، ) ھـ346ت (ن علي المسعودي الحسن علي بن الحسين ب أبومروج الذھب ، ) 3(

  .108،  105،  104،  99، 3/98م ، 1981ا@ندلس ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 
  .189نسب قريش، المصعب بن عبد هللا بن المصعب الزبيري ص ) 4(
  . 2/226) .ت.د(معارف ، بيروت ، ، مكتبة دار ال) ھـ285ت (العباس المبرد  �بيالكامل في اللغة وا@دب ،) 5(
  .21/334). ت.د(، بيروت ، سمير جابر، الطبعة الثانية ، دار الفكر:  تحقيق ا@غاني ، @بي فرج ا@صفھاني ، ) 6(
ط�ه محم�د . د:  تحقي�ق، ) ھ�ـ276ت (محم�د عب�د هللا ب�ن مس�لم ب�ن قتيب�ة ال�دنيوري  أب�ياQمامه والسياسة ، لBمام ) 7(

  . 189، ) ت.د(ندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، النجف ، ، دار اQالزيني
محم�د أب�و الفض�ل اب�راھيم ، :  تحقي�ق، ) ھ�ـ310ت (جعفر محمد ب�ن جري�ر الطب�ري ،  أبوتاريخ الرسل والملوك  )8(

  . 127، 5/126م، 1969القاھرة ، الطبعة الثانية ، 
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أيــوب،  وحــين جهــز حملــة إلخضــاع الثغــور ارتــد قائــد الحملــة عبــد الــرحمن بــن األشــعث 

كمــا ثـار الــزنج فــي البصــرة  )1()هـــ83(ودخـل البصــرة  ،  غيــر أن ابـن األشــعث هــزم سـنة 

  ، ثم ولى الحجاج على البصرة)2(فهزمهم

، ويتضـح أن البصـرة خـالل هـذه الحقبـة قـد ) 3()هــ96ـ  87(بـد اهللا الحكمـي الجـراح بـن ع

  .)4(شهدت استقرارًا سياسيًا وازدهارًا اقتصاديًا ملحوظاً 

  :ويتضح لمن يتابع ما قاله  الفرزدق في الحجاج أنه كان يهابه هيبة شديدة فهو يقول

  )5(ما في بُطوِن الَحواِملِ  ِإذا َوَعَد الَحّجاُج َأو َهم َأسَقَطت       َمخافـَُتهُ 

،  وحــين تــوفي الحجــاج )6(كمــا هجــا ابــن األشــعث الــذي ثــار علــى الحجــاج،  ونــدد بفعلتــه

،  وعنـــد مقتـــل يزيـــد بـــن )7(ثـــار يزيـــد بـــن المهلـــب،  وكـــان لهـــذه الثـــورة بعـــدًا قبليـــًا واضـــحاً 

  :هجاه الفرزدق وتعالى عليه بقوله )8() هـ102(المهلب في واقعة الصقر سنة 

  )9( يَقوُدُه لِلَمنايا َحيُن َمغرورِ        َقد َعِجبُت ِمَن اَألزِدي جاَء ِبِه  لَ 

فمدحـــــه الفـــــرزدق  ،)10( )هــــــ105 - 103(ق عمـــــر بـــــن هبيـــــرة الفـــــزاري ســـــنة وولـــــي العـــــرا

  : ، ولم يتوان عن طلب العون منه ، قائال)11(وأيده

  )12( َوالذي نَلقاُه نَنَتِظرُ ِمن واِسٍط       أَنَت رَجائي بَِأرضي ِإنني َفِرٌق   

                                                 
  . 169ـ 145، 142ـ 5/140تاريخ الرسل والملوك ،) 1(
؛ وك��ان م��ن أب�رز دواف��ع الث��ورة قس��وة  الحج��اج ض��د الم��والي وسياس��ته 40،/  4ام�ل ف��ي الت��اريخ، اب��ن ا@ثي��ر ،الك) 2(

  . 180،  152المالية الشديدة تجاھھم ، تاريخ العراق،علي حسن الخربوطلي ،
  .62ـ9/61صحيح البخاري ) 3(
اQبي��اري :  تحقي��ق، ) ھ��ـ429ت (ي الثع��الب إس��ماعيلمنص��ور عب��د المل��ك ب��ن محم��د ب��ن  أب��ولط��ائف المع��ارف ، ) 4(

  . 167م ، 1960الكتب ، القاھرة ،  إحياءوالصيرفي ، دار 
  .474ديوان الفرزدق ، علي فاعور ،) 5(
  . 348ـ5/340تاريخ الرسل والملوك ) 6(
  .   200 ـ 3/199مروج الذھب ) 7(
  .3/201مروج الذھب  ) 8(
  . 192 - 191ديوان الفرزدق ، ) 9(
  . 3/201  مروج الذھب) 10(
  .401ديوان الفرزدق ، : انظر ) 11(
  . 202ديوان الفرزدق ، ) 12(
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إال أن الفــرزدق لــم يلبــث أن تنكــر البــن هبيــرة ونــال مــن أمانتــه وهجــاه،  وحــين طلبــه ابــن 

  .)1(هبيرة الذ بالفرار فألقى القبض على زوجته النوار،  ثم أطلق سراحها

ري ،  وكـان خالـد بـن عبـد اهللا القسـ)2( )هــ120ــ105(وولي خالد بن عبـد اهللا  أمـر العـراق 

، وتسـبب فـي )هــ109-105"قد جعل مالك بن المنذر بن الجارود عامًال له على البصرة 

، وحبسـه )هــ 125 -105(موت أحد التميميين في حبسه، فاستدعاه هشام بن عبد الملك 

  .)3(حتى هلك في حبسه ، منعًا لوقوع الفتنة

ًا سياسـيًا واضـحًا، ومن خالل ما تقدم نجد أن البصـرة قـد شـهدت خـالل هـذه الحقبـة اضـطراب

وكان إفرازًا طبيعيًا للوضع السياسي العام، وكان الفـرزدق قريبـا مـن تلـك التطـورات السياسـية 

  .يشارك فيها ممثال لنفسه أحيانًا، وأحيانًا أخرى منتدبا عن قبيلة تميم

إذ انــدفع  ،أمــا الحيــاة الدينيــة والفكريــة فقــد مضــت خــالل تلــك الحقبــة نشــيطة حيــة متوثبــة

البصـــــرة إلـــــى قـــــراءة القـــــرآن وحفظـــــه ، وكـــــان والـــــي المدينـــــة أبـــــو موســـــى األشـــــعري أهـــــل 

ــــ17( ــــرغبهم بــــذلك ،)هـــــ19ـ ــــغ عــــدد مــــن حفظــــوا القــــرآن فــــي البصــــرة زهــــاء  ،)4(ي حتــــى بل

  .)5(ةالثالثمائ

أيــه فــدًى لكــم : " ويــروى أن الفــرزدق كــان يســر لرؤيــة قومــه وهــم يقــرؤون القــرآن،  فيقــول 

  .)6("إباؤكمأبي وأمي،  كذا واهللا كان 

                                                 
  . 18/141ا@غاني ) 1(
  . 4/40الكامل في التاريخ ،) 2(
  . 5/134، كامل في التاريخ ال) 3(
  . 1/256ھـ ، 1351، مطبعة السعادة ، القاھرة ، ) ھـ430ت (حلية اQولياء ، ابو نعيم احمد بن عبد هللا ) 4(
محم�د أب�و :  تحقي�ق، ) ھ�ـ624ت (انباه الرواة على انباه النحاة ، جمال الدين أبو الحس�ن عل�ي ب�ن يوس�ف القفط�ي ) 5(

  . 7/67م ، 1950الفضل ابراھيم ، دار الكتب القاھرة ، 
   7/67ھـ ، 1321، مطبعة بريل ، ليدن ، ) ھـ230ت (الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ) 6(
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الـذي اهـتم بآيـات القـرآن الكـريم فنمـا علـى أيــدي  ،وفـي البصـرة عـرف العـرب علـم التفسـير

عبـد اهللا بـن عبـاس ، (قراء وعلماء بـذلوا جهـودًا مضـنية لفهـم مقاصـده فحظيـت البصـرة بــ 

  .)1(،  وغيره)هـ86ت 

ن الرسـول ونشأ علم القراءات وهو علم يضبط القرآن ومخارج حروف ووجوهها المروية ع

فـي البصـرة مـنهم ،  عـامر بـن قـيس  ن،  وبرز قراء عديـدو )صلى اهللا عليه وسلم( محمد 

العنبـــري ، وأبـــو عاليـــة الريـــاحي،  ونصـــر بـــن عاصـــم ،  والحســـن البصـــري ، ومحمـــد بـــن 

  . )2(سيرين ، وجابر بن زيد،  ويحيى بن يعمر العدواني

ودافعــــوا عنــــه،  وبــــرز مــــن  وظهــــر فــــي البصــــرة المحــــدثون الــــذين حفظــــوا الحــــديث ورووه

الصحابة عمران بن الحصين ، وأنس بن مالـك،  ومـن التـابعين زرارة بـن أوفـى الحرثـي ، 

  .)3(ومطرق بن عبد اهللا الشخير ، وبكر بن عبد اهللا المزني

وكانــــت البصــــرة مدينــــة انتشــــر فيهــــا المفســــرون والمحــــدثون والفقهــــاء ، يعقــــدون الحلقــــات 

،  وأمــا حركــة الزهــد فكــان لهــا تأثيرهــا )4(ويجيبــون الســائلين والمجــالس ، ويعلمــون النــاس، 

ومثلمــا مضــت الحيــاة الفكريــة نشــطة متوثبــة ، فقــد مضــت الحيــاة . )5(الكبيــر فــي النفــوس

النحـو عنـد علمـاء البصـرة، كـان  ماألدبية في البصرة بنفس النشاط والتوثب ، وقد برز عل

الليثـي ، اللـذان أسـهما بوضـع أبـواب في مقدمتهم أبو األسود الـدؤلي، ونصـر ابـن عاصـم 

،  وكـان المربـد ملتقـى الشـعراء )1(،  ثم تابع تالميذ الـدؤلي مـا بـدأه شـيخهم)6(النحو األولى

                                                 
 ،تذكرة الحف�اظ ، 248/،3وفيات ا@عيان، ابن خلكان : ؛للمزيد انظر  3/181ن الجوزي ،انظر صفوة الصفوة ،اب) 1(

  . 5/276،279،تھذيب التھذيب ،  116، 1/115الذھبي  
  .381، 410،  350، 284، 1/235طبقات القراء ،ابن الجوزي ،: للمزيد ،انظر) 2(
  .66، 43،  42، 28/ 1تذكرة الحفاظ ، الذھبي ، : للمزيد انظر) 3(
 /1،)ت.د(، المكتبة المصرية ، القاھرة ، )ھـ261ت (صحيح مسلم ، شرح النووي ، ابو الحسن الحجاج القشيري ) 4(

75  ،76.  
،  394؛ فتوح�ات البل�دان، 458؛ المعارف،  7/107الطبقات الكبرى، : للمزيد عن حركة الزھد في البصرة انظر) 5(

  .1/57اظ ، ، تذكرة الحف 150،  3/149،149صفوة الصفوة 
نش��أتھا وتطوراتھ��ا ،عب��د  –مدرس��ة البص��رة النحوي��ة :؛انظ��ر  15أخب��ار النح��ويين البصريين،الس��يرافي ،: انظ��ر)6(

  .الرحمن السيد
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الشــعراء ومــألفهم،  شــهد مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تطــور األدب العربــي، وعلــى ثــراه وقــف 

جـــاج فحــول شــعراء العــرب ، ومبــرزيهم كــالفرزدق وجريـــر والراعــي النميــري ورؤبــة بــن الع

  .وذي الرمة وغيرهم 

  

                                                                                                                                                 
 1/71؛ ت��ذكرة الحف���اظ ،  382/ 2؛ أنب��اه ال���رواة ، 25، 22؛أخب��ار النح���ويين ، 334المع���ارف ،:للمزي��د ،انظ��ر ) 1(

  .306،   305/  11،تھذيب التھذيب ،
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  املبحث الثاني

  :شعره

  :شعره :أوًال 

والشـــعراء الــــذين  ،رمميـــز غزيـــ شـــعرية فـــي العصـــر األمـــوي نشـــاط دؤوبكـــان للحركـــة ال
وكانـــت غـــزارة شـــعرهم ، ظهـــروا فـــي العصـــر شـــكلوا ظـــاهرة واضـــحة فـــي الشـــعر العربـــي 

ون مــن مجــاراتهم فــي حتــى لــم يــتمكن الشــعراء اآلخــر ، وجزالتــه ظــاهرة مميــزة فــي عصــرهم 
  .وكان الفرزدق أحدهم ،هذا المجال

األمــر الــذي  ، ويعـد الفــرزدق أحــد الشــعراء الــذين اتســم شـعرهم بالجزالــة والــتمكن مــن اللغــة
وعلــى ، )1("وال شــعر الفــرزدق لضــاع ثلــث اللغــةلــ: " إلــى القــول ،)بيــونس بــن حبيــب(حــدا 

 ،)2(غيــره وهــو أحــد رواة شــعرهكــان يقــدم الفــرزدق علــى  ،)يــونس بــن حبيــب(الــرغم مــن أن 
ألن يشـــعرنا بجـــودة شـــعر الفـــرزدق وتفوقـــه علـــى  ؛ إال أن قولـــه فيـــه مـــن الداللـــة مـــا يكفـــي

الفــرزدق ينحــت فــي :"زالــة بقولــهمالــك بــن األخطــل إلــى تلــك الج وأشــار، الشــعراء اآلخــرين
وٕاذا كـــان الشـــاعر يحتـــاج إلـــى مقومـــات عـــدة تشـــترك فيهـــا عناصـــر الـــذكاء ،  )3("صـــخر

األمـر الـذي يمنحـه ، فضال عن معرفتـه بمقاصـد الكـالم وحسـن التـأتي  ،)4(بع والدربةوالط
وربمــا :" والفــرزدق نجــده قــد جمــع ذلــك كلــه إذ يقــول  ،)5(االمعرفــة بســر الصــناعة ومغزاهــ

ويقـول  ،)6("أتت علّي ساعة لقلع ضرس من أضراسي أهون علّي من أن أقول بيـت شـعر

                                                 
  .21/395ا@غاني ،) 1(
للمزي�د ع�ن حيات�ه . ،  لغوي بص�ري ، أدرك الف�رزدق ، وك�ان أح�د رواة ش�عره )ھـ 168  90(يونس بن حبيب ، ) 2(

  .73،  72المصدر نفسه ص : يونس بن حبيب ، حسين نصار ، وعن روايته لشعر الفرزدق ،انظر: ومؤلفاته ؛ انظر
  .396/،21ا@غاني ) 3(
محمد :  تحقيق، ) ھـ392ت (متنبي وخصومه ، القاضي علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني الوساطة بين ال) 4(

  .16،  15م ، 1966وعلي البجاوي ، مطبعة البابي الحلبي ، القاھرة ،  إبراھيمأبو الفضل 
م�د مح�ي ال�دين مح:  تحقي�قعلي الحسن بن رشيق القيروان�ي ،  أبي:  تأليفونقده  وآدابهالعمدة في محاسن الشعر ) 5(

  .1/199دار الجبل ، بيروت، لبنان ، . م  1972عبد الحميد ، الطبعة الرابعة 
  .21/356؛ا@غاني،  1/199البيان والتبيين ) 6(
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عميــق بأهميـة تكامــل أبيـات القصـائد التــي ينظمهـا مــن الفـرزدق هـذا دليــل علـى إحساسـه ال
  .كل الوجوه

إذ قــال بيتــا هجــا فيــه قبيلتــين وأحســن فــي  " متمكنــاً  وعــد المفضــل الضــبي الفــرزدق شــاعراً 
  :ذلك والبيت هو 

  )1(  دارمِ  جوا آلَ كما آل يربوٍع هَ           ى عبيُدهاهاجَ عجٍل إذ  تَ جبُت لِ عَ            

إذ صــنف ، فــي مقدمــة النقــاد الــذين ســلكوا منهجــا علميــا فــي مؤلفــاتهم وكــان ابــن ســالم  
فضـال عـن قـدرتهم  ،مستندا على تفاوتهم في كثـرة اإلنتـاج وجودتـه  ،الشعراء إلى طبقات 

وقـد جعـل ابـن سـالم الشـعراء الجـاهليين عشـر طبقـات  ،)2(على التصرف في فنون الشعر
بـــن ســـالم يشـــير إلـــى أن شـــعراء وعلـــى الـــرغم مـــن أن ا ،)3(وكـــذالك اإلســـالميين، طبقـــات 

غير أنه يورد مـن الروايـات مـا يجعـل الفـرزدق علـى ، الطبقة متساوون من حيث مكانتهم 
فقـد  ، )4( )المقلـد(راء طبقته في قول البيت وعّد ابن سالم الفرزدق أكثر شع ،رأس طبقته 

  :منها مقلدة عدها أبياتاً  فقد أورد ستة عشر بيتاً 
  فيــا عجبــي حتــى ُكليــٌب تســبني
  وكّنـــــا إذا الجبـــــاُر صـــــّعَر خـــــَدهُ 

  

  عُ كــــــأن أباهــــــا نهشــــــٌل أو مجاشــــــ  

  )5( ضـربناُه حتـى تسـتقيَم األخـادعُ 
)5(  

  

أن ميـدان الشـعراء هـو القـدرة ، الذي عبر من خالل كتاباته ، )هـ  255ت (أما الجاحظ  

على تصوير الخيال بصورة مجازيـة ورمزيـة تشـعر مسـتقيل األدب بأنـه  أمـام شـيء جديـد 
ـــه بـــه ال عهـــ ـــأثير علـــى عواطفـــه  ، د ل ـــذي أراده األديـــب والت ويـــدعوا إلـــى قـــرارة المعنـــى ال

                                                 
  .، لم يرد البيت في الديوان 21/284ا@غاني ،) 1(
؛ تاريخ النق�د 146م ، 1953/ھـ1372بدوي طبانة ، مطبعة مخيمر ، القاھرة، . دراسات في نقد ا@دب العربي ، د) 2(

  .66، 64ا@دبي ، طه أحمد إبراھيم ، 
  .298طبقات فحول الشعراء ، ) 3(
  .361، 360ھو البيت المستغنى بنفسه المشھور ،الذي يضرب به المثل ، المصدر نفسه ،:البيت المقلد ) 4(
  .361، 360ديوان الفرزدق ص  ) 5(
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وقــد  ،)1(ولــن يبلــغ تلــك القــدرة إال  األديــب الــذي يمتلــك القــدرة  علــى االبتكــار، وانفعاالتــه 
الــذي فيــه شــيء مــن تكامــل تلــك الصــورة  ،نظــر إلــى شــعر الفــرزدق ضــمن هــذا التصــور 

وهجائـــه قـــادر علـــى رفـــع شـــأن الممـــدوح  أو الحـــط مـــن  فـــالفرزدق فـــي مدحـــه. اإلبداعيـــة 
 ،وهــو مــن بــين الشــعراء اإلســالميين الــذين لــم يقــدروا علــى إجــادة الرجــز ،مكانــة المهجــو 

عــن أن الجــاحظ حــين  فضــالً  ، طالمــا أنــه أجــاد القــريض إجــادة تامــة  وهــذا لــيس قصــوراً 
وال يقلــل ، القصــائدفهــو يثنــى علــى قصــار  ،يشــير إلــى قصــائد الفــرزدق قصــارها وطوالهــا 

ويقـول  ،)2("أنا عند الناس أشـعر النـاس : "وينقل قول الفرزدق ، من شأن القصائد الطوال
علــى  ، )3("قــط يجمــع بــين التجويــد فــي القصــار والطــوال غيــره  إنــك لــم تــر شــاعراً :"فيــه 

رجـز الرغم من المكانة العالية التي يتمتع بها رأي الجاحظ إال أن قلة منزلة الشاعر فـي ال
وفـــي نقلـــه لقـــول الفـــرزدق فـــي  ،لـــو نظرنـــا إلـــى مقدرتـــه فـــي القـــريض  ، ال يقلـــل مـــن شـــأنه

أمـا ابـن قتيبـة ، وصفه لنفسه وهو تأكيد واضح لشاعرية الفرزدق واعتداده بتلك الشـاعرية 
وأن تقــدر بمقــدار احتوائهــا  ،فقــد قــرر ضــرورة الحيــاد تجــاه النصــوص األدبيــة، )هـــ  276(

األخـــرى ، وغـــض النظـــر عـــن االعتبـــارات  ،لتـــي تميزهـــا عـــن ســـواها للعناصـــر الجماليـــة ا
وهو في توجهـه هـذا يقـف  ،على التذوق الشخصي  على أن يكون قبولها أو رفضها مبنياً 

وهـو فـي قولـه هـذا  ،)4("كان الفرزدق معنا مفنا يقول في كل شيء : "عند الفرزدق ليقول 
ومــن الواضــح أن ابــن قتيبــة قــد ، عرالشــ ، يجيــد فنــونيشــير إلــى أن الفــرزدق كــان فصــيحاً 

  .عبر عن إعجابه الشخصي بشعر الفرزدق بقوله هذا
 ،أن الفـــرزدق مقـــدم علـــى جميـــع شـــعراء عصـــره ،)هــــ356(ويؤكـــد أبـــو الفـــرج األصـــفهاني 

وأن تلـك المكانـة المرموقـة فـي الشـعر جعلـت  ،ومحله من الشعر أكبر من أن ينبه عليه "

                                                 
النق�د : لمزي�د م�ن التفاص�يل ع�ن م�نھج الج�احظ النق�دي ، ينظ�ر .  178-177دراسات في نقد اQدب العرب�ي ، ص) 1(

  .داود سلوم . المنھجي عند الجاحظ ، د
  . 1/119البيان والتبيين ، ) 2(
، عبد السBم محمد ھارون ، الب�ابي الحلب�ي ، الق�اھرة ، ) ھـ255ت (الحيوان ، ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) 3(

  . 3/98م ، 1938الطبعة اQولى ، 
  .1/473الشعر والشعراء ،) 4(
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وٕاذا مــا ألقينــا  ،)1("شــعره بالجزالــة والفخامــة وشــدة األســر واصــفاً  ،أخبــاره تشــيع بــين النــاس 
نجــده قــد أعجــب  ،عــن شــعر الفــرزدق  ، )هـــ436(نظــرة علــى مــا ذكــره الشــريف المرتضــى

ويصــل بــه  ،كبيــراً  إذ يــذكر أن الفــرزدق قــد تقــدم فــي الشــعر تقــدماً  ،بشــعره غايــة اإلعجــاب
عر الـــذروة العليـــا والغايـــة أن الفـــرزدق قـــد بلـــغ فـــي قـــول الشـــ: "اإلعجـــاب إلـــى حـــد القـــول

ـــى الـــرغم مـــن أن رأي المرتضـــى فيـــه مبالغـــة شـــديدة ال تتفـــق مـــع آراء  ، )2("القصـــوى وعل
غيـر أن هـذا الـرأي يـدلل علـى أن الفـرزدق ، النقاد اآلخرين بشعر الفرزدق وفنونه الشعرية

كــان شــعره مــن الجــودة وعمــق التــأثر مــا يجعــل الشــريف المرتضــى الــذي عــاش فــي القــرن 
  .امس الهجري يصفه بذالك الوصف الفخمالخ

ومن المعلوم أن رواية الشعر عند العرب قد تبوأت مكانة بـارزة عنـد الشـعراء والنقـاد علـى 
ال يصـير الشـاعر فـي قـريض : "يقول ، )هـ216(األمر الذي جعل األصمعي ، حد سواء 

يشـير  ، )هــ463(ونجـد ابـن رشـيق القيروانـي  ، )3("حتى يروي أشـعار العـرب الشعر فحالً 

وقــد كــان الفــرزدق علــى فضــله فــي هــذه : "...... يــة عنــد الفــرزدق إذ يقــولإلــى هــذه الناح
 .)4("ة كثيراً ، يروي للحطيئ)الشعر( –الصناعة 

من الشروط المهمة التـي تسـهم فـي موهبـة الشـاعر واغنـاء ملكتـه الشـعرية  ليستكمل واحداً 
ل اطالعـه علـى شـعر الفـرزدق وشـعر مـن خـال )هــ  463( بن رشيق القيروانـي ويعبر ا، 

كــان شــاعر زمانــه  :"نــهعــن رأيــه بالشــاعر وشــعره فيقــول عنــه بأ، مــن عاصــره مــن الشــعراء
وهــــذا الوصــــف دليــــل واضــــح علــــى األثــــر االيجــــابي العميــــق الــــذي تركــــه ، "ورئــــيس قومــــه

                                                 
، نعتقد أن أبا الفرج ا@صفھاني كان من بين الذين اھتموا بالفرزدق ،إذ أسھب بذكر أخباره ف�ي 21/364ا@غاني، ) 1(

  .410،  276 /21ا@غاني ،:ھذا الجزء من مؤلفه على حد بعيد، ويعد أكثر من كتب القدامى عن الفرزدق، انظر 
  .61،62أمالي المرتضى ، ) 2(
:  تحقي�ق، ) ھ�ـ216ت (فحولة الشعراء ، ابو س�عيد عب�د المل�ك ب�ن قري�ب ب�ن عل�ي ب�ن اص�مع الب�اھلي اQص�معي ) 3(

  .8، .م 1971،  ا@ولىتقديم صBح الدين المنجد ، دار الكتب الجديدة ، الطبعة . توري .ش
ء الج��اھليين ،إذ اطل��ع عل��ى ش��عر إن الف��رزدق م��ن ورث��ة الش��عرا:،ي��رى الس��ير ج��ارلس،ج ،Qي��ل  1/198العم��دة،) 4(

  : ،إذ يقول)بشر بن الحازم (عشرين شاعرا منھم بشكل واسع ،كما انه كان يملك كتابا دون فيه شعر 
  َوالَجعفَِريُّ َوكاَن بِشٌر قَبلَهُ       لي ِمن قَصائِِدِه الِكتاُب الُمجَملُ 

،الس�ير  ج�ارلس ، ج ،Qي�ل ، ترجم�ة )القديم  بعض سمات الشعر العربي(،1989، 1،ع 18مجلة المورد ، مج : انظر
  :نوري حمودي القيسي. د: علي يحيى منصور ،مراجعة 
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ويشـــير إلـــى مقارنـــة الفـــرزدق بزهيـــر ابـــن أبـــي ســـلمى فـــي ، الفـــرزدق فـــي نفـــس ابـــن رشـــيق
كمـا ينقـل آراء مـن احـتكم إلـيهم فـي الموازنـة ، مقدما إياهما على فحول عصـرهماالجاهلية 

أقواهمــا :"إذ يشــير إلــى أن الحكــام قــد قــدموا الفــرزدق علــى جريــر ألنــه ، بينــه وبــين جريــر
ويضــع ابــن رشــيق حكمــا  ، "وأحســنهما قطعــا، ي أســاليب الشــعر وأجراهمــا فــ، اســر كــالم 

، شــاعر إذا قطــع وقصــد ورجــز فهــو الشــاعر الكامــل ال:"عامــا بشــان شــعر الفــرزدق قــائال 
، )الشـاعر الكامـل (ونرى ابن رشيق بوصفه الفرزدق بـ  ، )1("وقد جمع ذلك كله الفرزدق 

أو عـدة ، فـي بيـت شـعري متكامالً  فقد يكون الشاعر مجيداً ،  صعباً  عاماً  قد اصدر حكماً 
مـن الناحيـة النقديـة غايـة  غير أن وصف الشاعر بهذا الوصف،  أبيات أو قصيدة أحياناً 

  .ال تدرك عند أي شاعر مهما كانت صفاته وقدرته على االبتكار واإلبداع 
إذ أن الشـعراء فـي العـراق ، وأكد النقاد المحدثون على العوامل المؤثرة فـي شـعر الفـرزدق 

واقبلــوا عليــه بــالحفظ والروايــة فكــان عــامال ، فــي العصــر األمــوي تــأثروا بالشــعر الجــاهلي 
غيـر أن ذلـك التـأثر أدى دورا ، ومـن بيـنهم الفـرزدق ، ما اثر فـي شـعر أولئـك الشـعراء مه

 شــعر الفــرزدق يجــد فيــه تمكنــاً  فمــن يقــرأ، فــي ســد منافــذ االبتكــار فــي شــعر الفــرزدق وغيــره
  .)2(من اللغة العربية ملحوظاً 

ه عناصــر شــديد التــأثير فــي تمكــن الفــرزدق مــن الشــعر قــد أكســبت وٕاذا كانــت البــداوة عــامالً 
فهنالـك عناصـر أخـرى مترابطـة هـي  ،فعالة في التقـدم علـى غيـره مـن الشـعراء فـي عصـره

أن الفــرزدق مــن ، ويــأتي فــي مقدمــة ذلــك  ،التــي جعلــت مــن الفــرزدق أن يتقــدم علــى غيــره
وهـــذا مـــا يجعلـــه اقـــرب إلـــى التـــراث الجـــاهلي مـــن شـــعراء آخـــرين مـــن ، العـــرب الخلـــص 

وهذا زوده بثقافـة ، ى اطالعه المقصود على ذلك التراث فضال عل، األعاجم أو الموالين 
واسعة جدا نشأت عن التحصيل الدائب فـي بيئتـه كـان أهمهمـا فـي ذلـك العصـر تحصـيل 

فكانت هـذه الثقافـة ذات اثـر فـي تحقيـق نتيجـة طبيعيـة تحققـت  ،القديم وتصحيحه وتحقيقه
                                                 

  . 189،  186،  95،  78/  1العمدة ، ) 1(
نجيب محمد البھبيتي ، مكتبة الخ�انجي ، الق�اھرة ، دار . تاريخ الشعر العربي حتى نھاية القرن الثالث الھجري ، د) 2(

  .178م ، 1967ت ، الطبعة الثالثة ، الكتاب العربي ، بيرو
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وهـــذا األمـــر جعـــل ، غــة وهـــي الحفـــظ والروايــة وســـالمة الطبـــع وصـــفاء الل، عنــد الفـــرزدق 
والفــرزدق يعتــرف بــذلك ، علمــاء ذلــك العصــر ينظــرون إلــى الفــرزدق نظــرتهم نقلــة الشــعر

  :)1(التأثر بشعراء الجاهلية قائالً 
  َوهَب الَقصاِئَد لي النوابـُغ إذ َمُضـوا

ــــذي كانــــت لــــهُ والف   حــــُل علقمــــُة اّل
  وَأخـــــو بنــــــي قــــــيٍس ، َوُهــــــن قتلَنــــــهُ 

  

  وَجــــرولُ   وأبــــو يزيــــَد َوذو الُقــــروحِ   
ــــــُه ال يُنحــــــلُ    ُحلــــــُل الملــــــوِك كالُم

ـــــــعراِء ذاَك األولُ  2(وُمهلَهـــــــُل الش(  
  

  

  :فنونه الشعريةأهم : ثانياً 

  : الهجاء -أ

ويفخــرون باإلقــدام عليهــا ، عــرف العــرب صــفات حميــدة فــي أخالقهــم كــانوا يعتــزون بهــا 
ها وتزيـد مـن ومـن خـالل حـاالت تؤكـدها وتضـاعف حسـن ، وتأكيدها من خـالل تصـرفاتهم

فـإذا أراد  ، قدرة التمسك بها تلـك الصـفات أضـداد تزيـد فـي الحـط ممـن وسـم بشـيء منهـا 
)3(منهـــا أكـــد أضـــداد تلـــك الصـــفات أو التجـــرد أو قومـــاً  الشـــاعر أن يهجـــو أحـــداً 

ومحـــور  ، 
ومـا نعرفـه مـن مالمـح شـتى ال تـوحي بـالقبول وال  ال  في الهجاء هو ضرورة االنفعـالالح

إذ يحــاول إن  يمــأل كنانــة ،  منتقمــاً  رالف بالشــكل الــذي  نجــد فيــه الشــاعتشــي بغيــر الخــ
  .)4(وحاصل معرفته أخبار الناس وأيامها وعادتها وتقاليده ،الهجاء بما يؤلم  من السهام

  .)4(وتقاليده
والخصام هو لغة التخاصم واالنشقاق ذات االنفعال الملبد بالخشـونة عـادة مـا تـأتي لغتـه  

لــــه صــــفة بخصوصــــية الفــــرد  ممــــا  ،لمباشــــرة فــــي الحيــــاةمعبــــرة عــــن المفــــردات اليوميــــة ا
                                                 

-؛الش�عر الج�اھلي  187، 186نجيب محمد البھبيت�ي ،.د تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الھجري ،) 1(
  .51، 50يحيى الجبوري ،.د -خصائصه وفنونه

 لش�عراء ف�ي الجاھلي�ة ،نه قد ورث قص�ائد كب�ار اأ،في ھذه القصيدة يدعي الفرزدق ، 494، 493ديوان الفرزدق ،) 2(
  :،ثم يختتم ذلك بقوله  إذ يذكر أسماء عشرين شاعراً 

  دفعوا إليَّ كتابھنَّ وصية ً       فورثتھنَّ كأنھنَّ الجندلُ 
عباس عب�د الس�اتر ، دار الكت�ب العلمي�ة ، :  تحقيق، ) ھـ322ت (بن طباطبا العلوي  أحمدعيار الشعر ، محمد بن ) 3(

  .19، 18م  ،1982،  ا@ولىة بيروت ، لبنان ، الطبع
  .1/197العمدة ،) 4(
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لهــذا تكــون لغــة الهجــاء أكثــر صــلة بمفــردات الحيــاة اليوميــة حاملــة كــل تعــابير . اإلنســاني
)1(االجتماعي نقص وٕالغاء المهجو من ناحية عرفهال

.  
وٕان النقاد لـم ينظـروا إلـى لغـة الهجـاء علـى أنهـا صـورة لصـيقة بمفـردات المجتمـع ودقائقـه 

للصــورة المثاليــة التــي  وٕانمــا كانــت مــن الناحيــة البنائيــة تقليــداً  ،ة عدائيــة ســافرة فقــط بصــور 
فكــان مـــن غيــر المســـتغرب أن تكــون لغـــتهم فــي الهجـــاء  ،رســمها الســـابقون لمــن هجـــوهم 

ومن خالل متابعة سريعة لتطور فن الهجاء عنـد العـرب نـرى أن  ،)2(صدى للغة السابقين
هجـــاء سياســـي وهجـــاء ، قر علـــى نـــوعين مـــن الهجـــاء الهجـــاء فـــي العصـــر األمـــوي يســـت

  .شخصي
فهـــو  ،يبــدو أن الفــرزدق قــد خــاض غمـــار المعــارك اللســانية منــذ وقـــت مبكــر مــن حياتــه 

وٕاذا علمنـا أن الفـرزدق قـد ولـد خالفـة عمـر  ،)3("كنت أجيد الهجاء في أيـام عثمـان: "يقول
وديــوان  ، ن إجــادة تامــة نــدرك جيــدا أنــه قــد أجــاد هــذا الفــ، ) رضــي اهللا عنــه(بــن خطــاب 

وكــان أول مــن هجــاه الفــرزدق  ،الفــرزدق يكشــف لنــا أن الهجــاء ســمة واضــحة فــي شــعره 
  .)4(األشهب بن رميلة
أن الفـــــرزدق مــــن بــــين الشـــــعراء اإلســــالميين الــــذين هجـــــوا ): "هـــــ255( ويــــذكر الجــــاحظ 

ن وسـكت عـنهم بعـض مـ، هجـاهم قـوم فـردوا علـيهم فـأفحموهمو ، فوضعوا مـن قـدر هجـوهم
  .)5(هجاهم رغبة بأنفسهم من الرد عليهم

ومـــا أشـــار إليـــه  ،إن مـــا ذكـــره الجـــاحظ دليـــل واضـــح علـــى تمكـــن الفـــرزدق مـــن هـــذا الفـــن 
  .)6(في ديوانه بشكل واضح الجاحظ نجده مجسداً 

                                                 
لغة الشعر عند الفرزدق ، رحمن غركان عبادي ، رسالة ماجس�تير ، كلي�ة القائ�د للتربي�ة للبن�ات ، جامع�ة الكوف�ة، ) 1(

  .35م ، 1995
  .108م ، 1958مصطفى ناصف ، دار مصر للطباعة ، القاھرة ، الطبعة ا@ولى ، . الصورة اQدبية ، د) 2(
  .308 /21ا@غاني ، ) 3(
عب��د الس�تار ف��راج ، الق��اھرة ، :  تحقي�ق، ) ھ��ـ370ت (المؤتل�ف والمختل��ف ، اب�و القاس��م الحس�ن ب��ن بش��ر اQم�دي ) 4(

  .38م ، 1961
  .4/83البيان والتبيين ، ) 5(
  .102،338،  100،  90،  88،  60،  53، 45،  34،  32، 31ديوان الفرزدق على سبيل المثال ،  : انظر) 6(
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غيـر أن مـن الواضــح  ،علـى الـرغم مـن أن الجـاحظ حـين يطـرح هـذا الـرأي ال يعلـق عليـه 
فهــو ال يــرد علــى مــن  ، يــره مــن الشــعراء فــي هــذا المجــالأن الفــرزدق كــان يتعــالى علــى غ

وال يتـوانى عـن اسـتخدام أبشـع األلفـاظ وأفحشـها ضـد أي مـن مهجويـه  ،دونه من الشعراء 
ن الفـــرزدق قـــد هجـــا بنـــي أميــــة أ" ،)هــــ384(ويـــذكر المرزبـــاني  ،حتـــى وٕان كانـــت امرأتـــه

ام بـن عبـد الملـك والحجـاج فقد هجا معاوية بن أبي سفيان وزياد بـن أبيـه وهشـ ،هم وأمراء
ونــود أن نشــير  )1("بــن يوســف الثقفــي وعمــر بــن هبيــرة الفــزاري وخالــد بــن عبــد اهللا القســري

بــأن هجــاء الفــرزدق لبنــي أميــة وأمــرائهم مــع مــا يحملــه مــن قــدرة  ،إلــى أن رأي المرزبــاني 
ر مضـاد أو تبني تيـا ، نتيجة دافع فكري معين فهو لم يكن أبداً  ،على المواجهة  والتحدي

كـــان الفـــرزدق فـــي كثيـــر مـــن  ،وٕانمـــا جـــاء هجـــاؤه لهـــم وليـــد مواقـــف مرحليـــة  ، لألمـــويين
عـن هـذا  فضـالً ، أو اعتذاره عّما بدر منه من هجـاء  ، األحيان يتراجع عنها إما بهروبه 

  .فالفرزدق له من أماديح بني أمية وأمرائهم في ديوانه الشيء الكثير
ـــة اتخـــذ نمطـــين وللفـــرزدق نـــوع مـــن الهجـــاء كـــان يوج فإمـــا أن يـــأتي ذلـــك  ، هـــه لبنـــي أمّي

أمــا الــنمط الثــاني فهــو هجــاء سياســي  ،لحقــت بــه  ةعلــى إهانــة نالتــه أو إســاء الهجــاء رداً 
اجتمـاعي انـدفع إليـه الفـرزدق تلبيـة لمشـاعر المجتمـع واسـتجابة لمالبسـات سياسـية تتعلــق 

  . معينة أو موقف شخصي مع رجل معين أو جماعة  ، اً بالقبيلة أحيان
وفـــي هـــذا الجانـــب يعـــد الفـــرزدق مـــن الســـباقين فـــي هـــذا الـــنمط مـــن الهجـــاء بعـــد التغيـــرات 

  .وانتشار قيم جديدة في المجتمع ،االجتماعية والسياسية التي أحدثها اإلسالم
فقد أشـار إلـى هجـاء الفـرزدق مـن جانـب آخـر  ،)هـ 395(أّما أبو هالل الحسن العسكري 

فيـه  عن غيره من الشعراء بأنـه يسـتخدم أحيانـا فـي هجائـه رمـزاً  إذ أكد أن الفرزدق تميز ،
وهذا األمر يظهـر مهـارة الفـرزدق ، في معناه اً في ظاهره فظ  إذ يكون عّفاً  ، خبث ومهارة 

                                                 
دي�وان : ، ھجا الفرزدق معاوية بسبب احتجازه إرث الحتات المجاشعي ؛ انظ�ر467معجم الشعراء ، المرزباني ، ) 1(

  :، لم يھج الفرزدق زياد بن أبيه إQ بعد وفاته قائB 49،50الفرزدق  
  مِ أَبلِغ ِزياداً إِذا Qقَيَت جيفَتَهُ       أَنَّ الَحماَمةَ قَد طاَرت ِمَن الَحرَ 
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وخيـر دليـل علـى مـا  ، )1(وتفوقه فـي هـذه الصـناعة ممـا دفـع بالشـعراء أن يقلـدوه فـي قولـه
  :ذهب إليه الفرزدق في هذا الجانب قوله

  )2(دقِ صْ تَ  ةُ يّ لِ اهِ البَ  كَ دْ عِ ى تَ تَ مَ وَ        هُ دَ عْ وَ  كَ لَ  ادقٍ صَ بِ  لي اهِ ا البَ مَ 

 ،دق ؛ فقيـل لـه إنـا أردنـا الهجـائينمن أشـعر النـاس ؟ قـال الفـرز  ،وحين سئل ابن شبرمة "
مــا تقــدم نــرى أن الفــرزدق يــأتي فــي مقدمــة الهجــائين  ومــن خــالل )3("فقــال ومــن أهجــا منــه

. وهــو أمــر يدركــه الباحــث والناقــد فــي ديــوان الفــرزدق، لجــاهليين واإلســالميينالعــرب مــن ا
وقد وقفوا عند أهجى األبيـات ولـم ، وان هجاءه شديد على المهجو يحط من شانه ومكانته

  .ولكن ما اختاروه يدل على ذوق مرهف ونقد تأثري انطباعي، لذلك  يعللوا سبباً 
اهــتم النقــاد المحــدثون بهــذا الفــن فــي شــعره ، رزدق ومثلمــا اهــتم النقــاد القــدامى بهجــاء الفــ

فهجـاؤه فيـه مـن القـوة والمقـدرة مـا يمكنـه مـن  ،)4(فبرزت قوة شعره علـى أشـدها فـي الهجـاء
كمــا أن بعــض النقــاد عــد  ،)5(مرتبــة يتضــاءل فيهــا إلــى حــد بعيــد يأن يضــع مهجــو ه فــ

فـي ظـل تبـدل المفـاهيم ، الفرزدق الشـاعر الـذي أحيـا هـذا الفـن بعـد أن انـدثر بعـد اإلسـالم
ورأى النقـــاد أن فـــن  ،)6(اهر الجاهليـــةو وهـــو بـــذلك قـــد أحيـــا ظـــاهرة مـــن ظـــ، االجتماعيـــة 

ولم يكن هـذا الهجـاء ، الهجاء عند الفرزدق هو عبارة عن تجريح وفضح وٕاشاعة أكاذيب 
إذ ال يتـورع ، وهو فـي كثيـر مـن األحيـان يكـون غايـة فـي اإلقـذاع، إال ثمرة انحطاط خلقي

وقـد يمتـزج الفخـر عنـده بهـذا  ، )7(م واألخـت بأبشـع وأحـط األلفـاظينال من الزوجـة واأل أن
وهــــو فــــي الوقــــت الــــذي يمتلــــك قصــــائد طويلــــة فــــي ذلــــك فانــــه يمتلــــك البيتــــين أو ، الفــــن 

                                                 
علي محم�د البج�اوي ومحم�د :  تحقيق، ) ھـ395ت (الصناعتين ، ابو ھBل الحسن بن عبد هللا بن سھل العسكري ) 1(

م ، 1952ھ�ـ ، 1371أبو الفض�ل ، الق�اھرة ، دار احي�اء الكت�ب المص�رية ، الب�ابي الحلب�ي وش�ركاؤه ، الطبع�ة اQول�ى 
221.  

  .221سكري في الصناعتين ، لم يرد ھذا البيت في الديوان ، وأورده الع) 2(
  .103 /1م ،1947اخبار القضاة ، محمد بن حيان المعروف بوكيع ، مطبعة اQستقامة ، القاھرة ، ) 3(
ت��اريخ اQدب العرب��ي ، ك��ارل بروكم��ان ، ترجم��ة عب��د الحل��يم النج��ار ، دار المع��ارف ، مص��ر ، الطبع��ة الثاني��ة ، ) 4(

  .1/211م ،1968
  .348ھلية وصدر اhسBم ،بطرس البستاني،أدباء العرب في الجا) 5(
ف��ي ت��اريخ النق��د ومذاھب��ه ، العص��ر الج��اھلي والق��رن اQول اhس��Bمي ، ط��ه الح��اجري ، مطبع��ة روي��ال خل��ف ، ) 6(

  .51، 50م،1953اQسكندرية ، 
  .32،) ت.د(الفرزدق ، ممدوح حقي ، دار المعارف ، مصر ، ) 7(
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وكــان ، ولــم يكــن الفــرزدق يتــوانى عــن هجــاء أي شــخص مهمــا كانــت مكانتــه  ، )1(الثالثــة
ن وهـــذا األمـــر دفعـــه أل، نبونـــه كونـــه ســـليط اللســـان أشـــراف القـــوم يخشـــون الفـــرزدق ويتج

  .)2(يجعل من شعره حرفة يتكسب بها

  :الفخر -ب

ودرج الشـعراء  ،ن الفخر في أبسط معانيه هو إظهار مآثر القوم وتعظيمهـاإ" :يمكن القول
واالفتخـار هـو المـدح  ،)3(العرب على رفع شأن قبـائلهم مـن خـالل تمجيـد أحسـابها وأيامهـا

 ، حسن في المدح حسن فـي االفتخـار شاعر يخص به نفسه وقومه وكل مان النفسه إال أ
  :وكل ما قبح فيه قبح في االفتخار ومنه قول الفرزدق 

  )4(ِإن الذي َسَمَك الَسماَء بَنى لَنا       بَيتاً َدعاِئُمُه َأَعز َوَأطَولُ 

يحــاول  ، يخ األمــةوالفخــر فــي أرقــى معانيــه  وأســماها تعبيــر عــن صــفحة مشــرقة فــي تــار 
الشاعر من خاللها إبراز خصائص أمته في تاريخها المشرق في الكـرم والضـيافة والنخـوة 

  .والشجاعة واإليثار والتضحية
مـن  انطالقـاً  ،يتغنـى فيـه الشـاعر بنفسـه أو بقومـه، من فنـون الشـعر الغنـائي  وبوصفه فناً 

لكنــه كــان  ،بحــد ذاتــه دفاً ولــم يكــن الفخــر هــ ،حــب الــذات بوصــفها نزعــة إنســانية طبيعيــة
قبــل التعــرض  فــتجعلهم يتــرددون طــويالً  ، وسـيلة لرســم صــورة عــن الــنفس ليخافهــا األعــداء

فهـو إبــراز لمــآثر  ،الفخر كــان لــه أكثـر مــن معنـى وأكثــر مــن دورفـ إذاً ،للشـاعر أو القبيلــة 
  . الجماعة

نزاعــات القبائــل وعلـى الــرغم مـن أن الشــعراء الــذين عاشـوا فــي العـراق والشــام بعيــدين عـن 
 ، إال أنهـم ظلـوا يحنـون إلـى أمجـادهم يتغنـون بهـا ويفتخـرون بمـا قـام بـه أسـالفهم، القديمة 

                                                 
  . 22لفرزدق ونماذج من شعره ،إسماعيل اليوسف ،،أخبار ا 32،)ممدوح حقي(الفرزدق ،) 1(
  .333شاكر الفحام ،.الفرزدق ،د) 2(
  .1/48العمدة ،) 3(
ومكتب��ة الھ��Bل ،  ص��Bح ال��دين الھ��واري ، دار.دي��وان الف��رزدق ، ق��دم ل��ه وض��بطه وش��رحه ووض��ع فھارس��ه ،د) 4(

  .2/118م ، 2007، الطبعة ا@ولى ، بيروت



 - 29  -

والكشف عن وقائع وأيام وأحـداث  ،وتميز الفخر في هذا العصر بامتزاجه بالمدح والهجاء
  .)1(في حياة العرب

فيـــه مـــروان  أكـــد ،ويشـــير ابـــن ســـالم إلـــى حـــوار دار بينـــه وبـــين مـــروان ابـــن أبـــي حفصـــة
  :وقد أبدى رأيه بفخر الفرزدق ببيت من الشعر يقول فيه  ، إعجابه بفخر الفرزدق 

  )2(َذَهَب الَفَرزَدُق بِالَفخاِر َوِإنما       ُحلُو الَقصيِد َوُمرُه ِلَجريرِ 

ويشير ابن سالم إلى أن الفرزدق قد افتخر أمام الخليفة سليمان بن عبد الملك  بنار أبيـه 
  :ولم يكتف بذلك بل خرج وهو يفتخر بنفسه قائال ،حرمه الجائزةحتى 

  )3(وشر الشعِر ما قاَل العبيدُ      ٌل     وخيُر الشعِر أكرمُه رجا

ونرى أن ما ذهب إليه ابن سالم هـو تأكيـد لحقيقـة واضـحة فـي شـعر الفـرزدق وشخصـيته 
عره ليعبر عن واقع حـال يعتـز في نفسه يندفع إلى ش حيوياً  وهي أن الفخر يمثل هاجساً  ،

  .من أن يفتخر بأبيه وبنفسه أمام الخلفاء فهو ال يجد حرجاً  ،به الفرزدق 
فهـو لـم يتوقـف عـن الفخـر حتـى  ،عنـد الفـرزدق حيوياً  ويؤكد ابن قتيبة أن الفخر كان أمراً 

  :ويؤكد أنه كان يقوم بأمر قومه خير قيام  اذ يقول  ،)4(وهو يغمض اغماضته األخيرة
  )5(إذا ما األمُر َجل عِن العتابِ    ي َمن يقوُم لُكم َمقامي      رونأ

عــن أبــي عبيــدة أن أخــوال الفــرزدق عــاتبوه يومــا لمناقضــته  ،ويــذكر أبــو الفــرج األصــفهاني
لقــد  فــوا هللا ، قــبحكم اهللا مــن أخــوال  ":إذ راح يشــتم أعراضــهم فــرد علــيهم قــائالً  ،جريــراً 

                                                 
  .20،  5راج الدين محمد ، الفخر في الشعر العربي ،س) 1(
أن��ه س��ئل ع��ن جري��ر والف��رزدق أيھم��ا اش��عر أي��ام : ، يق��ول م��روان ب��ن أب��ي حفص��ة 378طبق��ات فح��ول الش��عراء ،) 2(

، ويش�ير اب�ن المعت�ز للح�وار ال�ذي 10/90، وقد أبدى رأيه فيھا شعرا ليكون أثبت ، ا@غاني )الخليفة العباسي(المھدي 
والبيت لم يرد في ديوان مروان ب�ن أب�ي .  47، 46طبقات فحول الشعراء  بي حفصة،دار بين ابن سBم ومروان  بن أ

  . حفصة
  .،لم يرد البيت في الديوان 548، 547طبقات فحول الشعراء،) 3(
  .476الشعر والشعراء ،) 4(
  .88ديوان الفرزدق،) 5(
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ويعلـــق الـــبالذري علـــى قـــول  ،)1("م مـــن هجـــاء جريـــرشـــرفكم مـــن فخـــري أكثـــر مـــن غضـــبك
  :الفرزدق وهو يخاطب معاوية ابن أبي سفيان قائالً 

ـــــاِس قومـــــاً وأســـــرةً    ألســـــَت أعـــــز الّن
  ومـــــــا ولـــــــَدت بعـــــــَد النبـــــــي وأهلـــــــهِ 

  

ــــــــه     وأمــــــــنَعُهم جــــــــاراً إذا ضــــــــيَم جانُب

  )2(كمثلــي حصــاٌن فــي الرجــاِل يقاربُــه
  

وهــو حلــم  لــم  ،)معاويــة(إال حلــم الخليفــة  ،)زدقالفــر ( ولــيس أعجــب مــن فخــر الشــاعر "
بعـــد حـــق  ، )أبـــو جعفـــر المنصـــور(ولـــم يقـــدر الخليفـــة المنصـــور ، )زيـــاد بـــن أبيـــه( يرضـــه
ويشـــير أبـــو هـــالل الحســـن العســـكري إلـــى أن أفخـــر بيـــت قالتـــه العـــرب هـــو قـــول  ،)3(قـــدره

  ـ:الفرزدق
  )4(نا إلى الّناِس وقـُفواوإن نحُن أومأ       الّناَس ما سرنا يسيروَن خلَفنا ترى 

ويبدو أن أبا هالل استهوته المبالغة التي جاءت في البيت دون أن يصرح بإعجابـه الـذي 
  ). أفخر بيت(تمثل باستخدام صفة 

الــذين عبــروا عــن إعجــابهم ، وأســتأثر فخــر الفــرزدق باهتمــام العديــد مــن النقــاد المحــدثين 
لــى هــذا الفــن عنــد الشــاعر مــن وجهــة نظــر مــنهم نظــر إ غيــر أن كــّالً  ،)5(بفخــر الفــرزدق

ال يجــــد ، فمــــن جانــــب اســــتخدام الفــــرزدق لفخــــره مــــن حيــــث المواقــــف اإلنســــانية  ،مختلفــــة
بــل أنــه كــان يناصــر الظلــم  ،بعضــهم أن الفــرزدق كــان يقــف إلــى جانــب الرحمــة فــي شــعره

  :فقوله
  )6( لَمغارمِ وال نقتُل األسرى ولكن نفُكُهم              إذا أثقَل األعناِق حمَل ا

                                                 
  .396/  21ا@غاني ، ) 1(
  .50ديوان الفرزدق، ) 2(
  .4/733أنساب ا@شراف ،) 3(
  .393ديوان الفرزدق،) 4(
، أدب�اء 322م ،1973اQدب العربي وتاريخه ، محمود مصطفى ، مطبعة البابي الحلب�ي ، مص�ر، الطبع�ة الثاني�ة ، )5(

  .348العرب ، بطرس البستاني ،
  .617ديوان الفرزدق ،) 6(
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وعـد النقـاد  ،)1(فالشاعر في هذا البيـت ال ينتصـر للرحمـة إنمـا يـرد علـى مـن عيـره بـالجبن
، فــي مدحــه وهجائــه  إذ نجــده ممتزجــاً  ، فخــر الفــرزدق فنــا غلــب علــى بقيــة فنونــه الشــعرية

وقــد اســتغل الشــاعر  ،ويــراه بعضــهم ظــاهرة مــن ظــواهر الجاهليــة التصــقت بشــعر الفــرزدق
وهو فـي جانـب  ، لتعبير عن مفاخر آبائه وأجداده ومآثرهم قبل اإلسالم وبعدهالفخر ل اهذ

وقـد أفـرد الفـرزدق قصـائد  ،)2(من جوانبه تعبير عـن منطـق القـوة القبليـة الـذي سـاد عصـره
  .)3(افتخر بها بنفسه وبتميم ،قليلة في الفخر

بــــأن هنــــاك  ممــــا أدى إلــــى أن يشــــعر  ، وتـــــأثرت نفســــية الفــــرزدق بهــــذا الفــــن بشــــكل كبيــــر
وفخـره الـذي  -إذ كان قصير القامة دميم الوجه شديد السـمرة - بين شكله واضحاً  تناقضاً 

فكان إذا دخل إلى بالط الخلفاء أو األمراء ارتدى من المالبس ما هـو  ،متعالياً  كان فخماً 
  .)4(ضخم  شديد التأثير بنفوس الحاضرين

الفـرزدق مـن قبـل النقـاد المحـدثين لـم  الستحسان الذي لقيـه مـن الفخـر عنـدوعلى أن هذا ا
إن  ، )5(ال يثيــر الحماســة ،أجــوف ،يمنــع  مــن أن ينبــري آخــرون ليصــفوه بأنــه فخــر ضــيق

ويبـدو ، ا نفسـه وآبـاءه وأجـداده سـمة الكـرمأبرز ما أفتخر به الفرزدق في ديوانه وخـص بهـ
ر الشـاعر مـا وقد وردت مـن أخبـا جية الشاعر ورثها عن أبيه وأسرته،ن الكرم كان سلنا أ

ففــي أيــام . مــن شــعره فــي هــذا الجانــب مــن ســجاياه دلل علــى أنــه كــان صــادقًا فيمــا قالــهتــ
ســــارع إلــــى ذبحهــــا ) ناقــــة للــــذبح( وحــــين أهــــدوه جــــزوراً  ،)6(شــــبابه انهــــب مالــــه فــــي المربــــد

                                                 
  .349،  348أدباء العرب في الجاھلية وصدر اhسBم ،بطرس البستاني ،) 1(
إحس�ان . ، العص�بية القبلي�ة وأثرھ�ا ف�ي الش�عر ا@م�وي ،د 145شوقي ضيف ، .ر والتجديد للشعر ا@موي ،دالتطو) 2(

  .65,  عمر فروخ.، تاريخ ا@دب العربي ،تاريخ ا@دب العربي، د542النص، 
  .582، 199،  197، 261، 259،  91، 31، 30، 16،28أمثلة من ھذه القصائد ،ديوان الفرزدق : انظر) 3(
ورد م��ا يخ��ص زي الف��رزدق وھ��و يفخ��ر بش��عره أم��ام الخلف��اء .  365، 362، 360ش��اكر الفح��ام ،. الف��رزدق  ، د )4(

  .4/257وا@مراء  في كتاب  ا@غاني  
  .20الفرزدق حياته وشعره ، كمال أبو مصلح  وآخرون،) 5(
محم�د أب�و الفض�ل اب�راھيم ، :  تحقي�ق، ) ھ�ـ310ت (تاريخ الرسل والملوك ابو جعفر محمد ب�ن جري�ر الطب�ري ،  )6(

  .95/  2م ، 1969القاھرة ، الطبعة الثانية، 
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 ، )2(مـا رأيــت أســخى وأفجــر مــن الفــرزدق: "وقــال أحــد بنــي مــروان  ،)1(وٕاطعامهـا للضــيوف
  .)3(جة من استعانوا بقبر أبيهفضال عن قضاء حا

كــل الصــدق يعبــر  وبنــاء علــى هــذا نجــد أن فخــر الفــرزدق فــي هــذا المضــمار كــان صــادقاً 
لهـــذا كلـــه نجـــد . ال عـــن أخيلـــة ورؤى يختلقهـــا لمجـــرد التبـــاهي ،فـــي شـــعره عـــن واقـــع حـــال

ال يعلــوهم فــي الشــرف إال قــوم الخلفــاء مــن ، يســاوره بأنــه ينتمــي إلــى أفضــل قــوم  إحساســاً 
  .ككل الشعراء  ريش فهو ليس شاعراً ق

  :المدح -ج

وذكــر صــفات  ، المــدح عنــد العــرب هــو ذكــر لمحاســن الخصــال عنــد شــخص أو جماعــة 
 وســـبيل ،)4(الـــخ......... .جاعة والكـــرم واإليثـــار والعفـــةكالشـــ ، تؤكـــدها وتضـــاعف منهـــا 

 يــه جزلــة،ره للممــدوح وأن تكــون معانالشــاعر فــي المــدح أن يســلك اإليضــاح واإلشــادة بــذك
  .)5(وألفاظه نقية غير مبتذلة ومراعاة التقصير والتجاوز والتطويل

إذ أصــبح هــذا  ، وممــا ال شــك فيــه أن العصــر األمــوي كــان مثابــة انطلــق منهــا فــن المــدح
 ،األمــويين للشــعر واستحســانهم لجيــدهتــذوق الخلفــاء  : أولهمــا لســببين رئيســيين الفــن رائجــاً 

تعمــد الخلفــاء األمــويين : وثانيهمــا ،الــذين يفــدون إلــيهم  ســخية للشــعراء توتقــديم العطــاءا
كانـــت تعـــاني مـــن كثـــرة الثـــورات  فالدولـــة آنـــذاك، جمـــع الشـــعراء حـــولهم ألغـــراض دعائيـــة

ضـطرابات السياسـية األمــر الـذي كـان يــدفع الخلفـاء األمـويين إلــى تقريـب مـن يمــدحهم واإل
  . ويقلل من شأن  خصومهم السياسيين والتشهير بهم

وظهـر  ، هذا األساس فقد تطور ونما فن المـديح أكثـر ممـا كـان عليـه فـي الجاهليـةوعلى 
واتجاهــات جديــدة بفعــل طغيــان أجــواء الصــراع السياســي  ،بحلــل جديــدة ومعــان مســتحدثة

  .على جوانب الحياة كلها في العصر األموي

                                                 
  .3/51أخبار القضاة ،) 1(
  .286/  11انساب ا@شراف ،) 2(
  .354، 355/ 21ا@غاني ، ) 3(
  .18،19عيار الشعر ،  )4(
  .128/   2العمدة  ، ) 5(



 - 33  -

غيـر أننـا ال   ،وكان الفرزدق من الشعراء الذين قدموا إلى الخلفاء والوالة واألمراء مادحين
علـى الـرغم مـن العطايـا السـخية التـي كـان  ،في التقرب إلى الخلفاء األمويين نجد له سبقاً 

فال نجد في ديوانه مدحا لمعاويـة بـن  ،يحصل عليها الشعراء آنذاك من الخلفاء األمويين 
اد وقــد تنـــاول النقـــ. )1(أبــي ســـفيان أو ابنــه يزيـــد وال لمـــروان بــن الحكـــم أو ابنــه عبـــد الملـــك

فحــين ســمع يــونس بــن حبيــب قــول  ، القــدامى المــدح عنــد الفــرزدق  كبقيــة فنونــه األخــرى
  ـ :الفرزدق في بشر بن مروان

  )2(تغدو الرياُح فُتمسي وهَي فاترٌة         وأنَت ذو نائٍل يُمسي وما فـََترا
  .  )3(كان واهللا من مداحي العرب:" قال

والجـاحظ فـي رأيـه  ، )4("فع من شـأن ممدوحـه إذا مدح ر "ويشير الجاحظ إلى أن الفرزدق 
علـى  قـادراً  ، في قوله على أن يكون بليغاً  هذا يؤكد أن الفرزدق كان في أماديحه حريصاً 

  .رصد الجوانب التي بإمكانه أن يستغلها للرفع من شأن الممدوح
م ولــ ، )5(كمــا يشــير ابــن رشــيق القيروانــي إلــى أن الفــرزدق لديــه مــن المــديح مــا هــو غريــب

  . )6(إلظهار وجه الغرابة في مدحه محدداً  يحدد استشهاداً 
ن النقــــاد القــــدامى مــــن خــــالل هــــذه اآلراء إنمــــا يعبــــرون عــــن أومــــن الواضــــح جــــدًا 

. ويشـيرون إلـى أنـه تميـز بفـن المـدح عـن بقيـة الشـعراء اآلخـرين ،إعجابهم بشعر الفـرزدق
(  أبــو عبيــدةإذ وصــفه  ،لجانــبإال أن هنــاك مــن كــان يتخــذ موقفــًا مغــايرًا تمامــًا فــي هــذا ا

                                                 
، م1976طباع�ة والنش�ر ، الق�اھرة ، الثقاف�ة لليوس�ف خلي�ف ، دار . تاريخ الشعر العرب�ي ف�ي العص�ر اQم�وي ، د )1(

شاكر الفحام ھذه الظاھرة في مدائح الف�رزدق ؛ب�ان الف�رزدق ك�ان ينتم�ي إل�ى بي�ت م�ن أش�رف بيوت�ات . ، يعلل د 162
العرب وأمجدھا ، فكان توجھه نحو المفاخرة والمھاجاة وحسب ، ولم يج�د م�ا يس�تدعي @ن يط�رق ب�اب الم�ديح ،حت�ى 

  .399شاكر الفحام ،. د:انظر. أبيه ، فامتدح سعيد بن العاص والي المدينة  فر من زياد بن
  .206ديوان الفرزدق، ) 2(
محمد نور الحس�ن ومحم�د الزف�زاف  ، )ھـ1093 ت(، عبد القادر البغدادي  )ھـ686 ت(شرح شافية ابن الحاجب  )3(

  .4/328 ،) ت.د(، ي الدين عبد الحميد حومحمد م
  .4/83، البيان والتبيين) 4(
  .1/78العمدة، ) 5(
امت�دح بھ�ا لوليد بن عب�د المل�ك ،والثاني�ة للفرزدق قصيدتان  متميزتان في ھذا الجانب ،ا@ولى رائية وجھھا لمدح ا) 6(

  .222، 219، 77، 75ديوان الفرزدق ،:انظر . الحجاج بن يوسف الثقفي 
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 ،)1(بالجشـــع والشـــراهة فـــي طلـــب العطـــاء مـــن ممدوحيـــه)  هــــ 210) (معمـــر بـــن المثنـــى 
عبيـدة مـن معاصـري الفـرزدق فمـن المؤكـد أنـه قـد اسـتند إلـى روايـات قليـت فـي  وأبـ وليس

و ال نرى أن الفرزدق يشذ عن غيره من الشـعراء الـذين سـبقوه أو تلـوه فـي  ،)2(هذا المجال
فهـو أيضـًا فـي  ، ٕاذا كان ما ذهـب إليـه أبـو عبيـده مـرده أن الفـرزدق سـيد قومـهو . بالتكس

ختلــف عــن شــعراء عديــدين كــانوا ينتمــون إلــى عوائــل كريمــة فــي قــومهم يهــذا المجــال  لــم 
  .كزهير بن أبي سلمى و النابغة الذبياني

كريمــًا ســخيًا  تؤكــد أن الفــرزدق كــان ، واقعيــة موضــوعية ةنظــر  األمــرغيــر أن النظــر إلــى 
ويبـدو أن هـذا هـو  ، د فـي قومـه تقـع عليـه التزامـات يفرضـها واقـع الحـاليِ ّسـوهو بصفته كَ 

  .الذي جعله ملحًا في طلب المال من الخلفاء وغيرهم بهذا الشكل
الصـــدق و (دثين قضـــية ومـــن القضـــايا النقديـــة التـــي تصـــدرت الموقـــف النقـــدي عنـــد المحـــ

حي عنــــد الفــــرزدق بالصــــدق؟ أم أنــــه كــــان يتملــــق المــــد األنمــــوذجمتــــاز إفهــــل ) الكــــذب 
  .لألمويين وال يمدحهم بصدق؟

أبـي مصــلح  بطـرس البسـتاني وجـورج غريـب وكمـال لقـد وجـدنا نقـادًا مثـل جرجـي زيـدان و
  :)3(يتهمون الشاعر بالكذب والتملق لألمويين ،وآخرين

 ،)4(حينمـا يمـدح هإلى أن الفرزدق لم يكن يأبه بالمطالع الغزليـة فـي شـعر  وهناك من يشير
فنجــد أن  ، بــرهن عليــه بالشــكل المطلــوبيأن هــذا الــرأي يبــدو تعميمــًا لــم  ىونــر  ،)4(يمــدح

إذ أن الفـــرزدق حينمـــا يقـــف أمـــام ، النقـــاد لـــم يشـــيروا إلـــى جانـــب مهـــم فـــي هـــذا اإلطـــار 
ممدوحــه يمدحــه علــى قــدر أهميتــه ومكانتــه ومثــال علــى ذلــك رّده المفحــم لــبالل بــن أبــي 

                                                 
  .52/  11انساب ا@شراف، ) 1(
يروي ابن سBم أن الفرزدق وفد عل�ى أح�د الموس�ورين دون دع�وة .  331 – 330، طبقات فحول الشعراء: انظر )2(

  .و استمنحه، وتقبله عروضاً بدل النقد في مدحه لعبدا � بن صفوان
 - 351؛ أدباء العرب في الجاھلية و اhسBم، بطرس البس�تاني ، 1/249تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان  )3(

  .30 ، 29، الفرزدق حياته و شعره، كمال أبو مصلح و آخرون  ص 81لة، جورج غريب، ، نماذج شعرية محل353
  .358اhسBم ،صدر أدباء العرب في الجاھلية و) 4(
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ة كقصـــيدته لـــيب أماديحـــه للـــوالة والخلفـــاء كانـــت بمطـــالع غزليـــة جمن اغلـــأ ا، ولـــذ)1(بـــردة
، )4(مدحـــه العبـــاس بـــن الوليـــد، و )3(يزيـــد بـــن عبـــد الملـــكو  ،)2(بمـــدح هشـــام بـــن عبـــد الملـــك

  .)5(كالوليد بن عبد الملو 
اسـتخدام ق ترتبط بمكانة الممدوح مـن جهـة و من هذا نستنج أن قصيدة المدح عند الفرزدو 

أن الفــرزدق لــم يكــن يهــتم بــالمقطع  يلــذا  فهــذا ال يعِنــ ،هــة أخــرىالمقطــع الغزلــي مــن ج
  .الغزلي بل إن استخدامه لتلك المطالع يرتبط بأهمية القصيدة

 ،فهو وثيقة انتماء سياسـي أحيانـاً  ،وكان المدح في عصر الفرزدق يمثل اتجاهات مختلفة
ٕاذا كـان ، و للتكسـب فضـًال عـن كونـه وسـيلة ،كان أحيانًا أخرى وسيلة للتقرب مـن الحـاكمو 

بــن الحســين  ير إلــى توجهــات سياســية حــين يمــدح علــالمظهــر العــام لمــدح الفــرزدق يشــي
تـدح األمـويين فـإن ذلـك المـدح لـم يمأو  ،يـربأو يساند مصعب بن الز  ،)رضي اهللا عنهما(

فهــو يمتــدح أناســًا عــاديين مقابــل مبــالغ زهيــدة مــن  ،يكــن يمثــل جميــع الــدوافع وراء مدحــه
رزدق منهـــا سياســـي فـــي شـــعر الفـــ تـــؤثرا يـــدل علـــى أن عوامـــل عديـــدة كانـــت وهـــذ ،المـــال

  .)6(اجتماعيومادي وقبلي و 
  
 

 

 

  

                                                 
ھلكت وخرفت وذھب شعرك، أين قولك ف�ي : حينما جاء الفرزدق مادحاً بBل بن أبي بردة لم يعجبه شعره فقال له )1(

جئن��ي بحس�ب كأحس�ابھم أق�ول في�ك مث�ل ق�ولي ف�يھم، ا@غ��اني، : ، فق�ال الف�رزدقس�عيد ب�ن الع�اص والعب�اس ب�ن الولي�د
21/387.  

  .554 – 552 - 370ديوان الفرزدق، ص ) 2(
  .301 – 297، 647 – 646المصدر نفسه، ص ) 3(
  .374المصدر نفسه، ص ) 4(
  .248المصدر نفسه، ص ) 5(
ص في الش�عر العرب�ي ف�ي ص�در اhس�Bم والعص�ر ، نصو288 - 287تاريخ ا@دب العربي،  حنا فاخوري، ص  )6(

  .260، 259 - 257نوري حمودي القيسي، ص . ا@موي، د
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  :الرثاء  -د

بكــاء و نــواح و عويــل علــى الميــت بألفــاظ حزينــة مؤلمــة كثيــرة الحــزن تســتمطر  :الرثــاء 

لتفجـع بـين الحسـرة مخلوطـًا بـالتلهف اوسبيله أن يكون ظـاهره  ،)1(الدموع وهو ندب الميت

وهــو مــن الفنــون التــي أبــدع فيهــا العديــد مــن الشــعراء  ،)2(و األســف و االســتعظامبــالتلهف 

هـو بـذلك و  ،فيـه لوعـه صـادقة وحسـرات ،وهو تعبير عن خلجات قلب حـزين ، والشاعرات

  .)3(ما يشوبه التكلفألن فيه تعبيرًا قلّ  ؛ من الموضوعات القريبة إلى النفس

ـــــن بـــــرد، )  ـهـــــ 216(وينقـــــل المرزبـــــاني حـــــوارًا دار بـــــين األصـــــمعي  ـــــل  ، و بشـــــار ب ينق

كان لجرير ضروب مـن الشـعر لـم يكـن للفـرزدق فيهـا شـيء (  :األصمعي عن بشار قوله

بأن النوار زوج الفرزدق حينما ماتـت لـم يقـدم الفـرزدق علـى  ، ويستدل بشار على ذلك ،)

  .)4(فما ناحوا عليها إال بشعر جرير، رثائها 

رثــاء المــرأة علــى وجــه و  ،الفــرزدق لــم يكــن يجيــد الرثــاءونجــد فــي هــذه الروايــة إيمــاء بــأن 

إن اإلجابـة الموضـوعية عـن هـذا  ،نقلـه المرزبـاني كـان صـحيحاً  فهل أن مـا ، الخصوص

مصـــداقية هـــذا الـــرأي والحكـــم  ىطالع ديـــوان الفـــرزدق للتأكـــد فـــي مـــدالـــرأي تبـــدأ أوًال باســـت

 ، جـد أثـره كـذلك فـي رثائـه لـهن، و لقد كان لغالـب أبـي  الفـرزدق أثـر كبيـر فـي حياتـه. عليه

  :فهو يقول

                                                 
، نش�ره احم�د ام�ين ، وعب�د  )ھ�ـ421ت (اب�و عل�ي احم�د ب�ن محم�د ب�ن حس�ن المرزوق�ي  ،شرح دي�وان الحماس�ة  )1(

  .996 – 2/995م، 1951ى ، السBم ھارون ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاھرة ، الطبعة اQول
  .1/147العمدة،  )2(
 ،م 1972بغ���داد ، الطبع��ة الثاني���ة ،  ،يحي��ى الجب���وري ، دار التربي��ة . خصائص��ه وفنون���ه ، د، الش��عر الج���اھلي  )3(

  .195ص
 ، ، جمعية نشر الكتب العربية )ھـ384 ت(د هللا المرزباني يابو عب ،خد العلماء على الشعراء آالموشح في م )4(

  :و كان جرير قد رثا النوار زوج الفرزدق بقوله. 116ھـ ، ص 1343
  

  ق���الوا نص���يبَك م���ن أج���ٍر فقل���ُت لھُ���م
  أQ تك�������ن ل�������َك بال�������ديريِن باكي�������ةً 
  فارقتني حيَن كفَّ الدھُر من بصري

  

  َم����ن للع����ريِن إذا فارق����ُت أش����بالي  
م���ِل مع���والِ    فَ���ُربَّ باكي���ٍة ف���ي الرَّ
  وحيَن صرتُ كعظ�ِم الّرم�ِة الب�الي

  

  

  .345ان  جرير، ص ديو
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  رىالِقـــ ةِ لـــعـــن جِ  أال أيهـــا الســـؤالُ  
  دارمٍ  ن آلِ ِمـــ ت األكفـــانُ لقـــد ضـــمّ 

  باالَصــ فــي ليلــةِ  المقــرورِ  ىر ِقــن لِ فَمـ
  

  غالـــبِ  مـــن دونِ  رُ َقبـــوال وعـــن غالـــبٍ   
  رايبِ ضـال محـضَ  ينِ الكفـ فائضَ  فتىً 

  )1(النوايــــبِ  تلــــكَ  علــــى آثــــارِ  وســــاعٍ 
  

بشـر بـن و  ،)2(هفقـد رثـا مسـلم بـن زيـاد بـن أبيـ ،يد من أشراف القوم و أولي األمـررثا العدو 
، )ـهـ 91(أخيه في جمعة واحـدة سـنة حجاج و عند موت ابن ال، و )3(بن مروان والي العراق

وكـان الحجـاج يتمثـل حـين حلـت بـه هـذه الفاجعـة  ،)4(رثاهمـا الشـاعر بقصـيدة طويلـة، )ـه
  :بقول الفرزدق

  )5(◌ِ المآتم حنينُ  ىالموت لن يرجعَ فَ        فاصبري اسِ النّ  نم إال ابنٌ  كِ اا ابنومَ 

يـدعو النـاس إلـى أن يرثـوه بمـا ، و ويقف الفرزدق ليشير إلى أهميته في حياة قبيلته
إذ يسـتحق كـل الصـفات الجميلـة التـي تقـال  ،مـار مجاشـعذفهـو حـامي  ،يستحقه مـن رثـاء

  :فيه
  جاشـــعٌ مُ  عري مـــا تقـــولُ ِشـــ أال ليـــتَ 
ـــــم أكُ    هـــــامارَ ذهـــــا و احمـــــي اكفي أل

  

  الفــرزدقُ  مــاتَ  راعــي النيــبِ  إذا قــالَ   

  )6(قُ علـــــــتَ أقصـــــــى مـــــــا بـــــــه مُ  وابلـــــــغُ 
  

إن مــا تقــدم مــن استشــهادات توضــح لنــا أن الفــرزدق كــان مــن الشــعراء الــذين طرقــوا بــاب 
علـــى أن  لفكانـــت لهـــم مـــراث متميـــزة فيهـــا مـــن صـــدق التعبيـــر و البراعـــة مـــا يـــدل ،الرثـــاء

وجدنا لديه صـورًا تعبيريـًة جمليـًة و ). نه األول فو إن لم يكن ( ذا الفن الفرزدق قد أجاد ه
نــة بنــت بل(و إذا كــان عــدم رثائــه ألمــه  ،باقتــدار تــام ،صــور فيهــا الفــراق والمــوت المرعــب

ًا فهـــذا ال يعنـــي أنـــه كـــان عاّقـــ ، وزوجتـــه النـــوار مـــن األمـــور التـــي يؤاخـــذ عليهـــا ،)قرضـــة 
عليـه (بأمـه يـوم لقـي اإلمـام الحسـين  اً ذكـر أنـه كـان حاّجـإذ  ،فهو كان قد حج بهـا ، ألمه

                                                 
  .38ديوان الفرزدق، ص ) 1(
  .239 – 238ديوان الفرزدق، ص ) 2(
  .194،  193المصدر نفسه ، ) 3(
  .346، 344المصدر نفسه ، ) 4(
  .555المصدر نفسه ، ) 5(
  .407المصدر نفسه، ) 6(
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العالء بـن (وفضل خاله  ، اعترف الفرزدق بفضل أخواله عليه و . )1(فاحفي الص ) السالم
  .)2(على موهبته الشعرية) قرضة

فهـو تعبيــر  ،أمـا عــدم رثائـه النـوار، فضـًال عـن أن الشـعراء القـدماء لــم يـألفوا رثـاء أمهـاتهم
رًا لـيس كمـا أن جريـ، )3(رثـاء المـرأة و إيمانـه أن بكـاء المـرأة غيـر مسـتحب عن موقفـه مـن

 ،األمجـــادبـــاء الفـــرزدق وعشـــيرته مـــن المـــآثر و ال لعشـــيرته مـــا آلفلـــيس آلبائـــه و . كـــالفرزدق
ونفيســة تأســى وتحــزن ال ، ة باألمجــاد والمناقــب الحميــدة و فالنفســيتان مختلفتــان نفســية مزهــ

  .أمجاد لها

  :الغزل -هـ

ار لـــه ظـــاهر ا كـــان حلـــو األلفـــاظ ســـهل المعـــاني غيـــر غـــامض و أن يختـــوهـــو مـــ
  .)4("ألف النساء والتخلق بما يوافقهن  "وهو ,المعنى لين اإليثار 
إن مـــن الشــعراء مــن كـــان يتعهــر فـــي جاهليتــه و ال يبقـــي " ،) ـهــ232(ويــذكر ابــن ســـالم 

أقـول أهـل اإلسـالم وكـان الفـرزدق  ،األعشـىو  ، مـنهم امـرؤ القـيس ، على نفسه وال يتستر
إن ابـن سـالم فـي قولـه هــذا يؤكـد أن مـن الشـعراء مـن كـان يقـول الغــزل  .)5("فـي هـذا الفـن

، ع الفـــرزدق فـــي مقدمـــة الشـــعراء اإلســـالميين الـــذين قـــالوا فـــي هـــذا الفـــنضـــوي ، المتعهـــر
متعـــه ّبـــر مـــن خاللـــه عـــن شـــهوته الجنســـية و ع ،يشـــير ديـــوان الفـــرزدق إلـــى غـــزل متعهـــرو 

خبـاره تشـير إلـى أن مجـالس الخمـر والغنـاء َفضًال عـن أن أ. باشر صريحالحسية بشكل م
  .)6(دور القيان كانت قد اجتذبته منذ وقت مبكر في حياتهو 

 ،ويبدو أن نشأة الفرزدق نشأة أشراف القوم واكتفاءه المـادي هـو مـا دفعـه إلـى هـذا التوجـه
المــرأة فكــان الشــراب و   ،فالجــاه والفــراغ عوامــل تــؤدي بــالمرء إلــى البحــث عــن أمــور تســليه

                                                 
فاح، مادة ھـ 1379 ، ياقوت الحموي ، مطبعة السعادة ، القاھرة ،معجم البلدان  :انظر) 1(   .الصِّ
  .493،  492ديوان الفرزدق ،:انظر ) 2(
يشير ابن رشيق إلى أن من اشد الرثاء ص�عوبة عل�ى الش�اعر أن يرث�ي طف�B أو ام�رأة ،لض�يق الك�Bم علي�ه فيھم�ا ) 3(

  .154/  2وقلة الصفات ، العمدة ،
  .38 – 34طبقات فحول الشعراء، ) 4(
  .117 – 116/ 2العمدة، ) 5(
  .103/ 3؛ إخبار القضاة، 198/ 3عيون ا@خبار، ) 6(
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أن يجـد  ،وألن الغزل فن رقيق يتطلب من المرء حينمـا يخـوض بـه.هما ما اجتذبا الفرزدق
أن يبـث ، و أن يجيد الشاعر المتغـزل حسـن الشـكوى والصـبابة، و من األلفاظ رقيقها وعذبها

ء شاخصـة لشـعرا ، ولنـا فـي تراثنـا العربـي أمثلـة كثيـرة ،أشواقه لحبيبه بشـكل هـادئ جـذاب
ًا علــى درجــة مــن الروعــة و الدقــة مــا إجــادة ورســموا صــور و لجــوا هــذا الفــن فأجــادوا بــه أيّ 

كــان يعــاني مــن هــذا  ، طبعــه الجــاف ومتانــة ألفاظــه و جزالتهــاوالفــرزدق بشــكله و . التمــامو 
وال يبث الوجد بسبب هـذا  ، الجانب معاناة ظاهرة في شعره فهو ال يحسن تشكي الصبابة

إذ يمــر عجــًال  ،خــالل المطــالع الغزليــة التــي اســتفتح بهــا قصــائده الطبــع وهــذا واضــح مــن
  .)1(فال تتجاوز تلك المطالع في أحسن األحوال سبعة أبيات ، بتلك المطالع

 ، لفـرزدقيبدو أن العديد من المعالم قد تضـافرت لترسـم معـالم ذلـك الغـزل المتعهـر عنـد او 
فضــًال عــن تعرفـــه  ، لحســي بــالمرأةو شــدة حرصــه علــى التلــذذ ا ، فافتقــاره للغــزل الرقيــق

كانــت عوامــل متضــافرة امتزجــت بمقــدرة شــعرية وثابــة فــي  ، علــى حيــاة مترفــة فــي المدينــة
و مـن يسـتطلع ديـوان الفـرزدق يجـد الشـاعر .دفعت بشعره إلى ذلـك الغـزل ، نفس الفرزدق

ر التــي أحبهــا فــي شــبابه المبكــ )ضــمياء( فهــو يضــع  ، ال ينظــر إلــى المــرأة نظــرة المحــب
  :عنوانًا لهجاء أهلها و التشهير بهم إذ يقول

  هـــــــان أَ  ةِ يـــــــقر نا فـــــــي المَمـــــــ عيـــــــبُ وأَ 
  وأَبَصــَرتاراً َصــوداً قِ هــا ُســومَ رأت قَ 

  

  ُلُصـــــــوقَها لـــــــي نظَ الحَ  طنِ بَ بِـــــــ شـــــــديدٌ   

ــــــًى حَ فَ  ــــــلّ نظَ ت ــــــاً َك   )2(هــــــاوقُ رُ يَـ  اللِ الهِ ي
  

ف الفـــرزدق علـــى وكانـــت صـــورة المـــرأة فـــي المدينـــة غيـــر صـــورتها فـــي البصـــرة فقـــد تعـــر 
التحلـي للواتي ليس لهن شـغل سـوئ الغنـاء و ففي دور الغناء عرف البيض ا ،مجتمع جديد

                                                 
  :شاكر الفحام إحصائية في المطالع الغزلية لشعر الفرزدق وكانت النتائج كاaتي. أجرى د) 1(

  .822، 674، 423، 377، 273ص : مطالع غزلية بيت واحد  -أ  
  .262، 74، 52، 7، 3ص : مطالع غزلية بيتين  -ب 
  .769، 658، 666، 654، 628، 417، 404، 168، 53ص : مطالع غزلية ثBث أبيات  -ج 
  .754، 660، 286، 219ص : مطالع غزلية أربعة أبيات  -د 

  .396؛ ديوان الفرزدق، ص  327طبقات فحول الشعراء، ص ) 2(
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فـــال يجـــد ســـبيًال لغزلـــه ســـوى  ،مـــرحوقضـــاء الســـاعات الطويلـــة فـــي أنـــس و  ، لمســـتمعيهن
  .التعبير عن قضاء شهوته معهنصف و الو 

و  ، ديــد فيــهإن الفــرزدق فــي هــذا الفــن لــم يكــن مــن الشــعراء الــذين جــاءوا بشــيء ج
وعلـى الـرغم مـن أنـه  ،)1(نجـد أن الهـوة واسـعة بينـه وبيـنهم ،إذا ما قورن بغيره من الشعراء

إال أنه فشـل فـي ذلـك إلـى حـٍد  ، أنه طرق باب القصص الغزلي محاوًال إثبات جدارته فيه
كــــان دافعــــًا ألن يجعلــــه يــــدخل إلــــى  ، ويجــــد بعضــــهم قصــــور الفــــرزدق فــــي الغــــزل ، مــــا

ويعلل آخرون قصـور الفـرزدق فـي .)2(من قصائده دون توطئة غزلية موضوعاته في كثير
فنظرتـــه الشـــهوانية للمـــرأة كانـــت عائقـــًا  ، فـــي هـــذا الفـــن إلـــى طبيعـــة نظـــرة الفـــرزدق للمـــرأة

ٕان كانــــت ، فهــــي و بــــالحأمــــا قصــــيدته التــــي يصــــف فيهــــا تســــوره إلــــى محبوبتــــه بال ،لغزلــــه
  .)3(غليظاً  فقد كان أسلوبها جافاً  ،متكاملة من الناحية القصصية

  .)4(األمر اآلخر الذي لحظه النقاد في شعر الفرزدق تقليده المرئ القيس بن حجرو 

  :الوصف -و

  : قول الفرزدق ، )هـ322(حين ذكر ابن طباطبا 
وقَــــد خفــــُت حتــــى لــــو أرى المــــوَت 
  ُمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالً 
ـــــَن الحجـــــاِج أهـــــوَن روعـــــة ً    لكـــــاَن ِم

  

  ليأخــــــذني ،  والمــــــوُت يكــــــرُه زائــــــُره  

  )5( هــَو ســاٍم نــواظُرهإذا هــَو أغضــى و 
)5(  

  

إذ وصـفه  ،وأشار إلى شدة مبالغته في الوصـف ،لفت النظر إلى لطف الشاعر في القول
وهـو سـام  "، ثـم نزهـه عـن اإلغفـاء فقـالعند إغفاله الموت فما ظنك به ناظرًا متـأمًال يقظـاً 

  .)6("نواظره
                                                 

  .38 – 37، الفرزدق، ممدوح حقي، ص 143 - 142نجيب محمد البھيتبي، ص . تاريخ الشعر العربي، د) 1(
  .358، أدباء العرب في الجاھلية و اhسBم، بطرس البستاني، 91حنا الفاخوري  ، ص تاريخ ا@دب العربي، ) 2(
  .188 – 187ديوان الفرزدق، ، ) 3(
  .377 – 374شاكر الفحام، ص . الفرزدق، د) 4(
  . 222ديوان الفرزدق ص ) 5(
  .53عيار الشعر ص ) 6(
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ل فــي هــذا وصــف الفــرزدق لقصــر أبــيض مــن جيــد القــو  ، )هـــ 356(وعــّد أبــوعلي القــالي 
  :المجال  

  )1( َوَجوٍن َعَليِه الَجص فيِه َمريَضٌة       َتطَلُع ِمنُه الَنفُس َوالَموُت حاِضُره

أجـود مـا قيـل فـي ضـمر  ، )هــ  395(عـد أبـو هـالل العسـكري ، وفي ذكر اإلبل وسيرها 
  :اإلبل قول الفرزدق 

  )2(األهلِة ُشسفُ  إذا ما أُنيخت قاتَلت عن ظهورِنا       َحراجيُج أمثالِ 

وعــّد أبــو هـــالل  ، )3("هها باألهلــة لضـــمرها واحديــدابها شــب" وعلــق علــى هــذا البيـــت قــائالً 
  :حين قال  ، )4(ستعارة في مجال الشيبخدام اإلالفرزدق أحسن  في است

  )5(والّشيُب ينهُض بالشباِب كأنُه           ليٌل ُيصبُح بجانبِه نهارُ            

د أبــو هــالل الفــرزدق أفضــل مــن قــال فــي المهابــة حــين وصــف اإلمــام علــي بــن كمــا عــد
  : بقوله )6(رضي اهللا عنهما -الحسين 

  )7(يغضي حياًء ويُغضى من مهابتِه         فما ُيكلُم إالّ حيَن يبتِسمُ             

وصـف الفـرزدق لإلبـل مـن أجـود مـا قيـل فـي هـذا  ، )هــ 436(وفضل الشريف المرتضـى 
  .)8(جالالم

إلــى أن الفــرزدق كــان مــن الشــعراء الــذين كــانوا  ،)هـــ 456(وأشــار ابــن رشــيق القيروانــي 
إن إشــارة . غيــر أنــه لــم يــورد الشــواهد علــى ذلــك، يجيــدون صــفات النبــل والخيــل  والقســي 

تــــدلل علــــى أنــــه أجــــاد فــــي هــــذا الفــــن  ،أولئــــك النقــــاد إلــــى إمكانيــــة الفــــرزدق فــــي الوصــــف
إذ اســــتطاع أن يســــتنبط مــــن البيئــــة المحيطــــة  ،رائعــــة بوصــــفه واســــتطاع أن يرســــم صــــوراً 

                                                 
  .187ن الفرزدق ، ديوا أي مريضة الطرف :مريضة . الكلس: الجص. القمر: الجون) 1(
  .387الضامرة،المصدر نفسه ،:الناقة الطويلة ،الشسف -مفردھا حرجوج:حرجيج ) 2(
  .11 9  / 2ديوان المعاني  ، ) 3(
  .163المصدر نفسه ص ) 4(
  .323ديوان الفرزدق ص ) 5(
  . 2/143ديوان المعاني، ) 6(
  . 512ديوان الفرزدق ، ) 7(
  . 1/9آمالي المرتضى ،) 8(
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 ،إنســانية بإمكانــك اســتيحائها بســهولة ويســر وتجــد فــي وصــفه أبعــاداً ، موضــوعات وصــفه 
  .)1(عة الديوان يبرز صدق هذه المقولةوعند مراج

ممـا جعـل ، العواطف عندهم بأسلوب قصصي  صور، وفي هجائه بني جعفر بن كالب 
. امه األســــلوب القصصــــي فــــي هــــذا الوصــــفيشــــيدون بوصــــفه واســــتخد النقــــاد المحــــدثون

 وعلـى الـرغم أن الفـرزدق لـم يمتلـك صـوراً  ،ويشيرون إلى أنه ضمن ذلك الوصف قصائده
وفــي هــذا الوصــف جوانــب  ، فهــو مــن الشــعراء الــذين أجــادوا هــذا الفــن ، تســترعي االنتبــاه

  : مه الزاد إذ يقولإنسانية إذ يبدي استعداده ألن يلبس الذئب ثيابا ويقاس
ــــي   فلّمــــا دنــــا قلــــُت أدُن دونَــــَك إنّن

ــــــهُ ف ــــــي وبيَن ــــــّزاَد بين ــــــت ُأســــــّوي ال   ب
  

ّـــــــــاَك فـــــــــي زادي َلُمشـــــــــتركانِ      وإي

  )2(علــــى َضــــوِء نــــاٍر مــــرةً ودخــــانِ 
  

 ،إذ زالــت بينــه وبــين الطبيعــة الحــواجز، للغايــة مجيــداً  افاً والفــرزدق فــي نظــر بعضــهم وّصــ
ســمعه وتكشــف لــه عــن ثراهــا الثــر المتــدفق فيــرى مــاال يــرى فــإذا هــي تحدثــه حــديثا عــذبا ت

إن تكرار الكلمات كان يمنح  ذإ ،عن أنه كان في استخدامه للمفردات مجيداً  فضالً ، غيره
وهـي  ، وأشار بعضهم إلى أن الفرزدق تجاوز حاسة البصر في وصـفه ،)3(المعاني جودة

فقــد أشــرك الشــاعر  ، وهــي تكــاد أن  تكــون حاســة التصــوير األولــى عنــد أغلــب الشــعراء
  : جميع الحواس لغرض تمثيل الموصوف كقوله

ــــاٍء كــــأن الِغســــَل خــــيُض َصــــبيُبهُ و    م
ـــراُن ســـاِكنٌ ور    دُت وجـــوُز الليـــِل حي

رشــــيَفها  ــــدي كــــأن   ثنــــت ركــــَب األي
  

  علـــى لونـــِه والطعـــِم يعـــبُس شـــاربُه  
ـــــــِل  ـــــــدلِو المحي ـــــــدى ال ونـــــــش  ن
  جوانُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــُف ممطـــوٍر وقيعـــاً يُناهُبـــه 4( ترش(  
  

                                                 
  .517،  516ن الفرزدق ، ديوا) 1(
  .628المصدر نفسه ، ) 2(
  . 383؛ الفرزدق ، شاكر الفحام ،  391،  390تاريخ ا@دب، حنا الفاخوري ، ) 3(
  . 79،  78صوت ،ديوان الفرزدق ، : نش ) 4(
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 ، وهو تصوير لطعم للمـاء الراكـد ،حين أشار إلى طعم الماء الذوق فالفرزدق أشرك حاسة
وفــي  ، كمـا أشــرك حاســة الســمع حــين أشــار إلــى الـدلو الجــاف حــين تصــيبه قطــرات المــاء

الضـمئى وهـي تـرد البيت األخير يشير إلى صورة عامة متكاملـة حـين يصـف هيئـة اإلبـل 
فعـدد قليـل مـن الشـعراء  ، )1(د وصف الشـيب بدقـة وحسـن تصـويروأجا ، هذا الماء القليل

واإلحصـــائيات تـــدل ، الـــذين اســـتخدموا فـــي دواويـــنهم دالالت الســـالح بشـــكل ملفـــت للنظـــر
 علــى انـــه اســـتخدم الســـيف والـــرمح والـــدروع والكتائــب والرايـــة والحـــرب ونارهـــا والمـــوت فـــي

  .)2(وصفه فأجاد وأحسن
  
  
  
  

                                                 
  . 391شاكر الفحام ،.الفرزدق،د) 1(
 ،محاول��ة ف��ي دراس��ة ش��عر الف��رزدق ، 37،،الع��دد )دQQت الس��Bح ف��ي أدب الح��رب (مجل��ة كلي��ة اaداب :أنظ��ر ) 2(
  . 34‘ 11نوري حمودي القيسي ،.د
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  الفصل الثاني

  لغة اجلملة يف ال
  

  .مفهومها وأقسامها: املبحث األول -

•  
ً
 .واالصطالحمفهوم اجلملة يف اللغة : أوال

•  
ً
 .مفهومها يف الرتاث النحوي: ثانيا

•  
ً
 .مفهومها عند احملدثني العرب: ثالثا

•  
ً
 .مفهومها عند الغربيني: رابعا

•  
ً
 . مفهومها الرتكيبي: خامسا

•  
ً
  .مفهومها الداليل: سادسا

التي هلا حمل من اإلعراب والتي ال مل اجل: املبحث الثاني  -

  .حمل هلا

 .اجلمل االبتدائية •

ة  •
َ
ف
َ
 .اجلمل املستأن

ة  •
َ
رِض

َ
 .اجلمل املعت

 .اجلمل املفسرة   •

 .مجلة صلة املوصول  •

 .مجلة جواب القسم   •

�.مجلة جواب الشرط غري اجلازم  • �
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  :املبحث األول

  مفهومها وأقسامها

  :مفهوم الجملة

، من بيان مفهوم الجملة في اللغـة واالصـطالح  اي دراسة موضوعنالبد لنا قبل الشروع ف
بوصـــفها ، وأركانهـــا  ، مـــن خــالل التعريـــف بالجملــة ، وذلــك ببيـــان مرتكــز البحـــث وقوامــه

  .نافذة نلقي الضوء من خاللها على سير البحث
  : أوًال 

  :الجملة في اللغة  -أ

 لجمـــل الرجـــ:يقـــال ، القـــبح وهــو ضـــد، حســـن :حـــدهما أ، أصـــالن : الجــيم والمـــيم والـــالم 
  .وجمالء، والمرأة جميلة ، فهو جميل ، بالضم جماال 

وأجمـل الشـيء  ،)1(أجملـت الشـيء إذا حصـلته:يقـال، تجمع وعظم الخلـق:واألصل اآلخر 
: قــال الزبيــدي، ومعنــى الكثــرة معتبــر فيهــا، والجملــة جماعــة الشــيء  ،)2(جمعــه عــن تفرقــة

، )3(المركـب مـن كلمتـين أسـندت إحـداهما إلـى األخـرىوهـي ، خذ النحويـون الجملـة ومنه أ
وقـال  ،)4(فأجملـت جملـة، والكثـرة ةن فيهـا الغلظـة والقـو أل، ولعلها أخـذت مـن جملـة الحبـال

 ،)6(وقد أجملـت لـه الحسـاب والكـالم مـن الجملـة ،)5(بالتخفيف، هو حساب الجمل:بعضهم
قــــال  ، )7(ة جملــــةوقيــــل لكــــل جماعــــة غيــــر منفصــــل، والجملــــة جماعــــة كــــل شــــيء بكمالــــه

                                                 
 للطب�ع الفك�ر دار ، ھ�ارون محم�د الس�Bم عبد :تحقيق، )ه 325( فارس بن حمدأ الحسين أبو:  اللغة سيايقم :انظر )1(

  ).جمل(مادة  ،4/1661والصحاح، ،1/481، )ت.د( والتوزيع والنشر
  ).جمل(ادة ،م13/135لسان العرب :انظر )2(
تاج العروس من جواھر الق�اموس لBم�ام اللغ�وي مح�ب ال�دين اب�ي الف�يض الس�يد محم�د مرتض�ى الحس�يني  :انظر )3(

  ).جمل(،ولسان العرب،مادة ھــ  1306الوسطي الزبيدي الحنفي نزيل مصر ، المطبعة الخيرية 
  ).جمل(مادة ،)ھـ370(تھذيب اللغة ،@بي منصور محمد بن احمد ا@زھري الھروي  :انظر )4(
  ).جمل(مادة ،)ـھ 458( سيد بابن المعروف إسماعيل بن علي حسن �بي ا@عظم، والمحيط المحكم :انظر )5(
ب�راھيم الس�امرائي ، مھ�دي المخزوم�ي ، وإ: عرب�ي ، تحقي�ق كتاب العين للخليل بن أحمد الفراھي�دي معج�م :انظر )6(

  .)جمل(،مادة )ھـ170(،مكتبة دار الھBل 
 : تحقي�ق ،) ـھ� 0502(  ا@ص�فھاني بالراغ�ب المع�روف محم�د ب�ن الحس�ين ، الق�رآن غري�ب في المفردات :نظرا )7(
  .98، )ت.د( المصرية ا@نجلو ،مكتبة ،الناشر هللا خلف احمد محمد.د
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ــًة َواِحــَدةً  {:تعــالى ــْرَآُن ُجْمَل ــِه اْلُق َل َعَلْي ــْوَال ُنــز وعنــد بعضــهم مــن أجملــت ، أي دفعــة واحــدة ،)1(} َل
والكــــالم هــــو :"لوقــــد جعــــل الزمخشــــري الجملــــة مرادفــــة للكــــالم فقــــا ،)2(الشــــيء إذا جمعتــــه

زيـد ، إال فـي اسـمينوذلـك ال يتـأتى  ،أسندت إحـداهما إلـى األخـرى ، المركب من كلمتين 
وتسـمى ، وانطلـق بكـر، ضـرب زيـد:أو فـي فعـل واسـم نحـو قولـك، وبشر صاحبك، أخوك 
  .)3(الجملة

ولعـل الجملـة  ،)4("وجمـل الشـيء جمعـه، اتـأد واعتـدل فلـم يفـرط:"وأجمل في طلب الشـيء 
فـي ، ألنها مفردات جمعت مـع بعضـها  ؛ )5(في اصطالح النحاة اشتقت من جملة الحبل

فأشــبهت حبــل الســفينة فــي تجمعــه جملــة ، قــات اإلســناد والتركيــب والتكميــلفــي ضــوء عال
ـــة ؛ ألواحـــدة أو قـــد أتـــت مـــن إطالقهـــم ـــة ، علـــى كـــل جماعـــة غيـــر منفصـــلة جمل ن الجمل

النحويــة جماعــة مــن األلفــاظ صــيغت فــي ضــوء قواعــد اإلســناد واإلفــادة فتماثلتــا فــي أصــل 
تبـاين شـديد  حية للجملـة فإننـا سـنقف علـىحتى إذا انتقلنا إلى الداللـة االصـطال)6( .الداللة
أو مشــــكلة ، )7(ممــــا حــــدا بــــبعض الدارســــين إلــــى القــــول بــــان ذلــــك أمــــر مســــتحيل ؛فيهــــا 

  .وما ذاك إال لشدة الخالف في التحديد االصطالحي ،)8(مستعصية
  
  
  

                                                 
  .32الفرقان، )1(
ط�اھر س�ليمان حم�ودة، .د: وش�رح  قيقن بن أبي بكر الس�يوطي،تحتأليف جBل الدين عبد الرحم المطالع السعيدة،) 2(

  .1/95م ،اhسكندرية،1983الدار الجامعية للطباعة والنشر ،
 :انظ�ر ،6،ھـ 1323مصر , الطبعة ا@ولى , التقدم  مطبعة, للزمخشري على نفقه محمد أمين الخانجي  .المفصل  )3(

  .196م،1983،لسنة،)26(دد،الع ،ير الدين الحلواني ،مجلة المناھلخ.مفھوم الجملة في اللسانيات والنحو العربي،د

  ).جمل(مادة  ،)ھـ458(المحكم والمحيط ا@عظم،@بي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة:انظر) 4(
  ).جمل(مادة لسان العرب،:انظر) 5(
  .جمل(،مادة11/108تھذيب اللغة ،:انظر ) 6(
م ، 1983لس�نة ) 26(ني، مجل�ة المناھ�ل ، الع�دد خير الدين الحلوا. مفھوم الجملة في اللسانيات والنحو العربي ، د) 7(

196.  
  .126 م،1982موفق الحمداني،مطابع دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل،.اللغة وعلم النفس، د) 8(
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  :الجملة في االصطالح -ب

ن هشـــــام ووصـــــفها ابـــــ ،)1("بأنهـــــا كـــــالم مفيـــــد مســـــتقل بنفســـــه"عـــــرف ابـــــن يعـــــيش الجملـــــة 
ومـا كـان ، كزيـد قـائم، هوالمبتـدأ وخبـر ، كقـام زيـد ، والجملـة عبـارة عـن الفعـل وفاعلـه:"بقوله

  .)2("اً وظننته قائم،  وكان زيد قائماً ، الزيدان  مٌ وأقائ، ضرب اللص  :حدهما نحوبمنزلة أ
ه وقد جعل الزمخشري الجملة مرادفة للكالم بقولـ. )3(وعرفها السيوطي بأنها القول المركب

  .)4( ...إن الكالم هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى "ه بقول
الكـالم " : قائالً  واحداً  أما عباس حسن فقد تبع الزمخشري حيث جعل الكالم والجملة شيئاً 

، ونفى ابن هشـام هـذا التـرادف ، )5("والجملة ما تركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد
والجملـة  ،صـطالح ال يكـون إال مفيـداً م فـي اإلة الن الكالفالكالم عنده اخص من الجمل، 

أن الجملــة " :وحــدد إبــراهيم أنــيس الجملــة بقولــه ،)6(تشــتمل المفيــد وغيــر المفيــد مــن الكــالم
هــي اقــل قــدر مــن الكــالم يفيــد الســامع معنــى مســتقال بنفســه ســواء ، فــي اقصــر صــورها 

ــ ,)7(أركــب هــذا القــدر مــن كلمــة واحــدة أو أكثــر ن كــل كــالم مركــب ى مــا تقــدم فــإوبنــاء عل
وكـل جملـة لهـا بنـاء مجـرد وثابـت يحـدده ، فهـو جملـة  أفاد معنى مسـتقالً ،  أو تقديراً  لفظاً 

  .نوع الجملة
 ،سـناد إلـى جملــة اسـمية وجملـة فعليــةوقـد قسـم معظـم النحــويين الجملـة بنـاء علــى فكـرة اإل

  .وظرفيةاسمية وفعلية :فعد الجملة ثالثة أقسام  ،)8(وزاد ابن هشام

                                                 
  .1/8،ت .مطبعة عالم الكتب بيروت د) ھـ  643ت ( شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش  )1(
  ؟2/419لجمال الدين بن ھشام ا@نصاري ،دار إحياء الكتب العربية،مغني اللبيب عن كتب اQعاريب ،) 2(
عب�د الع�ال س�الم مك�رم .د:وشرح   قيقتح ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ل�مام جBل الدين السيوطي،:انظر) 3(

  .1/12،دار البحوث العلمية ،والكويت ،
  .6، ھـ1323مصر , الطبعة ا@ولى , التقدم مطبعة , للزمخشري على نفقه محمد أمين الخانجي . المفصل  )4(
  .1/6ل�ستاذ عباس حسن ،دار المعارف،مصر ،الطبعة الرابعة ، النحو الوافي،) 5(
  .2/419مغني اللبيب، :انظر ) 6(
  .277، 276ص الطبعة الرابعة، نجلو المصرية،مكتبة ا@ إبراھيم أنيس،.د من أسرار اللغة،) 7(
.  المكتب�ة التجاري�ة, لحمي�د محمد محيي الدين عبد ا:  تحقيق , عاريب Qبن ھشام كتب ا@مغني اللبيب عن  :انظر ) 8(
  .2/419،ت. د
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وتنقسم إلى ثالثة أقسام فاالسـمية التـي صـدرها اسـم كزيـد :"في ذلك السيوطي فقال  وتبعه
وكـان زيـد ، وضـرب اللـص ، والفعليـة التـي صـدرها فعـل كقـام زيـد ، وهيهات العقيـق، قائم

 ،)1("أو مجــرور، هــي المصــدرة بظــرف ، والظرفيــة، وقــم، ويقــوم ،  وظننتــه قائمــاً ،  قائمــاً 
، والفعليـــــة ، االســــمية :فجعــــل الجملــــة أربعــــة أقســــام  رابعــــاً  قســــماً  ، )2(ارســــيكمــــا زاد الف

إنمـا هـو تقسـيم  :"وعلـق عليـه ابـن يعـيش بقولـه ،)3(وتبعه الزمخشـري، والشرطية، والظرفية
  .وذهب المحدثون إلى أنها تنقسم إلى اسمية وفعلية فقط .)4("لفظي فحقيقة الجملة قسمان

  .فقط
تلـك التـي تشـتمل علـى فعـل يقـوم فيهـا بعمـل  :أوالً :"الجملـة  أنـيس عـن أقسـام مهيفقال إبـرا

ــُم اْلُعْســرَ  {المســند مثــل  ــُد ِبُك ــُم اْلُيْســَر َوَال ُيِري ــُد اللــُه ِبُك ــوِبِهمْ  { و )5("ُيِري ــى ُقُل ــُه َعَل ثانيــاً  ،)6(}َخــَتَم الل: 
الغيـين والب، وهذه هي الجمل التي جرى عـرف النحـاة ، الجمل التي ال تشتمل على فعل 
والمســـند  والتـــي يغلـــب أن يكـــون المســـند إليـــه فيهـــا اســـماً ، علـــى تســـميتها الجمـــل االســـمية 

مهـــدي المخزومـــي عـــن اإلطـــار الـــذي رســـمته تعريفـــات القـــدامى   وال يخـــرج  ، )7(وصـــفاً 
الصورة اللفظية الصغرى للكالم المفيد فـي أيـة لغـة :"حيث عرفها المخزومي بأنها، للجملة

مـا كانــت الجملـة هــي وحــدة الكـالم التــي تتمثـل فيهــا خصـائص كــل لغــة ول ،)8("مـن اللغــات
، ن معالمها ينبغي أن تلتمس من مواصفات المتكلمين بهـا ال مـن المنطـقفإ، من اللغات 

يجــدر بنـــا أن نســـتقل بــه عـــن المنطـــق ، فالجملــة اصـــطالح لغـــوي  :"أنـــيس  يقــول إبـــراهيم
كـل بيئـة هـي التـي تحـدد الجمـل فـي لغـة ن العـادات اللغويـة فـي ؛ ألوذلـك ، العقلي العـام 

                                                 
م  1975 ت( , بي�روت, ) أربعة أجزاء(عبد العال سالم مكرم :  تحقيق , ھمع الھوامع في شرح الجوامع للسيوطي )1(
  .1/13،)  م 1979 –
حس�ن :  تحقي�ق ، ) لحسن بن احمد بن عبد الغفارين بن سليمان بن أم�ان ا: ( أبو علي الفارسي  –اhيضاح  :انظر) 2(

  .41،ص1969-دمشق  –فرھود  ليشاذ
  . 24المفصل،ص:انظر) 3(
  .1/88شرح المفصل،) 4(
  .185 البقرة،) 5(
  .7 البقرة،) 6(
  .318، 306من أسرار اللغة،ص :انظر) 7(
ر الطبع�ة ا@ول�ى ص�يدا لبن�ان طبعة المصرية للطباع�ة والنش�مھدي المخزومي الم. في النحو العربي نقد وتوجيه د )8(

  .31،ص م1964
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ء الـــذين حـــددوا الجملـــة والصـــورة اللفظيـــة التـــي قـــال بهـــا كثيـــر مـــن العلمـــا ، )1("هـــذه البيئـــة
فهــــي  ،)2("الصــــورة التــــي أعطاهــــا الفكــــر وفقــــا للعوائــــد المكتســــبة:"بأنهــــا )سريفنــــد(فســــرها 

أو هــي ، ذيـة المنطوقـةوالجملـة الصـورة الكالميـة التنفي ،الصـورة التـي يؤلفهـا عقـل المـتكلم 
بالصــيغة التــي :"الجملــة ) سريفنــد(لــذلك عــرف ، التنفيــذ الفعلــي والعملــي للصــورة الذهنيــة

والجملـة كالصـورة اللفظيـة ، والتي تـدرك بواسـطة األصـوات، يعبر بها عن الصورة اللفظية
وبالجمــل حصــلنا ، فبالجمــل يتبــادل المتكلمــان الحــديث بينهمــا ، عنصــر الكــالم األساســي

هــي ، )Charles F.Hockett(والجملــة عنــد ،)3("وبالجمــل نفكــر، وبالجمــل نــتكلم، تنــا لغ
حـد أو التركيـب الـذي ال يعـد أ، فـي شـكل نحـوي آخـر الشكل النحوي الذي ال يكـون تركيبـاً 

ال يحصـل  الواقعة خبـراً  ن الجملةعلى هذا الحديث فإ وبناءً  ،)4(المكونات في تركيب آخر
ــــــذات ألنهــــــا غيــــــر   ؛ يحصــــــل بهــــــا فائــــــدة ــــــذلك قــــــال الصــــــبان ، مقصــــــود إســــــنادها بال ل

بـل ،  فهـي ليسـت خبـراً  ، )5("يدية ال التامـةالنسبة فيها من قبل النسبة التقل إن):"هـ1206(
  .بل جزء من الخبر

أو أكثـــر ولـــه معنـــى مفيـــد ، هـــي الكـــالم الـــذي يتركـــب مـــن كلمتـــين :"ن الجملـــة فـــإ وأخيـــراً 
  .)6("مستقل

 ،)7(فـي أن الكـالم لفـظ مفيـد فائـدة يحسـن السـكوت عليهـاتلتقـي كلهـا  وهذه التعريفات تكـاد
ولـو كانـت معلومـة ،  كانـت أو سـلباً  وقد فسر النحاة الفائدة بأنها النسبة بين شيئين إيجابـاً 

ن المــراد مــن وبــأ ، هــو ســكوت المــتكلم علــى األصــح"ن المــراد بالســكوت وبــأ، للمخاطــب 

                                                 
  .276من أسرار اللغة،) 1(
  .102ريس ،فند اللغة ، )2(
  .101، فندريس اللغة ،) 3(
)4(Acourse in modern  lingnistics :p90.  
ص�طفى حس�ين أحم�د ھـ، رتبه وص�ححه م 1206حاشية الصبان على شرح ا@شموني لمحمد بن علي الصبان ت  )5(

  .1/194،. م 1947مطبعة اQستقامة الطبعة ا@ولى القاھرة 
للغة العربية ، محاضرات المستشرق ا@لماني برجستراسر ، تعليق الدكتور رمضان عبد التواب،  النحوي التطور) 6(

  .77،م 1982 -ھـ 1402مكتبة الخانجي بالقاھرة، دار الرفاعي بالقاھرة، 
بي�روت  –عالم الكت�ب ,  محمد عبد الخالق عضيمة: تحقيق  , ) ـھ285ت ( @بي العباس المبرد :المقتضب  :انظر) 7(
  .104،والتعريفات،1/14وشرح ابن عقيل، ،1/8 ت.د
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، المعنـى مـن اللفـظ إلـى شـيء آخـر بحيـث ال يحتـاج فـي ،  الحسن عد السامع إيـاه حسـناً 
المحكــوم عليــه والمحكــوم بــه :علــى شــيئين همــا  لكــون اللفــظ الصــادر مــن المــتكلم مشــتمالً 

ويفضــــل البحــــث ، أو مقــــدراً  موجــــوداً  فيلأالتــــ يكــــون فــــي الجملــــةويمكــــن أن  ،)1("فحســــب
، إذ هـو تركيـب وزيـادة،  ؟خـصألن التـأليف أ" –مع مـن يفضـل  –ف على التركيب التألي

وقـــد فســـروا هـــذه األلفـــة بأنهـــا االرتبـــاط بـــين ، هـــذه الزيـــادة هـــي وقـــوع األلفـــة بـــين الجـــزأينو 
 كأو إضـــافتها إليهــا أو وصـــفها بهــا أو نحـــو ذلـــ، الكلمتــين بإســـناد إحــداهما إلـــى األخــرى 

أمـا أجـزاء الجملـة فيقصـد بهـا  ، )2( قـام جـاء(بخالف ضمها إليها بدون شيء من ذلك كـ 
وقــــد اهــــتم النحــــاة والبالغيــــون العــــرب بهــــذه ، عنويــــة المكونــــة لهــــا العناصــــر اللفظيــــة والم

وكـــانوا مصـــيبين فـــي ذلـــك مـــن جهـــة أن المـــرء لـــيس ، ودرســـوا أحوالهـــا وأنواعهـــا ،األجـــزاء
بوسعه أن يفهم الدالالت والمعاني التي تتضمنها النصوص اللغوية إال إذا تآلفـت كلماتهـا 

الل عمليــــة ذهنيــــة اصــــطلح علــــى مــــن خــــ مخصوصــــاً  وارتــــبط بعضــــها بــــبعض ارتباطــــاً ، 
لــيس الغــرض :"... علــى حــد تعبيــر عبــد القــاهر الجرجــاني  -ألنــه، )اإلســناد(تســميتها بـــ 

يهـــا وتالقـــت معان، بـــل إن تناســـقت دالالتهـــا ، بـــنظم الكلـــم إن توالـــت ألفاظهـــا فـــي النطـــق 
وال أن ، وال يــتمكن المــتكلم أن يعبــر عــن فكــرة تامــة  ( )3("علــى الوجــه الــذي اقتضــاه العقــل

ــــة مــــا فــــي السلســــلة الكالميــــة إال إذا كانــــت مشــــتملة علــــى العنصــــر المعنــــوي  يلفــــظ بجمل
حــد أجــزاء الكــالم هــو الحكــم أي اإلســناد الــذي وذلــك ألن أ"، )اإلســناد(األســاس المســمى بـــ

ولو خال هذان الطرفان من رابطـة  ، )4("والبد له من طرفين مسند ومسند إليه، هو رابطة 
ن اإلعــراب ال أل ؛حكــم األصــوات التــي ينعــق بهــا غيــر معربــة  لكــان فــي"رابطــة اإلســناد 

                                                 
،فم�ا بع�دھا ،وحاش�ية الص�بان عل�ى 1/15،وحاش�ية الخض�ري عل�ى ش�رح اب�ن عقي�ل ، 1/29ھمع الھوام�ع ،:انظر) 1(

  .فما بعدھا 1/15شرح اQشموني ،
  .23العBمة اhعرابية ، )2(
دQئل اhعجاز لعبد القاھر الجرجاني تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي مطبعة الفجالة الجديدة الطبعة ا@ولى  )3(

  .50، 49،  م 1969مصر 
ش�رح التص�ريح :وانظ�ر ، 1/8،.شرح الرضي على الكافي�ة ، م�ن عم�ل حس�ن عم�ر ، منش�ورات جامع�ة بنغ�ازي  )4(

  .1/271،على التوضيح
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إضـــافة الشـــيء إلـــى "واإلســـناد فـــي مفهومـــه اللغـــوي  ، )1(يســـتحق إال بعـــد العقـــد والتركيـــب
  .)2("الشيء

أو إثبـــات شـــيء لشـــيء أو نفيـــه ، أو خبـــر بمخبـــر عنـــه ، أو تعليـــق طلـــب بمطلـــوب منـــه
وروايـات التـاريخ ، شـعر وقضـايا الفكـر فليست معـاني ال، وهو أصل الفائدة ومناطها "عنه

وهــو فــي  ،)3("هــي والئــد اإلســناد وبناتــه، الت ومعــاني ودال لعلــوم كلهــا إال فكــراً وأصــول ا
أي وجـه يحسـن السـكوت ، إلـى األخـرى علـى وجـه اإلفـادة التامـة ضـم كلمـة "عـرف النحـاة

  .وهذا التعريف يصدق على نوعي اإلسناد المعنوي واللفظي ،)4(عليه
أو عنصـــر معنـــوي  ،)5(عالقـــة ضـــمنية أو عمليـــة ذهنيـــة -هـــذاعلـــى  تأسيســـاً  –ناد فاإلســـ

وهمـا  ، )المسـند والمسـند إليـه( أساسي وظيفته النحوية الربط بـين ركنـي الجملـة الرئيسـيين
بسـط صـورها تتـألف مـن على اعتبار أنهـا فـي أ، األصل واألساس في بناء الجملة العربية

ولــذلك اهــتم بهــا النحــاة والبالغيــون وغيــرهم ، ت أم اســمية هــذه األركــان الثالثــة فعليــة كانــ
 ، )هـــ180(وقــال برابطـة اإلســناد سـيبويه، وأول مـن ســمى الطـرفين ، فـي دراسـاتهم للجملــة 

 دوال يجــ، هــذا بــاب المســند والمســند إليــه وهمــا مــا ال يغنــي واحــد منهمــا عــن اآلخــر :"قــال
وهـذا ، أخـوك عبـد اهللا:هو قولـك ، بني عليه فمن ذلك االسم المبتدأ والم،  المتكلم منه بداً 

كمــا لــم يكــن لالســم األول ، ســم فالبــد للفعــل مــن اال،  يــذهب عبــد اهللا:ومثــل ذلــك ، أخــوك
وعلى هذا التصور الـدقيق بنـى النحـاة العـرب تصـورهم فـي  ، )6(بد من اآلخر في االبتداء

 –بصـورها  -ا أن الجملة  فرأو ، صور تأليفها  :والثاني ، أجزاء الجملة : األول : أمرين 

                                                 
  .24المفصل ،) 1(
  .40،والكليات ،20التعريفات،) 2(
خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني للدكتور محمد محم�د  أب�و موس�ى ، مكتب�ة وھب�ة ، الق�اھرة  )3(

  .45،.م  1996ھـ ــ  1416الطبعة الرابعة 
  .20التعريفات،) 4(
  .54ا@لسنية العربية ،و ،31في النحو العربي نقد وتوجيه،:انظر) 5(
  .63، 1/62وا@صول في النحو، ،4/126المقتضب ،:،وانظر 1/23الكتاب،) 6(
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، أو نائـــب فاعـــل  أو فـــاعالً  ويكـــون أمـــا مبتـــدأً ، المســـند إليـــه:مل علـــى أجـــزاء ثالثـــة تشـــت
  .)1(هو العنصر المعنوي الرابط بينهماواإلسناد ،  أو فعلياً  اسمياً  والمسند يكون أما خبراً 

تكـاد تنفـرد  التـي رتعد ظاهرة الجملة االسـمية التـي يتكـون طرفاهـا مـن اسـمين مـن الظـواه
 ،...الن الجملــة فــي اللغــات األخــرى "... ، بهــا العربيــة وتمتــاز بهــا عــن اللغــات األخــرى 

البـد منـه إذا لـم يكـن فـي الكـالم غيـره ..... ، وفعـل الكـون ، ال يمكن أن تخلو من الفعل 
علـــى أن ، أمـــا الجملـــة العربيـــة فمنهـــا مـــا يكـــون طرفـــا اإلســـناد فيهـــا اســـمين ، مـــن األفعـــال

فالجملــة االســمية فــي  ، )2("حــدهما معنــى الوصــف كمــا نــص علــى ذلــك النحــاةفــي أيكــون 
فهـي جملـة تصـف المسـند ، العربية كما يفهم من هذا الكالم ال تشتمل على معنـى الـزمن 

 زمنيــاً  فــإذا أردنــا أن نضــيف عنصــراً ، وال إلــى زمــن، وال تشــير إلــى حــدث ، إليــه بالمســند 
وهـي األفعـال الناسـخة ، باألدوات المنقولة عن األفعـال  إلى معنى هذه الجملة جئنا طارئاً 

إليه من وجهـة  فأدخلناها على الجملة االسمية فيصبح وصف المسند إليه بالمسند منظوراً 
مــا تكــون عاريــة مــن  غالبــاً "يضــاف إلــى هــذا أن الجملــة االســمية  ، )3(نظــر زمنيــة معينــة

معبــرة عــن معــاني متصــورة فــي ذات ، خاليــة مــن االرتبــاط ألزمــاني والمكــاني ... القــرائن 
  .)4(المتكلم

                                                 
  .25، 24العBمة اhعرابية ،:انظر ) 1(
  .124نحو التيسير ،) 2(
  .193، م 1979تمام حسان الھيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية . د: اللغة العربية معناھا ومبناھا  )3(
 ، م1984مطبع�ة الجامع�ة ، بغ�داد ، . علي جابر المنصوري ، طبع�ة أول�ى . د: الدQلة الزمنية في الجملة العربية  )4(

36.  
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 :التراث النحويها في مفهوم: ثانياً 

 ،)تمــام الفائــدة( و )حســن الســكوت(يبــدو أن أوائــل النحــاة قــد عولــوا علــى معيــاري 
، عنــدهم  واضــحاً  ن لــم يكــن مفهــوم الجملــة قــد عــرف تعريفــاً وإ ، فــي معرفــة حــدود الجملــة 

بـان –ي حديثه عن بـاب الفاعـلف -)هـ285( يزيد المبردفقد صرح أبو العباس محمد بن ال
أمـا سـيبويه  ،)1("وتجـب بهـا الفائـدة للمخاطـب، جملة يحسـن عليهـا السـكوت"الفعل والفاعل

عــم مــن علــى أســاس أن القــول أ، فــيفهم مــن بعــض حديثــه انــه يفــرق بــين الكــالم والقــول 
ولــيس كــل قــول ، م قــول فكــل كــال"، مــن حيــث أن الكــالم يكــون عنــد تمــام الفائــدة، الكــالم 
 "ابـن جنـي وابـن الخشـاب قـول سـيبويه وقـد نقـل كـل مـن .كما أوضح ابـن جنـي ،)2("كالما

وٕانمـا يحكـى بعـد القـول ، في كالم العرب إنما وقعت على أن يحكى بهـا  )قلت(واعلم أن 
م هـو ن الكـالوأ ،تفريق سيبويه بين القول والكالم لالستدالل على )3("ال قوالً  ما كان كالماً 

  .المرتبط بالفائدة
حتـــى أنهـــم اســـتخدموا ، تبـــدو الصـــلة وثيقـــة بـــين الجملـــة والكـــالم عنـــد أوائـــل نحـــاة العربيـــة 

وجــار اهللا  ،)4(وقــد ســار علــى هــذا الــنهج كــل مــن ابــن جنــي، المصــطلحين بمعنــى واحــد 
ومــن تعريفــاتهم للكــالم قــول ابــن ، ن الكــالم يســمى الجملــة حيــث صــرحا بــأ ،)5(الزمخشــري

، زيـد أخـوك "وقـد مثـل لـه بنحـو ،)6(وأمـا الكـالم فكـل لفـظ مسـتقل بنفسـه مفيـد بمعنـاه"جني 
وعــاء فــي  وحــاء،،  ورويــد، ومــه ،وصــه,وفــي الــدار أبــوك، وضــرب ســعيد ، وقــام محمــد 

المركـــب مـــن كلمتـــين "وعرفـــه الزمخشـــري بأنـــه. )7("واوه، واف، ولـــب ، وحـــس ، األصـــوات

                                                 
  .1/8)ت.د (محمد عبد الخالق عظيمة،عالم الكتب ،بيروت:تحقيق  للمبرد، المقتضب،) 1(
ة الطبع�ة بع�ة دار الكت�ب المص�ريمحم�د عل�ي النج�ار مط:  تحقي�ق ھـ  392الخصائص @بي الفتح ابن جني تاريخ  )2(

  .1/17، م1952الثانية ، القاھرة 
  .27،28ص والمرتجل، ،1/18،19:والخصائص :الكتاب ) 3(
  .1/17الخصائص،) 4(
  .1/18:المفصل  بشرح ابن يعيش) 5(
  .1/17:الخصائص) 6(
  .1/17:الخصائص) 7(
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الكـــالم مـــا "ذا التعريـــف قـــول ابـــن الحاجـــب ويـــرادف هـــ )1("أســـندت إحـــداهما إلـــى األخـــرى
وحـد الكـالم انـه جملـة مـن "أمـا ابـن الخشـاب فقـد عرفـه بقولـه  ،)2("تضمن كلمتين باإلسناد

ولـئن كـان ابـن  ،)3("الحروف المسموعة المتمايزة المفيدة فائدة تامـة يحسـن السـكوت عليهـا
وأن الكــالم ، الجملــةالخشــاب قــد لمــح مــن خــالل هــذا التعريــف إلــى التفريــق بــين الكــالم و 

والفــرق بــين الجملــة والكــالم  :"حيــث يقــول ،لقــد صــرح الرضــي بــالفرق بينهمــا، نهــاخــص مأ
فكـــل كـــالم جملـــة وال ، لذاتـــه  وكـــان مقصـــوداً  ،أن الجملـــة مـــا تتضـــمن اإلســـناد األصـــلي 

،  فــي بعــض أحوالــه ومــن خــالل هــذا المفهــوم فقــد بــدا مصــطلح الجملــة شــبيهاً  ،)4("يــنعكس

بمــا يعــرف عنــد الغــربيين بمــا يمكــن أن ، فــي الحالــة المســماة بالجملــة الصــغرى وبالتحديــد 
لهـا  ، مجموعـة مـن الكلمـات"هـو المصـطلح الـذي عرفـه الينـز بأنـه clauseيسمى جميلة 

وكان أبـو عبـد اهللا جمـال الـدين محمـد بـن  ،)5("مسند إليه ومسند محصورة في جملة كبرى
وقـد ، من اهتم بالتفريق بين الجملة والكالم  من أوائل -فيما يبدو  -)هـ672ت(بن مالك 

رأي ابـن مالـك فـي اعتراضـه  -علـى هـذا التفريـق  وهـو الـذي عـول كثيـراً  -أيد ابن هشـام 
 ،)7("القــول المفيــد بالقصــد"معرفــا الكــالم بأنــه  ،)6(علــى الزمخشــري فــي اعتبارهمــا متــرادفين

كمــا عــرف الجملــة بأنهــا  ، )8("مــا دل علــى معنــى يحســن الســكوت عليــه"ويقصــد بالمفيــد 
حـدهما ومـا كـان بمنزلـة أ، والمبتـدأ وخبـره كزيـد قـائم، كقام زيـد ، عبارة عن الفعل وفاعله "

وهكــذا نــرى أن  .)9("اً وظننتــه قائمــ،  وكــان زيــد قائمــاً  وأقــام الزيــدان ؟ ،نحــو ضــرب اللــص
  :أو الكالم على عدة معايير أهمها، النحاة قد اعتمدوا في رسم حدود الجملة 

                                                 
  .1/18:المفصل بشرح ابن يعيش) 1(
  .1/31:الكافية بشرح الرضي) 2(
  .29المرتجل Qبن الخشاب، ص) 3(
  .1/3:شرح الرضي على الكافية) 4(
)5(lyons.Introduct  to theoretical Linguistics.p17.  
  .2/43مغني اللبيب،Qبن ھشام،) 6(
  .2/42:السابق) 7(
  .الصفحة نفسھا:السابق) 8(
  .الصفحة نفسھا:السابق ) 9(
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ــــار -1 ــــى قطــــع كالمــــه ، ســــكوت المــــتكلم"ويقصــــد بالســــكوت)حســــن الســــكوت(معي  ، بمعن
وقيــل األنســب إضــافة الســكوت  ، )1("ععلــى مــا ســم وســكوت الســامع بــأن ال يطلــب زائــداً 

وقيــل المعتبــر ، كــذلك الســكوت صــفته أيضــاً ، فكمــا أن الــتكلم صــفة المــتكلم "إلــى المــتكلم 
  .)2("عحسن سكوت السام

، المفــرد والمركــب غيــر المفيــد كاإلضــافي نحــو"ويحتــرز بــه عــادة عــن)دةاإلفــا(معيــار  -2
  )3("هسنادي المسمى به كبرق نحر واإل، والمزجي كبعلبك، غالم زيد 

وعــــدم احتياجهــــا  ، )4(ويقصــــد بــــه اســــتغناء األلفــــاظ عــــن غيرهــــا، )ســــتقاللاإل(معيــــار -3
  .)5(إليها
بــر فــي الحــال أو فــي األصــل أن يخ"والمــراد بــه كمــا أوضــح الرضــي  )اإلســناد(معيــار -4

بـذلك المخبـر فـي  بكلمة أو أكثر عن أخرى على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنـه
وعــن بــين  ، عــن النســب اإلضــافية) أن يخبــر(وقــد احتــرز بقولــه  ، )6("الــذكر واخــص بــه

ـــه ، التـــي بـــين التوابـــع  ومتبوعاتهـــا ـــد قـــائم:(نحـــو ،)فـــي الحـــال ( وأراد بقول ، )قـــام زيـــد وزي
 ، )أنـت حـر(و )بعـت(نحو ،اإلسناد الذي في الكالم اإلنشائي  )في األصل( دخل بقولهأو 

واحتـرز ، )ضـربأ(وكـذا نحـو ، )ليتـك أو لعلـك قـائم( و )هـل أنـت قـائم؟(وفي الطلبي نحـو
عــن  أيضــاً  عـن كــون الفعــل خبـراً ، )علــى أن يكــون المخبـر عنــه أهــم مـا يخبــر عنــه( بقولـه

لمرفـوع فـان ا"، )أمامك يوم الجمعة ضـربة ب زيد عمراً ضر (واحد من المنصوبات في نحو
ومـــن تعـــريفهم لإلســـناد  .)7("تهـــم بالـــذكر مـــن المنصـــوبافـــي الموضـــعين اخـــص بالفعـــل وأ

لـم ، نه ربط إحـدى الكلمتـين بـاألخرى بحيـث انـه لـو لـم يـتكلم بشـيء غيرهمـا إ"قولهم أيضاً 

                                                 
  .2/42،)ت.د(العربية ،البابي الحلبي، حاشية ا@مير على المغني ،دار إحياء الكتب) 1(
دار أب����و س����Bمة ،  تص����حيح محم����د ش����مام، حاش����ية الش����نواني عل����ى ش����رح مقدم����ة اhع����راب،Qبن ھش����ام،) 2(

  .47م،ص1982تونس،
  .1/21شرح التصريح على التوضيح،) 3(
  .1/19انظر الخصائص) 4(
  .1/21:انظر السابق) 5(
  .1/31شرح الرضي على الكافية،) 6(
  .32-1/31لرضي على الكافية،شرح ا) 7(
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إنهــا كــالم "الجملــة بقولــهوعــرف ابــن يعــيش . )1("يبــق للمخاطــب انتظــار تــام لشــيء غيرهمــا
  .)2("مفيد مستقل بنفسه

  

  :عند المحدثين العرب هامفهوم: ثالثاً 
  

إبـراهيم أنـيس عـن   فقـال ، ذهب المحدثون إلى أنها تنقسم إلى اسـمية وفعليـة فقـط
ُيِريـُد اللـُه { تلك التي تشتمل علـى فعـل يقـوم فيهـا بعمـل المسـند مثـل -:أوال :"أقسام الجملة 

  .)4(} َخَتَم اللُه َعَلى ُقُلوِبِهمْ  { ، )3(} ْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ِبُكُم اْليُ 
وهــــذه هــــي الجمــــل التــــي جــــرى عــــرف النحــــاة ، الجمــــل التــــي ال تشــــتمل علــــى فعــــل :ثانيــــا

والبالغيــين علــى تســميتها الجمــل االســمية والتــي يغلــب أن يكــون المســند إليــه فيهــا اســما 
أكثر الكالم جمـل "  :قوله رمضان عبد التواب عن براجشتراسر.ونقل د .)5(والمسند وصفا

فــان كــان كالهمــا اســما أو بمنزلــة االســم ، والجملــة مركبــة مــن مســند ومســند إليــه ، جمــل 
أو بمنزلــة الفعــل فالجملــة فعليــة ومــن الكــالم مــا ،  وان كــان المســند فعــالً ، فالجملــة اســمية 

  .)6("ليس بجمل
فكـــل الجمـــل ســـواء أكانـــت شـــرطية أو ، هـــو الثابـــت  وتقســـيم الجملـــة إلـــى اســـمية وفعليـــة

  .استفهامية يمكن تأويلها إلى اسمية وفعلية وال تخرج عن ذلك
وبنـاء ، لمـا تقـدم فـان بنـاء الجملـة االسـمية هـو التركيـب المكـون مـن المبتـدأ والخبـر  ووفقاً 

  .الجملة الفعلية هو التركيب المكون من الفعل والفاعل
البنيـــة المحوريـــة :محمـــد حماســة عبـــد اللطيـــف بمـــا ســـماهبـــر عنـــه وهــذا البنـــاء األساســـي ع

وقـد تسـتطيل الجملـة أكثـر ، سـنادية  األصـلية لعربية التي تتألف من العناصر اإلللجملة ا

                                                 
  .1/20حاشية الشيخ يس،بشرح التصريح على التوضيح،) 1(
  .1/8شرح المفصل،) 2(
  .185البقرة، ) 3(
  .7البقرة،) 4(
  .306،318من أسرار اللغة،: انظر) 5(
  .135ص راسر،جستمحاضرات المستشرق ا@لماني برا ، التطور النحوي للغة العربية) 6(
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 ، ولكـــن البنيـــة األساســـية هـــي التـــي تحكـــم كيفيـــة إضـــافة عنصـــر آخـــر إليهـــا ، مـــن ذلـــك 
  .)1(بالقواعد الفرعية لكل صيغة منها وتحدد شروطه

شـروط العناصـر التـي تشـغل  لهذا فان البنية األصلية أو األساسية هي التـي تحـدد دائمـاً و 
وهـــذه الشـــروط هـــي قواعـــد فرعيـــة تتعـــاون معـــا فـــي تكـــوين البنيـــة ، الوظـــائف فـــي الجملـــة 

، والتقـــديم والتـــأخير، والعـــدد، والتـــذكير والتأنيـــث، األساســـية نفســـها مثـــل التعريـــف والتنكيـــر
ضـــافة إلـــى العالقـــات المعنويـــة المختلفـــة النابعـــة مـــن معنـــى الكلمـــة إ، واإلفـــراد والتركيـــب

 وتفاعــل هــذا المعنــى المعجمـي مــع غيــره فــي الجملـة بحيــث يكــون معنــى تركيبيــاً  المعجمـي
مـــا يكتســـبه البنـــاء الظـــاهري وفقـــا لوظيفـــة الكلمـــة التـــي  ويضـــاف إلـــى هـــذا أيضـــاً ، جديـــداً 

  .ةي في البنية اللغوية للجمليحددها النظام اللغو 
 ، ومــن هــذا كلــه قــد وجــد فــي نظــام تحليــل النحــو العربــي مــا يعــرف بالحمــل علــى المعنــى 

أو البنــاء الظــاهري إلــى بنيتهــا األساســية الكامنــة وراء ، ويقصــد بــه رد الصــورة المنطوقــة 
مــا  وكثيــراً  ، فالبنيــة األساســية  بقواعــدها الفرعيــة هــي األصــل  ،)2(هــذا التعبيــر المنطــوق
، واألصــــل، صــــل القاعــــدةوأ، و وشــــروحه عبــــارات كأصــــل الوضــــع نجــــد فــــي كتــــب النحــــ

ـــة ـــة عنـــد النحـــاة ركنـــان "يقـــول تمـــام حســـان ، والمقصـــود بهـــا البنـــاء األساســـي للجمل للجمل
، والخبـر مســند ، فالمبتــدأ مسـند إليــه ، فأمـا فــي الجملـة االسـمية ، والمســند، المسـند إليـه :

 وكـل ركـن مـن هـذين، والفعـل مسـند ، إليه وأما في الجملة الفعلية فالفاعل أو نائبه مسند 
، ومـا عـدا هـذين الـركنين ممـا تشـتمل عليـه الجملـة ، الركنين عمدة ال تقوم الجملة إال بـه 

وهذا هو أصل الوضع بالنسـبة للجملـة ، فهو فضلة يمكن أن يستغني عنه تركيب الجملة 
الحــذف وجــب تقــدير فــإذا عــدل عنــه إلــى ، إضــافة إلــى أن األصــل فيهــا الــذكر ،)3("العربيــة

  .المحذوف من ركني الجملة 
  .ضمر احد الركنين وجب تفسيره فإذا أ، واألصل اإلظهار 

                                                 
  . 247دار غريب للطباعة والنشر،القاھرة،ص محمد حماسة عبد اللطيف،.تأليف د لة العربية،انظر بناء الجم) 1(
  . 146-145المصدر السابق ،ص) 2(
  . 138م،ص1991-ھـ1411تمام حسان،دار الثقافة،الدار البيضاء،المغرب،طبعة عام،.د ا@صول،) 3(
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  .وقد يعدل إلى الفصل ، واألصل الوصل
  .وقد يعدل عنها إلى التقديم والتأخير، واألصل الرتبة بين عناصر الجملة 

فــادة بــالقرائن حــين يــؤمن وتتحقــق اإل، فــإذا لــم تتحقــق الفائــدة فــال جملــة ، واألصــل اإلفــادة
يظهر من خالل النص السابق أن أصل وضع الجملة هو الركنـان األساسـيان  ، )1(اللبس

وفــي الجملـة الفعليــة ، وهمــا المبتـدأ والخبــر فـي الجملــة االسـمية ، المسـند  إليــه والمسـند ، 
واإلفـادة  والرتبـة ، والوصـل ، واإلظهـار ، باإلضـافة إلـى الـذكر ، الفعل والفاعـل أو نائبـه 

.  
حــد هــذه األصــول وهــذا العــدول هــو مــا نقصــده ار الــنص إلــى انــه قــد يعــدل عــن أوقــد أشــ

  .)2(عوارض التركيب، بالعوارض 
وعـــن الوصـــل إلـــى ، وعــن اإلظهـــار إلـــى اإلضـــمار ، فقــد يعـــدل عـــن الـــذكر إلـــى الحـــذف 

  .وعن الترتيب األصلي إلى التقديم والتأخير، الفصل 
فـال يــتم ، فتتحقـق الفائــدة هـذه األصــول أن يـؤمن اللــبس ؛وشـرط جـواز العــدول عـن أصــل 

وال يكـون اإلضـمار إال عنـد وجـود المفسـر وال يكـون الفصـل ، الحذف إال مـع وجـود دليـل 
وال التقــديم وال التــأخير إال مــع وضــوح ، وقــد يكــون الفصــل بــاألجنبي ، إال بغيــر األجنبــي 

  .)3(وحيث ال تكون الرتبة واجبة الحفظ، المعنى 
أو العـــدول عـــن ، وشـــروحه بعبـــارات الـــرد إلـــى األصـــل ، د عبـــرت عنهـــا كتـــب النحـــو وقـــ

صـل وأ ، واصل وضع الكلمة ، وقد تناول العلماء بالدراسة أصل وضع الحرف ، األصل
  .وضع الجملة والذي يعنينا في بحثنا هذا هو أصل وضع الجملة

                                                 
  . 138ا@صول،:انظر ) 1(
  . 140-139ا@صول :انظر ) 2(
  .139-138تمام حسان ،.ا@صول، د:انظر) 3(
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فعـل وفاعـل أو ، عليةصل وضع الجملة الفوأ، صل وضع الجملة االسمية  مبتدأ وخبر فأ
  .)1("ائدةواألصل في الكالم أن يكون لف"فالجملة كالم ، نائب فاعل وتتحقق بهما الفائدة

بل تعرض لها عـوارض تخرجهـا عـن ، والجملة في العربية ليست على نمط تركيبي واحد 
فتضـــيف لمعنـــى الجملـــة معنـــى ، والنفـــي والتعريـــف ، األصـــل كالحـــذف والتقـــديم والتـــأخير 

أو التبــادل بــين المواقــع فــي بعــض ، افيا وذلــك بإضــافة بعــض العناصــر األخــرىآخــر إضــ
 للجملـــة فإنهـــا تفيـــد تخصيصـــاً  ن لـــم تضـــف معنـــى جديـــداً وإ ، عناصـــر الجملـــة األساســـية 

  .)2(للمعنى األساسي كالنفي واالستفهام فأنهما يحوالن معنى الجملة
نــاول فيــه بعــض عــوارض ت" ســماه شــجاعة العربيــة وقــد عقــد ابــن جنــي فــي خصائصــه بابــاً 

آخـر  وبابـاً ،  )3(الجملة كالحذف والتقديم والتأخير والزيادة والحمـل علـى المعنـى والتحريـف
ل فيــــــه بعــــــض أنــــــواع التقــــــديم تنــــــاو "ســــــماه نقــــــض المراتــــــب إذا عــــــرض هنــــــاك عــــــارض 

  .)4("والتأخير
العـــدول عـــن "تمـــام حســـان  فـــي كتابـــه األصـــول تحـــت اســـم   وقـــد تنـــاول العـــوارض أيضـــاً 

ة في كتابـه بنـاء الجملـ فصالً عبد اللطيف وافرد لها حماسة  ،)5("ل والرد إلى األصلاألص
والجملـة فـي الشـعر العربـي تسـتفيد مـن اإلمكانـات " ،)6("عوارض بناء الجملـة"العربية سماه

اء خــاص النحويــة التــي يتيحهــا النظــام اللغــوي مــن حيــث الصــيغ والتراكيــب فيكــون لهــا بنــ
ن مــع التراكيــب ولــيس مــع المفــردات؛ ألن الشــاعر يتعامــل أل بالشــاعر وحــده دون غيــره؛

ن ولكـن أل، األلفاظ المفـردة التـي هـي أوضـاع اللغـة لـم توضـع لتعـرف معانيهـا فـي أنفسـها

                                                 
عب�د الحس�ين الفتلي،مؤسس�ة الرس�الة،الطبعة .د : تحقيق  ، ا@صول في النحو،@بي بكر محمد بن سھل بن السراج) 1(

  .73م،ص1985-ھـ1405ا@ولى ،
  .238-237بناء الجملة العربية ،ص:انظر) 2(
  .وما بعدھا 2/360الخصائص،:انظر) 3(
  .وما بعدھا 1/293السابق،:انظر) 4(
  .157، 144تمام حسان،ص ،.ا@صول ،د) 5(
  .،وما بعدھا237بناء الجملة العربية،ص) 6(
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والشـاعر عنـدما يبنـي قصـيدته ،  )1("لى بعـض فيعـرف فيمـا بينهـا مـن فوائـديضم بعضها إ
ويقصـده علـى الهيئـة التـي جـاء  ،اكيـب مـا يرتضـيه فهـو يعنـي مـا يقـولنه يختار من التر فإ

تي طريقــة بنــاء الجملــة ورصــف فتــأ ، )2(بــين النظــام اللغــوي واإلبــداع الشــعري بهــا موافقــاً 
فيكــون لــه تركيــب ، األلفــاظ وانتظامهــا فــي نســق معــين يهــدف إلــى توضــيح فكــرة الشــاعر

حتــى  خــاص قــد يخــالف فيــه القيــاس اللغــوي أو يخــرج عــن قواعــد اللغــة ويبــاح لــه ذلــك ؛
وتكـون قصــيدته بنــاء منســق الـنظم ووحدتــه متكاملــة ال يمكــن  ، سـتقيم لــه التركيــب الفنــي ي

، كمـــا يحـــق للشـــاعر أن يتصـــرف فـــي جملتـــه الشـــعرية ويرتـــب األلفـــاظ  ،فصـــل جزئياتهـــا
  .ويضعها في النسق الذي يوضح فكرته ويحقق غرضه 

ف بعـض العناصـر فيحـذ ، )3("وز فـي الشـعر مـا ال يجـوز فـي الكـالمانه يجـ:"قال سيبويه 
ـــأتي بـــبعض األلفـــاظ معرّ  ، ويقـــدم بعـــض العناصـــر ويـــؤخر األخـــرى، األساســـية  فـــة أو وي

عـن  متفرداً  خاصاً  وغيرها من عوارض بناء الجملة ؛ فيحدث بتلك العوارض بناءً  ،رة منكّ 
ومــــن هنــــا وجــــدت الضــــرورات الشــــعرية وعــــوارض ، البنــــاء األساســــي للجملــــة فــــي اللغــــة 

  .التركيب

                                                 
مكتب�ة الخ�انجي للطباع�ة والنش�ر،الطبعة  محم�ود محم�د ش�اكر،:  تحقي�ق  دQئل اhعجاز ،لعبد القاھر الجرجاني ،) 1(

  .415م،مطبعة المدني ،ص،1992 -ھـ1413الثالثة،
  .312العربية،صبناء الجملة :انظر) 2(
  .1/26القاھرة، مكتبة الخانجي، عبد السBم ھارون، :وشرح  قيقتحـ ، لسيبويه الكتاب ،) 3(
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  :عند الغربيينها مفهوم: رابعاً 
  

إن مصـــطلح الجملـــة فـــي الدراســـات اللغويـــة الغربيـــة قـــديمها وحـــديثها ملـــبس إلـــى حـــد 
ويبـدو أن أهـم المعـايير التـي ، مثله في ذلك مثـل العديـد مـن المصـطلحات اللغويـة ، كبير

  :استند إليها في تحديد المراد من الجملة يمكن تلخيصه في اآلتي 
ف الجملـة بمقتضـى هـذا المعيـار بأنهـا مجموعـة مـن الكلمـات وتعـر :سنادي المعيار اإل -1

  .التي تشتمل على مسند إليه ومسند
  .وبموجب هذا المعيار تعرف الجملة بأنها ما يعبر عن فكرة كاملة:المعيار الداللي  -2
وبمقتضــى هــذا المعيــار توصــف الجملــة بأنهــا القــول الــذي  :معيــار الوقــف االحتمــالي  -3

 .)1(يقع بين سكتتين
فقـــد حــاول بعـــض اللغــويين الجمـــع ، عــادة ، إلــى أن المعيـــارين األولــين متالزمـــان  راً ونظــ

مجموعــــــة مــــــن الكلمــــــات المشــــــتملة علــــــى مســــــند إليــــــه "فعــــــرف الجملــــــة بأنهــــــا ، بينهمــــــا 
Subject ومسندPredicate 2("المعبرة عن فكرة كاملة(. 

قولــة كـــل " بأنـــه ويبــدو أن مارتنيــه قـــد اعتــرف أن المعيـــار األول كــاف فــي تحديـــد الجملــة
أو مســانيد إليهــا مختلفــة معطــوف بعضــها علــى ، العناصــر فيهــا ملحقــة بمســند إليــه واحــد

  .)3("بعض
كــل امتـــداد مــن حـــديث "فعـــرف القولــة بأنهـــا، فقــد اســـتند إلــى المعيـــار الثالــث Harrisأمــا 

  .)4("يقع بين سكتتين من قبل ذلك الشخص لشخص واحد
وهـــو ، للجملـــة هـــو التعريـــف األشـــهر  )bloom Field( وربمـــا كـــان تعريـــف بلـــوم فيلـــد
، التــي بمقتضــاها ترســم حــدود الجملــة إلــى المعــايير جديــداً  التعريــف الــذي أضــاف معيــاراً 

                                                 
  .101،ص1981 تونس ، الجديد منشورات ، البكوش الطيب تقريب ، مونان جورج ،ا@لسنية مفاتيح :انظر) 1(
)2(Klmmer .E. Sentence.Sense.Harcourt Brace Jovanovich INC .U.S.A.1977.P.15  
)3(Martinet Elements Of General Linguistics .P.152.  
)4(Lyons Introuduction To Theoretical Linguistics.P1.172.  
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لرأيــه فــان الجملــة  وطبقــاً ، حتكــام إلــى معيــار االســتقالل القواعــديحيــث حــدد الجملــة باإل
قواعديـة  Construction بمقتضـى أيـة تركيبـة –مبنـى لغـوي مسـتقل غيـر محصـور "هـي
يعيد صياغة هـذا التعريـف بإيجـاز  وقد حاول الينز أن ،)1("كبرأي في أي مبنى لغوي أ-
الوحـــدة الكبـــرى "أو ، )2("الوحـــدة الكبـــرى للوصـــف القواعـــدي"فعـــرف الجملـــة بأنهـــا، كبـــر أ

ولعـــل الينـــز يلمـــح مـــن خـــالل تعريفـــه هـــذا إلـــى بيـــان الفائـــدة التـــي  ، )3("للتحليـــل القواعـــدي
وهـي  ، سـتقالل القواعـدي فـي تعريـف الجملـةي فيما إذا اعتمد على معيار اإلغو يجنيها الل

  .كبر الوحدات اللغوية المختلفةشعوره بسيطرته على أ
 ، بالداللـــة التركيبيـــة  وثيقـــاً  ومـــن المالحـــظ أن التعريفـــات الســـابقة جميعهـــا تتصـــل اتصـــاالً 

 وربما كان هـذا واضـحاً ، يفللتعر  محوراً ) اإلفادة( أو، ومن حيث كونها تجعل من الفائدة 
والفكـــرة  ، ن الجملـــة هـــي مـــا يعبـــر عـــن فكـــرة كاملـــة لتصـــريحه بـــأ، فـــي التعريـــف الثـــاني 

أمــا التعريـــف األول فربمــا اكتنفـــه بعــض القصـــور مــن حيـــث ، الكاملــة هـــي مضــنة الفائـــدة
 فكثيـراً  ،نه عبر عن مقصوده مـن كالمـهاإلسناد من قبل المتكلم ال يعني أاالكتفاء بركني 

ومـع ذلــك فهـي قاصـرة عـن اإلبـالغ الــذي ، مـا نـرى جمـال محتويـة علــى مسـند إليـه ومسـند
وأما التعريف الثالث فيمكن أن نسـتنج منـه أن الجملـة هـي مـا ، يبلغ به المتكلم كنه مراده 

، وهـــو مــرتبط عـــادة ،للجملــة ألنـــه يجعــل مـــن الســكوت حـــداً ؛ وذلــك ، تحصــل بــه الفائـــدة 
لنا أن هذا التعريف هو تعريف للقولة ولـيس للجملـة يعزب عن با وينبغي أال، بتمام الفائدة

إذ ال يمكـن الحـديث عـن ، أم ال، )haris(سواء أصرح المعرف بذلك كمـا فعـل هـاريس ، 
ومـــا دعـــا إلـــى ذكـــر هـــذا ، أي فـــي الكـــالم الفعلـــي ، الســـكوت إال فـــي اإلطـــار التخـــاطبي 

  :التعريف سببان
المشــــهورة بــــين اللغــــويين فــــي  ر الثالثــــة الســــابقةمــــع بــــين المعــــاييالحــــرص علــــى الج :أوالً 

  .تعريفهم للجملة
                                                 

)1(Bloomfield Language .P.170.  
)2(Lyons Introduction To Theoretical Linguistics. P. 172.  
)3(Ibid .P.176.  
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  .)1(إمكان اعتبار أن المقصود بالسكوت هو الوقف االحتمالي ال الوقف الفعلي :ثانياً 
ســـواء أكـــان ذلـــك ، فقـــد أثـــرا االهتمـــام باالســـتقالل  زينـــفيمـــا يتعلـــق بتعريفـــي بلومفيلـــد والو 

ومعلــوم أن االســتقالل ال يكــون ،  كمــا فعــل الينــز أم تلميحــاً ، كمــا فعــل بلومفيلــد  تصــريحاً 
  .)2(إال بتمام المعنى وحصول الفائدة

  :التركيبي هامفهوم: خامساً 

 يقصــد بالتركيــب ائــتالف الكلمــات وجمــع بعضــها إلــى بعــض بحيــث تكــون كالمــاً "
ئتلـف مـن هـذه الكلـم الـثالث كـان ول أبي علي الفارسي بـاب مـا إذا إجاء هذا في ق. مفيداً 
وبشـر  ،عمـرو أخـوك:كقولنـا  ن كالمـا مفيـداً سم يأتلف مع االسـم فيكـو فاإل،  مستقالً  اً كالم

 )3("وســـَر بكـــر، هللا االســـم فيكـــون ذلـــك كقولنـــا كتـــب عبـــد اويـــأتلف الفعـــل مـــع ، صـــاحبك 
وذلــك ،  ويــدخل الحـرف علـى كــل واحـد مــن هـاتين الجملتـين فيكــون كالمـاً : " وقولـه أيضـاً 

وكذلك يدخل الحـرف علـى ،  وما عمرو منطلقاً ، أخوك  داً ن زيوإ ، هل زيد أخوك؟ :نحو 
ومــا ، قــد قــام زيــد وذلــك نحــو، لــة المركبــة مـن االســمية الفعـل واالســم كمــا دخــل علــى الجم

  .)4("ولم يضرب زيد، يذهب عمرو 
وذكـر الزمخشـري تركيـب  ،)5(نـه اإلفـادةعبد القاهر الجرجـاني مقصـدهم بـاإلئتالف أ وذكر

  .)6(الكلمتين باإلسناد
والـــذي يعنينـــا ، وتركيـــب إســـناد ، فـــراد تركيـــب إ :يعـــيش التركيـــب علـــى نـــوعين وجعـــل ابـــن

وتركيـب اإلسـناد أن تركـب كلمـة مـع كلمـة أسـندت إحـداهما " :حيـث يقـول، تركيب اإلسناد
                                                 

 ،))المعن�ي وظ�Bل المعن�ى ح�ول دراس�ة(( المركزي�ة الدQل�ة مفھ�وم الض�وء ف�ي Qلياد العربية اللغة وصف: انظر) 1(
  .274،ص أديتار مطابع م 1993 الفاتح جامعة منشورات ، علي يونس محمد محمد

  .274المصدر نفسه،ص:انظر) 2(
ع�ة الثاني�ة ، حس�ن ش�اذلي فرھ�ود ،الطب.د  :تحقي�قاhيضاح العضدي،تأليف أبي عل�ي الحس�ن ب�ن احم�د الفارس�ي ،) 3(

  . 55م،ص1988ھـ 1408
محمد الش�اطر احم�د ، الطبع�ة ا@ول�ى ،الق�اھرة ،مطبع�ة . د  :تحقيقالمسائل العسكرية ،تأليف ،أبو علي الفارسي ،) 4(

  . 105- 104م،ص1982ھـ 1403المدني ، 
ر الرش�يد للنش�ر ، دا ك�اظم بح�ر مرج�ان،.د  :تحقي�ق،لعب�د الق�اھر الجرج�اني ، المقتصد في ش�رح اhيض�اح: انظر) 5(

  . 1/93م،العراق،1982
،بيروت الطبعة الثاني�ة ،دار الجي�ل المفصل في علم العربية ،تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،:انظر) 6(

  . 6،لبنان،ص
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بــل ، األخــرى أنــه لــم يــرد مطلــق التركيــب أســندت إحــداهما إلــى:إلــى األخــرى فعرفــك بقولــه 

ا كــان إلحــداها تعلــق بــاألخرى علــى الســبيل الــذي بــه يحســن تركيــب الكلمــة مــع الكلمــة إذ

الخبـر وذلـك مـن قبيـل أن  ولـم يعبـر بلفـظ ،وٕانما عبر باإلسناد، موقع الخبر وتمام الفائدة 

، ن اإلســناد يشــمل الخبـر وغيــره مــن األمــر والنهــي واالســتفهامأل ؛عــم مــن الخبــر اإلسـناد أ

الجميــع إلــى الخبــر مــن جهــة  ن مرجــعن كــاوإ ،  ولــيس كــل مســند خبــراً ، فكــل خبــر مســند 

  .)1("المعنى

وهــو الــذي يعبــر ، يتكــون مــن اســمين  ونخلــص مــن هــذا إلــى أن التركيــب قــد يكــون بســيطاً 

أو فعـل واسـم وهـو الـذي يعبـر عنـه بالمركـب ، سـمي أو الجملـة االسـمية عنه بالمركـب اإل

  .الفارسي كما ورد في كالم أبي علي.الفعلية الفعلي أو الجملة 

يتكـــون مـــن الكلمـــات المركبـــة التـــي يوجـــد بينهـــا تعلـــق علـــى الوجـــه الـــذي  يكـــون طـــويالً أو 

أو شـبهه فـي الجملـة الفعليـة أو  كأن يتضمن مفعوالً ، يحسن به موقع الخبر وتمام الفائدة 

جملـة  يـا زيـد أو: في الجملة االسمية أو مقدرا كمـا فـي النـداء نحـو ومجروراً  أو جاراً  ظرفاً 

م علــــى التركيــــب بمكوناتــــه وقــــد أطلــــق النحويــــون اســــم الجملــــة والكــــال ، شــــرطية أو قســــماً 

  .المختلفة

 )2("هذا باب ما ائتلف من هذه األلفاظ الثالثة كـان كالمـا مسـتقال:"قال أبو علي الفارسي 

  .وهو ما يسمى بالجمل

وهـــو الـــذي يســـميه ، كـــل لفـــظ مســـتقل بنفســـه مفيـــد لمعنـــاه :"وعـــرف ابـــن جنـــي الكـــالم بأنـــه

عبــارة عــن األلفــاظ القائمــة برؤوســها المســتغنية "وبأنــه فــي لغــة العــرب ، )3("ملــة النحــاة الج

  .)4("وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختالف تراكيبها  ،عن غيرها 

                                                 
، بي�روت ،مكتب�ة المتنب�ي ، الق�اھرة لموفق الدين يعيش بن عل�ي ب�ن يع�يش النح�وي ،ع�الم الكت�ب ، شرح المفصل،) 1(
1/20.  
  .104المسائل العسكرية ،ص) 2(
دار الھ��دى للطباع���ة والنش���ر،بيروت ،  ،محم��د عل���ي النج���ار :ن ب��ن جن���ي ،تحقي���ق الخص��ائص،@بي ف���تح عثم���ا) 3(

  .1/17لبنان،الطبعة الثانية،
  .1/32الخصائص،) 4(
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وقــال ابــن مالــك  صــرح ســيبويه فــي مواضــع كثيــرة مــن كتابــه بمــا يــدل علــى أن الكــالم ال 
واعلـم إن قلـت فـي كـالم العـرب إنمـا :"فمن ذلك قوله يطلق حقيقة إال على الجمل المفيدة 
  .)1("عنى بالكالم الجملة  ال قوالً  وقعت على أن يحكى بما كان كالماً 

إن الكلمات سواء أكانت بسيطة المبنى أم مركبة تدل علـى معـان معجميـة أو قواعديـة أو 
ولــذا ال ، عنــه معــان جديــدة  تالف تلــك الكلمــات بعضــها بــبعض ينشــأن ائــوإ ،  همــا معــاً 

أي  ، ن الداللة التركيبية هي الداللة الناشئة عن مجموع الـدالالت الجزئيـة يمكن القول بأ
  .)2(تشمل على هذه الدالالت وزيادة، داللة الكلمات أو المصرفات فحسب بل إنها 

فــي رده علــى متــى بــن  ) هـــ 368ت(وهــذا يؤكــد صــحة مــا ذهــب إليــه أبــو ســعيد الســيرافي 
يكفينـي مـن لغـتكم هـذا " :حين بادر هذا األخير في مناظرة لهمـا بقولـه، )هـ328ت(يونس 

فـرد  ، )3("فاني أتبلغ بهذا القدر إلى أغراض قد هـذبتها لـي يونـان، االسم والفعل والحرف 
ألنــك فــي هــذا االســم والفعـل والحــرف فقيــر إلــى رصــفها وبنائهــا علــى ، أخطــأت"أبـو ســعيد 

إن ترتيـب الكلمـات فـي  وقد كان السيرافي يـدرك تمامـاً  .)4("الترتيب الواقع في غرائز أهلها
وكـذلك أنـت "قوله السابق بقوله فأردف ، العربية ليس كل شيء في فهم تراكيبها وٕافهامها 

ن الخطـأ والتحريـف فـي فـإ، محتاج بعد هذا إلـى حركـات هـذه األسـماء واألفعـال والحـروف
مـن الرتبـة واإلعـراب  علـوم أن كـّالً ومـن الم ، )5("الحركات كالخطأ والفساد فـي المتحركـات

  .ما هو إال قرينة واحدة من قرائن كثيرة يتوصل بها إلى كشف المعاني النحوية

                                                 
ة للطباع���ة ھج���ر محم���د الب���دوي المخت���ون،.ود عب���د ال���رحمن الس���يد ،.د  :تحقي���ق Qب���ن مال���ك، ش���رح التس���ھيل ،) 1(

  .1/423م،الطبعة ا@ولى 1996ھـ 1417والنشر،
،محم�د )دراس�ة ح�ول المعن�ى وظ�Bل المعن�ى(وصف اللغة العربية دQليا في ضوء مفھ�وم الدQل�ة المركزي�ة:ينظر) 2(

  . 271م ،ص1993محمد يونس علي منشورات جامعة الفاتح 

 ، بي�روت الحي�اة دار منش�ورات ، ال�زين وأحم�د أم�ين أحم�د تص�حيح ، التوحي�دي حبان �بي– المؤانسة و اhمتاع )3(
  .1/115،"ت.د"
  .المصدر نفسه،الصفحة نفسھا) 4(
  .1/115اhمتاع والمؤانسة ،أبو حيان التوحيدي،) 5(
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مــن حيـث كــون الجملــة ، بالداللــة التركيبيـة  وثيقـاً  ارتباطــاً  ولمـا كــان مفهـوم الجملــة مرتبطـاً 
لبحــث مــا أضــحى مــن المناســب أن يتنــاول ا، هــي الميــدان الــذي تظهــر فيــه تلــك الداللــة 

  .ونحاة العربية في تعريفها ، قاله اللغويون العرب والغربيون 
وهمـا ال يسـتغني واحـد منهمـا عـن ، هذا باب المسند والمسند إليـه" ):هـ180( يقول سيبويه

عبـد :(أو المبنـي عليـه وهـو قولـك، المتكلم منه بد من ذلك االسم المبتدأ  دوال يج، اآلخر 
فالبــد للفعــل مــن االســـم كمــا لــم يكـــن ، )ديــذهب زيـــ(قولــك ومثـــل )وهــذا أخــوك، اهللا أخــوك

  .)1("لالسم األول من اآلخر في االبتداء
وهــي علــى ضــربين جملــة :"ثنــاء حديثــه عــن الجملــة بقولــه فــي أ) هـــ392(وذهــب ابــن جنــي

  .)2("وجملة مركبة من فعل وفاعل، مركبة من مبتدأ وخبر
، مــن كلمتــين أســندت إحــداهما بإن الكــالم هــو المركــ" :فيــرى، )538ت(أمــا الزمخشــري 

أو في فعـل واسـم نحـو ، زيد أخوك وبشر صاحبك " :وذلك ال يتأتى إال في اسمين كقولك
  .)3("ويسمى الجملة، وانطلق بكر ، ضرب زيد :قولك 

نه قـدم الكـالم فـي اإلعـراب علـى المرفوعـات ألنهـا اعلم أ:"فيقول) هـ643( ابن يعيش  أما
ثـم ، يسـتقل الكـالم دونهـا ، منهـا ومـا عـداها فضـلة خـال يا والتـاللوازم للجملـة والعمـدة فيهـ

  .)4("وما عداه محمول عليه، فع ؛ ألنه األصل في استحقاق الر قدم الكالم عن الفاعل 
 ، قــام زيـــد :عــن الفعـــل وفاعلــه نحــو إن الجملــة عبــارة:"بقولـــه )هـــ 761(وذهــب ابــن هشــام

أقـــائم ، ضـــرب اللـــص :حـــدهما نحـــوة أومـــا كـــان بمنزلـــ، المبتـــدأ أو خبـــره نحـــو زيـــد قـــائم و 
 .)5("الزيدان

 

  
                                                 

  . 1/23سيبويه، الكتاب،) 1(
  . 111-110،م 1982حامد المؤمن ، مطبعة العاني ، الطبعة ا@ولى بغداد  : تحقيقللمع في العربية Qبن جني ا )2(
  .1/18شرح المفصل،ابن يعيش،) 3(
  .1/74المصدر نفسه،) 4(
  . 490مغني اللبيب،ابن ھشام،) 5(
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  :ها الدالليمفهوم:  سادساً 
  

إذ ذهـب عـدد ، اختلف النحاة العرب فـي العالقـة الدالليـة بـين مصـطلحي الجملـة والكـالم 
ويمثـل هـذا الـرأي مـن ، فهمـا علـى هـذا مترادفـان، منهم إلى أن داللة المصـطلحين واحـدة 

لكنه اسـتعمل هـذين المصـطلحين علـى حـد سـواء ، ح بذلك وان لم يصر  ،)1(القدماء المبرد
، )هـــ316( ،)2(مــنهم ابــن الســراج، وتابعــه فــي ذلــك الكثيــر مــن القــدماء ، مــن دون تفريــق

وابـــن فضـــال ، )هــــ471( ،)4(وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني، )هــــ377( ،)3(وأبـــو علـــي الفارســـي
، )هـــ616( ،)7(العكبــري وأبــو البقــاء ، )هـــ538( ،)6(والزمخشــري، )هـــ479( ،)5(المجاشــعي

، الء علـى قسـمين وقـد انقسـم هـؤ  ، بين المصطلحين ين رأى آخرون فرقاً في ح، )هـ616(
 ،)8(الــدين االســترابادي يويمثــل هــذا االتجــاه رضــ، عــم مــن الكــالم أقســم رأى أن الجملــة 

بعده في التفرقة بـين المصـطلحين  أتىوالذي يعد بحق فاتح باب الخالف لمن ، )هـ688(
اإلعــراب : غلــب شـراح كتابيــهأو ، )هـــ761( ،)9(فــي ذلـك ابــن هشــام األنصـاريوقـد تابعــه ، 

 ،)12(وتـــابعهم كـــذلك الشـــريف الجرجـــاني  ،)11(ومغنـــي اللبيـــب ، )10(عـــرابعـــن قواعـــد اإل
 ،)15(وابـــن الحـــاج ، )هــــ1119(،  )14(والتهـــانوي  ، )هــــ911( ، )13(والســـيوطي، )هــــ816(

                                                 
  . 4/108،  69، 68/ 2، 10، 8/ 1المقتضب،: انظر) 1(

  .  64، 1/58ا@صول ،) 2(
 ل��ى ،الق��اھرة ،محم��د الش��اطر احم��د ، الطبع��ة ا@و. د  :تحقي��ق ت��أليف ،أب��و عل��ي الفارس��ي ،  المس��ائل العس��كرية ، )3(

  . 83، م1982ھـ 1403مطبعة المدني ، 
  .68/  1، المقتصد في شرح اhيضاح  40/الجمل:انظر) 4(
  . 43شرح عيون اhعراب، ) 5(
  . 6المفصل ،) 6(
  . 31مسائل خBفية في النحو العربي،) 7(
  . 1/20شرح الرضي على الكافية ،) 8(
  . 2/419لبيب،،ومغني ال 35اhعراب عن قواعد اhعراب ،) 9(

  . 1/47،وحاشية الشنواني  8موصل الطBب شرح مقدمة اhعراب،:انظر ) 10(
  . 2/116المنصف من الكBم ،) 11(

  .48التعريفات ،) 12(
  .1/12مع ،ھمع الھوا) 13(
  . 1/235كشافات اصطBحات الفنون ،) 14(
  ) .  63( ،)أطروحة دكتوراه(حاشية ابن الحاج على النھجة المرضية،) 15(
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ويمثــل ، عــم مــن الجملــة أى أن الكــالم فكــان يــر ،  وغيــرهم أمــا القســم اآلخــر، ) هـــ1189(
 ، )3(األصـــوليين وأكثـــر، )هــــ643( ،)2(وابـــن يعـــيش ، )هــــ392( ،)1(هـــذا الـــرأي ابـــن جنـــي

  .)4(خليل عمايرة.د، وتابعهم في ذلك من المحدثين
نــه يشــتمل علــى عــدد كبيــر مــن الكلمــات أإن هــذا الثــراء الــداللي المــرتبط بــالكالم ال يعنــي 

 ، بــل نجــد أن العكــس هــو الصــحيح فــي كثيــر مــن األحيــان ، ملــة التــي تشــتمل عليهــا الج
قــل أن الجمــل بالمقــاييس الســابقة البــد مــن اشــتمالها علــى طرفــي اإلســناد علــى أل؛ وذلــك 
كمـا فـي ، حد الطرفين بمعونـة سـياق الحـال أأما في الكالم فيمكن االستغناء عن ، تقدير 
  .)5(هإذا قيلت لصائد يبحث عن غزال يصطاد، )غزال(نحو 

هـــو أن تقـــوم الجملـــة ، والمـــراد بالتـــام واالســـتقالل ، ومســـتقل ، والجملـــة قـــول بشـــري تـــام 
والســـياق هـــو مصـــدر الثـــراء فهـــو الـــذي يعـــوض  ،)6(أو تكـــون قـــادرة علـــى ذلـــك ، برأســـها 

، وهو الذي يعطيها القـدرة علـى التعبيـر عـن غـرض المـتكلم مـن جهـة، النقص الكمي فيها
فال بد مـن ، ة بمعزل عن االعتبارات التخاطبيةدراسة نحوية محضوٕاذا أريد دراسة الكالم 

  .)7(منه عند اعتبارها جملة تقدير ما يعد محذوفاً 
أو ، إن التعريفــات المؤسســة علــى التفســير الثنــائي إلــى موضــوع أو مســند إليــه ومحمــول"

إليهـا وان ننظـر ، ! مثـل النـار، فالبد أن نستبعد الجمـل المكونـة مـن كلمـة واحـدة ، مسند 
ألننـا ال نعـرف علـى وجـه  ؛أي حـذف فيهـا  أنستطيع أن نقـر ال ولكننا ، على أن فيها حذفاً 

هــــذه " نأل ؛ويجــــب أن تتكــــون مــــن العناصــــر األساســــية  ،)8(" التحديــــد مــــا حــــذف منهــــا 

                                                 
  . 1/27الخصائص ، )1(
  . 1/21شرح المفصل،) 2(
  . 243البحث النحوي عند ا@صوليين،: انظر) 3(

 -ھ��ـ1404خلي�ل عم��ايرة ،الطبع�ة ا@ولى،ع�الم المعرف��ة ،ج�دة،.ف�ي نح�و اللغ��ة العربي�ة وتراكيبھ�ا م��نھج وتطبي�ق،د) 4(
  . 77،78م،1984

  . 276وصف اللغة العربية دQليا ،محمد محمد يونس ،) 5(
  . 11مدخل إلى دراسة الجملة العربية ،:ظران) 6(
  . 276صف اللغة العربية دQليا،و:انظر) 7(
  . 15مدخل إلى دراسة الجملة العربية ،) 8(
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ويجــب أال يقتصــر تحديــد تمــام  ،)1("وبهــا يــتم معنــى الجملــة، العناصــر هــي عمــدة الجملــة 
 ،)2(}َفَوْيـٌل ِلْلُمَصـلينَ  {:ن ذلـك يجعـل قولـه تعـالى أل، اإلسـناد فحسـبالفائدة على مـا يعـرف ب

أو ، ولعـل معيـار السـكوت ، كالم مفيد مع أن االقتصار عليـه ال يفـي بـالغرض البالغـي 
فــي رســم حــدود الكــالم ، حســن الســكوت هــو المعيــار األفضــل الــذي يمكــن االعتمــاد عليــه 

ــٌل ِلْلُمَصــليَن  {ر فنجــد أن قولــه تعــالى وٕاذا احتكمنــا إلــى هــذا المعيــا، التــام   لــيس كالمــاً  ،}َوْي
وغيـــرهم يمنعـــون الوقـــوف عليهـــا مـــع أنهـــا جملـــة كاملـــة ، وهـــو مـــا جعـــل المفســـرين "، تامـــاً 

  .)3("بمقياس اإلسناد
والجملــة هــي الصــورة اللفظيــة الصــغرى للكــالم المفيــد فــي لغــة مــن اللغــات ألنهــا الوســيلة "

علـى أن يكـون هنـاك  ،)4(ن المتكلم إلى ذهـن السـامع أو المتلقـيالتي تنقل ما جال في ذه
واقعـا تنتمـي إلـى  فالجملة بوصـفها كالمـاً  ،)5("والجملة حدثا كالميا، فرق بين الجملة نمطا

يمكن أن يستخدم بالتركيب نفسـه فـي Type وبوصف نمط ،  paroleإلى الكالم الفردي 
أي أننــا ال نفــرق بــين الجملــة فــي  ،)6(ســياق آخــر مــن المــتكلم اآلخــر إلــى النظــام اللغــوي

ومــا يمكــن مالحظتــه هــو ، فالجملــة هــي موضــوع مجــرد ، وقــول الجملــة، النظــام اللغــوي 
وقــد ، أي أن الجمــل ال يمكــن أن نســتدل عليهــا إال مــن خــالل الحــدث الكالمــي ، الكــالم 

ة يقصــد علمــاء اللغــ، ولكــن هــؤالء اآلخــرين :"أوضــح عبــد الــرحمن أيــوب هــذا الفــرق بقولــه
يصـاغ ، وبينهـا باعتبارهـا أنموذجـاً ،  واقعـاً  قد فرقـوا بـين الجملـة باعتبارهـا أمـراً ، المحدثين 

 مثــاالً ، المبتــدأ والخبــر جملــة اســمية :علــى قيــاس منــه عــدد مــن الجمــل الواقعيــة مثــل عبــارة
أو ، سـنادية  واحـدة إعالقـة  متضـمناً  وتعـد الجملـة مركبـاً  ،)7("ألنمـوذج محمـد قـائم، واقعيـاً 

                                                 
  . 15المصدر نفسه،)1(
  . 4الماعون،) 2(
  . 277وصف اللغة العربية دQليا،) 3(
  . 31في النحو العربي نقد وتوجيه،:انظر) 4(
  . 17بي واللسانيات المعاصرة،الجملة بين النحو العر) 5(
  . 15مدخل إلى دراسة الجملة العربية ،محمود احمد نحلة،) 6(
  . 125عبد الرحمن أيوب ،القاھرة ،.دراسات نقدية في النحو العربي، د) 7(
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مـن خـالل أمـا الكـالم فيمثـل التحقـق الفعلـي للغـة  ، )1(فيهـا اإلفـادة المعنويـة كثر مشروطاً أ
إذا أردنـا أن نصـل إلـى معرفـة ذلـك النظـام اللغـوي الكـامن فـي ، وحدات دنيا تمثلها الجمل

الــذي يتحقــق مــن خــالل ، درس الحــدث الكالمــيولــذلك ينبغــي أن نــ، ذهــن أصــحاب اللغــة 
، فيتحقــق مــن خاللهـا ذلــك الحــدث، تــتم عــن طريـق الوحــدات الـدنياودراسـته ، ذلـك النظــام 

والكـالم بوصـفه ،  أن نفرق بـين اللغـة بوصـفها نظامـاً ، ولذلك ينبغي ، والتي تمثلها الجمل
  .)2(يعبر عن ذلك النظام أداء فعلياً 

قــل قــدر مــن أإن :"عبــد اللطيــف حماســة بــين النظــام النحــوي والحــدث اللغــوي بقولــهوفــرق 
، فقــد تكــون ضــرورة وقــد يســتغنى عنهــا، لمفيــد يــتم بعنصــري اإلســناد ومــا ســواهما ا مالكــال

ن العنصـرين إفـ،  فـإذا كـان الكـالم مفيـداً ، ولكنها تبنـي جملـة فـي األسـاس مـن حيـث هـي 
وهـو المجـال الـذي ينطلـق ، وأمـا الحـث اللغـوي ،  أو تقـديراً  األساسيين البد أن يكونا لفظاً 

بحيث تكون في بعض األحيـان هـي ، د يهتم ببعض الفضالت نه قفإ، منه النظام النحوي
مــا أ، ن طرفــي اإلســناد ال يكونــا إال فــي الجملــة حماســة بــأ، ويقصــد  ،)3("الغايــة والقصــد

أن  لكننـا نجـد، أي أن الكـالم هـو الـذي يحـدد معناهـا، الفضالت فهي شان الحدث اللغوي
خــــذ أال يمكــــن  يوبالتــــال، لــــةلــــة تقابلهــــا زيــــادة فــــي معنــــى الجمكــــل زيــــادة فــــي مبنــــى الجم

  .الفضالت إال على الحدث اللغوي فقط
يفيــد  مقــل قــدر مــن الكــالأقصــر صــورها هــي أإن الجملــة فــي " :إبــراهيم أنــيس فيقــول.أمــا د

ــسـواء أكــان ارُ ، بنفســه السـامع معنــى مســتقالً  هــذا القــدر مـن كلمــة واحــدة أو أكثــر فــإذا  بَ ك
نطـق هـذا  ، فأجـاب زيـد فقـط تكـاب الجريمـة؟مـن معـك وقـت ار  :ل القاضـي أحـدا قـائالً أس

مفيــد ، برأســه  مــا كــان مــن األلفــاظ قائمــاً "وأمــا  ،)4("قصــر صــورةأالمــتهم بكــالم مفيــد فــي 
التــــي جــــاءت فــــي أول هــــذا ) مــــا(وتفيــــد ، فهــــو الجملــــة، يحســــن الســــكوت عليــــه، المعنــــى 

                                                 
  . 31،)رسالة دكتوراه(الكريم ،دراسة نحوية  القرآنالجمل التي Q محل لھا من اhعراب في ) 1(
  . 125عبد الرحمن أيوب،.د في النحو العربي ، دراسات نقدية) 2(
ال���دكتور محم���د حماس���ة عب���د اللطي���ف ، دار غري���ب للطباع���ة للنش���ر ، الق���اھرة : بن���اء الجمل���ة العربي���ة ، ت���أليف  )3(
  .46،47،)ت.د(
  .276،277إبراھيم أنيس،.من أسرار البBغة ،د) 4(
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، عليــه هـي الحـد األدنـى مـن الكلمــات التـي تحمـل معنـى يحسـن السـكوت :التعريـف فنقـول
  .)1("أو التوليدية، فنسميه الجملة المنتجة 

قصــر صــورة فــي الجملــة تســتطيع أن تحــدد أن أعمــايرة بــ.إبــراهيم أنــيس ود.وبهــذا اتفــق د
أي بتعبيـــر آخـــر إن الحـــد األدنـــى الـــذي يحســـن ، ولـــيس شـــرط طرفـــي اإلســـناد ، المعنـــى 

 .فهو الذي يعد جملة تؤدي معنى، السكوت عليه 

                                                 
 عم���ايرة ،الطبع���ة ا@ولى،ع���الم المعرف���ة ، حم���دأ خلي���ل.ف���ي نح���و اللغ���ة العربي���ة وتراكيبھ���ا م���نھج وتطبي���ق،د )1(

  .77، م1984 -ھـ1404جدة،
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  املبحث الثاني 

  :من اإلعرابحمل واجلمل التي هلا  ا من اإلعرابهل ال حمل جلمل التيا

 
ً
  :اجلمل التي ال حمل هلا من اإلعراب: أوال

ولــذا تقــدم ذكــر الجمــل التــي ال  ، )1(األصــل فــي الجمــل أنهــا تخلــو مــن الوظيفــة النحويــة 
ملــة يــؤتى بـه لتبيــين العالقــات بـين الكلمــات فــي الج -فــاإلعراب -محـل لهــا مــن اإلعـراب 

ولكـن يحـدث أن تتحمـل الجملـة التأويـل بـالمفرد ، ولـيس للجمـل هـذه العالقـات  ،)2(الواحدة
وعليــه  ،)3(فيكــون لهــا المحــل اإلعرابــي نفســه يتخــذه المفــرد وظيفــة نحويــة -أي الكلمــة  -

وقـد وردت . أو وظيفـة نحويـة مـا، ن تصـبح لهـا حالـة يؤهلهـا أل يلـذفإن محلهـا هـذا هـو ا
، التــــي ال محــــل لهــــا مــــن اإلعــــراب فــــي القــــران الكــــريم ) عليــــة واالســــميةالف(هــــذه الجمــــل 

وســأتتبع بعــض مــا ورد مــن القســم الثــاني ، وأشــعار العــرب ونثــرهم ، واألحاديــث الشــريفة 
على وفق ما قرره النحـاة  ،في شعر الفرزدق )  االسميةالجمل (قصد أو ، من هذه الجمل 

  .من أنواعها 
ألنهـــا مركبـــة ال يمكنهـــا أن تظهـــر  لعوامـــل اإلعـــراب ؛أال تخضـــع  ،فاألصـــل فـــي الجمـــل 

وتقــم ، مــا لــم تقــع فــي موقــع المفــرد  ،وهــي تــالزم هــذا األصــل ، عليهــا حركــات اإلعــراب 
ال يحــل محلهــا ، وقــد جمــع النحــاة المواضـع التــي فيهــا الجمــل علـى ذلــك األصــل ، مقامـه 
  .)4("فكان بينهم خالف في تعدادها " ، أو ال تؤول به ، مفرد 

يقـول فاضـل  ، )5(أما ابن هشام فيرى أن الجمل التي ال محـل لهـا مـن اإلعـراب هـي سـبع
،  مـن اإلعـراب بــ الجمـل االبتدائيـة وقد أجمل النحاة الجمل التي ال محـل لهـا:"السامرائي 

، وجملــة جــواب القســم  ، والجملــة المفســرة  ،والجمــل المعترضــة  ،ســتئنافية ويســمونها اإل
                                                 

  .22/  2، وا@شباه والنظائر ،للسيوطي ،  382/  2مغني اللبيب ، : انظر )1(
  .69اhيضاح في علل النحو ، : انظر )2(
  .211، والجملة العربية ،  66/  2حاشية الدسوقي على المغني ، : انظر )3(
 1401فخر الدين قباوة ، منشورات دار اaفاق الجديدة ،بيروت ، الطبعة الثالثة ، . وأشباه الجمل ، دإعراب الجمل )4(

  .م1981 -ھـ 
  . 427مغني اللبيب ،  )5(
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وجملـــة جـــواب الشـــرط الجـــازم إذا لـــم تقتـــرن  ،  غيـــر الجـــازم مطلقـــاً وجملـــة جـــواب الشـــرط 
 وأخيـراً ، وجملة الشرط الواقعة بعد حروف الشرط غير العاملـة  -بالفاء وال بـ إذا الفجائية 

  .)2(ها اثنتي عشرة جملةاأما أبو حيان فير  ، )1("سمي أو الحرفي صلة الموصول اإل
   -:الجملة االبتدائية  -أ

بــك (و ،) أخــوَك مســافرٌ (نحــو  ، )3(بهــا الكــالم فتكــون فــي أولــه تامــة المعنــىهــي المفتــتح 
ولكـن الـراجح  ،)4(وبـه قـال النحـاة، وقد عد ابن هشام الجملة المسـتأنفة ابتدائيـة ، ) مررتُ 

هـي جملـة تـأتي فـي  سـتئنافيةألن اإل وهـو الفصـل بينهمـا، فخـر الـدين قبـاوة ما ذهب إليـه 
فهــي فــي حقيقتهــا ، وقــد تســبق بأحــد حــروف االســتئناف، ا قبلهــا أثنــاء الكــالم منقطعــة عّمــ

، وقــد وردت هــذه الجملــة فــي ديــوان الفــرزدق فــي مواضــع عــدة ، )5(بتدائيــةمختلفــة عــن اإل
  :منها قوله 

  )6( إذا ما َأعَظُم الَحَدثاِن نابا     ،أَنا ابُن العاِصِميَن بَني َتميٍم 

  : وقوله 
 الل 7( َوَمن فيِهما ِمن ساِكٍن ال يـَُؤوُدها     ، ذاِن َتجاَورا لَنا الَبحُر َوالبَـر(  

  :وقوله 
  )8( َجَرى ِبذاك َلُه في َلوِحِه الَقَلمُ     ، َوَعظَمُه  ، الّلُه َشرّفُه ِقدَماً 

  
  :وقوله 

                                                 
، 192،193، 191، 190، 189، 188، 187فاض��ل ص��الح الس��امرائي ، . الجمل��ة العربي��ة تأليفھ��ا وأقس��امھا ، د)1(

194.  
  .18،  17 / 2ا@شباه والنظائر ، )2(
  . 22/  2، وا@شباه والنظائر ،  382/  2مغني اللبيب ، :  انظر) 3(
  . 2/22، وا@شباه والنظائر ،  69، واhعراب عن قواعد اhعراب ،Qبن ھشام ، 382/ 2مغني اللبيب ، : انظر ) 4(
  . 215فاضل السامرائي، . ، د، والجملة العربية  34فخر الدين قباوة ، .إعراب الجمل وأشباه الجمل ،د: انظر ) 5(
ش�رح دي�وان الف�رزدق ، ض�بط معاني�ه ال�مَّ واعت�رى ، : الخطوب ، ن�اب :المانعين والحامين ، الِحدثان :العاصمين ) 6(

  . 166/  1،  م1995وشروحه وأكملھا ، إيليا الحاوي ، الطبعة الثانية ،الشركة العالمية للكتاب ، 
  . 270/  1 الديوانشرح يضنيھا ، : يؤودھا ) 7(
  . 18/ 2، وا@شباه والنظائر ،  382/  2المغني ، :  انظر) 8(



 - 74  -

  )1( َوتـَرَكِت قَلبي ِمثَل َقلِب األيَهمِ      ، َكيَف السالَمُة بَعَدما تـَيمِتني 

  :له وقو 
 ) ....اُهللا يســـمُع ( و) َلنـــا الَبحـــرُ (و ) انـــأ ابـــُن العاصـــمينَ (فــــ  الجمـــل االســـمية االبتدائيـــة 

أي ال  ،بـالمفرد  ن األصـل أال تقـدر، ألمحـل مـن اإلعـراب  لـيس لهـا ،) كيَف السـالمةُ (و
وقـــد جـــاءت مكونـــة مـــن المبتـــدأ والخبـــر فــــ المبتـــدأ فـــي  ، دتنـــوب عـــن عنصـــر نحـــوي مفـــر 

 وكـــان المبتـــدأ فـــي الجملـــة الثانيـــة متـــأخراً ، ) ابـــُن العاصـــمين(وخبـــره ) أنـــا(لـــى الجملـــة األو 
أمـــا مبتـــدأ الجملـــة  ،وهـــو شـــبه جملـــة مـــن الجـــار والمجـــرور  )لنـــا(وخبـــره المتقـــدم ) البحـــر(

أمــا فــي  ،).....شــّرفهُ (وأمــا خبــره فـــقد جــاء جملــة فعليــة  ،) اهللاُ (الثالثــة فهــو لفــظ الجاللــة 
أما اسـمها  ، وهو اسم استفهام ، )كيف(ر الجملة االسمية االبتدائية البيت الرابع فكان خب

  .وما جاء من نصوص متفق وآراء النحاة ، معرفة  ووه فقد ورد متأخراً ) السالمةُ (
  :الجمل المستأَنَفة  -ب

وال بـد أن يكـون ، الستئناف كـالم جديـد وهي الجمل التي تأتي منقطعة عما قبلها صناعياً 
ولكـــن  -كمـــا أســـلفنا - ،)3(بتدائيـــة وقـــد عـــدها النحـــاة مـــن الجمـــل اإل ،)2( قبلهـــا كـــالم تـــام

إذ أنهــا يســتأنف بهــا كــالم  ،وهــي تختلــف عــن االبتدائيــة ، الحقيقــة أنهــا قســم قــائم بنفســه 
 ، وال شــيء يســبقها، بتــدأ بهــا الكــالم علــى حــين أن االبتدائيــة ي ، قبلــه كــالم تــام  ، جديــد 

، وثــم ، والفــاء ، الــواو(عليهــا حــروف االســتئناف كـــ  ة تــدخلوكــذلك فــان الجملــة اإلســتئنافي
وكـذلك ، )ن عند تجردها مـن الـواو العاطفـة ولك، وبل  ، وأم المنقطعة ، وحتى االبتدائية 

، حتـــى أخـــي هجرنـــي ، يـــا عجبـــًا :(نحـــو  ،ســـتفهام للنـــداء أو اإل تكـــون اإلســـتئنافية جوابـــاً 
فضــابطها أن يبتــدأ  ، يحــدث للجمــل االبتدائيــة ذا كلــه الوهــ ، ))4(مبــّذٌر للمــال ؟ ،ومالــَك 

  .بها الكالم 

                                                 
  . 429/  2الديوان ، شرح المصاب بمس في عقله ، : يھم ا@) 1(
  .أي على وفق صناعة أھل النحو) :صناعيا(، والمقصود بـ  34انظر إعراب الجمل وأشباه الجمل ،) 2(
  .215 -نقد وتوجيه –، وفي النحو العربي  18/ 2ه والنظائر ، ، وا@شبا 382/  2مغني اللبيب  :انظر )3(
  .215، والجملة العربية  34إعراب الجمل وأشباه الجمل ، : انظر  )4(
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فاضـــل و  ، فخـــر الـــدين قبـــاوة . وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه د، وعليـــه نميـــل إلـــى الفصـــل بينهمـــا 
  .)1(له  السامرائي متابعاً 

منهــا  ، وقــد وردت الجملــة المســتأنفة أو اإلســتئنافية فــي ديــوان الفــرزدق فــي مواضــع عــدة 
  :قوله 

  )2( َولِكن ِعصاُم الِقربـََتيِن َحمائُِله     ، م يَعِقد ِلَسيٍف ِحماَلًة َولَ  ،َجبانَاً 

  :وقوله 
  )3( َكَأن أباها نَهَشٌل أو ُمجاِشعُ       ، َحتى ُكَليٌب َتُسّبني ،  فَيا َعَجبي

 ، أو ال محـــل لهمـــا مـــن اإلعـــراب ، فيمـــا مـــّر جملتـــان اســـتئنافيتان ال وظيفـــة نحويـــة لهمـــا 
، التصــدر بأحــد حــروف االســتئناف: )4(د تــوافر فيهمــا شــرطا االســتئناف وهمــا والجملتـان قــ

) عصـام القـربتيِن حمائلُـه(فجملـة ،  ن تسبق بجملة تامة المعنى مقطوعـة عنهـا صـناعياً إ و 
ولـم يعقـد (وهـي مسـبوقة بجملـة تامـة المعنـى وهـي ) لكن(قد تصدرها حرف االستئناف  ، 

ولكــــن عصــــام القــــربتيِن ( :فقــــال  جديــــداً  ف كالمــــاً ن الشــــاعر اســــتأنفــــإ ، ) لســــيٍف حمالــــةً 
ــــه ــــواو ليســــت عاطفــــة أل ، ) حمائُل ــــة يريــــك هــــذا وال شــــك أن ال  ،ن المعنــــى الــــدقيق للجمل

مـن الكــالم ألنهــا  وتعــرب الجمــل التـي بعــدها حسـب موقعهــا، مخففـة غيــر عاملـة ) لكــن(فــ
طفــة جملــة علــى جملــة وزعــم ابــن أبــي الربيــع أنهــا حــين اقترانهــا بــالواو عا،  جمــل مســتأنفة

ألننـا  ،وهذا غير متفق وما ورد في النصـوص  ، )5(وهذا الرأي نقله ابن هشام في المغني
ونجـد أنهـا تـدل علـى االسـتدراك ، المخففـة فـي الفصـل الرابـع ) لكـن(سنقوم بعرض أنمـاط 

فتكـــون نصـــوص الـــديوان متفقـــة وآراء  ،واالســـتدراك نـــوع مـــن أنـــوع االســـتئناف ، والتوكيـــد 
  .اة النح

                                                 
  .215انظر الجملة العربية ،  )1(
  .345/  2الديوان ، شرح ما يحمل به السيف ، : حبل تحمل به القربة على العنق ، الحمالة : العصام  )2(
  . 72/  2الديوان ، شرح  )3(
  . 34إعراب الجمل وأشباه الجمل ، : انظر ) 4(
  . 504المغني ، : انظر ) 5(
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 ، هــو مــن حــروف االســتئناف أيضــاً الــذي ) حتــى(أمــا الجملــة الثانيــة فقــد صــدرت بــالحرف 
ولكــن بعــض ، ) فيــا عجبــي( ومعنــاه واضــح ال لــبس فيــه  حيــث ســبقت بجملــة تامــة وهــي 

 ، )2(وخــالفهم الجمهــور، ) حتــى(فــي محــل جــر بـــ) حتــى(جعــل الجملــة التــي بعــد  )1(النحــاة
علــى حــين أن ) حتــى(بعــد ) إن(ولوجــوب كســر ، مــل الن حــروف الجــر ال تعلــق عــن الع

لــيس حــرف ) حتــى(وهــذا يــدل علــى أن ، فتحــت همزتهــا ) إن(حــرف الجــر إذا دخــل علــى 
  .)3(جر

  

  :الجملة المعَتِرَضة -ج
   

هي الجملة الواقعة بين شيئين يحتاج كل منهما إلى اآلخر غير معمولة لشيء من أجـزاء 
، علـى حـال  أو تنبيهاً  ، الكالم تقوية أو تحسيناً  إلفادة وٕانما يؤتى بها ،)4(الجملة األصلية

والفعــل ، والقســم وجوابــه ، والشــرط وجوابــه ، فهــي تكــون بــين المبتــدأ وخبــره  ،)5(أو تســديداً 
ويجوز اقتران جملـة  ، )6(ويجوز االعتراض بأكثر من جملة واحدة ، الخ  ...... ومفعوله

 ،  )7(..... ).، أو لـــن إذا كانـــت فعليـــة س أو التنفـــي، والفـــاء ،الـــواو( جملـــة االعتـــراض بــــ 
ولكــن هــذا لــيس ، ويمكــن االســتغناء عــن جملــة االعتــراض  ، )8()ثُــم ( ـ ولكنهــا ال تقتــرن بــ

وذلــك ، إذ أن مــن الجمــل مــا يفيــد تنبيهــا علــى حــال ال يمكــن االســتغناء عنهــا  ،  مطــرداً 
فالجملـة المعترضـة   ،) مـن أصـحاب الجنـة  –في حالة طاعة ربك  –أنت : (نحو قولنا 

                                                 
الجملة  الفعلية في صحيح البخاري دراسة نحوية ل�حاديث المرفوع�ة ، ص : ھما الزجاج وابن ُدرستُويه ، انظر ) 1(

، إل��ى كلي��ة التربي��ة ،جامع��ة باب��ل ، إش��راف هللا العيس��اوي  ، رس��الة ماجس��تير تق��دم بھ��ا الباح��ث محم��د ھ��ادي عب��د 36
  .م   2002الدكتور علي ناصر غالب 

  . 71اhعراب عن قواعد اhعراب ، : انظر ) 2(
  . 72المصدر السابق ، ) 3(
  .22/  2ا@شباه والنظائر ، : انظر ) 4(
  .  34الجمل ،  ، وإعراب الجمل وأشباه 246/  1، وھمع الھوامع ،  386/  2مغني اللبيب ، : انظر ) 5(
  .387/  2مغني اللبيب ، : انظر ) 6(
  .74،واhعراب عن قواعد اhعراب ،   338/  1الخصائص ، : انظر ) 7(
  .217، والجملة العربية ، 10/  1شموني ، حاشية الصبان على شرح ا@: انظر ) 8(
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وعلـــى كـــل حـــال هـــي ال محـــل لهـــا مـــن  ، )1(بـــين المبتـــدأ وخبـــره ال يمكـــن االســـتغناء عنهـــا
  .اإلعراب 

ولكــن فــي الحقيقــة بــين  ،وقــد تشــابه الجملــة المعترضــة فــي بعــض األوجــه الجملــة الحاليــة 
ون غيـر وأنهـا قـد تكـ، منهـا أن المعترضـة ال يمكـن تأويلهـا بمفـرد  ، عـدة  الجملتين فروقـاً 
ـــــة أيضـــــاً  ـــــخ ......، وأنهـــــا تتصـــــدر بـــــدليل اســـــتقبال  خبري ـــــن جنـــــي  ، )2(ال ن إ"وذكـــــر اب

أن  ،ال يشنع عليهم وال يسـتنكر عنـدهم فلذلك، االعتراض جار عند العرب مجرى التأكيد 
وغيــر ذلــك ممــا ال يجــوز الفصــل فيــه ، أو خبــره ، والمبتــدأ ، يعتــرض بــين الفعــل وفاعلــه 

"  :وعـــرف أبـــو حيـــان األندلســـي الجملـــة االعتراضـــية قـــائال ، )3(" ؤوالً أو مـــ بغيـــره إال شـــاذاً 
أو التنبيــه علــى حــال مــن ، بحيــث تكــون كالتوكيــد لــه  ، بأنهــا جملــة المناســبة للمقصــود 

  .)4("أحواله 
ــــة  ــــوم أن االعتــــراض يكــــون فــــي الجمــــل االســــمية والفعلي ــــا هــــو ، ومــــن المعل والــــذي يعنين

  :ومنها قوله ، د ورد في ديوان الشاعر وق، االعتراض في الجمل االسمية 
  )5( َفقالوا فـََعلنا َحسُبنا الَلُه َوِانتَـَهوا       َجديَلَة َأمٍر يَقَطُع الَشك عازِمِ 

والجملــــة ) لنــــا فع(معترضــــة بــــين الجملــــة الفعليــــة األولــــى ) حســــُبنا اهللاُ (فالجملــــة االســــمية 
  )......وانتهوا(الفعلية الثانية 

  :وقوله 
  )6( َوطَء الِحصاِد َوُهن َلسَن ِبُصيمِ        - َوُهن َعواِبٌس  -الُكماَة بِنا َتطَأُ 

 وبــــين) تطــــأ الكمــــاَة (معترضــــة بــــين الجملــــة الفعليــــة ) وهــــن عــــوابٌس (فالجملــــة االســــمية 
  .)وطَء الحصادِ ( مفعولها المطلق 

                                                 
  .217انظر الجملة العربية ، ) 1(
  .248/  1الھوامع ،  ،وھمع 395م  2مغني اللبيب  ، : انظر ) 2(
  .335/  1الخصائص ، ) 3(
دكت��ور مص��طفى احم��د :  تحقي��ق ھـ��ـ ،  754ارتش��اف الض��رب م��ن لس��ان الع��رب @ب��ي حي��ان ا@ندلس��ي ، ت��اريخ  )4(

  .373/  2،  م 1987النحاس ، الجزء الثاني ، مطبعة المدني ، الطبعة ا@ولى ، مصر 
  .503/  2الديوان ،  شرحطلبوا التخلي الجل والنقاش ،  :يقول ) 5(
  .433/  2الديوان ،  شرح إن خيلھم كانت تطأ الھامات بھم ،وكأنھا تطأ السنابل ،: يقول ) 6(
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غيــر متــأثرتين ، ه فــي التوجيــ فــي المعنــى وتســديداً  وقــد أفــادت الجملتــان النصــين توضــيحاً 
  .وهما ال محل لهما من اإلعراب ، باإلعراب الذي يعم الجملتين اللتين سبقتهما 

  

  :الجملة المفسرة -د
  

مـن الجملـة المفسـرة  احترازاً ) الفضلة(وقيدناها بـ  ، )1(وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه
ـــ رلضـــمي ـــُز  {:نحـــو قولـــه تعـــالى  ، )2(باإلجمـــاع ن لهـــا موضـــعاً إالشـــأن ف ـــُه اْلَعِزي ـــا الل ـــُه َأَن ِإن

  .وهي خبره ، ) الهاء(تفسير لضمير الشأن ) َأَنا اللُه اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  (إذ إن جملة  ،)3(}اْلَحِكيمُ 
وقــد خــالف بعــض ، والــرأي المشــهور فــي الجملــة المفســرة أنهــا ال محــل لهــا مــن اإلعــراب 

ن كـــان لهـــا محـــل مـــن إفـــ، ســـب مـــا تفســـره إذ يـــرون أن الجملـــة المفســـرة بح، النحـــاة ذلـــك 
محــل لهــا مــن اإلعــراب والقــول أن الجملــة المفســرة  ال  ،)4(وٕاال فــال ،اإلعــراب فهــي كــذلك 

ن الجملـة المفسـرة تقـوم بوظيفـة محـددة فـي السـياق تشـبه التوكيـد أو البـدل هو المشـهور أل
إن الجمــل " :ضــح بــدر الــدين ابــن مالــك ذلــك بقولــهوقــد و  ،)5(أو عطــف البيــان أو النعــت

أو إبـدالها منـه أو منزلـة ، ألنه أريد قطعها عنـه ، متى نزلت مما قبلها منزلة العارية عنه 
لـدخول  أو مؤكدة لم تكن موضـعاً  ،أو مبنية ،نفسه لكمال اتصالها به لكونها موضحة له 

 ،)6("وكــذلك إذا لــم يكــن بينهــا وبــين األولــى جهــة جامعــة لكمــال انقطاعهــا عنهــا ، الــواو 
هذا يلتقي مع تعريف الجملة المفسرة من أنهـا الفضـلة الكاشـفة لحقيقـة مـا تليـه بمـا تفتقـر و 

  .إلى الكشف

                                                 
  .22/  2، وا@شباه والنظائر ،  399/  2مغني اللبيب ، :انظر ) 1(
  .402/  2المصدر السابق ، :انظر ) 2(
  .9: النمل ) 3(
  .375/  2،وارتشاف الضرب ،  402/ 2، ومغني اللبيب ،  76اhعراب عن قواعد اhعراب ،: انظر ) 4(
  .126محمد محمد أو موسى ،.التراكيب دراسة بBغية ،د خصائص) 5(
مكتب�ة اaداب بمص�ر , حس�ني عب�د الجلي�ل . د: تحقي�ق , بدر ال�دين ب�ن مال�ك , المصباح في المعاني والبيان البديع  )6(

  .58،  م 1989
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بــل هــي فــي  ، فالجملــة المفســرة لــم تركــب فــي موضــعها تركيــب إفــراد يســلبها تمــام فائــدتها 
ن حقهـــا هـــو حـــق ولهـــذا فـــإ، كمـــا عرفهـــا النحـــاة الـــذين تعرضـــوا لهـــا ، موضـــع الفضـــالت 

  .عراب في اإل تالفضال
  :وتنقسم هذه  الجمل إلى قسمين 

وا النْجــَوى الــِذيَن َظَلُمــوا  {: هــو مــا تجــيء فيــه مجــردة مــن حــروف التفســير نحــو  :األول  َوَأَســر

  .)2("لنفيوهل ل ، إذا اعتبرنا جملة االستفهام مفسرة للنجوى" ، )1(}َهْل َهَذا ِإال َبَشٌر ِمْثُلُكمْ 
  :نحو قول الشاعر  ، )3()أي(به الجملة مقرونة بـ  ما تجيء : والقسم الثاني

  َوَتقليَنني لِكن إيّاَك ال َقلى     أَنَت ُمذِنٌب   : َأي، َوَترميني بِالَطرفِ 

ألنهــا ، ال محــل لهــا مــن اإلعــراب ) أنــت مــذنبٌ (حيــث يصــح أن نعتبــر الجملــة االســمية 
بمعنــــى ) ترمــــي(الفعــــل أمــــا لــــو اعتبرنــــا أن " ،)ترميننــــي بــــالطرف(تفســــر وتوضــــح معنــــى 

  .)4("فان الجملة تعرب بدالً ) تقول(
  :ومنها قوله  ، وقد وردت الجملة االسمية تفسيرية في ديوان الفرزدق 

  )5( َوَجدها الَعثّارُ ، َحَدُث الزماِن    َأصابَها     - رِيَِة الِعظاِم عا -َعجفاُء 

  : وقوله 
  )6( َوَهل أَنا إالّ ِمثُل آخَر قاِعدِ      َهل أَنَت قاِئٌم ؛ : يـَُقوُل لي الَحداُد 

  :وقوله 
  )7( َوأولى بِالُبُحوِر الَخضارِمِ  –َقديَماً    أي الواِديَيِن َلُه الّثرى      - َسَتعَلُم 

                                                 
  . 3: ا@نبياء ) 1(
ـ ھـ�ـ 1319عام�ة مطبع�ة البرلم�ان ، أمي�رة عل�ي توفي�ق ، الجي�زة ال. جملة اQسمية عند ابن ھش�ام ا@نص�اري ، دال )2(

  .213، م 1971
  .400المغني ، : انظر ) 3(
  .213الجملة اQسمية عند ابن ھشام ا@نصاري ، ) 4(
  . 606/  1الديوان ،شرح الحظّ ، : الضعيفة ، الجّد :العجفاء) 5(
  .226/  1الديوان ، شرح ن السجان يطلب منه أن يقف ،ولكنه Q قبل له بالوقوف من ثقل القيد ، يقول أ) 6(
  . 564/  2الديوان ،  شرحإنھم ا@كثر عددا منذ القدم وإنھم يزخرون كالبحور ،:يقول ) 7(
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ال باعتبــار مــا يعطيــه ظــاهر ) عجفــاء(تفســير لـــ ) عاريــة العظــام ..... (فــي البيــت األول 
ن هذه المرأة لو قـدر بل باعتبار المعنى أي أن شأ، لفظ الجملة من كونها امرأة  ضعيفة 

وكبـا بهـا حظهـا ، وقـد نـزل بهـا ويـل الزمـان ، لها أن تبعث من قبرها وهـي واهيـة ضـعيفة 
  .هي ال محل لها من اإلعراب يوبالتال ،لخاطبتكم ببني الحرام مما أصابكم بالعار

محـل ال  ،الحـداد فسرة لما قال هي جملة اسمية م) هل أنَت قائٌم (أما في البيت الثاني فـ 
فهــي جملــة اســمية مكونــة مــن ) أي الــوادييِن لــُه الثــرى قــديماً (أمــا جملــة ، لهــا مــن اإلعــراب

) الثـرى(علـى المبتـدأ المـؤخر ) له(وخبره الجملة االسمية ذات الخبر المقدم ) أي (المبتدأ 
ن األصــل فــي الجملــة ألوذلــك  ، ال محــل لهــا مــن اإلعــراب ) ..... ســتعلمُ ( تفســير لقولــه 

 ،)1(بعــد شــيء االســمية هــو إثبــات المعنــى للشــيء مــن غيــر أن يقتضــي ذلــك تجــدده شــيئاً 
أصـــبحت هـــي المعـــول األســـاس فـــي التعبيـــر عـــن الحقـــائق الثابتـــة التـــي تقتضـــي بـــدورها 

ويمكــن مالحظــة ذلــك مــن خــالل مــا مــر مــن  ، ثابتــاً  اتصــافاً  اف المســند إليــه بالمســنداتصــ
  .نصوص سابقة

  

  :جملة صلة الموصول -ـه
  

ال يتضح معناهـا إال إذا وصـلت بالصـلة فهـي  ،األسماء الموصولة أسماء ناقصة الداللة 
  .)2(مفتقرة إلى تلك الصلة

يجـب  ن لهـا شـروطاً ، وعليـه فـإوليس كل جملة تصلح أن تكون صلة الموصول االسـمي 

 )5(ًا ن معناهـــا معهـــودوان يكـــو  ،)4(ومعنـــى ومنهـــا كونهـــا خبريـــة لفظـــاً  ،)3(أن تتحقـــق فيهـــا

إذ أن فائــدة الصــلة هــي رفــع اإلبهــام عــن الموصــول ، أي معلومــة للمخاطــب  ،للمخاطــب 

                                                 
  .35والدQلة الزمنية في العربية ،  ، 133دQئل اhعجاز ، : انظر) 1(
  . 128/  1، ومعاني النحو ، 413، وشرح جمل الزجاجي ،Qبن ھشام  150/  3ل ، شرح المفص :انظر) 2(
  . 374/  1،والنحو الوافي ،  34أوضح المسالك ،  :انظر) 3(
  . 155/ 1شرح ابن عقيل ، : للكسائي وابن ھشام ،انظر خhفاً ) 4(
  .34،  أوضح المسالك: إQ في مقام التھويل والتفخيم ، فيحسن إبھامھا ،انظر ) 5(
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عنـــد المخاطـــب فمـــا الفائـــدة مـــن  فـــإذا كانـــت الصـــلة مبهمـــة أيضــاً ، وتوضــيحه للمخاطـــب 

  اإلتيان بها ؟

 -غالبـاً  -وكذلك يجب أن تكون الصـلة مشـتملة علـى ضـمير يعـود علـى االسـم الموصـول

 ،)1(وهــذا الضــمير يســمى العائــد، ) أنــا الــذي ســافرتُ ( :نحــو قــد يعــود علــى غيــره جــوازاً  إذ

وفـي التـذكير والتأنيـث  ، أو في إحداهما ، ومعنى  وهو يجب أن يطابق العائد عليه لفظاً 

ة فــال يجــب أمــا المشــترك ، وهــذا فــي الموصــوالت المختصــة ، واإلفــراد والتثنيــة والجمــع  ،

  .لبسذلك إال إذا خيف ال

 بــــبعض إالّ  ،)2(وهــــو مـــا لـــيس مـــن الصـــلة ،وال يفصـــل بـــين الصـــلة والموصـــول بـــأجنبي 

  .)3(وكان الزائدة ،والحال  ،والنداء  ،والقسم  ،مثل الجملة االعتراضية  ،األشياء 

 ، وال يســـتثنى منـــه ، وال يخبـــر عنـــه ، ن الموصـــول ال يتبـــع بـــأي تـــابع علـــى هـــذا فـــإ وبنـــاءً 

وجملـــة الصـــلة ال محـــل لهـــا مـــن  )5(شـــروطه التـــي يتصـــف بهـــا فهـــذه .)4(قبـــل تمـــام صـــلته

بـــدليل ظهـــور اإلعـــراب علـــى االســـم  ،إذ الموضـــع اإلعرابـــي للموصـــول فقـــط ، اإلعـــراب 

  ) .هم متقدمسلمُت على َأي : (نحو ، )6(الموصول

وقد وردت الجملة االسمية الخبرية التي هـي صـلة الموصـول االسـمي فـي ديـوان الفـرزدق 

  :تي على النحو اآل

   :جملة الصلة االسمية) + الذي (االسم الموصول : النمط األول 

منهـا  ، فـي مواضـع مـن الـديوان ، جملـة الصـلة االسـمية ) الذي(تصدر االسم الموصول 

  :قوله 

                                                 
  . 63، والمقرب ،  183/  1شرح الجمل ، : يجوز حذف العائد في بعض أحواله ،انظر ) 1(
  . 65المقرب ، :انظر ) 2(
  . 378/  1النحو الوافي ، : انظر) 3(
  . 67: المقرب : انظر) 4(
  . 378/  1النحو الوافي ، : ھناك شروط أخر ،انظر) 5(
  . 409/  2، ومغني اللبيب ،  39/  2شرح الرضي على الكافية ، : انظر ) 6(
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  )1( لَئيٌم َوال الَكسَب اّلذي ُهَو كاِسُبه     َأرى زَهَدماً ال َيسَتطيُع َفعاَلُه   

المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) ههــو كاســبُ (الجملــة االســمية ) يالــذ(تقــدم االســم الموصــول 

علـى المفـرد المـذكر ) الـذي(وقـد دلـت  ، ) الهاء(المقترن بالضمير ) هكاسبُ (والخبر ) هو(

  .غير العاقل 

وصـــلة الموصـــول ال محـــل لهـــا مـــن  ،ورود جملـــة الصـــلة  اســـمية مثبتـــة  )2(أجـــاز النحـــاة 
  .ها في النص وهذا متفق مع داللت ، )3(اإلعراب

  :الجملة االسمية ) + ما(االسم الموصول : النمط الثاني 

  :منها قوله ، الجملة االسمية في مواضع من الديوان ) ما(تصدرت 
  )4( َوَخيُر َأحاِديِث الَغريِب َصُدوُقها      ، َوأَثني َعَلى َسعٍد ِبما هَي َأهُلُه 

المقترنـة بالضـمير ) هـي أهلُـهُ (االسـمية  وتصـدرت الجملـة) البـاء(بـأداة الجـر ) ما(اقترنت 
همــا فــي ) مــا(، علــى صــفة العاقــل ) الــذي(التــي هــي بمعنــى ) مــا(ودلــت ، ) الهــاء(العائــد 

وجملـــة صـــلة الموصــول ال محـــل لهـــا مـــن  ،عليهـــا ) البــاء(موضــع خبـــر لتقـــدم أداة الجـــر 
   .)5(اإلعراب 

   :الجملة االسمية) + َمن(االسم الموصول : النمط الثالث 

  :الجملة االسمية في قوله ) َمن(تقدم االسم الموصول 
  )6( وَسقاُمها ،فيِهما ، ِشفاٌء لَِنفٍس     َفَكيَف ِبَمن َعيناُه في ُمقَلَتيِهما   

التـــي بمعنـــى ) َمـــن(دلـــت  ،) عينـــاُه فـــي مقلتيهمـــا شـــفاءٌ (الجملـــة االســـمية ) َمـــن(تصـــدرت 
  .على العاقل ) الذي(

                                                 
  . 101/  1الديوان ،  شرحا@سد ،: الزھدم ) 1(
  . 151،  150/  3شرح المفصل ، ) 2(
  . 471/  2مغني اللبيب ، ) 3(
/ 2ال�ديوان، ش�رح يطلب من الناقة أن تثني على بني سعد ،وھم من ھم ،و خير أحادي�ث الرج�ل م�ا يص�دق فيھ�ا ، ) 4(

132.  
  . 471/  2ني اللبيب ، مغ: انظر ) 5(
  . 435/  2الديوان ،  شرحيقول إن عينيھا تسقمانه وتبرئانه ،) 6(
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 ، إذا كانــــت اســـــمية ) مــــا(و) َمـــــن(ة الصــــلة الواقعــــة بعــــد إلــــى أن جملـــــ )1(أشــــار ســــيبويه
  ). َمن(و) ما(وقول سيبويه مطابق للنصين اللذين وردت فيهما ، فاألحسن ذكر المبتدأ 

   :الجملة االسمية) + الّلذان (االسم الموصول : النمط الرابع 

  :ها قوله من، الجملة االسمية في مواضع من الديوان ) الّلذان(سم الموصول تقدم اإل
  )2( َمَع النجِم في َأعلى السماِء الُمَحلقِ      َبال اِهللا الّلذاِن ُذراُهما ُهما جَ 

ــذان(ســم الموصــول تصــدر اإل ُذراُهمــا مــع (الــدال علــى المثنــى جملــة الصــلة االســمية ) الّل
  . وجملة الصلة االسمية ال محل لها من اإلعراب ، المجد 

   :الجملة االسمية) + الالئي (صول االسم المو : النمط الخامس 

  :منها قوله ، تقدم االسم الموصول الالئي الجملة االسمية في مواضع من الديوان 
  )3( لَِيجتَـر ِمنُكم إن رَأى باِرزاً َلُه      ِمَن الِجَيِف الّالئي َعَليُكم َحظائُِره

لة االسـمية ذات لصـجملـة ا -الدالـة علـى جمـع اإلنـاث ) الّالئـي(تصدر االسم الموصـول 
وقــد اشــتملت  ،) هعلــيكم حظــائرُ ( تقــدم علــى المبتــدأ المــؤخر المعرفــةالم الخبــر شــبه الجملــة

ذكـر النحـاة  .ربـط الصـلة بـاألداة إلـى المـؤدي ) الهـاء(جملة الصـلة علـى الضـمير العائـد 
ة ن الجملــة االســميأمــا مــن الناحيــة اإلعرابيــة فــأ. نــث علــى جمــع المؤ ) الّالئــي(داللــة  )4(

  .)5(صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب 
   :جملة الصلة) + اّلتي(االسم الموصول : النمط السادس 

منهـا قولـه ، جملة الصلة االسمية في مواضع من الديوان ) التي(تصدر االسم الموصول 
:  

  )6( َتغشى ُكل َفرٍخ ُمَنقِنقِ  ،ِهَي األُُم       ن ُمعاِويََة الّتيَحَملنا إليها مِ 
                                                 

  . 400/  2الكتاب ، ) 1(
  . 137/  2ديوان الفرزدق ، شرح ) 2(
  . 414/  1شرح الديوان ،  يأكل ، :يجتر ) 3(
  . 188،  351ارتشاف الضرب ، ) 4(
  . 409/  2غني ، ، والم 271/  2ا@صول في النحو ، : انظر ) 5(
المص��وت ، ش��رح ال��ديوان ، : نقن��ق ال��دماغ ، الم: ھ��ي أم ال��ّدماغ أي الجل��دة الت��ي تغش��ى ال��دماغ  ، الف��رخ : ا@م ) 6(
2/135.  
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كمـــا أفـــاد االســـم الموصـــول  ،) هـــَي اُألمُ (الجملـــة االســـمية ) التـــي(تقـــدم االســـم الموصـــول 
صـفة وقـد وقـع االسـم الموصـول ، ) العاقلـة أو غيرهـا(الداللة على المفردة المؤنثة ) التي(

علــى معنــى دالــة ) اّلتـي(ورود  ،)1(أجــاز النحــاة  ،) معاويــة(سـم المعرفــة المجــرور قبلـه لإل
أمـــا مـــن الناحيـــة اإلعرابيـــة فالجملـــة  ،وهـــذا مطـــابق للـــنص  ، مـــن المـــؤنثينمـــا ال يعقـــل 

  .)2(االسمية صلة الموصول ال محل لها من  اإلعراب 
  :الجملة االسمية المنسوخة) + التي (االسم الموصول : النمط السابع 

  :في قوله  ،) كان(الجملة االسمية المنسوخة بـ ) التي(تصدر االسم الموصول 
  )3( وَُكنُت أرى ِفيها ِلقاَء ِلزامِ      ، َدنا رَأُس الّتي ُكنُت خائِفاً َوَلّما 

جملــة  )4( )عاقلــة أو غيرهــا(الدالــة علــى المفــردة المؤنثــة ) اّلتــي(تصــدر االســم الموصــول 
وجملـة صـلة الموصـول ال محـل  ،) كنُت خائفاً : (وهي) كان(ة االسمية المنسوخة بـ الصل

  .لها من اإلعراب 
   :جملة الصلة) + اّلذينَ (االسم الموصول : لثامن النمط ا

  )5( َوَمن يَلَحق ِبِهم َفهَو ساِلمُ ،فَأصَبَح في الَقوِم اّلذيَن ُمَحمٌد       أخوُهم 

التــي احتــوت الضــمير ) محّمــٌد أخــوهم(جملــة الصــلة  متصــدراً ) اّلــذين(وقـع اســم الموصــول 
  .العاقل على جمع المذكر) اّلذين( ودل، ) الهاء(العائد 

 )7(ومنــع الكوفيـــون، عطــف جملــة أخــرى علــى جملــة الصــلة  )6(أجــاز النحــاة البصــريون 
أمــا مــن الناحيــة  ،قــرب إلــى الواقــع اللغــوي أورأي البصــريين ، بينهمــا  إال إذا فصــل.ذلــك 

                                                 
  . 85/  1شرح الجمل ، ) 1(
  . 271/  2ا@صول في النحو ، : انظر ) 2(
  .407/  2الموت ، شرح الديوان ، :لقاء لزام ) 3(
عم�اد زك��ي الب�ارودي ، المكتب��ة : تحقي��ق الس�يد احم��د الھاش�مي ، : ا@ساس�ية للغ��ة العربي�ة ، ت��أليفالقواع��د : انظ�ر) 4(

  . ھـ 1420التوفيقية ، القاھرة ، 
  .468/  2شرح الديوان ، ) 5(

  .87/  1مع ، واالھھمع ) 6(
  .87/  1المصدر السابق ، ) 7(
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 -رهفــي الرفــع وغيــ -علــى جمــع العقــالء ) الّــذين(إلــى داللــة  )1(الدالليــة فقــد أشــار النحــاة
  .-هنا  -اللتها وهذا مطابق لد
  الجملة االسمية المنفية ) + الذي(االسم الموصول : النمط التاسع 

  :جملة الصلة االسمية المنفية في قوله ) الذي(تصدر االسم الموصول 
 ني الَمولى اّلذي لَيَس ُدونَُه        َولي2( َوَمولى ُعقَدٍة َمن ُيجيُلها ،َولِكن(  

، ) لــيَس دونــُه ولــي (الجملــة االســمية المنفيــة  جــاء متصــدراً ) اّلــذي(فــإن االســم الموصــول 
الــدال علــى المفــرد ) اّلــذي(علــى االســم الموصــول  دالعائــ) الهــاء(والتــي تضــمنت الضــمير 

  .المتقدم عليها ) المولى(ويعرب هنا صفة لالسم المعرفة ، المذكر العاقل 
نـه ال فـرق بــين أ )4(ن يعـيش كمـا ذكـر ابـ، بـالنفي ) الّـذي(أن تصـل  )3(أجـاز ابـن السـراج 

وقــول النحــاة متفــق ، وال محــل لهــا مــن اإلعــراب  ، أو ســلباً  أن تكــون جملــة الصــلة إيجابــاً 
  .  مع النص

   :الجملة االسمية المنفية) + َمن(االسم الموصول : النمط العاشر 

  :الجملة االسمية المنفية في قوله ) َمن(تصدر 
ناَبى قَبَل ريِش الَقواِدمِ      ، َأهَلُه  أَُتدِخُل بَيَت الُملِك َمن لَيسَ  5( َوريُش الذ(  

، )الهـاء(المقترنة بالضـمير ) هَلهُ َليَس أ( الدالة على العاقل الجملة المنفية ) َمن(تصدرت 
وجملــة الصــلة ال محــل لهــا مــن  ،هنــا فــي موضــع نصــب علــى المفعوليــة ) َمــن(وتعــرب 
  .اإلعراب 

                                                 
  .351اف الضرب ، ، ارتش 524/  1، اللباب ،  271/  1ا@صول في النحو ، ) 1(
  . 2/177يعقدھا ،يقول إنھا ولته أمرھا من دون سواه ،وھو الذي يعقد لھا ويفك عنھا ، شرح الديوان ، : يجيلھا ) 2(
  .276/  2ا@صول في النحو ، ) 3(
  .151/  3شرح المفصل ، ) 4(
ن�ه عل�ى ري�ش الق�وادم أي عل�ى انه ا@دنى إلي�ه م�ن دون البعي�ث ،وان�ه يق�دم ري�ش ال�ذنب ال�ذي Q ج�دوى م: يقول ) 5(

  .495/  2الفرزدق ، شرح الديوان ، 
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   :شبه الجملة+ وصول االسم الم: النمط الحادي عشر 

  :شبه الجملة في قوله ) ما(تقدم االسم الموصول 
  )1( فـََيبرأُ ُمنهاُض الُفؤاِد الُمَسقفُ       ِبما في ُفؤاَدينا ِمَن الَهم َوالَهوى 

االســـم المجـــرور + أداة الجـــر : المكونـــة مـــن ) فـــي فؤادينـــا(شـــبه الجملـــة ) مـــا(تصـــدرت 
هنــا الجــر ) مــا(وموضــع ، هنــا للعاقــل وغيــر العاقــل ) مــا(وداللــة ) نــا(المقتــرن بالضــمير 

  ) .الباء(القترانها بأداة الجر 
ومـا ذكـروه  ،أي بهـا فائـدة  ،بشـرط أن تكـون تامـة ، أجاز النحاة ورود شبه الجملـة صـلة 

  .متفق مع النص
  

   :جملة جواب القسم –و
  

نحـــو قولـــه تعـــالى  )2(الجملـــة التـــي تلـــي ألفـــاظ القســـم :المقصـــود بجملـــة جـــواب القســـم هـــي
ــَك َلِمــَن اْلُمْرَســِلينَ *َواْلُقــْرَآِن اْلَحِكــيمِ { { : وقولــه  )3( } ِإن ــُه َلَحــق ــَماِء َواْألَْرِض ِإن الس فجملتــا  ، )4(}َفــَوَرب
  .هما جوابا القسم  ،) ِإنُه َلَحق و ،  ِإنَك َلِمَن اْلُمْرَسِلينَ (

وقـد  ، والـذي يعنينـا هـو كـون الجملـة اسـمية ، ة وتكون جملة جواب القسـم اسـمية أو فعليـ
ـــه وذلـــك إذا دل عليـــه ، جـــواب القســـم  )5(يحـــذف بـــين  أو وقـــع القســـم معترضـــاً  ،كـــالم قبل

وٕانمــا وجــب الحــذف فــي مثــل هــذا  ،)6( )أنــَت صــادٌق واهللاِ : (ين متالزمــين نحــو قولــك ءجــز 
  .ألن الكالم قد أغنى عن ذكره 

                                                 
  .116/  2المجبور من تحطمه ، شرح الديوان ، : الكبير ، المسّكف : المنھاض ) 1(
  .78، واhعراب عن قواعد اhعراب ،  403/  2مغني اللبيب : انظر  )2(
  .3 ،2:يس  )3(
  .23الذاريات ،  )4(
  .718المغني ، : انظر  )5(
  .88إعراب الجمل وأشباه الجمل ، : انظر  )6(
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فالبـد مـن تقـدير  ،)2(}َواْلقُـْرَآِن ِذي الـذْكرِ {: نحو قوله تعـالى  )1(أما إذا حذف لدليل كالم بعده
ـــِلينَ (دون اإلعـــراب والجـــواب  ،فـــي المعنـــى  ـــَن اْلُمْرَس ـــَك َلِم ـــاَل {: بـــدليل قولـــه تعـــالى  ،) ِإن َوَق

  .)3(}اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذابٌ 
َوَلـْو َأنُهـْم َآَمُنـوا { : لـه تعـالى فـي المعنـى واإلعـراب نحـو قو  وقد تحذف جملـة الجـواب جـوازاً 

فالجواب محذوف لداللة الجملة االسمية عليه وهي جـواب  ،)4(}َواتَقْوا َلَمُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد اللِه َخْيرٌ 
ــِد اللــِه  ( واهللاِ  والتقــدير، جــواب لقســم محــذوف قبــل الشــرط  ــْن ِعْن ــٌة ِم ــْوا َلَمُثوَب ــوا َواتَق ــْو َأنُهــْم َآَمُن َل

  .)5( )ْيرٌ خَ 
فاضــل الســامرائي مــن بــاب التأكيــد  فقــد عــدها) المقســم بــه(نهــا أمــا الجمــل التــي يحــذف م

  .)6(وليس هناك قسم
ويســمى القســم عنــدها  ،أمــا جملــة جــواب القســم فــي حــال كونهــا خبريــة هــو األصــل فيهــا 

ومجــيء جملــة القســم إنشــاء فهــو فــي مجــال القســم الطلبــي ، ) يغيــر اســتعطاف(أو  خبريــاً 
بـاِهللا عليـك ارحـم : ( كقولك فـي األمـر ،فيتلقى باألمر والنهي واالستفهام  ،) ستعطافياال(

والـذي تقـدم فـي جملـة  ،)7( )باِهللا عليك هل من رحمة بنا ؟ : ( وباالستفهام كقولك ،) زيداً 
النفـي بــ  ن كانـت منفيـة فـان القسـم يجـاب عنـه فـي، فـإجملة الجواب هو حال كونها مثبة 

  .)8(سواء ذلك في الجملة االسمية أو الفعلية  ،)إن أو ،أو ال  ،ما ( 
بقي علينا أن نشير إلى أن من صفات جملة جواب القسم أنهـا ال محـل لهـا مـن اإلعـراب 

وذهـب بعضـهم إلـى القـول أن هـذا األمـر يحتـاج إلـى  ،)9(وهذا هو الـذي قـال بـه النحـاة  ،

                                                 
  .452المغني ، : انظر )1(
  .1ص ، )2(
  .4ص ، )3(
  .103البقرة ، ) 4(
  .221، وما بعدھا ،والجملة العربية  555/  4معاني النحو ، : انظر ) 5(

  .221، وما بعدھا ، والجملة العربية ،  558/  4معاني النحو : انظر) 6(
  .42،  41، وھمع الھوامع ،  374/  2رضي على الكافية ، شرح ال: انظر ) 7(
  .555/  4، ومعاني النحو ،  375/  2شرح الرضي على الكافية ، : انظر ) 8(
  .78اhعراب عن قواعد اhعراب : انظر ) 9(
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ال بـد للقسـم مـن جـواب ألنـه و " ،)1(فقد يكون لجملـة جـواب القسـم محـل مـن اإلعـراب ،دقة 
ومحـــال ذكـــر حلـــف بغيـــر  ،هـــو المحلـــوف عليـــه  وألنـــه ،ويـــتم الكـــالم  ،بـــه تقـــع الفائـــدة 

  .)2("محلوف عليه
  :ويمكن تقسيم جملة جواب القسم كما وردت في الديوان إلى 

 مـن الـديوان فـي مواضـع) إن (جاءت جملة جواب القسم جملة اسمية مثبتة مصدرة بــ  -1
 :له منها قو  ، 

  )3( َلفي َمقَعٍد في بَيِتها ُمَتقاربُ     إني َواَألَصم َوأُمُه   ! َلَعمُرَك 

  :وقوله 
  )4( َألَألُم ناٍر ُمصطَليَن َوموِقدا    لَِئن ِعبَت ناَر ابِن الَمراَغِة إنها   

ن وقــد أكــد النحــاة علــى أ ،) إن (فــي البيتــين جــاءت جملــة جــواب القســم مثبتــة مصــدرة بـــ 
فالمثبتـة تصـدر  ،سمية أما مثبتـة أو منفيـة واإل، أو فعلية  ،جملة جواب القسم إما اسمية 

  )6(وجملة جواب القسم ال محل لها من اإلعراب،  )5(مشددة ومخففة ) إن (بـ 
  :منها قوله ، جاءت جملة جواب القسم منفية بإحدى أدوات النفي  -2

  )7( ا      بِأكثـََر ُخبَزاً ِمن َخواِن الُعَذاِفرِ َلَعمُرَك ما اَألرزاُق َيوَم اكتياِلهَ 

النافيـة التــي تــدل ) مــا(مصــدرة بــ ) .....األرزاُق يــوَم اكتيالهـا ( القسـم وردت جملـة جــواب 
  .)8(على الحال

 

                                                 
  .193فاضل السامرائي ،. انظر الجملة العربية ، د ) 1(
م��ازن المب��ارك ، المطبع��ة . د:  تحقي��ق ، ) ھ��ـ  337ت( زج��اجي الBم��ات اب��و القاس��م عب��د ال��رحمن ب��ن اس��حق ال )2(

  .78،  م 1969الھاشمية ، دمشق ، 
  .113/  1شرح الديوان ، ) 3(
  .306/  1شرح الديوان ، ) 4(
يوسف احمد المطوع ، دار التراث العربي ، الطب�ع والنش�ر :  تحقيق ) ھــ  645ت(التوطئة ، @بي علي الشلوبين  )5(

  .152تسھيل الفوائد : ، وانظر  237، م 1973القاھرة 
  .527المغني ، : انظر ) 6(
يمدح عذافر التميمي ،ويقول إن ا@رزاق كلھ�ا إذا كيّل�ت ،فإنھ�ا تق�ل عم�ا يك�ون منھ�ا عل�ى مائ�دة ع�ذافر التميم�ي ، ) 7(

  .519/  1شرح الديوان ، 
  .334/  2المقتضب ، ) 8(
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  :اجتماع الشرط والقسم – 3

  : منها قوله  ،اجتمع الشرط والقسم في مواضع من الديوان 
 1( َلَقد كاَن َيحُلوا لي لَعيني جائُِره     يِر قاِصَداً  َلَعمري لَئن أصَبحُت في الس(  

يقـــول  ،اختلفـــت آراء النحـــاة فـــي تحديـــد جملـــة الجـــواب فـــي حالـــة اجتمـــاع الشـــرط والقســـم 
وتــدخل الــالم علــى حــرف الشــرط مؤذنــة بــان مــا ، وقــد يجتمــع الشــرط والقســم :"الجرجــاني 

 ،إذا اجتمـع شـرط وقسـم: " مـالياآلوذكـر ابـن الشـجري فـي  ،)2("بعدها جواب قسم مضمر
ويحــذف جــواب المتــأخر اســتغناء  ،فــالجواب للمتقــدم  ،ولــم يســبقهما مــا يحتــاج إلــى خبــر 

ورأى ابـن الشـجري علـى أن الجـواب  هـو للقسـم لكـون الـالم متقدمـة  ، )3("بجواب المتقـدم 
 ،)4(مــينوالبــد مــن هــذه الــالم مضــمرة أو مظهــرة ألنهمــا للي ،علــى الشــرط وهــي الم القســم 

وكما جـاءت آراء النحـاة مختلفـة فـي الجـواب اختلفـوا فـي هـذه الـالم فهـي للتوكيـد عنـد ابـن 
ومـــن خـــالل هـــذه ،  )7(وعنـــد بعضـــهم الم االبتـــداء ، )6(وللقســـم عنـــد الزجـــاجي ،)5(الســـراج

اآلراء المتضــاربة يمكــن أن نخــرج بــرأي واحــد هــو مــا ذهــب إليــه النحــاة فــي تقــديرهم قســما 
  .وتوثيق ذلك اجتماع الشرط والقسم الظاهر في النص المتقدم  ،الم بعد ال مضمراً 

هــي جملــة جــواب القســم المتقــدم ال محــل لهــا مــن ) اصــبح(فالجملــة االســمية المنســوخة بـــ 
 .)8(اإلعراب 

                                                 
  .356/  1الم الشديد ، شرح الديوان ، السير الظ: المعتدل ، جائره : القاصد ) 1(
  .2/659 ، م1986إبراھيم ا@نباري ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت : القرآن المنسوب للزجاج ، تحقيق  إعراب)2(
)3 (aالقرآن، والبيان في غريب إعراب  1/240مالي الشجرية ، ا Qبن اQ، ، 7/57،وش�رح المفص�ل ،  8/  2نب�اري 

  .382/  2،  ، وشرح ابن عقيل
  .66/  3الكتاب ، ) 4(
  .173/  2ا@صول في النحو ، ) 5(
  .160الBمات ، للزجاجي ، ) 6(
احمد محمد الخراط ، مطبعة زيد ب�ن ثاب�ت ، :  تحقيق ) ھـ  702ت ( رصف المباني @حمد بن عبد النور المالقي  )7(

  .112، م 1975دمشق 
  .95انظر إعراب الجمل وأشباه الجمل ، ) 8(
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  -:جملة جواب الشرط غير الجازم  – ز

  

العالمـة "معنـى ويـأتي الشـرط ب ،)1(إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحـوه: الشرط في اللغة 
أي عالماتهــا  ، ومنــه أشــراط الســاعة،فكــأن وجــود الشــرط عالمــة لوجــود جوابــه  ،واإلمــارة 

")2(.  
أســلوب لغــوي يبنــى أي أن الشــرط  ، )3("وقــوع الشــيء لوقــوع غيــره:" أمــا اصــطالحا فهــو 

فوجـود اآلخـر معلـق  ،منزلـة المسـبب : والثـاني  ،ُمنـزل منزلـة السـبب : على جـزأين األول
  .ى وجود األولعل

 ، فـــإّن قيـــام زيـــد متوقـــف علـــى مجـــيء محمـــد  ،إن جـــاء محمـــٌد قـــام زيـــٌد : فعنـــدما نقـــول 
اذًا فاألصـل فـي أسـلوب الشـرط أن يتـألف مـن عبـارتين  ،فيتحقق بتحققه وينعـدم بانعدامـه 
  .)4(ال استقالل إلحداهما عن األخرى

نحـو  ، )5(عليـه وال متوقفـاً عـن األول  وقـد يخـرج األصـل عـن ذلـك فـال يكـون الثـاني مسـبباً 
فلهــث الكلــب لــيس  ، )6(} َفَمَثُلــُه َكَمَثــِل اْلَكْلــِب ِإْن َتْحِمــْل َعَلْيــِه َيْلَهــْث َأْو َتْتُرْكــُه َيْلَهــثْ  {: قولــه تعــالى

وعليــه فلــيس الشــرط علــى  ،فهــو يلهــث فــي كــل حــال  ،علــى الحمــل عليــه أو تركــه  متوقفـاً 
  .)7(وٕانما األصل فيه أن يكون كذلك  ، هذا من باب السبب والمسبب دوماً 

بـل يكـون  ،لمضـمون الشـرط  قـد ال يكـون مضـمون الشـرط والجـزاء متعقبـاً : " قال الرضـي
إن احتــراق ( و ،) إن كــان هنــاك نــاٌر كــان هنــاك احتــراٌق : (لــه فــي الزمــان نحــو  مقاربــاً 

                                                 
  ) .شرط(، مادة  329/  7لسان العرب ، )1(
  . 41/  7شرح المفصل ، )2(
  .46/  2المقتضب ، )3(
  . 284 -نقد وتوجيه  -في النحو العربي : انظر )4(
  .432/  4: معاني النحو : انظر )5(
  .176ا@عراف ، )6(
  . 433/  4معاني النحو ، : انظر  )7(
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المـــذكور هـــو لكـــن التعقـــب )  فالحمـــار نـــاهقٌ  ،إن كـــان اإلنســـان ناطقـــًا (و، ) فهنـــاك نـــارٌ 
  .)1("األغلب

وهــي تنقســم علــى أدوات تعمـــل ، ومنهـــا أســماء ، منهــا حــروف  ،وللشــرط أدوات مختلفــة 
هــي األدوات غيــر العاملــة  والــذي يعنينــا فــي هــذه الفقــرة،  )2(وأدوات غيــر عاملــة، الجــزم 

م تعمـل لـ ، ) لو يذهُب محمٌد أنـا ذاهـٌب : ( نحو قولنا ) .... إذا ،لّما  ،لوال  ،لو : (مثل
  .الشرطية أي عمل سوى داللتها على اقتران فعل الشرط بجوابه ) لو(

) انـــا ذاهـــبٌ (وعليـــه فـــان المقصـــود بجملـــة جـــواب الشـــرط غيـــر الجـــازم فـــي قولنـــا الســـابق 
  .أو جزاًء لفعل الشرط  الجملة التي تأتي جواباً 

فسـيبويه  ، جملتـين  أومـن جملـة واحـدة  وقد اختلف العلماء في عد أسـلوب الشـرط مكونـاً 
الشـرط  ضـمنه جملتـي مـدخالً  ،) الجـزاء(ومـن تابعـه أطلـق علـى أسـلوب الشـرط مصـطلح 

 ،على الجزء األول من التركيـب الشـرطي ) الشرط (وأطلق بعضهم مصطلح  ،)3(وجوابه 
مـــن  وبـــذلك فـــإنهم جعلـــوا الشـــرط مؤلفـــاً ، علـــى الجـــزء الثـــاني منـــه ) الجـــزاء(ومصـــطلح  ،

  .ابه جملتين هما جملة الشرط وجو 
والراجح أن الشـرط ،  )4( وذهب بعض المحدثين إلى عد جملة الشرط وجوابه جملة واحدة

وهـــذا هـــو المفهـــوم مـــن كـــالم ) الشـــرط وجوابـــه أو جـــزاؤه(الشـــرط يتكـــون مـــن جملتـــين همـــا 
  .فما دام هناك جزاء فالبد من وجود سبب له  ،) الجزاء(سيبويه إذ سماه 

وقــد  ،قــد تكــون اســمية وقــد تكــون فعليــة  -الجــازم وغيــر الجــازم -وجملــة جــواب الشــرط 
والــذي يعنينــا فــي هــذه الفقــرة هــو جملــة جــواب الشــرط  ،وقــد تكــون إنشــائية  ،تكــون خبريــة 

مـد علـى جوابـه تأو انشـائيته تع، إذ أن خبريـة أسـلوب الشـرط  ،غير الجازم خبريـة اسـمية 

                                                 
  .417/  1 ،شرح الرضي على الكافية  )1(
  .وما بعدھا 240، أوضح المسالك  300المقرب ، : انظر  )2(
  .134/  1الكتاب : انظر  )3(
  .284نقد وتوجيه  ،  –في النحو العربي : انظر  )4(
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وجملــة جــواب ، )1(وٕان كــان إنشــاًء كــان الشــرط إنشــاءً ، كــان الشــرط خبــراً  فــإن كــان خبــراً ، 
واء اقترنـــت بالفـــاء وٕاذا أي ســـ ، )2(الشـــرط غيـــر الجـــازم ال محـــل لهـــا مـــن اإلعـــراب مطلقـــاً 

وقــد ، رط غيــر الجــازم بحســب نوعيــة األداةوســنعرض لجــواب الشــ ،أم لــم تقتــرن  الفجائيــة
  :وردت جملة جواب الشرط غير الجازم في ديوان الفرزدق على وفق ما يأتي

  :  غير الجازم مطلقاً جملة جواب الشرط . 1

  :منها قوله ، قد وردت جملة جواب الشرط غير الجازم في مواضع عدة من الديوان
  )3(ِمَن الماِل َواألَنعاِم كاَن َلُه َوفرُ     ِتماً َأزماَن َلو شاَء حاِتٌم  َوال حا

  :وقوله 
  )4( رِض َقد َذَهبواَألَصَبحوا َعن َجديِد األَ    ُعَك َعنُهم عاِرضاً ِلِجباً    َلوال ِدفا

  :وقوله
  )5( فـََليَس َلُهن حيَن يـََقعَن واقِ     ُلَجيٍم    وِإذا َسل الُسيوَف بَن

ثــم جــاءت ،  وهــي حــرف جملــة الشــرط الفعليــة) لــو(فــي الــنص األول تقــدمت أداة الشــرط 
ة الشـرطي) لـو(ولـم يقتـرن جـواب ، ) كـاَن لـُه وفـرُ ) ( كان(جملة الجواب اسمية منسوخة بـ 

   .)6(بالالم على أن الكثير في جوابها المثبت هو اقترانه بالالم

وهــــي حــــرف االســــم المعرفــــة المرفــــوع ،  )لــــوال(الثــــاني تصــــدرت أداة الشــــرط  وفــــي الــــنص
مقترنــــة بــــالالم ) أصــــبح(نســــوخة بـــــ أمــــا جملــــة الجــــواب فقــــد جــــاءت اســــمية م ،) دفاُعــــكَ (
تــؤدي معنــى ، النافيــة ) ال) + (لــو( أداة مركبــة مــن –هنــا  -) لــوال(و، ) .....ألصــبحوا (

                                                 
  .204الجملة العربية ، : انظر ) 1(
  . 23/  2، وا@شباه والنظائر ،  409/  2مغني اللبيب ، : انظر ) 2(
  .273/  1الديوان ، شرح ) 3(
  .84/  1الديوان ، شرح الجيش ذو الجلبة والكثرة ، : لعارض اللجب ا) 4(
  . 52/ 2الديوان ، شرح ) 5(
  .251، وأوضح المسالك ،  22/  9شرح المفصل ، : انظر ) 6(



 - 93  -

أمــا الــالم المقترنــة فقــد أفــادت ربــط مــا  ،الشــرط الــدال علــى امتنــاع الشــيء لوجــود غيــره 
  .)1(بعدها بما قبلها لتوكيد معنى التركيب

اسـتغنى  ، يعرب مبتـدأ ) لوال (الواقع بعد ) دفاُعكَ (فان االسم ، أما من الناحية اإلعرابية 
إلــى أن خبــر المبتــدأ الواقــع بعــد  )2(أشــار بعــض النحــاة ،عليــه ) لــوال( عــن الخبــر لداللــة 

فمنعــوا رفــع االســم الواقــع بعــد  )3(وخــالفهم الكوفيــون، محــذوف لداللــة الســياق عليــه ) لــوال(
 الرفـــع بــــ )4(وعنـــد الفـــراء، فهـــو مرفـــوع عنـــد الكســـائي بفعـــل مقـــدر  ، علـــى االبتـــداء ) لــوال(
) لــوال(أن النحــاة متفقــون علــى ورود االســم الواقــع  بعــد والظــاهر  ،المتقدمــة عليــه ) لــوال(

  .وهذا قريب من الواقع النحوي للنص ،  مرفوعاً 
أمــــا فــــي الــــنص الثالــــث فقــــد تصــــدرت األداة المتضــــمنة معنــــى الشــــرط الجملــــة الشــــرطية 

ية مقترنــة بالفــاء منفيــة بـــ أمــا جملــة الجــواب فقــد جــاءت اســم، المبــدوءة بالفعــل الماضــي 
) الفـاء(وأفـادت  ،) َلهّن حيَن  يقعَن واقٍ (من الخبر المقدم والمبتدأ والمؤخر  مكونة )ليس(

  .ربط ما بعدها بما قبلها لتقوية معنى الشرط 
، للشــرط إلــى ضــرورة وقــوع الفــاء متصــدرة الجملــة االســمية الواقعــة جوابــاً  )5(أشــار النحــاة

ـــــنص،  ل لهـــــا مـــــن وجمـــــل الجـــــواب الســـــابقة جميعهـــــا ال محـــــوهـــــذا متفـــــق مـــــع تركيـــــب ال
  .)6(اإلعراب

  :الفجائية) إذا(أو ) الفاء(جملة جواب الشرط الجازم غير المقترنة بـ  .2

واألدوات  ، عرفنــــا فيمــــا مــــر أن للشــــرط أدوات عاملــــة تعمــــل الجــــزم وأدوات غيــــر عاملــــة
إذا (أو ) الفـــاء(العاملـــة إذا جـــاءت فـــي ســـياق الشـــرط ال بـــد لجملـــة الجـــواب أن تقتـــرن بــــ 

                                                 
  .123، معاني الحروف ،  77/  3المقتضب ، .  23،  22/  9شرح المفصل ، : انظر ) 1(
  .273/  1/  1، المغني ،  77،  76/  3تضب ، ، المق 239/  3،  129/  2الكتاب ، ) 2(
 1/273، المغن�ي ،  294، رص�ف المب�اني ،  80،  70)  10( ، اhنص�اف ، م 212،  210/  2،  ةآمالي الشجري) 3(
  .104/  1، شرح الكافية ،  274، 
مطبع�ة دار , ج�ار احم�د يوس�ف نج�اتي ومحم�د عل�ي الن: تحقي�ق ) ھ�ـ 207ت ( @بي زكري�ا الف�راء  القرآنمعاني  )4(

  .404/  1، م 1955الطبعة ا@ولى , الكتب المصرية 
  .164،  163/  1، المغني ،  276،  275/  1، المقرب ،  321/ 1المفصل ، ) 5(
  . 214، والجملة اQسمية عند ابن ھشام ا@نصاري ، 470/  2المغني ، : انظر ) 6(
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وهنـاك  ، )1( واضع معروفة ضابطها أن الجواب ال يصلح أن يكون شرطاً في م) الفجائية
وفــي هـــذه المواضــع التـــي يجــوز فيهــا الوجهـــان عنــد عـــدم  ،موضــع يجــوز فيهـــا الوجهــان 

ن وذلــك أل ، )2(ن الجــواب ال محــل لــه مــن اإلعــرابفــإ) إذا الفجائيــة(أو ) الفــاء(بـــ  اقترانهــا
وقـــد وردت فـــي ديـــوان الفـــرزدق فـــي  )3(ب محـــل الجـــزم يكـــون للفعـــل ولـــيس لجملـــة الجـــوا

  :منها قوله  ،مواضع عدة 
  )4( َوأَنَت ِامُرٌؤ تُعطي َيميُنَك ما َغال       َوِإن عاقـََبت كاَنت َشديداً ِعقابُها

  :وقوله 
  )5( َوال ُكل َمن َقد خافَني أَنا قاتُِله     َفما ُكل َمن َيظنني أَنا ُمعِتٌب   

ثـم جـاءت جملـة جـواب الشـرط  ،الجملة الفعليـة ) إن(تقدمت أداة الشرط في النص األول 
والخبـر ) عقاُبهـا(مكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة المتـأخر ) كـان(االسمية المنسـوخة مصـدرة بــ 

الـواردة فـي هـذا الـنص ربـط جملتـي ) إن(وقـد أفـادت أداة الشـرط ، ) شـديداً (النكرة المتقـدم 
  .التركيب الشرطي 
جملـــة الشـــرط ) َمـــن(الثـــاني فقـــد تصـــدرت أداة الشـــرط الدالـــة علـــى العاقـــل أمـــا فـــي الـــنص 

أمـا جملتـا الجـواب ، الفعلية  ذات الفعل المضارع في األولـى والفعـل الماضـي فـي الثانيـة 
مكونتـــان مـــن المبتـــدأ ) أنـــا قاتُلـــه(وفـــي الثانيـــة ) أنـــا معتـــٌب (ســـميتان فهمـــا فـــي األولـــى اإل

وفــي الثانيــة ) معتــبُ (الخبــر فقــد جــاء نكــرة فــي األولــى أمــا ) أنــا(المعرفــة فــي الموضــعين 
  ) .قاتُله(معرفة 

وعليـه  ، الفجائيـة ) إذا(أو ) الفـاء(فيما مر من نصوص لم يقترن جواب الشرط الجازم بــ 
  .)6(فان جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب

                                                 
  .248، وأوضح المسالك ،  301المقرب ، : انظر ) 1(
  .409/  2المغني ، : انظر ) 2(
  .67، واhعراب عن قواعد اhعراب ،  409/  2مغني اللبيب ، : انظر ) 3(
  .87/  1،  الھواري. د الديوان) 4(
  .97/  2،  الھواري. ديتھمني ، الديوان : يظنني ) 5(

  .214، والجملة اQسمية عند ابن ھشام ا@نصاري ،  470/  2المغني ، : انظر ) 6(
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  :الجملة التابعة لما ال محل له من اإلعراب -ح

  :قوذلك في مثل قول الفرزد ، ت على جمل قبلها عطف نسق فطِ هي الجمل التي عُ 
  )1( َنُشد َونَبني بِالَوفاِء ِحباَلها    َوِإخَوتُنا َكلٌب َوَنحُن َأخوُهُم    

إذا عطفــت الجملــة علــى مــا ال " ، ) إخوتُنــا كلــبٌ (معطوفــة علــى ) نحــُن أخــوهم( فـــ جملــة 
  .)2(" ل لهاال مح فهي مثله أيضاً  ، من اإلعراب  ، محل له 

  : وقوله 
  )3( فََأصَبَح َكعُبَك اَألعلى َوَأضَحوا       َهباَء الريِح يـَتِبُع الَشماال

ال محــل لهــا  ،) أضــحى(جملــة اســمية  منســوخة بـــ  ).... َ◌َأضــَحوا َهبــاَء الــريحِ  : (فقولــه
َفَأصــَبَح (وهــو جملــة ، ألنهــا معطوفــة علــى مــا ال محــل لــه مــن اإلعــراب  ،مــن اإلعــراب 

وكــان حــرف العطــف هــو  ،)4( )أصــبح(ووهــي جملــة اســمية منســوخة بـــ ، ) األعلــى َكعُبــكَ 
 ،)5()للجمـع بـين الشـيئين مـن غيـر تعـرض لترتيـب وال مهلـة(وهـو كمـا قـرر النحـاة ) الواو(

فعنــدما  ،لــة الســابقة أنهــا دلــت علــى الترتيــبالعاطفــة فــي الجم) الــواو(والــذي نلحظــه فــي 
وهـذا يعنـي أن قـول  ،وعليه فإّن الواو جـاء للترتيـب،  وا هباءً كان حأصبحت السيادة للممدو 

بــل قــد تــأتي للترتيــب  ،لبتــة أالنحــاة أنهــا ال تفيــد الترتيــب لــيس معنــاه أنهــا ال تفيــد الترتيــب 
  .)6(وقد تأتي لغيره

                                                 
  .63/  2،  الھواري. دالديوان ) 1(
  . 122إعراب الجمل وأشباه الجمل ، ) 2(
  . 66/  2،  الھواري. دالديوان ) 3(
  .  122إعراب الجمل وأشباه الجمل ، : انظر ) 4(
  . 251المقرب ، ) 5(
  . 211/  3معاني النحو ، : انظر ) 6(
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  : الجمل التي لھا محل من ا�عراب: ثانياً 
  

إذ إن أصـــل  ،بمفـــردعـــراب، هـــي الجمـــل التـــي تـــؤّول الجمـــل التـــي لهـــا محـــل مـــن اإل

الجمل تخلو من الوظيفة النحوية ألن اإلعراب يؤتى به لتبيين العالقات بين الكلمـات فـي 

المحـل اإلعرابـي هـو فـي حقيقتـه  نّ إالجملة الواحدة، وليس للجمـل هـذه العالقـات، وعليـه فـ

  . للمفرد الذي ستؤّول به الجملة

   :)1(ومن مظاهر كون الجملة ذات محل إعرابي ما يأتي

  : العطف على محل الجملة. أ

إذ إّنــك قــد تعطــف المفــردات علــى الجمــل التــي لهــا محــل مــن اإلعــراب، فتأخــذ تلــك 

أْقَبــَل : (المفــردات الوظيفــة النحويــة التــي أخــذها محــل الجملــة مــن قبــل، وذلــك نحــو قولنــا

وهــي فــي محــل ) يســعى(علــى محــل جملــة ) حــامالً (فعطفنــا ) محمــٌد َيْســعى وحــامًال خشــبةً 

  . صب حالن

  : حذف التنوين من المفرد المضاف إلى الجملة. ب

  إذ إّننــــا نحــــذف التنــــوين مــــن المفــــرد المضــــاف إلــــى جملــــة كمــــا نفعــــل مــــع اإلضــــافة 

  : ، قــــــــــال تعــــــــــالى)ســــــــــافرُت يــــــــــوَم جــــــــــاء خالــــــــــدٌ : (إلــــــــــى المفــــــــــرد، وذلــــــــــك نحــــــــــو قولنــــــــــا

ألنــه مضــاف إلــى ) وميــ(، فحــذف التنــوين مــن المضــاف وهــو كلمــة )2()َهــَذا َيــْوُم ال َيْنِطُقــونَ (

: وان الجملة مضافة إليه، علـى حـين لـم يحـذف التنـوين فـي قولـه تعـالى) ال َيْنِطُقونَ (جملة 

  .ألن الجملة ليست في موضع المضاف إليه )3()َواتُقوا َيْومًا ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئا(

  

                                                 
  . 225الجملة العربية : ينظر )1(
  .35: المرسBت )2(
  . 48: بقرةال )3(
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  : على المضاف إلى الجملة) أل(امتناع دخول . ج

ســأقابلَك : (، ولكــن ال نســتطيع أْن نقــول)ســأقابلَك يــوَم يعــوُد زيــدٌ : (نقــولنســتطيع أْن 

  . ألن المضاف ال يّعرف، ألنه ال يجتمع على االسم تعريفان؛، وذلك )اليوَم يعوُد زيدٌ 

التـي أقّرهـا  أنواعهـافهذه أهم مظاهر المحل اإلعرابي للجمل، وسنعرضها على وفـق 

  :النحاة

   :الجملة الواقعة خبراَ . 1

مـــــن المعلـــــوم أن لكـــــل مبتـــــدأ خبـــــرًا، وهمـــــا متالزمـــــان، ال يســـــتغني أحـــــدهما عـــــن 

  :منها قوله ورد المبتدأ معرفة وخبره جملة اسمية في مواضع من الديوان ،، )1(اآلخر

  )2(ارٍِم       َوتَنِكُح في َأكفائِها الَحَبطاتُ دبَنو ِمسَمٍع َأكفاُؤُهم آُل 

اِرٍم دَأكفــاُؤُهم آُل (،جــاء خبــره المتــأخر جملــة اســمية  مبتــدأ معرفــة معــرف باإلضــافة)بنــو(فـــ

وموضـــعها الرفـــع، وقـــد اشـــتملت الجملـــة االســـمية علـــى ضـــمير يـــربط الجملـــة االســـمية  ،)

الن "ولوال وجود الضمير لما انعقدت الجملـة الخبريـة بالمبتـدأ  ،)هم(بالمبتدأ وهو ) الخبر(

        )3("الجملة كالم تام قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره

  ): كان وأخواتها(لـ الجملة الواقعة خبراً . 2

  :وأخواتها جملة اسمية في مواضع من الديوان ، منها قوله) كان(ورد خبر 

  )4(ُه       َعلى الَهضَبِة الَخلقاِء ذاِت الَمخازِمِ ءَ َفُكنُت َكأَّني ِإذ أََنخُت ِفنا

  ).كان(في محل نصب خبر ) َعلى الَهضَبةِ  َكَأّني(فالجملة االسمية المنسوخة 

  
                                                 

  .7/ 1انظر الكتاب ، )1(
  .127/ 1لديوان ، للھواري ، من بني عمر بن تميم ، وھم بنو الحارث ، ا:من ثعلبة ، الحبطات :بنو مسمع  )2(
  .1/203،وشرح ابن عقيل ،  133/ 4، المقتضب للمبرد  )3(
  .253/ 2ديوان الفرزدق ،للھواري ،  )4(
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  ):إن وأخواتها(لـ الجملة الواقعة خبراً . 3

  :قوله  االمكسورة الهمزة جملة اسمية في مواضع من الديوان، منه) إن (جاء خبر

  )1(ِبها َمِلٌك َقد أَتَرَع اَألرَض نائُِله    َعَليَك ِبَقصٍد ِللَمديَنِة ِإنها    

ِبهــا (واســمها الضــمير فــي الــنص الســابق والجملــة االســمية  ،)إن (التوكيــد فــي البيــت أداة 

   .في محل رفع خبرها) َمِلكٌ 

  : الجملة الواقعة مفعوًال به. 4

عرفنــا أّن الجملــة التــي لهــا محــل مــن اإلعــراب هــي التــي تــؤّول بمفــرٍد وتأخــذ الجملــة 

جملـــة وعليـــه فـــان محـــل ال -لـــو حـــل مكانهـــا-الوظيفـــة النحويـــة نفســـها التـــي كانـــت للمفـــرد 

الواقعة مفعـوال بـه هـو النصـب، ألن األصـل فـي المفـرد الواقـع مفعـوًال بـه النصـب، للجملـة 

وهـي التـي ، منهـا جملـة مقـول القـول، )2(الواقعة فـي محـل نصـب مفعـوال بـه أحـوال مختلفـة

  :، كما في قول الفرزدق)3(تأتي بعد القول

  :َفقاَل 

  )4(اَء َواَألَجَم الظَليالتَِبعنا الم      اَألصُل ِخنِدُف َغيَر أَنّا  

  .)قال(ي محل نصٍب مفعول به للفعل ف) اَألصُل ِخنِدفُ (فجملة 

                                                 
  .80/ 2لفرزدق ،  للھواري ،م�ھا ،  ديوان ا: أترع ا@رض  )1(
  .64اhعراب عن قواعد اhعراب : نظرا )2(
  .412/ 2مغني اللبيب ، : انظر )3(
  .69/ 2الديوان ، للھواري ،  )4(
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  الفصل الثالث

  اجلملة االمسية املطلقة

  

  

  .تعريف املبتدأ واخلرب: املبحث األول -

 : املبحث الثاني  -
ً
 وجوازا

ً
  .تقديم اخلرب على املبتدأ وجوبا

 حذف املبتدأ واخلرب: املبحث الثالث -
ً
 أو وجوبا

ً
  . جوازا

  .تعدد اخلرب: املبحث الرابع -

  .أقسام اخلرب: املبحث اخلامس -

  .وقوع اخلرب شبه مجلة: املبحث السادس -
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  املبحث األول

  

 ، لمعنـــى إّال بهمـــا معـــاً اأن للجملـــة االســـمية ركنـــين أساســـيين ال يـــتم  علـــوممـــن الم
  .)1(المبتدأ والخبر :الركنان هما نوهذا

ــــدأ هــــو يقــــول صــــاحب  ،يقــــع فــــي أول الجملــــة غالبــــاً ، متحــــدث عنــــه ســــم مرفــــوع ا والمبت
 ،والمبتــدأ والمبنــي عليــه رفــع ، عليــه الكــالم ىفالمبتــدأ هــو كــل أســم ُابتــدئ ليبنــ" :}الكتــاب{

فهــو مســند  ، عليــه مــا بعــده والمبنــى ، فالمبتــدأ األّول، فاالبتــداء ال يكــون إّال بمبنــى عليــه
  .)2( "....ومسند إليه
وجعلـه مسـندًا لمـا  ،آخـرعليه كـالم  ىليبن ،بتداءهو اإل ها فحد المبتدأ عند سيبويوعلى هذ

 ،ســمًا ظــاهراً افقــد يــأتي  ، ويــأتي المبتــدأ علــى صــور عــدة .يســند إليــه ممــا بعــده مــن معنــى
  :الفرزدقكما في قول 
  )3(سالأَبوَك الذي َتدعو الَفواِرُس بِِاسِمِه       ِإذا َخَطَرت َيوماً َأِسنُتها بَ  

مـن ) أنـت(كما قد يأتي المبتدأ ضـمير منفصـًال نحـو  ، مبتدأ وقد وقع أسمًا ظاهراً  )أبوك(
  :قول الفرزدق

  )4(أَنَت الَجواُد الذي َترجى َنوافـُُلُه       َوأَبَعَد الناِس ُكل الناِس ِمن عارِ 

َوَأْن َتُصـوُموا َخْيـٌر َلُكـْم  { :عـالىقولـه ت من )َوَأْن َتُصوُموا( :نحو ، وقد يأتي المبتدأ مصدرًا مؤوالً 

كمـا قـد يـأتي المبتـدأ نكـرة  ، واهللا أعلـم ، صومكم خيـر لكـم :والتقدير هو )5(}ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 
  :ليل كالوارد في قول الفرزدققالت التي تفيد )ُرب ( :مجرورة بحرف الجر

                                                 
، 47م،  1987أوضح المسالك إلى ألفية ابن مال�ك Qب�ن ھش�ام ،دار الش�ام للت�راث، بي�روت الطبع�ة ا@ول�ى ،:انظر) 1(

  .116شرح قطر الندى Qبن ھشام ،
  .2/126الكتاب، لسيبويه، ) 2(
م  1983ديوان ، ،ضبط معانيه وشرحه وأكملھ�ا ايلي�ا الح�اوي ، الش�ركة العالمي�ة للكت�اب ،الطبع�ة الثاني�ة ،شرح ال) 3(
2/126.  
  .1/537المصدر نفسه ، ) 4(
  .184البقرة ،  )5(



 - 101  -

  )1( ؤادي ِإثَرُه يـَتَـَلهبُ َيكاُد فُ       بيٍب َقد تَناَسيُت َفقَدُه َوُرب حَ 

، مرفوع محًال وقد يـأتي نكـرة مسـبوقة بنفـي أو اسـتفهام ،مجرور لفظاً مبتدأ  )حبيب(فكلمة 
  :نحو قول الفرزدق

 2(الُترابا رِبوِع يحتِفرُ يمن ال  بيتاً     َوَهل َشيٌء َيكوُن َأذل(  

والمبتــدأ البــد أن . )هــل:(لمســوغ لــه هــو حــرف االســتفهام وا ، مبتــدأ نكــرة) شــيء( :فقولــه
يتصدر الجملة االسمية سواء أكان في موضـعه األصـلي كمـا فـي األمثلـة السـابقة أم كـان 

  :مفهومًا موضعه كما ورد في قول الفرزدق
  )3(وُيضعُف أضعافاً كثيراً غديُرها       َدٌد يُربي على َعَدِد الحصىلَنا عَ 

فالمبتـــدأ هـــو الـــذي ، دره الجملـــة وعـــدم تصـــ ، مبتـــدأ فـــي جملتـــه رغـــم تـــأخره )عـــدد(فاالســـم
وما يدور فيها من معـان إنمـا  ، ونقطة ارتكازها ،ألنه يعتبر محورها  ؛ تتصدر به الجملة

  .واإلخبار عنه ، هي لغرض توضيحه
و ذلـــك ألنـــه ، المعرفـــة مـــن النكـــرات  مـــا يقـــارب أو ، وحـــق المبتـــدأ أال يكـــون إال معرفـــة

  .)4(ن إال بعد معرفتهوالحكم على الشيء ال يكو  ، محكوم عليه
بـن اوالمعارف التي وقعت قي موقع المبتدأ في شعر الفرزدق حسب صورها علـى مـذهب 

 .)5(هوتدقيق أكثر من غير  ، ألمكن المعارف لما فيه من تفصيل مالك في تقسيمه
ثـم ضـمير الغائـب ، ثـم العلـم ، ثـم ضـمير المخاطـب، وأعرفهـا ضـمير المـتكلم ":فهو يقـول

والمضــاف بحســب ، وذو األداة، ثــم الموصــول، ثــم المشــار بــه والمنــادي، هــامالســالم مــن إب
ولكـن ، بن مالك المضاف إلى الضمير في مرتبة الضـميراد جعل وق ،  )6("المضاف إليه

                                                 
  . 1/122 شرح الديوان ،) 1(
  . 1/172لديوان، شرح ا) 2(
  .373/ 1 المصدر نفسه،) 3(
 ،م��ن عم��ل يوس��ف حس��ن عم��ر ، 1/237عل��ى الكافي��ة، )ھ��ـ688(،وش��رح الرض��ي ، 4/127المقتض��ب ، : انظ��ر) 4(

  . منشورات جامعة بنغازي
، ت�أليف كم�ال  2/215اhنصاف في مسائل الخBف بين البصريين والكوفيين ،"خBفھم في أمكن المعارف :انظر ) 5(

حس�ن حم�د، :،ق�دم ل�ه ووض�ع فھرس�ه ) ھ�ـ577(الوف�اء ب�ن عب�د هللا ا@نب�ا ري  الدين أبي البركات عبد الرحمن بن أبي
  . إميل  بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية بيروت. إشراف د

  .  115/ 1شرح التسھيل ،) 6(
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إال المضـاف ، أن المضـاف فـي رتبـة المضـاف إليـه سـيبويه ىولكن الصـحيح مـا نسـب إلـ
  .)1(فإنه في رتبة العلم ، إلى المضمر

  :أ والخبرتعريف المبتد

  :المبتدأ -أ

  :المبتدأ لغة:  أوالً 

 ، وَبــدأ اُهللا الخلــق وأبــدأهم ،فعلتُــُه ابتــداًء  :وبــدأُت الشــيءَ ، ابتــدأُت بــهِ : بــدأت الشــيء َبــْدًء 
إذا رجع في الطريق الذي جـاء  ،وفي َعوِده وبدئِه  ،َفَعل ذلك َعودًا َوَبدءً : وتقول  .بمعنى

ال عائـدِه والَبـْدٌء السـيد األّول فـي ، أي مـا يـتكلم ببادئـه و يد وفالن ما ُيبِديء و ما ُيع ، منه
  .)2(السيادة

وكـــأّن  ، أي ابتـــداء وأول،  كبيـــرة األولـــىتالصـــالة ال وأنفـــة، لكـــل شـــي أنفـــة: وفـــي الحـــديث
بذنبـة  إذا أخـذت :وقـد جـاء فـي أمثـالهم ، ذنبه :كقولهم في الذنب ، التاء زيدت على أنف

 ،)3(أَت فــي أرٍض إلــى أخــرى ؛إذا خرجــَت منهــا إلــى غيرهــاوهــو إذا ابــد .أغضــبته الضــب
هـي : وبئـر بـدئ ، واهللا بدأ الخلق وأبدأهم سـبحانه وتعـالى  ، وهو أن يفعل شيئًا قبَل غيره

وَبـدأ بـِه َكَمنـَع  ،)4(بمعناه -:ــ على َفْعلٍ وبئر بدء وماء بدء ،التي ُابتِدَئ حفرها في اإلسالم
ــْدءً  ، أي قدمــه فــي الفعــل ، َفَعلــُه ابتــداءً :َوَبــدُأ الشــيء ، عنــى واحــدابتــدَأهما بم:َكَمنــَع َيَبــدُأ َب
هـو الـذي أنشـأ األشـياء وأخَترَعهـا : ىءواسمه تعالى الُمبـدِ ، ءُه كذلكأوابتد ، كأَبدَأُه ُرباعيًا 

، والَبــدء والَبــِدئ األول  ، ويقــال لــك البــْدُء والَبــدأُة والَبــداءُة ، ابتــداًء مــن غيــِر ســابِق مثــاٍل 
  .)5(أفعله َبْدءً :ولهمق ومنه

                                                 
 : تحقي�ق ،دراس�ة و) ھـ 905(التصريح بمضمون التوضيح ،،للشيخ ،خالد زين الدين بن عبد هللا ا@زھري : انظر) 1(
  .  305/ 1الفتاح البحيري إبراھيم  ، عبد.د
احم�د عب�د الغف�ور عط�ار :  تحقي�ق إس�ماعيل ب�ن حم�اد الج�وھري ، : الصحاح تاج اللغة وص�حاح العربي�ة : انظر) 2(

  ).بدأ(،مادة ھـ 1399الطبعة الثانية ، بيروت ، دار العلم للمBيين 
م�ادة (يدر العدوي العمري  الصاغاني رضي ال�دين ، العباب الزاخر واللباب الفاخر ،للحسن بن محمد بن ح:انظر) 3(

  ).بدأ
  ).بدأ(المحيط في اللغة، مادة: انظر) 4(
تاج العروس من جواھر الق�اموس ل�م�ام اللغ�وي مح�ب ال�دين أب�ي الف�يض الس�يد محم�د مرتض�ى الحس�يني : انظر) 5(

  .)بدأ(،مادة ھــ  1306الوسطي الزبيدي الحنفي نزيل مصر ، المطبعة الخيرية 
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  :المبتدأ اصطالحاً : ثانيًا 

والخبـــــر نكـــــرة الشـــــكل المثـــــالي لتكـــــوين الجملـــــة ، معرفـــــة ) المبتـــــدأ( ويعـــــد ضـــــرب
فيـــرى ســـيبويه أن أحســـن الكـــالم إذا أجتمـــع نكـــرة ، اةحـــكمـــا يفهـــم مـــن أقـــوال الن، االســـمية

ن مالـك تعريـف بـاوكـذلك األصـل عنـد  ، )1(وهـو أصـل الكـالم ،ومعرفة أن يبتدأ بـاألعرف
  .)2(المبتدأ و تنكير الخبر

فحقـه أن يكــون  ، ألنـه المسـند إليـه ؛األصـل تعريــف المبتـدأ" :ويشـرح السـيوطي ذلـك قـائال
المبتـدأ نسـبة  مـنن نسـبته أل ؛وتنكيـر الخبـر ، ألن اإلسناد إلى المجهول ال يفيد ، معلوماً 

جتمـع افـإذا  ، خبـر علـى تعريفـهفـرجح تنكيـر ال ، والفعل يلزمه التنكير ، الفعل من الفاعل
، سـم االسـتفهاماوذكـر  ،)3("خبر إال في صـورتينالوالنكرة  ، فالمعرفة المبتدأ ،معرفة ونكرة

  .وأفعل التفضيل 
ـــدأ هـــو االســـم أو مـــا فـــي تقـــديره المج ول أول الكـــالم لفظـــًا أو نيـــة علـــى الوصـــف عـــوالمبت

دتــه مــن عوامــل األســماء ومــن هــو مــا جر "  :بقولــه) 316(بــن الســراجا، وعرفــه )4(المتقــدم
أن تجعلـه أوًال لثـان مبتـدأ بـه دون الفعـل يكـون ثانيـة  منـهوكان القصـد ، األفعال والحروف

، باالبتــداءفالمبتـدأ رفـع ، وهمـا مرفوعـان أبــداً ، ا عـن صــاحبهمـوال يسـتغنى واحــد منه، خبـره
ال يكـون كالمـًا تامـًا إال والمبتـدأ  ، )ومحمـُد نبينـا، اهللا َرُبنا:(نحو قولك  ، والخبر رفع بهما

إذ ال يتــأثر بعوامــل -ســمافالمبتــدأ عنــده  ، )5("وهــو معــرض لمــا يعمــل فــي األســماء، بخبــره
 ، مجـرد مـن العوامـل اللفظيـة مطلقـًا  ، أي محكوم عليه، مبتدأ به   -إال األسماء األسماء

يكــون مــع  ، ءاالبتــدامرفــوع بعامــل معنــوي هــو  ، ســواء أ كانــت أســماء أم أفعــاًال أم حروفــاً 

                                                 
  .1/328كتاب سيبويه  ،: انظر) 1(
  .1/289،وشرح التسھيل 1/65ا@صول في النحو، : انظر) 2(
  .1/27ھمع الھوامع) 3(
أحم�د عب�د الس�تار الج�واري وعب�د الجب�وري، :تحقي�ق )ھ�ـ669(المقرب، لعلي بن مؤمن  المعروف ب�ابن عص�فور) 4(

  .88م ،  1986مطبعة العاني ،بغداد 
  . Q1/62 ،63بن السراج  ، ا@صول في النحو ،) 5(
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) هــ379(وقريـب منـه مـا ذكـره الزبيـدي  ، )1(الخبر كالمًا تاما ال استغناء فيه عن أحـدهما
ألنـــه خبـــر  ؛ رفعـــهاأو نعوتـــه ف أســـمائهمـــن  ءر عنـــه بشـــيبـــإذا بـــدأت باســـم لتخ:"وقـــال ، 

  .)2("االبتداء
بــــــن اأمــــــا  ،)3("هتــــــيوعر ، المبتــــــدأ كــــــل اســــــم ابتدأتــــــه" :فيقــــــول )هـــــــ392( بــــــن جنــــــياأمــــــا 

بــل اكتفــى بشــرح عناصــر تعريــف ، فــال يضــيف إلــى مــا ذكــر ســابقًا شــيئاً  ،)هـــ456(رهــانب
المبتــــدأ هــــو االســــم الــــذي تجــــرد مــــن العوامــــل اللفظيــــة " :يقــــول ، ي والتمثيــــل لهــــاجنــــبــــن ا

، فزيـد قـد تجـرد مـن كـان وهـي رافعـة، زيـد قـائم: نحـو قولنـا ،وجعـل أوًال لثـان، وتعرض لهـا
تلحــق المبتــدأ  ألن العــرب؛وتعرضــه لهــا، اء وهــي جــارةبــومــن ال، وٕان وظننــت وهــي ناصــبة

ألن المبتــدأ أنمــا يــذكر  ؛)قــائم(:وهــو قولــك، أوًال لثــان) زيــد(جعــل ....جميــع هــذه العوامــل 
 :فقـال) هــ761(م ابن هشـاأما  ،)4("ولم يذكره ألمر مقصود عليه وحده، ليخبر عنه بالقيام

أو وصـفًا رافعـًا ، مخبـرًا عنـه، وغيـر الزائـدةالمبتدأ هو االسم العاري عـن العوامـل اللفظيـة "
مخرج لنحـو ، )ن العوامل اللفظيةعوالعاري (فاالسم يشمل الصريح والمؤول ، لمستغنى به

وهـــل مـــن خـــالق غيـــر ، حســـبك درهـــمب:نحـــو إلدخـــال )غيـــر الزائـــدة(و، ســـم كـــاناو ، الفاعـــل
 .اهللا؟

ومبتـدأ لـه مرفـوع ، تـدأ لـه خبـرمب: "أي المبتـدأ نوعـان، لتـرددلفي التعريف للتنـوع ال  )أو(و
المبتــدأ هــو ":فــي تعريفــه للمبتــدأ بــالقول ، )هـــ972( الفــاكهي ويلتــزم ، )5("أغنــى عــن الخبــر

ل ضـأو وصفًا رافعًا لمـا أنف، رًا عنهمخب، االسم المجرد عن العوامل اللفظية لفظًا أو حكماً 
  .)6( )الخبر(وأغنى عن 

                                                 
  . 23م ، ص 2007على أبو المكارم ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،الطبعة ا@ولى ،.الجملة اQسمية، د) 1(
. ا@ردن , مطابع الجمعية العلمية الملكية , عبد الكريم خليفة :  تحقيق , ) ھـ  379ت (الواضح @بي بكر الزبيدي  )2(
  . 30،  ت.د
  .  Q،109بن جني ،  اللمع) 3(
  .Q./15بن برھان ، أ.شرح اللمع ) 4(
  .  189/  1شموني على ا@لفية ، شرح ا@)5(
  .  232،  1/231شرح الفاكھي على قطر الندى ، )6(
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ف المبتــدأ عنـــدهم يـــأن تعر  ىمــن النحـــاة ســو  تقـــدمينموال نكــاد نجـــد جديــدًا يضـــاف عنــد ال
  .)1( )إليه اً مسند( تحديده باعتباره ىلإار المحاولة التراثية التي تقصد يدور في إط

هم لعناصـــر دهـــذه االعتبـــارات فـــي تحديـــلى النحـــاة المتـــأخرين رعايـــة دلـــ ويمكنـــا القـــول أن
بـل تظـل ، ثيـل فحسـببل يكتفـي هـؤالء بالقيـام بـدور الشـرح والتم، التعريف دون إضافة ما

  .)2(هذه العناصر األساسية في التعريف دون مساس عند المتأخرين
فإنهـا نتـاج ، ولكن استقرار هذه  العناصر في التعريف ال يسـلم بالضـرورة إلـى األخـذ بهـا 

تغفـل تنـوع  ولكنها، محاولة لتقديم تعريف شامل يتناول حقيقتي المبتدأ في الجملة العربية 
ومــن ثــم ركــز علــى أبــو المكــارم علــى المبتــدأ ، صائصــه فــي التعريــفطبيعــة المعــرف وخ

مجـرد مـن ، مرفـوع ، اسم معين الداللـة " :إليه فحسب فهو يرى أن المبتدأ  بوصفه مسنداً 
ومـن  ،)3("يكـون مـع خبـره جملـة وقـع مسـندًا إليـه،، غير الزائدة وشبهها ، العوامل اللفظية 

ا يقــارب المعرفــة مــن النكرات؛وذلــك ألنــه محكــوم أو مــ، حــق المبتــدأ أال يكــون إال معرفــة 
  .)4(والحكم على الشيء ال يكون إال بعد معرفته، عليه

  :الخبر -ب

  :الخبر لغةً : أوًال 

ــــــى أو ، أي علمتــــــه ، خبــــــرت األمــــــر" :قــــــال ابــــــن منظــــــور خبــــــرت األمــــــر إذا عرفتــــــه عل
  .)5("وخبره بكذا وأخبره نبأه"  النبأ"والخبر  .....حقيقته

                                                 
  .  85/  1،شرح المفصل، 29أسرار العربية ،  : انظر)1(
  .  26على أبو المكارم ، .د.الجملة اQسمية ، : انظر)2(
  . 28على أبو المكارم ،.اQسمية ، د الجملة) 3(
، م�ن عم�ل يوس�ف حس�ن عم�ر  1/231عل�ى الكافي�ة  ،  )ھ�ـ 688(، وشرح الرض�ي   127/ 4المقتضب، : انظر) 4(

  . ،جامعة بنغازي
  ).خبر(لسان العرب، مادة ) 5(
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  :لخبر اصطالحاً ا: ثانياً 

 ،)1("مــا جــاز علــى قائلــه التصــديق والتكــذيب" :)هـــ285(قــال المبــرد االصــطالحوأمــا فــي 
الخبـر المسـتفاد الـذي يسـتفيده السـامع ويصـير مـع المبتــدأ "بأنـه ) هــ643(يـذكر ابـن يعـيش

وهـذا ، ويجـوز فيـه التصـديق والتكـذيب ، أن الخبـر مـا تـتم بـه الفائـدة  أي ،)2("كالمًا تامـًا 
فـــي صـــدق الخبـــر  ، المتقـــدمين آلراءفالســـكاكي عـــرض ، ا ذهـــب إليـــه علمـــاء البالغـــة مـــ

ويخــرج  ، )3(واكتفــى بالتنبيــه علــى اســتغناء الخبــر والطلــب علــى التعريــف الحــدي، وكذبــه 
والحقـائق ، ) صـّلى اهللا عليـه وسـلم(وأحاديث النبـي  ، على حد الخبر كالم اهللا جّل وعال 

وأمـا غيرهـا ، فهي أخبار ال تحتمـل الكـذب ، يات التي ال شك فيهاوالبديه،  بتةالعلمية الثا
وصـــفوة أقـــوال  ، )4(مـــن األخبـــار فيصـــدق فيهـــا التعريـــف بغـــض النظـــر عـــن ذات القـــائلين

ومنهـــا مـــا يصـــدق ، ومنهـــا مـــاينظر لـــذات القـــائلين، ينظـــر لـــذاتها العلمـــاء مـــن األخبـــار مـــا
أو ، فــالخبر هــو مــا ُيحــدث بــه  ،ه ومنهــا مــا يخــرج عنــ، يردســعليهــا التعريــف الــوارد ومــا 

وهـو المرفـوع الـذي يسـند إلـى المبتـدأ  ،)5(وتـتم بـه مـع المبتـدأ الفائـدة، يعبر به عن المبتـدأ 
 أن يكـون المبنـي عليـه شـيئًا  مـن وأعلـم أن المبتـدأ البـد لـه" :يقـول سـيبويه، و يحمل عليه 

  .)6(يبدأ احد منها بعد ماكل و  ركذوهذه األمثلة ي، أو زمان، أو يكون في مكان، هوهو 
بــه عــن  اإلخبــاروهــو المعنــى الــذي يــراد ، فــالخبر هــو مــا تحصــل بــه الفائــدة مــن الكــالم 

  .أو المتكلم إلى اآلخرين، نقل حكم معين من المتحدث  واإلخبار، المبتدأ 
وهـــو بـــذلك "لمبتـــدأ فيهـــا لويقصـــد بـــالخبر هنـــا الطـــرف اإلســـنادي المكمـــل للجملـــة المقابـــل 

 ، وتوصــــف بــــه األســــاليب ، مفهــــوم الخبــــر الــــذي يقــــال فــــي مقابــــل اإلنشــــاءيختلــــف عــــن 

                                                 
  .  89/ 3المقتضب، ) 1(
  . 87/ 1شرح المفصل ، ) 2(
، م1937مص�ر , لطبع�ة ا@ول�ى ا, مطبعة مصطفى البابي الحلبي , ) ھـ 626ت ( للسكاكي , مفتاح العلوم  : انظر) 3(

79 .  
البBغة والتطبيق ، الدكتور احمد مطلوب والدكتور كامل حسن البصري ، مط�ابع الع�اني ، الطبع�ة ا@ول�ى : انظر) 4(

  .  90،  89،  م1982
  . 159/ 1،ل�زھري  ، ؛وشرح التصريح117شرح قطر الندى ،Qبن ھشام،: انظر) 5(
  . 2/127الكتاب، لسيبويه،) 6(
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وبهـذا يتضـح أن  ،)1("الخبري ـ أو الخبر حينئـذ ـ الـذي يقبـل التصـديق والتكـذيب فاألسلوب
الخبــر هنــا أقــل إثــارة للخــالف مــن  وتعريــف،  اللفظــي مــن قبيــل المشــترك ) الخبــر(لفــظ 

الخبـــر الـــذي َتْحـــُدث بـــه مـــع المبتـــدأ الفائـــدة ذلـــك ":فـــالخبر عنـــد النحـــاة ، تعريـــف المبتـــدأ
وال  ،)2(شـــريطة أن ال يكـــون المبتـــدأ وصـــفًا مشـــتقًا مكتفيـــًا بمرفوعـــه، المتحصـــلة باإلســـناد 

أم ، الفاعـل ونائبـه سـواء أكانـا مـع الفعـل  ،وبهذا التحديد يخرج النحاة، يكون الخبر مسنداً 
، أيضــاً  ةمــا يصــالح عليــه بالفضــلعد مــا يكمــل الفائــدة مبوبهــذا التحديــد نســت .مــع الوصــف

النحـــاة إلـــى  بعـــض وقـــد ذهـــب .)3(ونحوهمـــا مـــن مكمـــالت الجملـــة، والظـــرف، كالوصـــف
المـتمم الفائـدة ولــو :والمـراد، ال يصـدق الحـد إّال بالفضــلة" :قـال الصــبان مـثالً ، دخولهـا فيـه

علـي أبـو .لفـه الـرأي دوخا ،)4(}َبـْل َأْنـُتْم َقـْوٌم َتْجَهلُـونَ  {:فـدخل نحـو ، بواسطة شـيء يتعلـق بـه
، وقد تكون تامـة، تحصل باإلسنادتإن الفائدة التي يقدمها الخبر هي التي :" هقولبالمكارم 

أو غيــر  ،)5(إذا لـم يحتـو تركيـب الجملـة علـى عالقــة مـن العالقـات الثانويـة اسـنادية كانـت
ـ كـالعطف العالقـات الثانويـة  مـنأمـا إذا ضـم التركيـب شـيئًا ، محمـد قـائم  :نحـو، سـناديةا

أن الفائـدة التـي يقـدمها الخبـر فـي مبنـى  المؤكدأو الوصف أو اإلضافة ونحوها ـ فإن من 
إذ تمام الفائدة رهن ببقية العالقـات المحتـواة فـي الجملـة  ، ال تتصف بالتمام حينئذالجملة 

 :استشـهد باآليـة التـي سـاقها الصـبان فقـال.بو المكـارما .ولبيان صحة ما ذهب إليه د ،)6(
، التــي وقعــت خبــراً ) قــوم(و، التـي وقعــت مبتــدأ ) أنــتم(همــا)الجملــة(إن طرفـي اإلســناد فــي "

ح مـــن بصـــوأل، وحـــدها خبـــراً ) القـــوم(لمـــا صـــح جعـــل  ، ولـــو أخـــذنا بوجهـــة نظـــر الصـــبان
  .)7("كلها ال قوم وحدها )َقْوٌم َتْجَهُلونَ (الضروري أن يكون الخبر

                                                 
  .  37على أبو المكارم ، .الجملة اQسمية،د: انظر) 1(
،وا@صول Qبن 1/86،شرح الرضي على الكافية، 1/87،شرح المفصل ،1/233الفاكھي على قطر الندى، : انظر )2(

  . 67/ 1السراج ، 
  . 37على أبو المكارم، . د.الجملة اQسمية : انظر) 3(
  .55سورة النمل ،  )4(
  .1/194شموني ،ان على ا@حاشية الصب) 5(
  . 38،  37المكارم ،  على أبو.د.الجملة اQسمية )6(
  . 37المصدر نفسه، ) 7(



 - 108  -

، )1(ظـات علـى التعريفـات المـأثورة للخبـروتشير بعض المصادر النحويـة إلـي بعـض التحف
أن المقصـود منهـا تلـك  ىفي لفظ الفائدة بالتعريفـات السـابقة إشـارة إلـ) أل(ومنها استخدام 

  .وليس أي فائدة يمكن أن تؤخذ من بعض كلماتها ،التي تحملها الجملة بأسرها
  :من قول الفرزدق ) هبُ طال(فقد يأتي مفردًا مثل ، )2(والخبر أنواع

  )3( َعليَك فقد أودى دُم أَنَت طالُبه     وَقًة فن وجدَت السهَم َأهَوَن ولك

أو جملـة فعليـة كـالوارد فـي  ، النجـاح أساسـه اإلرادة:وقد يأتي جملة اسمية كما فـي قولـك 
  :قول الفرزدق 

  )4(َلُه مريٌض َعنُه َيحيُد الُمساِفُر       ٌر تفادى األْسُد من وثباتِه ِهَزبْـ 

 ىاعـــل والبـــد أن تشـــمل جملـــة الخبـــر علـــخبـــر جملـــة فعليـــة مركبـــة مـــن فعـــل وف) تفـــادى(ـفـــ
كمــا قــد يــأتي الخبــر شــبه  ، ويطابقــه فــي النــوع واإلفــراد والعــدد، ضــمير يربطهــا بالمبتــدأ 

  :جملة من الجار والمجرور أو الظرف كما في قول الفرزدق 
  )5( وَغابا ىَوَنحُن األكثروَن َحصَ       الثُريا  ىلَنا َقَمُرالسماِء عل

زيــد : مبتــدأ مــؤخر وكقولــك ) قمــر(و مقــدمٌ  ر ومجــرور فــي محــل رفــع خبــرٌ جــا) لنــا(فقولــه 
  .في محل رفع خبرًا لهذا المبتدأ) عندك(مبتدأ و )زيد(عندك فكلمة 

إذ يـــذهب ، الخبـــر شـــبه جملـــة  ءوقـــد حـــدث خـــالف كبيـــر بـــين النحـــاة حـــول مســـألة مجـــي
 ،وٕانمـا هـو معمـول للخبـر ،أو الظروف ليس خبراً  ،أغلبهم إلى القول بأن الجار والمجرور

  .)6(أو نحو ذلك  ،أو كانت ،أو مستقر ،استقر:ا يتعلق بخبر محذوف تقديره مفكل منه
 ،مـن تقـديم أو تـأخير) المبتـدأ و الخبـر:(أو ما يتعلـق بهـذين الـركنين ، )1(أما قضية الرتبة

ألن المبتـــدأ هـــو  ؛ وذلـــك ،لخبـــرســـمية أن يتقـــدم المبتـــدأ ويتـــأخر افاألصـــل فـــي الجملـــة اإل

                                                 
  .1/194حاشية الصبان على شرح اQشموني، : انظر) 1(
  .120وشرح قطر الندى ،  1/87نظر شرح المفصل ،Qبن يعيش، ا) 2(
  . 1/78ديوان ، شرح ال) 3(
  . 1/348المصدر نفسه ، ) 4(
  . 168المصدر نفسه ، ) 5(
  .،وما بعدھا 1/120؛ وشرح ابن عقيل،  1/90شرح المفصل، : انظر) 6(
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  .)2(وهو المسمى خبراً  ،ثم يتلوه المحكوم به عليه  ،المحكوم عليه فوجب ابتداء الجملة به
ألنـه  ، اإلشـارة إليـه هنـا هـو أن الرتبـة األصـلية فـي التقـديم إنمـا هـي للمبتـدأ  رجدتوالذي 

ومــا ســمي  ، التقــديم ورتبــة العامــل تقتضــي  ،َيُعــد العامــل فــي الخبــر علــى الــرأي األرجــح 
فهـو الموصـوف الـذي ينتظـر الصـفة والمحكـوم  "، بـه الكـالم يبتـدئألنـه   إال المبتدأ بـذلك

  .)3("عليه ينتظر الحكم
ألنـه بمثابـة الصــفة  ؛ فاسـتحق بــذلك التـأخير ،أمـا الخبـر فهـو وصـف فــي المعنـى للمبتـدأ 

فيتقــدم  ، جملتــه  غيــر أنــه فــي بعــض الحــاالت قــد يتغيــر موقــع الخبــر فــي. )4(للموصــوف
 ، ر الخبــر لزومـــاً يفتــأخ ،ألن حــدهما الــتالزم  ؛ ومــن ثــم يتــأخر ذلـــك المبتــدأ، عــن المبتــدأ

  .)5(وتقديم الخبر لزومًا معناه تأخير المبتدأ لزوماً  ، م المبتدأ لزوماً يمعناه تقد
ر قــد يتقــدم الخبــو ، وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد يلتــزم كــل مــن المبتــدأ والخبــر موقعــه األصــلي 

الحـد فيـه أن :"يقول سيبويه  ، على المبتدأ وله في ذلك أحوال ومواضع على ما سنعرف 
ومشــــنوء مــــن  ، تميمــــي أنــــا: وذلــــك قولــــك  ،وهــــذا عربــــي جيــــد  ، يكــــون االبتــــداء مقــــدماً 

  .")7(وَخز صفتك، اهللا  ورجل عبد ،)6(يشنؤك
تقـديم المبتـدأ علـى الخبـر  ويفهم من قول سيبويه السابق أن الرتبة بين المبتدأ والخبـر تفيـد

  .وأن الخبر قد يتقدم على المبتدأ
ويجـــوز تقـــديم الخبـــر علـــى " :مـــا ذهـــب إليـــه ســـيبوبه بقولـــه) المفصـــل(ولقـــد نقـــل صـــاحب 

تقـديم ى وقـد مـر بنـا أن مـا يـدعو إلـ ،)8("شنوء من يشنؤكمو  ،أنا  تميميّ : كقولك ،المبتدأ 

                                                                                                                                                 
  . الموقع أو المكان الذي يتخذه اللفظ في ثنايا التركيب الواقع فيه: المقصود بالرتبة) 1(
، وم���ا بع���دھا ،وش���رح اب���ن عقي���ل  2/701ش���رح المق���رب Qب���ن عص���فور، ت���أليف محم���د عل���ى ف���اخر، : انظ���ر) 2(
  .  170/ 1؛وشرح التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد ا@زھري1/227
  .170/ 2شرح المقرب ،Qبن عصفور ) 3(
  .1/227المصدر السابق و شرح ابن عقيل، : انظر) 4(
،سلسلة الدراسات ا@دبي�ة خصائص التركيب في ديوان إبراھيم الھوني ،،مركز جھاد الليبيين للدراسات التاريخية ) 5(

  .383م ،  2002واللغوية ،الطبعة الثالثة ، 
  ).شنأ:لسان العرب ،مادة :راجع(البغض ،أي مبغض من يبغضك ،.:الشناءة : مشنوء من يشنؤك ) 6(
  .2/127لسيبويه، .الكتاب ) 7(
  .  92/ 1شرح المفصل ،Qبن يعيش ،) 8(
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وهنـاك حـاالت يجـوز فيهـا ، اآلخـرجـزء تـأخير ال ىهو نفسه ما يـدعو إلـ، جزء من الكالم 
ويجــوز " :بقولــهوقــد حصــر ابــن مالــك أهــم هــذه الحــاالت ، أن يتقــدم الخبــر علــى المبتــدأ 

أو يقـرن بالفـاء أو بـأّال لفظـًا أو مـع ، تقديمه إن لم يـوهم ابتدائيـة الخبـر أو فاعليـة المبتـدأ 
أو ، أو شــبهه ، ر الشـأنأو لضـمي،  االبتــداءأو يكــون لمقـرون بـالم ،  االختيـارمعنـًى فـي 

 إجماعـاً ، فـي داره زيـد  :، ويجـوز نحـو إحـداهماأو شـرط أو مضـاف إلـى ، ألداة استفهام 
وعلـى هـذا يجـوز أن يتقـدم ، )1("وفي داره عبد هنـد عنـد األخفـش، في داره قيام زيد:وكذا، 

، زيــد فــي الــدار  :والمبتــدأ معرفــة كقولــك كــان الخبــر شــبه جملــة،  إذا، الخبــر علــى المبتــدأ
أو ، أو زيـد قـادم، قادم زيـد :نحو ، أو إذا ُأمن اللبس بين المبتدأ وخبره، أو زيد في الدار 

و ذلـك إذا ، فالح مهندس زيد أو زيد فالح مهندس :كقولك ، إذا تعدد الخبر لمبتدأ واحد 
  .على ما سنعرف)نعم و بئس(وكذلك في مخصوص ، )2(التقدم  منلم يوجد مانع 

ويتقـدم المبتـدأ مـا ، ومن أهم الحـاالت التـي يتـأخر فيهـا الخبـر وجوبـاً  :وباً تأخير الخبر وج
  :)3(يأتي
  :وتشمل، األلفاظ التي لها الصدارة منإذا كان المبتدأ  -1

  .َمن عندك؟:كقولك ،  االستفهامأسماء  -أ    
  .َمن يعمْل خيرًا يكافأ عليه: كقولك، أسماء الشرط  -ب    
  !ما أجمَل الربيعَ : ولككق، ما التعجبية  -ج    
  .كم كتبٍ  مفيدٍة بالمكتبة :كقولك ، كم الخبرية -د    
  .هي الدنيا تعطي وتمنعُ :كقولك ، ضمير الشأن -هـ    
  .لمصر هبُة النيل:كقولك، االبتداءما اقترن بالم  -و    

                                                 
: ؛انظ��ر 47ص  م،1967محم��د كام�ل برك��ات ،الق�اھرة ، :تحقي�ق ال��ك ،وتكمي�ل المقاص��د ،Qب�ن م ،تس�ھيل الفوائ��د) 1(

؛وش�رح التص�ريح عل�ى التوض�يح،  1/227،وم�ا بع�دھا ؛ وش�رح اب�ن عقي�ل ، 2/728شرح المق�رب ،Qب�ن عص�فور، 
  .، وما بعدھا 2/32،وھمع الھوامع للسيوطي ، 174/ 1لخالد ا@زھري ،

  .بعدھا ،وما  1/529النحو الوافي ،عباس حسن ،:انظر) 2(
،وم��ا بع��دھا ،وش��رح التص��ريح عل��ى  232/ 1؛وش��رح اب��ن عقي��ل  2/701ش��رح المق��رب،Qبن عص��فور ،:انظ��ر) 3(

  .،وما بعدھا 1/170التوضيح ،
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  .الذي يجتهد فله الفوز والنجاح:كقولك، الموصول المقترن خبره بالفاء -ز   
  .)1(}َوَما ُمَحمٌد ِإال َرُسوٌل  {:كقوله تعالى ، ا كان المبتدأ مقصورًا على الخبر إذ -2
  .والزهُر يبتسم، زيٌد نجح :تدأ نحوفاعلها يعود على المب، إذا كان الخبر جملة فعلية  -3
 :، نحــو قولــكالمبتــدأ بــالخبر  التــبسأو ، إذا تســاوى الركنــان فــي التعريــف أو التنكيــر -4

  .وأخي صديقي، وأفضل من خالد أفضل من علي، صديقي  صديقكَ 
كـُل عامـٍل فلـه : جملة يربطهـا بـه حـرف الفـاء نحـو وخبره، إذا كان المبتدأ يفيد العموم -5

  .، ويتقدم المبتدأهذا إلى غير ذلك من المواضع التي يتأخر فيها الخبر وجوباً ، جزاؤه 
ويتــأخر المبتــدأ مــا ، فيهـا الخبــر وجوبــاً  مـن أهــم الحــاالت التــي يتقــدم :تقــديم الخبــر وجوبــاً 

  :)2(يأتي
مثــل ،  االســتفهامكأســماء  ، إذا كــان الخبــر مــن األلفــاظ التــي لهــا الصــدارة فــي الكــالم -1

  .كيف الحال؟:ونحو قولك ، )3(}َمَتى َنْصُر اللِه  { :قوله تعالى
  :ومنه قول الشاعر

  )4(لُهُم َقد كاَن في ِغبَطٍة ِمثليوَكُ     َوأَيَن َأِخّالئي الذيَن َعِهدتـُُهم   

وهو معرف باإلضافة والتقديم هنا ) أخالء(اسم إستفهام خبر مقدم ، والمبتدأ ) أين(
  .)5(واجب، ألن اإلستفهام له الصدارة في الكالم

أي ، إنمـا سـاعُة الَعْمـرُ : مثـل وٕاالّ ، أو بما،  مانّ إإذا كان الخبر مقصورًا على المبتدأ ب -2
ــالع(خبــر مقــدم و)ســاعة(فكلمــة ، عمــر إال ســاعة ل مــا : مــا :ومثــل قولــك، مبتــدأ مــؤخر)رْم

وذلــك لقصــر الخبــر علــى ، اهللا :والمبتــدأ هــو، ناصــر المتقــدم :فــالخبر هــو، ناصــُر إال اهللا
  .المبتدأ بهاتين اآليتين

                                                 
  .144سورة آل عمران ،) 1(
  .المراجع السابقة:انظر) 2(
  .212البقرة ،) 3(
  .2/130ديوان الفرزدق للھواري،  )4(
  .1/65ا@صول في النحو، ) 5(
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دي عنــ:والمبتــدأ نكــرة مثــل قولــك، ظرفــًا أو جــارًا ومجــرورًا :إذا كــان الخبــر شــبه جملــة  -3
  .بها بتداءاإلولما صح ، ألنه لو تأخر الخبر لبقيت النكرة دون ُمسوغ ، ولي وطر، قلمٌ 
 ، في البيت صـاحبه:مثل قولك، ى الخبرإذا كان المبتدأ مشتمًال على ضمير يعود عل -4

) َعَلـى ُقلُـوبٍ ( :فقولـه تعـالى ، )1(} َأَفَال َيَتَدبُروَن اْلقُـْرَآَن َأْم َعَلـى ُقلُـوٍب َأْقَفاُلَهـا {:ونحو قوله تعالى 
  .وقد اشتمل على ضمير يعود على الخبر المقدم، مبتدأ مؤخر)َأْقَفاُلَها(و، خبر مقدم 

فــي ســعة األخــالق :كقــولهم، أن يكــون الخبــر مســتعمًال فــي كــالم جــار مجــرى المثــل  -5
فـــي ســـعة :(فقـــولهم ، فـــي كـــل واد بنـــو ســـعد  :ونحـــو قـــول بعـــض العـــرب، كنـــوز األرزاق

، مبتــدأ مــؤخر، )وبنــو ســعد، كنــوز األرزاق(  :وقـولهم، خبــر مقــدم )وفــي كــل واد، خـالقاأل
أو ، فـي ضـبطها  أو، إذ أن األمثال ال يجوز أن يـدخلها تغييـر مطلقـًا سـواء فـي حروفهـا 

  .)2(بل تبقى على ما هي عليه، في تركيب كلماتها 
هـو القيـاس ،  ، ووجـه التقـديم، وهنا عمـرو، َثم زيدٌ :نحو ، سم اإلشارة ظرفاً اأن يكون  -6

  .زيد هذا:وال يقال، هذا زيد:فإّنه يقال، على سائر اإلشارات
هللا : خير نحــو قولــك فــي التعجــبوال يفهــم بالتــأ، علــى مــا يفهــم بالتقــديم  أن يكــون داالً  -7

هــذا ، لــم يفهــم منــه معنــى التعجــب الــذي يفهــم بتقــديم الخبــر) درك(فلــو أخــر الخبــر ، درك 
  .)3(ر ذلك من المواضع التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ وجوباً إلى غي

                                                 
  . 25سورة محمد ،) 1(
  . 1/504؛والنحو الوافي ،لعباس حسن ،  725/  2شرح المقرب ،Qبن عصفور ،:انظر) 2(
  .386خصائص التراكيب في ديوان الھوني ،دراسة تحليلية في ضوء ا@ساليب اللغوية المعاصرة ، :انظر) 3(
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  املبحث الثاني

 تقديم 
ً
 وجوازا

ً
  :اخلرب على املبتدأ وجوبا

  

فحقـه التقــديم ، المبتــدأ محكـوم عليــه  ألن"األصـل عنــد النحـاة تقــديم المبتـدأ وتــأخير الخبـر 
  .)1("ليتحقق تعلقه فيكون حق الخبر التأخير ألنه محكوم به

اعلـــم أن :"يقـــول عبـــد القـــاهر ، )2( مـــن اللـــبسأُ فاألصـــل تـــأخير الخبـــر ويجـــوز تقديمـــه إذا 
ألنــه إذا لــم يعلــم مــا يخبــر عنــه لــم يســتفد مــن الخبــر ؛ مرتبــة الخبــر أن يكــون بعــد المبتــدأ 

 و )منطلــق زيــد( :ونقــول، وتكــون النيــة بــه التــأخير، ويجــوز تقديمــه علــى المبتــدأ ، شــيء
  .)3("ضربته ومنطلق مقدمين في اللفظ مؤخرين في النية فيكون، ) ضربته عمرو(

  :ويرى النحاة أن الترتيب بين المبتدأ والخبر له ثالثة أقسام 
  .فيتقدم المبتدأ ويؤخر الخبر ، قسم يجب فيه التزام األصل -1
 .فيتقدم الخبر ويؤخر المبتدأ ، قسم يجب فيه مخالفة األصل  -2
 .وتأخير المبتدأ أو تقديمه ، قسم يجوز فيه تقديم الخبر أو تأخيره  -3

وذهــب ، فــذهب البصــريون إلــى جــوازه ، وقــد اختلــف النحــاة فــي تقــديم الخبــر علــى المبتــدأ 
ألنـه يـؤدي إلـى تقـدم ضـمير ؛ يجـوز  إنمـا ال:واحتجـوا بقـولهم ، عـدم جـوازه  ىلإالكوفيون 

د ور ، )4(وال خــــالف أن رتبــــة ضــــمير االســــم أن يكــــون بعــــد ظــــاهره، االســــم علــــى ظــــاهره 
نــــه متــــأخر فــــي أفــــي اللفــــظ إال  إن الخبــــر وان كــــان مقــــدماً :البصــــريون حجــــتهم بقــــولهم 

  .)5(التقدير

                                                 
  .170/  1التصريح بمضمون التوضيح ،) 1(
تحقيق وتعلي�ق  شرح اhمام بھاء الدين بن عقيل على كتاب التسھيل Qبن مالك، ائد ،المساعد في تسھيل الفو:انظر ) 2(
  .220/  1م  ،  1984 -ھـ  1405محمد كامل بركات ،دار المدني للطباعة والنشر ،جدة .د ،
  .302/ 1المقتصد  ،) 3(
  .93،   92/  1شرح المفصل ، : انظر ) 4(
  .69،  68/  1اhنصاف في مسائل الخBف ، :انظر ) 5(
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واألرجــح مــا ذهــب إليــه البصــريون فيجــوز أن يتقــدم الخبــر علــى المبتــدأ ســواء أكــان الخبــر 
وجـــــاز تقديمـــــه لكثـــــرة ، وقـــــد جـــــاء ذلـــــك فـــــي كـــــالم العـــــرب وأشـــــعارها ، أم جملـــــة  مفـــــرداً 

أن يســتقبح أن  -رحمــه اهللا -وزعــم الخليــل :"يبويه عــن هــذا التقــديم يقــول ســ، )1(اســتعماله
كمــا تــؤخر وتقــدم ، علــى المبتــدأ  مبنيــاً  مقــدماً  وذاك إذا لــم تجعــل قائمــاً ، قــائم زيــد : تقــول 
، وكــان الحــد أن يكــون مقــدماً ، وعمــرو علــى ضــرب مرتفــع ، عمــرو  ضــرب زيــداً  :فتقــول

وهـذا عربـي جيـد  ،  أن يكون االبتـداء فيـه مقـدماً وكذلك هذا الحد فيه ،  ويكون زيد مؤخراً 
  .)2("وخّز صفتك، اهللا  ورجل عبد، ومشنوء من يشنؤك ، أنا  تميميّ :وذلك قولك ، 
حيث يمتنـع تقـديم المعمـول المرفـوع علـى ، يضم هذا الباب  عاماً  صدر ابن جني حكماً أو 

أ فلـم فأمـا خبـر المبتـد،  ليس فـي الـدنيا مرفـوع يجـوز تقديمـه علـى رافعـه:" فيقول ، عامله 
إنمـا الرافـع لـه المبتـدأ أو االبتـداء ، ن رافعه ليس المبتدأ وحـده يتقدم عندنا على رافعه ؛ أل

فهــذا ال ، حــدهما وهــو المبتــدأ أوٕانمــا تقــدم علــى ،  فلــم يتقــدم الخبــر عليهمــا معــاً ،  جميعــاً 
لك لـم يجـز تقديمـه ولـو كـان كـذ، ينتقض لكنه على قول أبي الحسن مرفوع باالبتداء وحده

")3(.  
ويجــوز تقديمــه إن لــم يــوهم :"وقــد حصــر ابــن مالــك حــاالت جــواز تقــديم الخبــر فــي قولــه 

، أو معنى فـي االختيـار  لفظاً الّ أو با، أو يقرن بالفاء ، أو فاعلية المبتدأ ، ابتدائية الخبر 
أو ، هام أو ألداة اســــتف، أو شــــبهه، أو لضــــمير الشــــأن ، أو يكــــن لمقــــرون بــــالم االبتــــداء 

وكـذا فـي داره قيـام ،  فـي داره زيـد إجماعـاً :ويجوز نحو ، حدهما أأو مضاف إلى ، شرط 
 .)4("وفي دارها عبد هند عند االخفش، زيد 
 

  

                                                 
  .92/ 1،وشرح المفصل ،  25، 24المفصل ، : انظر) 1(
  .127/  2الكتاب ، لسيبويه ، ) 2(
  . 385/  2الخصائص ، ) 3(
  . 300،   296/  1شرح التسھيل ، ) 4(
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  : تقديم الخبر وجوباً : أوالً 

  :دم شبه جملة والمبتدأ مؤخر نكرةالخبر مق -أ

  :قال الفرزدق 
  َلُهــم َعــَدٌد فــي قَــوِمِهم شــاِفُع الَحَصــى

ــــهُ َعلَ  ــــُل َعزَم َــــنُقُض الّلي   يهــــا امــــُرٌؤ ال ي
ــــــــــهِ  ــــــــــهُ  َفِلّل ــــــــــت َيميُن ــــــــــد َأَجّن   أرٌض َق

  

ــــُر األصــــارِمِ    ــــَن األنعــــاِم َغي ــــٌر ِم   )1(َوَدث
  )2(َوال يُـــدِرُك الحاجـــاِت إالّ َحميُمهـــا
  )3(وَكـــاَن ِبهـــا يُنكـــى الَعـــدو الُمـــراِجمُ 

  

مبتـــدأ مـــؤخر ، ) عـــدد(و، فـــي البيـــت األول خبـــر مقـــدم شـــبه جملـــة جـــار ومجـــرور ) لهـــم(
والخبـر شـبه ، وواجب تقديم الخبر على المبتدأ في هذه الحالة ألنها نكرة غيـر مخصصـة 

  .)4() عند زيٍد َنِمَره (و، ) في الدار رجٌل (نحو  ، جملة 
ممـا سـوغ تقـديم الخبـر ، نكرة غير مخصصة ) امرؤ(في البيت الثاني خبر مقدم وعليها (

  .على المبتدأ  وجوباً 
مبتـدأ مـؤخر ) أرٌض (جـار ومجـرور و، ) شـبه جملـة (فـي البيـت الثالـث خبـر مقـدم  )لّلِه (

والخبـر شـبه ، واجب تقديم الخبر على المبتدأ فـي هـذه الحالـة ألنهـا نكـرة غيـر مخصصـة 
  .جملة 

  :ومنه قول الشاعر ، خصصت النكرة فجوز النحاة تقديم الخبر عليها  إذا أما
  )5( قَليُل إذا اعَتل الَبخيُل اعِتالُلها   ها  َلُه راَحٌة بَيضاُء يَندى بَنانُ 

مخصصــة ألنهــا موصــوفة  بـــ ) راحــة (والنكــرة ، مبتــدأ مــؤخر ) راحــة(مقــدم و) لــه(فــالخبر 
  ) .له بيضاءٌ  راحةٌ :( ويجوز تقديم الخبر عليها  فنقول ، ) بيضاء (

                                                 
  .513/  2الديوان ،شرح النياق القليلة اللبن ، :صارم ا@) 1(
ب��المرء الحم�يم ،أي الس��يد  إQاللي��ل بعزم�ه ،والحاج��ات Q ت�درك ان�ه ك��ان يمتط�ي تل��ك الني�اق ،ويجت��از بھ�ا  :يق�ول ) 2(

  . 477/  2الديوان،  شرح صاحب العزم ،
  .468/  2الديوان ، شرح ) 3(
  .217،  216/ 1شرح ابن عقيل ، : انظر ) 4(
  .284/ 2الديوان ، شرح ) 5(
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  :الخبر شبه جملة جار ومجرور متقدم والمبتدأ معرفة مؤخر جوازاً  -ب

  :مثاله في الديوان قول الشاعرو 
ـــــماِء َعلـــــى الثريّـــــا لَنـــــا َقَمـــــُر الس  
ـــــُه َوَرقٌ  ـــــال َفوَق ـــــُه ِظ ـــــَب الّل   فَأعَق
  َلهــــا َهــــَزٌم َوســــَط البُـيُــــوِت َكأنــــهُ 

  

  )1(َوَنحـُن اَألكثـَـُروَن َحصـًى َوغابــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   )1(َوغاب
  )2(ِمنهــــا ِبَكفيــــَك الــــريُش والَثَمــــرُ 

َصـــــــــــريحيٌة ال َتحـــــــــــرُم اللحـــــــــــَم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   )3(جادي

  

مضــافة  معرفــة، مبتــدأ مــؤخر ) قمــر(فــي البيــت األول خبــر مقــدم جــار ومجــرور و) لنــا( 
ـــة جـــار  فـــي البيـــت) فيـــه (و , ) الســـماء(إلـــى المعـــرف بـــأل  ـــاني خبـــر مقـــدم شـــبه جمل الث

  .مبتدأ مؤخر معرفة محلى بأل ) الريش (و  ،ومجرور 
) هــزم (مجــرور وجــار و  وهــو شــبه جملــة أيضــاً ) لهــا( أمــا فــي البيــت الثالــث فكــان الخبــر

وقـد جـوز ، ) وسـط(إلى ظرف المكـان ) هزم(أي بإضافة ، مبتدأ مؤخر معرف باإلضافة 
  )4(لشعر الفرزدق وجاء موافقاً ، النحاة  تقديم الخبر في هذا النمط 

  :لمبتدأ معرفة والخبر مقدم جوازاً ا :ثانياً 

  :قال الشاعر 
  أَيَن ُمنـاخي بَعـدَُكم َسـوَف يَلَتقـي

ــــال مَتنــــيَكيــــَف الســــَدما يـَت   َمُة بَع
  

ــِه الركــُب ِمــن َنجــٍد َوَأهــِل الَمواســمِ      )5( ِب
  )6( َوتـَرَكــــــــــــــــــــِت َقلبــــــــــــــــــــي األَيَهــــــــــــــــــــمِ 

  

مبتـدأ مـؤخر ) منـاخي (و، في البيت األول اسم استفهام فـي محـل رفـع خبـر مقـدم  )أين( 
( و، في محل رفـع خبـر مقـدم في البيت الثاني اسم استفهام أيضاً ) كيف (و، وهو معرفة 

                                                 
  . 168/  1الرماح والسيوف المشھورة ، ديوان الفرزدق ، :العدد ،الغاب : الحصى) 1(

  .  315/   1الديوان ، شرح ) 2(
  .  638/  2الطالب ، الديوان  : اhبل المنسوبة ، الجادي: الصوت الشديد ،الصريحية :الھزم ) 3(
  .  86/  1،  والمقرب ،Qبن عصفور ،  124شرح قطر الندى ، :انظر ) 4(
  . 441/  2الديوان ، شرح ) 5(

  . 499/  2ديوان ،  المصاب بمس في عقله ،ال: يھم ا@) 6(



 - 117  -

ٕان وقـع و ، إذا وقـع بعـد اسـم االسـتفهام معرفـة فهـي خبـر أو مبتـدأ  ،مبتـدأ مـؤخر )السالمة
  .)1( )َمن َأٌب َلَك ؟   (بعدها  نكرة فهي مبتدأ نحو

  .)2(ويجب تقديم الخبر على المبتدأ إن كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر 
  :قديم والتأخير كقوله وفقد ما يوجب التقديم جاز الت، من اللبس أُ وٕاذا 

  )3(والشمُس ُمشرَِقٌة وَُكل ِهاللِ       إن السماَء لَنا َعليَك ُنُجوُمها

 ).ها عليك جومُ نُ (يجوز فيه 

                                                 
  .،الباب الرابع   607مغني اللبيب ،: انظر ) 1(
منش�ورات وزاره الثقاف�ة  –تأليف الدكتورة خديجة الحديثي , موقف النحاة من اQحتجاج بالحديث الشريف : انظر ) 2(

  .253، )م 1981 -ھـ 265( سلسلة دراسات , دار الرشيد للنشر , واhعBم 
  .329/  2الديوان ، شرح ) 3(
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 املبحث الثالث

 
ً
  حذف املبتدأ واخلرب جوازا

ً
  :أو وجوبا

  

أو وال يحــذف إال بــدليل يقتضــيه المعنــى  –كمــا يــرى النحــاة  –األصــل فــي الكــالم الــذكر 
 ،)1(وســواء تــدل عليــه قرينــة لفظيــة أم تــدل عليــه قرينــة المقــام تقتضــيه الصــناعة النحويــة ،

قطــف الشــيء مــن :الحــذف" :القطــف ،قــال: عنــد الخليــل) الحــذف( ومــن معــاني مصــطلح
وفســـر الفـــارابي الحـــذف باإلســـقاط ،وذلـــك  ،)2("الطـــرف ،كمـــا يحـــذف طـــرف ذنـــب الشـــاة 

والحـذف نقـيض الزيـادة ،وكالهمـا ظـاهرة لسـانية  ،)3("أي أسـقطه وحـذف الحـرف ،" :بقوله
يجــنح فــي كالمــه  -طبقــا لقــانون الجهــد األقــل  –ن المــتكلم أل عامــة ،وٕانمــا يقــع الحــذف ؛

  .والحذف نوع من المجاز إلى حذف العناصر المكررة التي يمكن فهمها من السياق ،
نه قد يعرض لبنـاء إث ستعمالية ،حيحد المطالب االأوالحذف في بناء الجملة العربية هو 

وذلـك ال يتـأتى إال عنـدما  حد العناصر المكونـة لهـذا البنـاء،أالجملة المنطوقة ،أن يحذف 
 ،)4(تكــون عناصــر البنــاء الموجــودة مغنيــة فــي الداللــة ،كافيــة فــي أداء المعنــى المطلــوب

 ،)6(ووصـفه ابـن فـارس مـن شـجاعتها، ،)5(والحذف باب واسع في العربيـة عـده ابـن جنـي 
وجــرى فيهـا  فــي كــل  ،كبيـراً  أنـه مــن سـنن العربيــة ،وقـد توســعت اللغـة فــي الحـذف توســعاً ب

                                                 
 -ھ��ـ 1422فاض��ل ص��الح الس��امرائي ،الطبع��ة ا@ول��ى ،دار الفك��ر ،.تأليفھ��ا وأقس��امھا، د الجمل��ة العربي��ة ،:انظ��ر) 1(

  .75م ، 2002
مھ��دي المخزوم�ي ،وإب��راھيم الس��امرائي :تحقي�ق حم�د الفراھي��دي ،معج�م عرب��ي ،عربي،أكت�اب الع��ين للخلي�ل ب��ن ) 2(

  .الحاء والذال والفاء ،باب 202، 3/201،مكتبة دار الھBل ،مج 
احم�د مخت�ار عم�ر ،ومراجع�ة إب�راھيم أن�يس ،الھيئ�ة : تحقي�ق ديوان ا@دب ،ت�أليف الف�ارابي إس�حاق ب�ن إب�راھيم ،) 3(

  . 2/365م ، 1975طبعة  العامة لشؤون المطابع ا@ميرية ،
  . 259بناء الجملة العربية ،: انظر) 4(
  . 2/360الخصائص،:انظر) 5(
مص�طفى :  تحقيق ، ) ھـ   345ت ( بي في فقه اللغة وسنن الحرب في كB منھا ، @حمد بن فارس الصاح :انظر ) 6(

  .337،م 1964بدران ، بيروت .الشويمي ، مطابع أ
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فقـد حـذفت العـرب ، الجملـة والمفـرد والحـرف والحركـة ،ولـيس شـيء مـن ذلـك "أنواع الكلم 
  .)1("إال عن دليل عليه ،وٕاال كان فيه ضرب من تكلم علم الغيب في معرفته

 فقـد بحثـوا الحـذف مـن حيـث جـوازه أو عدمـه، ،ييني الحـذف عنايـة فائقـة مـن النحـو لقد لق
إذا دل عليهـا دليـل إذ يمتنع عندهم حذف العمد ،وهي العناصر اإلسـنادية فـي الجملـة إال 

واهــم هــذه  وشــرحها فــي المغنــي، ،وقــد أجمــل ابــن هشــام شــروط الحــذف .حــالي أو مقــالي
أي ال يعــرف  ،ذوف،أو دليـل صـناعيوجـود دليـل حـالي أو مقـالي مطـابق للمحـ" :الشـروط

  .)2(إال من جهة الصناعة النحوية
  :حذف المبتدأ  :أوالً 

تعــددت صــور حــذف المبتــدأ فــي شــعر الفــرزدق ، بتعــدد األغــراض الشــعرية لديــه ،وكــان 
لهــــذا الحــــذف قيمــــة فائقــــة فــــي تركيــــب الجملــــة ، إذ أســــهم فــــي تصــــفية العبــــارة ،وترويــــق 

عـــن االختصـــار  رائن عليهـــا ، فضـــالً األســـلوب ،فـــي ألفـــاظ يفـــاد معناهـــا بـــدونها لداللـــة القـــ
أدخــل فــي وبالغــة األبيــات ،الســيما انــه مــن فرســان الشــعراء ،ممــا يجعــل كالمــه  البــديع ،

 وأحســن بســرائر الــنفس ،حيــث يكــون التعويــل فيــه علــى العقــل فــي إدراك الداللــة ، ،القلــب
فداللــة  لــذكره ،حيــث يكــون التعويــل علــى اللفــظ المــذكور ، ممــا يثيــر الفكــر والحــس خالفــاً 

  :  ويضم هذا النمط صورتين . )3(العقل أقوى من داللة اللفظ
  : الصورة األولى 

  :الحذف جوازًا  - أ

  :المبتدأ جوازًا في الديوان في مائة وثمانية مواضع ، منها قوله ورد ذكر 
  )4( ِإذا َشِخَصت نَفُس الَجباُن ِمَن الُرعبِ      َمصاليُت ِعنَد الَروِع في ُكل َموِطٍن  

                                                 
  . 2/360الخصائص ،) 1(
  .وما بعدھا 76الجملة العربية ، :،وللمزيد ،انظر 2/156المغني ،) 2(
محم��د محم��د أب��و موس��ى ، مكتب��ة وھب��ة ، . مس��ائل عل��م المع��اني ، د خص��ائص التراكي��ب ،دراس��ة تحليلي��ة ل: انظ��ر) 3(

  .161،  160م ، 1996 -ھـ  1416القاھرة ، الطبعة الرابعة، 
، دار ومكتب��ة  ص��Bح ال��دين الھ��واري . ل��ديوان ، دا Bت ، الج��ريء الماض��ي ف��ي ا@م��ور ،جم��ع مص��: مص��اليت ) 4(

  .  90/ 1،  2007الھBل ، بيروت ، 
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  :وقوله 
  )1( َأَغر تَنَصدُِع الظَلماُء َعن َقَمٍر       َبدٍر ِإذا ما َبدا َيسَتغِرُق الَقَمرا

  :وقوله
  )2( َقرٌم يُبارى َشماطيُط الّرياِح بِه      َحتى تـََقطَع أَنفاساً َوما فـََترا

ألول لـــم يـــذكر المبتـــدأ فـــي النصـــوص الســـابقة لداللـــة قرينـــة الســـياق عليـــه ، ففـــي البيـــت ا
 ،) َأغــــر (، والخبــــر فــــي البيــــت الثــــاني ) هــــم(والمبتــــدأ محــــذوف تقــــديره ) مصــــاليتٌ (الخبــــر

والمبتـدأ محـذوف ) قـرمٌ (، أما الخبـر فـي البيـت الثالـث  فهـو ) هو(والمبتدأ محذوف تقديره 
  ) . هو(تقديره 

  كهذا باب يكون فيه المبتدأ مضمرًا ،ويكون المبني عليه مظهرًا ،وذل: "يقول سيبويه
وربـّي كأّنـك  عبـد اهللا: صار آية لك على معرفة الشـخص فقلـتأّنك رأيت صورة شخص ف

  .)3( "أو هذا عبد اهللا ذلك عبد اهللا: قلت
. )4(يحـــذف المبتـــدأ ويضـــمر إذا تقـــدم مـــن ذكـــره مـــا يعلمـــه الســـامع " :ويقـــول ابـــن الســـراج

  .وأبيات الشاعر متفقة وآراء النحاة 
  :الحذف وجوبًا  -  ب

فـــي ) بـــئس( أو) نعـــم (ذوفًا وجوبـــًا فـــي الـــديوان لكـــون الخبـــر مخصـــوص جـــاء المبتـــدأ محـــ
  :تسعة عشر موضعًا ، ومنها قوله 

  )5(نِعَم أَبو اَألضياِف في الَمحِل غاِلٌب       ِإذا لَِبَس الغادي َيَديِه ِمَن الَبردِ 

  :وقوله 
  )6( الجاُر عاِمرُ لَِبئَس ُمناُخ الَضيُف وَ      َلَعمري َوما ُعمري َعَلي ِبَهيٍن   

                                                 
  .  509/  1الفرزدق ، إيليا الحاوي ، الشركة العالمية للكتاب ،الطبعة الثانية ،  شرح ديوان) 1(
  .  372/  1المصدر نفسه ، ) 2(
  .  129/ 4، وانظر ، المقتضب ،  130/  2الكتاب ، ) 3(
  .  94/  1شرح المفصل ، : ، وانظر  75/ 1ا@صول في النحو، ) 4(
  .  174/  1 صBح الدين الھواري ،. الديوان ، د ) 5(
  .281/ 1صBح الدين الھواري ، . ، د  أبركھا ، الديوان: وقد أناخ فBن ناقته  موضع أناخته ،: ُمناخ الضيف) 6(
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مخصـــوص بالمـــدح مرفـــوع ، وهـــو خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف ) غالـــب(فقولـــه فـــي البيـــت األول 
 خبـر لمبتـدأ محـذوف تقـديره أيضـاً ) عـامر(وفي البيت الثـاني  ،) هو غالب( وجوبًا تقديره 

، ومـا ورد فـي الـديوان متفـق ورأي )1(وحذف المبتـدأ هنـا واجـب عنـد النحـاة ) . هو عامر(
  .النحاة 
  :حذف الخبر: ثانيًا 

  :الحذف جوازاً  - أ

وورد الخبــر محــذوفًا جــوازًا فــي الــديوان فــي  يحــذف الخبــر جــوازًا إذا دل عليــه دليــل ،
  : ثالثة وستين موضعًا ، ومنها قوله 

  )2(ِمنها الَثرى َوَحصى قَيٍس ِإذا ُحِسَبت       َوالضارِبوَن ِإذا ما ِاغَروَرَق الَبَصرُ 

  :وقوله 
  )3( لَنا َقَمراها َوالُنجوُم الَطواِلعُ      اِق الَسماِء َعَليُكُم   َأَخذنا بِآف

، وفـــي ) منهـــا حصــى قــيس ،ومنهــا الضــاربون:(فــي البيــت األول الخبــر محــذوف تقــديره 
والــدليل علــى حــذف  ،)لنــا النجــوم الطوالــع : (تقــديره  البيــت الثــاني الخبــر محــذوف أيضــاً 

فـي أول الكـالم ،أجـاز النحـاة حـذف الخبـر فـي  الخبر في النصين وجود الجـار والمجـرور
 يــدٌ زَ : ، أبــي  يــدٌ زَ : ثــم تقــول " :)5(فقــال ســيبويه . )4(ودل عليــه دليــل الكــالم،إذا كــان متعلقــاً 

  ".فأحسن إليه وأكرمُه  ه ،فيمن أوصي بِ 
  .ًا مع النصوص الواردة في الديوانمتفق )6(وقد جاء رأي النحاة

 :الحذف وجوباً  -  ب

  :ًا وجوبًا في الديوان على وفق النمطين اآلتيين جاء الخبر محذوف
   :بعد المبتدأ الذي هو قسم صريح -1

                                                 
  . 39، وھمع الھوامع ،  103/ 1، وشرح الكافية ،  46،  45تسھيل الفوائد ، ) 1(
  . 313/  1ري ، الھوا. عديدھا ،اغرورق ، امت� بالدموع ، الديوان ، د: حصى قيس ) 2(
  . 433/  1المصدر نفسه ، ) 3(
  .220/ 1، وأوضح المسالك ، 630/  2مغني اللبيب ،: ، وانظر  25المفصل ، ) 4(
  .141،  144/  1الكتاب ، ) 5(
  .344،  343،  القرآنمعاني ) 6(
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ورد الخبر محذوفًا وجوبًا في الديوان بعد المبتدأ الذي هـو قسـم صـريح فـي سـبعة وثالثـين 
  :موضعًا ،ومنها قوله 

  )1(لبِ َلَعمري َلَقد َأوفى َوزاَد َوفاُؤُه       َعلى ُكل جاٍر جاُر آِل الُمهَ 
  :وقوله 

  )2( َلَعمري لَِئن َمرواَن َسهَل حاَجتي       َوَفك ِوثاقي َعن َطريٍد ُمَشردِ 
وقــد أشــار  ،)يمينــي أو قســمي(ف وجوبــًا تقــديره وخبــره محــذو  ،)عمــر(فالمبتــدأ فــي البيتــين 

 وفيــه معنــى القســم ، ،هــذا بــاب مــا عمــل بعضــه فــي بعــض:"قــالســيبويه إلــى هــذا الــنمط ف
 المقســــــم لعمــــــر اهللا: اهللا ألفعلــــــن ،كأنــــــه قــــــال  وأيــــــمُ  لعمــــــر اهللا ألفعلــــــن ،: قولــــــك  وذلـــــك

  .ورأي سيبويه متفق مع نصوص الديوان  ،)3("....به
  :)لوال(عد المبتدأ الواقع بعد ب -2

  :جاء هذا النمط في الديوان خمس عشرة مرة ، ومنها قوله 
  )4(ُسِبَرت ظَلت َجوانُِبها َتغليَوَلوال َحياٌء زِدَت رَأَسَك َهزَمًة       ِإذا 

  :وقوله 
  )5(َقالِئَد ذي ُعرٍة ُمنَضجِ         ِابُن َأسماَء قـَلدُتُكم  فـََلوال

  :وقوله 
  )6( ِبِهم ِمن َيِد الَحّجاِج َأظفاُر ُمغِربِ   َليماُن الَخليَفُة َحلَقت    َوَلوال سُ 

، )كــائٌن أو موجــود(وجوبــًا تقــديره  محــذوفوالخبــر  مبتــدأ ،) ســليمانُ (و) ابــنُ (و) حيــاءٌ (فـــ 
ين كثــر اســتعمالهم إيــاه فـــي يحــذف الخبــر بعـــد لــوال ، ولكــن هــذا حــذف حـــ: "قــال ســيبويه

  .)7("الكالم
                                                 

  .91/  1الھواري ، .الديوان ، د) 1(
  .180/ 1الھواري ، . الديوان ، د) 2(
  .43/ 2ھمع الھوامع ، : ، وانظر  502/  3الكتاب ، ) 3(
  .316/ 2قيس عمقھا بالمسبار ، شرح الديوان ، :الشق، سبرت : الھزمة) 4(
 ال�ذي أض�ناه داؤه ،:الجرب ، المنضج :ألبستكم العقود وھنا القصائد ، العرة :قلدتكم عبد هللا بن الزبير ،:ابن أسماء) 5(

  . 1/199شرح الديوان ، 
الھ�واري، . ھلك�وا، ال�ديوان ، د: اء طائر وھمي ،كان العرب يعتقدون بوج�وده ، حلق�ت بھ�م أظفارھ�االعنق:المغرب) 6(
1 /92.  
  . 84/  1، والمقرب ،  29، والمفصل ،  75/ 1ا@صول في النحو ، : ، وانظر  129/ 2الكتاب ، ) 7(
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، وهــي حــرف امتنــاع )1( )ال(و) لــو(وقيــل أنهــا مركبــة مــن  مــن الحــروف المهملــة ،) لــوال(
  .)2(لوجود كما يراه النحاة

سـماء ، وامتنـع دخولهـا علـى األفعـال لشرط اختصت باألوتقع للشرط وغيره ، فان وقعت ل
ويبـدو ،  )3(يجـب تأويلـه األفعـال، كما في النصوص السابقة ، ومـا ورد مـن دخولهـا علـى 

، ألّن لــه ر مــن حــذف المبتــدأ علــى حســاب الخبــرمــن النصــوص الســابقة أن الشــاعر أكثــ
ويضـفي علـى بنيتهـا  لطيفـة ، اً عميقـة ،وأسـرار  يـاً في إكساب الجملة االسمية معان اً كبير  اً ثر أ

 إيجــازًا بليغــًا وبــديعًا ، ويعــد مــن ركــائز بالغــة العربيــة ، يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني مبينــاً 
ف المأخــذ عجيــب األمــر هــو بــاب دقيــق المســلك لطيــ: " أهميــة الحــذف البالغيــة والدالليــة

ادة أزيــد ، والصــمت عــن اإلفــتــرى بــه تــرك الــذكر أفصــح مــن الــذكر ، فأّنــكشــبيه بالســحر
وأشــار  ،)4("لإلفــادة ،وتجــدك انطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق ،وأتــم مــا تكــون بيانــًا إذا لــم تــبن

  .)5("ألّن النفس تذهب فيه كل مذهب:"الرماني إلى ذلك بقوله

وٕان حـــذف المبتـــدأ فـــي شـــعر الشـــاعر هـــو لطلـــب االختصـــار ، وتحصـــيل المعنـــى الكثيـــر 
البـد لـه مـن قرينـة تـدل علـى المحـذوف ، تفهـم مـن باللفظ القليل ،ألنـه المحـور والعمـدة ، و 

حـــدهما لآلخـــر ، ألنهمـــا أألّن الصـــياغة والتركيـــب ، يســـتوجبان اســـتدعاء  ؛ســـياق الكـــالم 
  . عمدتا الجملة االسمية 

                                                 
  . 123ر الشروق ، جدة ، عبد الفتاح إسماعيل ، دا. د:  تحقيق معاني الحروف ، للرماني النحوي ، ) 1(
محم�د عب��د الخ�الق عظيم�ة ، ع�الم الكت��ب ، :  تحقي�ق المقتض��ب للمب�رد ، : ، وانظ�ر  129/ 2الكت�اب ، لس�يبويه ، ) 2(

  . 76/  3بيروت ، 
 6عبد العال سالم مكرم ، عالم الكت�ب، :  تحقيق رضي الدين النحوي ، : الكافية في النحو ، Qبن الحاجب ، شرح ) 3(
 /16 .  
  . 146دQئل اhعجاز ، ) 4(
، للرم��اني  الق��رآن، @ب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن عيس��ى ، ض��من ث��Bث رس��ائل ف��ي إعج��از  الق��رآنالنك��ت ف��ي إعج��از ) 5(

محم�د خل�ف هللا احم�د ، وال�دكتور ، محم�د زغل�ول س�Bم ، الطبع�ة الرابع�ة ، دار :  تحقي�ق والجرج�اني ،  والخطابي ،
  . 77،  76المعارف ، 
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  املبحث الرابع 

  :تعدد اخلرب

، كفـــل النظـــام اللغـــوي لعـــدد مـــن الوظـــائف النحويـــة أن يتعـــدد الخبـــر فـــي الجملـــة الواحـــدة 
والمقصود بالتعدد هنـا أن يكـون ، يتعدد إلى حد معين وبعضها يتعدد بال تحديد وبعضها 

فهــذه توجــد فــي كــل وظيفــة ، بغيــر وســيلة التشــريك بواســطة حــرف العطــف بطبيعــة الحــال 
فقــد علــل النحــاة جــواز ، )1(ن شــرط التعــدد عــدم االقتــران بالعــاطفوأل ؛نحويــة تتقبــل ذلــك 

 ،)2(والشــيء الواحــد قــد يحكــم عليــه بأحكــام متعــددة، تعــدد الخبــر بأنــه حكــم علــى المبتــدأ 
كمــا فــي ) بانــت ســعاد(ويتفـق ابــن هشــام مــع مــن يجيــزون تعــدد الخبــر فــي شــرحه لقصــيدة 

خبـر لهـذا المبتـدأ ) كاتـبٌ (و) شـاعٌر ( وكـل مـن، مبتـدأ ) زيـدٌ (فــ  )زيٌد شاعٌر كاتـٌب ( نحو
وقــد يحكــم علــى الشــيء ،  أن الخبــر حكــم علــى المبتــدأ ووأســاس تجــويز تعــدد الخبــر هــ، 

فيقـول ، خبـر فهـو يقـدر مبتـدأ للخبـر الثـانيأما مـن يمنـع تعـدد ال، )3(الواحد بأكثر من حكم
علـى أنهمـا جملتـان اسـميتان لكـل منهمـا ، )وهـو كاتـٌب ، زيٌد شاعٌر (  :في المثال السابق
سـواء ، نعـوتيه الجمهور الجواز كما فـي الوعل، واألرجح في أقوالهم ، )4(مبتدؤها وخبرها 

منهمـا  أم كـان الخبـر مركبـاً ، أم مـن قسـم الجمـل ، من قسم المفرد  أكان الخبران فصاعداً 
يـّدعي تقـدير مبتـدأ آخـر  –وكثيـر مـن المغاربـة ، كـابن عصـفور –والمانع لجواز التعدد ، 
، ولم يأت النحاة على ذكـر تعـدد الخبـر إذا حـذف المبتـدأ ، )5(أو أن الباقي صفة للخبر، 
وقـــد ورد فـــي ديـــوان  .مطلـــق فـــي حالـــة الـــذكر كمـــا فـــي النعـــتهم حكمـــوا بـــالجواز الولكـــن، 

  :لذلك في قوله  الفرزدق ما جاء مطابقاً 
  )6( َونـَّفاَحٌة يَغني ِبها َمن يُواِصٌله      َيداُه َيٌد َسيٌف يُعاُذ ِبِعزها  

                                                 
  . 57محمد حماسة عبد اللطيف ،  .ء الجملة العربية ، د بنا:انظر) 1(
  .2/53، وھمع الھوامع ،  137/ 1  ،  وارتشاف الضرب ، 582/  1التصريح بمضمون التوضيح ،  :انظر) 2(
  . 66،  والجملة اQسمية عند ابن ھشام ،   208،  54انظر شرح قصيدة كعب بن زھير ، ) 3(
  . 65،  م 1971 -ھـ  1391أميرة علي توفيق ، مطبعة الجيزة العامة ،. د ابن ھشام ،الجملة اQسمية عند : انظر) 4(
  . 366/ 1شرح الجمل ، :انظر ) 5(
  . 241/  2الديوان ،   شرحانه يقاتل ويھب ، : يقول ) 6(
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  :وقوله
  )1(اّلذي َقد َتَحمال ِبطاَعِتِه ِعندَ      َقِوي َأميٌن البِن يُوُسَف ُمجِزٌئ  

  :وقوله 
  )2( َتُحل ِبراميها ُعُقوَد الَتماِئمِ    َوَشهباُء ِمهياٌف َشديٌد َضريُرها   

أي أنـه ، ) سـيف(وخبـره الثـاني ، ) يـد(وخبـره األول ، ) يـداه (والمبتدأ في البيت األول هـو
، ) هـو(ن المبتـدأ وكـذلك فـي البيـت الثـاني كـا، ) ويـداه سـيف ، يـداه يـد ( :يصح أن نقول

، ) هـو قـوي أمـيٌن مجــزئ ( أن نقـول  ويصـح أيضــاً ، ) مجـزئ ، أمـين  ،قـوي ( واألخبـار 
فالمبتدأ واحد واألخبـار متعـددة  ،)هو مجزٌئ  ،هو أميٌن  ،هو قوي ( وكذلك يمكننا القول 

 ، )، شــديد ضــريرهامهيــاف ، شــهباء (واألخبــار ، )هــي (فــي البيــت الثالــث فالمبتــدأ  أمــا، 
ألنـه عنـدما أجـاز  ،بقة مـن تعـدد للخبـر والمبتـدأ واحـديصح فيها ما صح في األبيات السـا
نــه يمكــن أن يكــون فــي أفهــم يقصــدون بهــذا التعــدد ، النحويــون تعــدد الخبــر للمبتــدأ الواحــد 

ومنـه قولـه ) خالـد شـاعر نـاثر( و) هنـد طالبـة موظفـة (كمـا لـو قيـل ،  اللفـظ والمعنـى معـاً 
لفـظ فقـط كما يمكـن أن يكـون فـي ال ،  )3(} ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ  *اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد  َوُهوَ { : تعالى

ومحـور ، ألنهمـا بمعنـى خبـر واحـد  ، )الرماُن حلٌو حـامٌض ( :دون المعنى ؛ كما لو قيل
كـان التعـدد  معـاً  -أو األخبار  -على الخبرين   التفرقة بينهما أن المبتدأ إذا كان مشتمالً 

على طرف من كل منهمـا كـان التعـدد فـي اللفـظ  أما إذا كان مشتمالً  ،في اللفظ والمعنى 
ولكـن يجمـع ،  وال حامضـًا خالصـاً  ، لـيس حلـوًا خالصـًا  –كمـا نـرى  –فالرمان ، فحسب 

  .)4(في آن واحد بين هذين الطعمين معاً 
  :على وجهين هذه الظاهرة  مفسراً  ،)5(أجاز سيبويه تعدد األخبار للمبتدأ الواحد

  .بأكثر من خبر يجمعهم مبتدأ واحد يتصف به ، إن المتحدث يريد اإلخبار : األول 
                                                 

  . 297/ 2الديوان ،   شرح، ) الحجاج الثقفي( ابن يوسف ) 1(
  . 517/  2ضررھا ،  الديوان ، :العطشى ،  ضريرھا ا@رض البيضاء ،  المھياف : الشھباء ) 2(
  . 14البروج ،  ) 3(
  . 66علي أبو المكارم ،  . انظر الجملة اQسمية ،  د ) 4(
  . 88،   86،   83/  2الكتاب ،  :انظر ) 5(
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  .فال يكون للمبتدأ أكثر من خبر  ،مبتدأ الخبر اآلخر محذوف : الثاني 
 بينما خالفهم ابـن عصـفور ، )1(فقد اخذ به كثير من نحاة العرب، أما التفسير األول  -1

 ،ولكنـه فـي المقـرب ، )2("والبـاقي صـفة ، إن األول خبـر " ذكر ف ، في كتابه شرح الجمل
غيـر ، " مـن معنـى خبـر واحـد  .....أن يكـون الخبـران"  وافق سيبويه ومـن تابعـه مشـترطاً 

بحيـث  ،ومعنـى  ن تعـدد الخبـر لفظـاً ، فـإأن تعدد األخبار لكل منهـا لـه خواصـه وأحكامـه 
اْلَغُفــوُر اْلــَوُدوُد ُذو اْلَعــْرِش اْلَمِجيــُد َفعــاٌل ِلَمــا ُيِريــُد  َوُهــوَ { لآلخــر نحــو  اً يكــون كــل واحــد منهــا مخالفــ

ومــا بعــده علــى الخبــر األول ، نــه يجــوز فيــه عطــف الخبــر الثــانيأع حكــم هــذا النــو  ، )3(}
ده فعنـد إثباتـه يعـرب مـا بعـ، أو حذفـه، عطف مناسب فيصح إثبات حـرف العطـف بحرف

ن مــــا بعــــد الخبــــر األول هــــو خبــــر فــــي المعنــــى مــــع أ، علــــى الخبــــر األول دائمــــاً  معطوفـــاً 
أمـا عنـد حـذف الحـرف العـاطف فيسـمى  ،  ولكن ال نسميه عنـد اإلعـراب خبـراً ، والتقدير 

  .)4(ويعرب خبراً ،  خبراً : اللفظ المتعدد 
ن المبتـــدأ فــي هـــذه أل والواقــع أن ابــن هشـــام ال يعتبــر هـــذا القســم مـــن بــاب تعـــدد الخبــر ؛

ومـــن هـــذا القســـم قـــول الشــــاعر  ، )5(و أكثـــر لكـــل منهمـــا خبـــرهالحالـــة فـــي قـــوة مبتـــدأين أ
  :الفرزدق 

  )6( َأواخَي َمجٍد ثاِبٍت َأن يـُنَـزعا    ُهَو اَألقَرُع الَخيُرالذي كاَن يَبَتني  

قولـــه  ،  ومـــن هـــذا القســـم أيضـــاً  ،فـــي قـــوة مبتـــدأين لكـــل منهمـــا خبـــره ) هـــو( ن المبتـــدأ أل
وعنـد ، )ٌصـم (معطـوف علـى ) بكـم (ن وذلـك أل، }  ا ِبَآَياِتَنـا ُصـم َوُبْكـمٌ َوالِذيَن َكـذُبو { : تعـالى 

يمها كلهــا أو بعضــها علــى تقــد –إن لــم يوجــد مــانع  –تعــدد األخبــار بغيــر عطــف يجــوز 

                                                 
  . 71/  1،  ا@صول في النحو ،   308/ 4المقتضب ،  : انظر ) 1(
  . 234شرح الجمل ،  ) 2(
  . 14،  البروج ) 3(
  . 529،   528/  1النحو الوافي ،  عباس حسن ،  : انظر ) 4(
  . 208شرح قصيدة كعب بن زھير ،  : انظر ) 5(
  . 43/ 2الديوان ،    شرح Q يتزعزع ، نه ا@قرع ابن حابس الذي ابتنى مجداً إيقول ) 6(
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ويصـــــح  ، )1( أو تأخيرهـــــا جميعـــــاً  ، أمـــــا مـــــع العطـــــف فيجـــــوز تقـــــديمها جميعـــــاً  المبتـــــدأ،
  .االقتصار عليها في الخبرية 

ن كانـت األلفـاظ المتعـددة مشـتركة فـي تأديـة معنـى أبـ: تعدد الخبر فـي اللفـظ فقـط أما إذا 
ن تكــون أوذلــك بــ،  وال يصــح اإلخبــار بــالبعض عــن المبتــدأ، واحــد هــو المقصــود والمــراد 

ولكنـه معنـى مقصـود  –األلفاظ مختلفة ولكـل منهـا معنـى خـاص بـه يخـالف معنـى اآلخـر 
ن تنضــم هــذه المعــاني الخاصــة المتخالفــة أقــق إال بــإنمــا المعنــى المقصــود ال يتح –لذاتــه 

إال  أال ينشــ جديــداً  لتــؤدي وهــي منضــمة وهــي مجتمعــة معنــى واحــداً  ،بعضــها إلــى بعــض 
و ) طويـلٌ (سـط فكـل مـن كلمتـي تريد انـه متو  ،) قصيرٌ  الرجل طويلٌ ( ن مجموعها نحو م
وٕانمـا المقصـود  ،ولكنـه لـيس مقصـودا لذاتـه  ،لهـا معنـى خـاص يخـالف اآلخـر، ) قصيرٌ (

، ) متوسـط(مامهما معنى واحد جديد هـو عن انض ه أن ينضم إلى المعنى اآلخر لينشأمن
بـرغم  وٕانمـا يفهـم منهمـا معـاً ، وهو المعنى المراد الذي ال يفهم من إحدى الكلمتين منفـردة 

أن المعنــى المــراد  :النــوع ضــابط يميــزه ؛ هــوولهــذا  ، )2( أن كــل واحــدة منهمــا تســمى خبــراً 
ويفســد إذا جعلنــا  ،تحقــق ويصــلح حــين نجعــل األلفــاظ المتخالفــة كتلــة واحــدة هــي الخبــر ي

،  على أننـا عنـد اإلعـراب البـد أن نعـرب كـل واحـد خبـراً  ، بعضها هو الخبر دون بعض 
ونعلـــم انـــه يشـــتمل علــى ضـــمير مســـتتر يعـــود  -أو مــؤوالً  إذا كـــان مشـــتقاً  - ونســميه خبـــراً 
ر المستتر الذي يحويه المعنى الجديد الناشئ مـن اجتمـاع وهو غير الضمي ، على المبتدأ

ن نـــه ال يجـــوز فيـــه العطـــف ؛ ألأوحكـــم هـــذا  ، )3(كـــل المعـــاني الفرديـــة غيـــر المقصـــودة
 بغيـر ذلـك - غالبـاً  -والعطـف يشـعر ، الخبرين أو األخبار شيء واحد من جهـة المعنـى 

إال حـين  ،جهـة المعنـى  يقتضي المغايرة ؛ فالمعطوف غيـر المعطـوف عليـه مـن" ألنه  ؛
بغيـر ذلـك  كمـا ال  ،)4("أن العطـف للتفسـيرو ، تقوم قرينـة قويـة علـى توافقهمـا فـي المعنـى 

                                                 
  . 529/  1عباس حسن ،  النحو الوافي ، : انظر ) 1(
  . 65أميرة علي توفيق ،  . ،  والجملة اQسمية عند ابن ھشام ،  د  529/  1افي ، النحو الو: انظر ) 2(
  . 530،  529/  1،  والنحو الوافي ،  66،   65أميرة علي توفيق ،  . الجملة اQسمية عند ابن ھشام ،  د:انظر ) 3(
  . 530/  1  النحو الوافي ،) 4(
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وال يتـأخر المبتـدأ عـن تلـك ، يجوز أن يفصل فيه بين الخبرين أو األخبار بفاصل أجنبـي 
  .)1(أو يتوسط فيها، األخبار 

  :لذلك قوله  ومما جاء في ديوان الشاعر مطابقاً 
  )2( َوفيِهم ِألَيّاِم الطعاِن َمساِعُره   ُح ساداٌت ِعظاٌم ُجُدوُدها    َراجيم

  : وقوله 
  )3( ُهَو الُمسَتأَذُن الُمتَـَنصفُ َولِكن      ، يَنِطُق الّناُس ِعنَدُه  َوِمّنا الذي ال

عـدد فـي الخبـر يت(والفرق بـين هـذا النـوع الحقيقـي وسـابقه الُحكمـّي أن المبتـدأ فـي الحكمـي 
ومــن هــذه ، لكــن لــه أجــزاء ،  المبتــدأ فــي هــذا النــوع فــرد واحــد  هــو أن، )اللفــظ والمعنــى 

أمـا المبتـدأ فـي النـوع األول فالبـد أن يكـون ذا  ،األجزاء مجتمعة يتكون ذلـك الفـرد الواحـد 
  .)4(كامل يتركب من أجزاء متعددة، وكل فرد له كيان ذاتي مستقل ، فردين أو أفراد 

وجـب عطـف ، لآلخـر  ولم يكن كل واحد منهمـا مخالفـاً ، ومعنى  عدد الخبر لفظاً ت إذاأما 
،  ويعـرب كـل منهمـا معطوفـاً ، وما بعده على األول بـواو العطـف ال غيـر ، الخبر الثاني 

جسم اإلنسـان  :في الحكم نحو ومن هذا القسم المبتدأ المتعدد، في المعنى  ن كان خبراً وإ 
، ومعنـى  لفظـاً  -وسبب تفريق النحويين بـين الخبـر المتعـدد ، )5( ....رأس وجذع وأطراف

وبــين تعــدد الخبــر لتعــدد معنــى ، للمبتــدأ الواحــد كمــا مــر مــن أمثلــة ســابقة  -فقــط  أو لفظــاً 
أو أفــراد أو أشــخاص يصــلح كــل ، أي الشــتمال المبتــدأ علــى عناصــر أو أجــزاء  ،المبتــدأ 

يجــب اســتخدام أداة العطــف مــع "وفــي هــذه الحالــة ، منهمــا للوصــف بخبــر مــن األخبــار 
ومـــن ذلـــك قولـــه  ، )6("وتعـــدد معنـــى المبتـــدأ يكـــون بالتثنيـــة أو الجمـــع ،األخبـــار المتعـــددة 

                                                 
  . 108،  وھمع الھوامع ،   182/  1ريح ،  ،  وشرح التص 99/  1شرح المفصل ، :انظر ) 1(
  . 522/  1الديوان ،    شرح الحظوظ  ، :راجحو ا@حBم والعقول ،  الجدود: المراجيح ) 2(
يفخر بان الخلفاء منھم ،  وانه إذ يقيم الناس عندھم ،  فأنھم يلتزمون الصمت ، وQ قبل @حد بالولوج إليھم إQ بع�د ) 3(

  . 126/  2الديوان ،   شرحالذين يقيمون على بابھم ،  اQستئذان من الخدم
  . 531،   530/  1النحو الوافي ،  :انظر) 4(
  . 66الجملة اQسمية عند ابن ھشام ا@نصاري ،  : انظر ) 5(
  . 66علي أبو المكارم ،  .الجملة اQسمية ،  د ) 6(
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واألصـل  ،)1(} َأنَما اْلَحَياُة الدْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيـَنُكْم َوَتَكـاُثٌر ِفـي اْألَْمـَواِل َواْألَْوَالدِ { : تعالى 
أو تراكيــب ، أي كانــت كلمــات مفــردة  اتحــد نــوع األخبــار، اذالتعــدد فــي الخبــر جــائٌز إ أن
كمـــا لـــو قيـــل  ،ن لـــم تتفـــق أنواعهـــا كـــن بعـــض النحـــاة أجـــاز هـــذا التعـــدد وإ ول ، ســـنادية إ
ـــٌة َتْســـَعى  { :بقولـــه تعـــالى  مستشـــهداً ، )2(الطالـــب قـــائم ســـافر أبـــوه( ـــِإَذا ِهـــَي َحي علـــى ، )3(} َف

وقـــد " ،دون اتحادهمـــا  ،عـــن المبتـــدأ  وقـــع خبـــراً ) تســـعى( و) حيـــة ( مـــن ال اعتبـــار أن كـــ
ومـن ثـم ،  ا اآلية على أن التركيب االسنادي وقع حـاالً رفض ذلك بعض النحويين وخرجو 

  .)4("إذا قد تطرق إليها االحتمال فسقط بها االستدالل  ، ال تنهض شاهداً 

                                                 
  . 20الحديد ،  ) 1(
  . 67ارم ، علي أبو المكالجملة اQسمية ، : انظر) 2(
  . 20طه ،  ) 3(
  . 67الجملة اQسمية ،  ) 4(



 - 130  -

  امساملبحث اخل

  :اخلرب أقسام

ذلـك  إلىسيبويه  أشاربهما تتم الفائدة ، وقد  ، أساسيينسمية من ركنين الجملة اال تتألف
فـع ، فاالبتـداء ال والمبنـى عليـه ر  والمبتـدأكـل اسـم ابتـدئ ليبنـى عليـه الكلـم ، المبتـدأ:"بقوله

 )1(" إليــهمــا بعــده عليــه فهــو مســند ومســند  يوالمبنــ األول فالمبتــدأعليــه ،  يكــون اّال بمنــي
إّنمـا  سـم ،ابتدأت اإل إذاألنك " وجوب تواجد العنصرين معًا ، فذلك اما وجهة نظره حول 

واّال فســد  البــد منــه ، المبتــدأتبتدئــه لمــا بعــده ، فــإذا ابتــدأت فقــد وجــب عليــك مــذكور بعــد 
  . )2(...... "الكالم ،ولم يسغ ذلك 

  :اآلتية األنماطفي الديوان وفق  الجملة االسمية المطلقةوقد وردت 
 :الخبر المفرد  - أ

  -: اآلتية األنماط إلىويقسم 
  :الخبر معرفة+ المبتدأ معرفة :  األولالنمط 

ـــدأ هـــو االســـم أو مـــا فـــي تقـــديره المجعـــول أول الكـــالم لفظـــا أو نّيـــة علـــى الوصـــف " المبت
  :، وجاء ذلك في قول الشاعر )3(المتقدم

  )4( َدر ِضرابٌهاإذا ما رَحى الَحرِب استَ      ُهَو الُمشَتري بالسيِف َأفَضَل ما َغال  

  :وقوله 
  )5( يـَُقوُم َعلى الُحّكاِم َيوَماً ُحكوُمها     َوُهم ساَسُة اإلسالِم ،َوالقاَدُة األُلى   

                                                 
  . 127،  126/ 2م ،   1968عبد السBم ھارون ،الھيئة المصرية للكتاب ، : تحقيق الكتاب ، سيبويه،  )1(
  .389الكتاب ،  )2(
  .88المقرب ،  )3(
  . 87/  1استدر دعم المحاربين ،شرح الديوان ، : استدَر ضرابھا  )4(
  . 485/  2الديوان ، شرح  )5(
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 ،)اســم إشــارة(مبتــدأ معرفــة ) هــو(ولــه ، فق فالمبتــدأ فــي البيتــين معرفــة ،وخبــره مفــرد أيضــاً 
ير منفصـل فـي محـل رفـع فـي البيـت الثـاني ضـم )هم (،و) أل(ـخبره معرف ب) المشتري(و

  .خبر المبتدأ معرف باإلضافة ) ساسُة اإلسالم (مبتدأ ،و
متــى كـان الخبـر عــن " :بـن السـراجأشـار النحـاة إلـى ورود المبتــدأ والخبـر معـرفتين ،فقــال ا

الخيــار فــي أيهمــا ( ســي فيتــرك، أمــا الفار )1("المعرفــة معرفــة ،فــان الفائــدة فــي مجموعهمــا 
إذا كانـا  -" كـان"فـي بـاب  -ي بـه قـول سـيبويه وهـذا مـا يـوح ،)2( )شئت المبتـدأ أو الخبـر

  .)4( .....، أما ابن هشام فالمبتدأ عنده ما كان اعرف )3(" ....رفأنت بالخيا "معرفة 
ولمـــا كـــان النحـــاة العـــرب يشـــترطون فـــي المبتـــدأ المتقـــدم أن يكـــون معرفـــة ،ولـــم يشـــترطوا 

هـو  -هنـا  -لمبتـدأ متقدمـة ، فالمتقـدم ، التعريف في الخبـر ،وهـم متفقـون علـى أن رتبـة ا
  .المبتدأ ، أما المتأخر ،فهو الخبر ، وبهما تتم فائدة الكالم 

  :الخبر نكرة+المبتدأ معرفة : النمط الثاني 

 ؛صــل الخبــر أن يكــون نكــرة ، وذلــكأأصــل المبتــدأ أن يكــون معرفــة ، و " :قــال ابــن يعــيش
يس عنـده ، وتنزيلـه منزلتـك فـي علـم ذلـك إفادة المخاطب مـا لـ تخباران الغرض من اإلأل

  :لهذا القول قول الفرزدق  ، وجاء مطابقاً  )5(الخبر 
  )6(ِمن رِجِل خاِصَبٍة ِمَن اَألوتارِ        َوالنبُل ُملَجَمٌة ِبُكل ُمحَدرَجِ 

  : وقوله 
  )7( َونحُن ِقياٌم بَيَن أَيدي الركاِيبِ        َلم أَنَس اذ نُوديُت ما قاَل ماِلكٌ 

وفــي البيــت الثــاني الضــمير )  أل ( معرفــة معــرف بـــ ) النبــل (فالمبتــدأ فــي البيــت األول 
، )قيــام(وخبــر الثــاني النكــرة ) ملجمــة (،وكــان خبــر المبتــدأ األول النكــرة ) نحــن(المنفصــل 

                                                 
  . 72/  1ا@صول في النحو ،  Qبن السراج  ، )1(
  . 408،  406ارتشاف الضرب من لسان العرب ،@بي حيان ،: انظر  )2(
  . 50،  49،  45/  1الكتاب ، لسيبويه ، ) 3(
  . 405،  1عاريب ، Qبن ھشام ، مغني اللبيب عن كتب ا@) 4(
  . 328/  1الكتاب ،  )5(
  . 425/  2، الھواري. د بطاح مكة ، وسكانھا أشراف القرشيين ،وضر البBد قذارتھا ، الديوان: طاح الب )6(
  . 85/  1شرح المفصل ،  )7(
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 :فقــال ســيبويه  ، استحســن النحــاة مثــل هــذا الــنمط ، مــن ســابقه وهــذا الــنمط أكثــر شــيوعاً 
  )1(" ..... وهو أصل الكالم ا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدأ باألعرف،وأحسنه إذ ...."

  :الخبر معرفة+المبتدأ نكرة :النمط الثالث 

  :ورد هذا النوع في الديوان وكان المبتدأ نكرة مخصصة في قوله 
)2(َقوٌم َلُهم َشَرُف الِبطاِح ، َوأَنُتم      َوُضر الِبالِد،ُمَوطأُ َواَألقدامِ 

 

معرفــــة ،وخبرهــــا ) لهــــم (،وهــــو نكــــرة مخصصــــة بوصــــفها بـــــ ) قــــوم (دأ فــــي البيــــت فالمبتــــ
  .)شرف البطاح (باإلضافة وهو

هـــذا بـــاب يكـــون : " أجـــاز ســـيبويه عـــدم ذكـــر المبتـــدأ إذا دل عليـــه دليـــل الســـياق ، فقـــال 
، ذلك انك رأيت صـورة شـخص ، فصـار  ويكون المبني عليه مظهراً  ، المبتدأ فيه مضمراً 

 هــذا عبــد اهللا: ( ، كأنــك قلــت ) عبــد اهللا وربــي (معرفــة الشــخص ، فقلــت  آيــة لــك علــى
  "  )3( )وربي 

، تـابع ابـن )4(" لمـتكلم أو مخاطـب  إذا كان ضـميراً " أما الفراء فقد جوز عدم ذكر المبتدأ 
حــذف المبتــدأ وٕاضــماره إذا تقــدم مــن ذكــره مــا يعلمــه الســامع " ابــن الســراج ســيبويه فأجــاز 

  :مع أقوال الفرزدق الذي منها  متفقاً  ،)6(يبويه ومن تابعه، وقد جاء رأي س)5(
  )7(َأواِنُس ِمثُل آراِم الصريمِ    ِدياٌر باُألَجيِفِر كاَن فيها   

، فهـو نكـرة  وقـد )ديـار (جيفر ، لداللة قرينة السياق عليه ، أما الخبر تلك دياٌر باأل :أراد
  .  علماء بهذا الشأن ، وهذا متفق مع ما ورد من أقوال لل جاء مفرداً 

  
                                                 

  . 496/  1الديوان ،  شرح النعامة ،: السوط المفتول ، الخاضبة: محدرج ال )1(
  . 128/ 1الديوان ،  شرح المطايا ،: الركايب  )2(
  . 173،  346،  130/  1الكتاب ، )3(
محم��د عل��ي النج��ار  ، دار الكت��ب المص��رية، :  تحقي��ق ،  271/  1،   402،  401/  2، للف��راء ،   الق��رآنمع��اني ) 4(

محمد علي النجار ، واحمد يوسف نج�اتي ، طبع�ة ال�دار المص�رية للت�أليف والنش�ر :  تحقيق ، والجزء الثاني ،  1955
  .م  1966والترجمة ، 

  . 75/  1النحو ، ا@صول في ) 5(
  . 99/  4،  91/  9،   46، عمدة الحافظ ،  25اللمع ، : انظر ) 6(
  . 2/504،  الديوانشرح يقرن النساء بالظباء ، ) 7(



 - 133  -

 :)جملة(الخبر +  المبتدأ -  ب

  -:ويقسم إلى األنماط اآلتية
  :)جملة اسمية( الخبر +المبتدأ معرفة :  األولالنمط 

الــديوان، ومنهــا  نورد المبتــدأ وخبــره جملــة اســمية فــي ديــوان الشــاعر فــي مواضــع عــدة مــ
  :قوله 

  )1(غِلَب ضاِرٌب ِبجرانِ في َجمِع تَ   والَحوَفزاُن َأميُرُهم ُمَتفاِئُل    

  :وقوله 
  )2( َأَخواُت أُمَك ُكلِهن َحريَصٌة       َأّال يَفوَتَك ِعنَدها اِإلصهارُ 

جملـــة اســـمية ) أميـــرهم متفائـــل (جـــاء خبـــره المتـــأخر ) اســـم علـــم (،مبتـــدأ ) الحـــوفزان (فــــ 
) الهــاء(وهــو ،  علــى المبتــدأ عائــداً  وقــد اشــتملت جملــة الخبــر ضــميراً  وموضــعها الرفــع ،

  .، بالمبتدأ المعرفة) لة االسمية الجم(الذي أفاد ربط الخبر 
، وغيرهمــــا مــــن )5(والجرجــــاني  ،)4(إلــــى هــــذا الــــنمط ،وتابعــــه الفارســــي  )3(أشــــار ســــيبويه 

وكـان خبـره  ،وهـو معـرف باإلضـافة) َأَخـواتُ (أما في البيت الثـاني فكـان المبتـدأ ، )6(النحاة
هـذا متفـٌق مـع مـا ورد مـن أقـوال و  ،وهـي فـي محـل رفـع ) َحريَصـةٌ  ُكلِهن (الجملية االسمية 

  .العلماء بهذا الشأن
 

 

 

  

                                                 
ن قيس بن عاصم حفزه بالرمح ح�ين خ�اف اسم رجل سمي بذلك @:نه يحبو بذل، والحوفزان أالصدر أي :الجران ) 1(

  . 615/  2الديوان ،  شرح ، اناً أن يفوته فسمي بتلك الحفزة حوفز
  . 1/325،  الفرزدق الھواري ديوان )2(
  . 72،  1/39الكتاب ، ) 3(
  .م 1969حسن شاذلي فرھود ، دمشق ، :  تحقيق ،  43اhيضاح ، @بي علي الفارسي ، ) 4(
  .ة م ،جامعة القاھر 1975كاظم بحر ،رسالة دكتوراه ،:  تحقيق ،  200المقتصد ، للجرجاني ،) 5(
، دار الكت��ب ،بي��روت ، د ت ،  109/ 1، ش��رح الكافي��ة ف��ي النح��و ،  428، ارتش��اف الض��رب ،  24المفص��ل ، ) 6(

  . 96/  1الھمع ، 
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  ):فعلها مضارع(الخبر جملة فعلية +المبتدأ معرفة : النمط الثاني 

  :ورد هذا النمط في مواضع عدة، منها قول الشاعر 
  )1(ِل ُحلٌو َشمائُِلهَجواٌد ِبما في الرح     َأخو ثَِقٍة ال يَلَعُن الصحُب ُقربَُه ،

  :وقوله 
  )2( وََكف َجواٍد ال ُيَسد انِثالُمها    ، ت ِلِهشاٍم عاَدٌة َيسَتعيُدها أَبَ 

معـــرف باإلضـــافة ، وكـــذلك فـــي البيـــت ) اخـــو ثقـــة (ورد المبتـــدأ فـــي البيـــت األول معرفـــة 
وخبـر  ،) ه ال يلعـن الصـحب قربـ(وكـان خبـر األول الجملـة الفعليـة ) كـف جـواٍد ( الثاني 

وكـــان فعـــال الجملتـــين الخبـــريتين ) ال يســـد انثالمهـــا (المبتـــدأ الثـــاني الجملـــة الفعليـــة أيضـــا 
الهـاء  -، وقد اشتملت الجملتان على ضـميرين  )3(مضارعين ، وكانتا في محل رفع خبر

عائــدين علــى المبتــدأين ليــربط كــل منهمــا جملــة الخبــر الفعليــة ذات الفعــل المضــارع ،  -
 .بالمبتدأ 

  ):فعلها فعل ماض(خبر جملة فعلية ال+المبتدأ معرفة : النمط الثالث 

  :وردت هذه الصورة في مواضع عدة، منها قول الفرزدق 
  )4( َوَلَقد َتُكوُن َعزيَزَة اَألضرارِ     الّلُه َسخَرها ِبَكفي خاِلٍد  

  :ويقول
  )5(ُقمَن ِمثَل اَألحاِقفِ يَِملَن ،إذا ما     بَناُت نَعيٍم زانَها الَعيُش َوالِغنى  

،وفـــي البيـــت ) اهللا(ل  لفـــظ الجاللـــة ورد المبتـــدأ فـــي البيتـــين معرفـــة  كـــان فـــي البيـــت األو 
، وخبــر ) ســخرها بكفــي خالــد (معــرف باإلضــافة ،وكــان خبــر األول ) بنــات نعــيم (الثــاني 
همــا وقــد  ورد الخبــران فــي الموضــعين جملــة فعليــة فعلهــا مــاض ،و ) زانهــا العــيش (الثــاني 

                                                 
  . 223/  2،  الھواري. د خصاله وطباعه ، الديوان: شمائله ) 1(
  . 439/  2تقفل ، الديوان ، وانه يغدق وكأنه يفيض من يد متثلمة مثقبة Q تُسد وQ  انه ألف ما ألف ،: يقول ) 2(
  . 70/  1ا@صول في النحو ، : انظر) 3(
  . 1/444يقول انه كان يفيض وينزل الويBت ، الديوان ، ) 4(
  . 2/96جمع الحقف ، ما انحنى من الرمل ، الديوان ، :اQحاقف ) 5(
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ليــربط  ،أعلــى المبتــد عائــداً  -الهــاء  - وقــد اشــتملت الجملتــان ضــميراً  ،)1(فــي موضــع رفــع
  .جملة الخبر ذات الفعل الماضي بالمبتدأ 

فأشـــار ســيبويه إلـــى أن الجملـــة الفعليـــة  -بصـــورتيه  -وقــد أجـــاز النحـــاة مثـــل هــذا الـــنمط 
، وال بـد لجملـة الخبـر )2(اءلـة أمـر أو دعـاء ،أو نهـي مصـدرة بالفـمال تكون ج الواقعة خبراً 

للنصـــوص  ، جـــاء مطابقـــاً )4(، ومـــا قالـــه النحـــاة )3(مـــن رابـــط يعـــود علـــى المبتـــدأ  -عنـــده 
  . الواردة في الديوان 

  .المضاف إليه +المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة مكونة من ظرف المكان المضاف 
  : رورد هذا النمط في الديوان في مواضع عدة ومنها قول الشاع

  )5(َوَطهماُن بِاألَبواِب ،َكيَف ُتساِورُه     َأقاليُد الرتاجيِن ِعنَدُه ،   : التفق

المعـرف باإلضـافة ، جـاء خبـره شـبه جملـة مكونـة مـن ) اقاليـد الّرتـاجين (فالمبتدأ المعرفـة 
  ) .الهاء (، المضاف إلى الضمير ) عند ( ظرف المكان 
مك ، هـو قـدا قولـك هـو خلفـك" عـن المبتـدأ كــ  متـأخراً  ، وقوع الظرف خبراً )6(أجاز سيبويه

 .)7(..... "وما أشبه ذلك  ،وقبالتك  وهو تحتك ، ،وأمامك ،
 عبــد" :فقــال – فــي بحثــه لجــواز وقــوع الظــرف خبــراً  –) عنــد (، للظــرف  )8(ومثــل المبــرد 

 (وتقـديره  -قام مقامه الظـرف  -، فالخبر عنده محذوف )9(، أما ابن السراج" اهللا عندكم 
، ) اســتقر أو حــدث (، الخبــر المحــذوف بـــ )10(وقــدر البصــريون  ،)االسـتقرار أو الحلــول (

                                                 
  .106، 65،  46/ 1ا@صول في النحو ، : انظر ) 1(
  . 140،  139/  1الكتاب ، ) 2(
  . 127،  72، 85/  1المصدر السابق ، ) 3(
  . 24، المفصل ،  31،  43، اhيضاح ،  69/  1، ا@صول في النحو ،  295/  2المقتضب ، ) 4(
  . 357/  1: تلم به ، الديوان : البواب ، تساوره : الباب ، طھمان : المفتاح ، الرتاج  ،جمع اQقليد :اQقاليد ) 5(
  . 404/  1الكتاب ، ) 6(
  . 32أسرار العربية ، ) 7(

  . 429/  4،  المقتضب) 8(
  . 412، اQرتشاف ،  215شرح الجمل ، : ، انظر أيضا  68/  1ا@صول في النحو ، ) 9(
جامع�ة  رس�الة دكت�وراه ، ، 129 -اhيضاح ف�ي ش�رح المفص�ل -، ابن الحاجب  90/  1شرح المفصل ، : انظر ) 10(

  . 224، 92واللباب ، م ، 1975القاھرة ،كلية اaداب، 
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، مــا ) الظــرف حقيقــة (الخبــر هــو  فقــد ذكــروا أن ، )1(أمــا الفارســي وابــن جنــي والســيوطي
دام يحقق الفائدة المطلوبة ،وهذا الـرأي اقـرب اآلراء إلـى الواقـع النحـوي للنصـوص الـواردة 

ذهــب إليــه ابــن الســراج والبصــريون ،فانــه يوقــع الــنص فــي تقــديرات فــي الــديوان ،أمــا مــا 
  .، ال مبرر لها )2(متكلفة 

  :)جملة شرطية(الخبر + المبتدأ معرفة : النمط الرابع 

  :ها قوله نورد الخبر جملة شرطية للمبتدأ المعرفة في مواضع عدة من الديوان ، م
  )3( ٍف ِلَضّبَة، َوالركاُب ُتَشللُ وا     َوُهم، إذا اقَتَسَم األكاِبُر، َردُهم 

،وهـي فـي ) األكـابراقتسـم  إذا(فقد جاء جملة شـرطية  الخبر أمامعرفة ،) هم( المبتدأجاء 
  .موضع رفع 

وعدها ابـن هشـام مـن قبيـل الجملـة  ،)4(للمبتدأالنحاة وقوع الجملة الشرطية خبرًا  أجازوقد 
مــا ورد فــي شــعر الفــرزدق فــي وقــوع النحــاة مطــابق ل إليــه، ومــا ذهــب  )5(الجملــة الفعليــة 

  . للمبتدأالجملة الشرطية خبرًا 
  
  

                                                 
  . 1/98الھمع ، ) 1(
، رس�الة دكت�وراه ،  95 ،، محمد صBح الدين، اhسناد النحوي  181 -قواعد وتطبيق  -في النحو العربي : انظر ) 2(

  .م 1966كلية اaداب ، جامعة القاھرة  
  . 121/  2الھواري ، . وان ، دتطرد ، الدي: ھو شيبان وعامر وجليحة ، من بني تيم هللا ، تشلُل :  ا@كابر) 3(
  . 89/ 1شرح المفصل ، : ، وانظر  24المفصل ، ) 4(
  . 376/ 2مغني اللبيب ، ) 5(
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  دساملبحث السا

  :وقوع اخلرب شبه مجلة

  :كاآلتي رد هذا النمط في الديوانو 
  :الخبر جار ومجرور+ مبتدأ معرفة لا: النمط األول

  :منها قوله  ،وردت الجملة االسمية على وفق هذا النمط في مواضع من الديوان
 1( ِللناِس َوالناُس في ظَلماَء َديجورِ      َقضاُه الَلُه رَحَمَتُه    الَرسولَ ِإن(  

  :َوَقوُلهُ 
  )2( يَهدي ِبِه اهللاُ بَعَد الِفتَنِة الَبَشرا      ، ُة اِهللا ِمنُهم في َرِعيِتهِ َخليفَ 

جملـــة أمـــا الخبـــر فقـــد ورد شـــبه ) خليفـــُة اهللاِ ، النـــاُس (بتـــدأ معرفـــة فـــي الموضـــعين جـــاء الم
  .وموضعها الرفع، )منهم، ظلماء(وهي ) االسم المجرور+ لجرأداة ا(مكونة من  

اهللا  عبـد: تقـول" :فقـال -كمـا فـي هـذا الـنمط  -وقد أجاز سـيبويه ورود الخبـر شـبه جملـة 
سيبويه في جواز وقـوع  )4(وقد تابع النحاة العرب، )3("اهللا أخوك عبد: فيصير كقولك، فيها
وأطلـق عليهـا بعـض ، متـأخراً  خبـراً ) "االسم المجرور+ أداة الجر(من  به الجملة المكونةش

وأداة ، وظـرف المكـان، ظـرف الزمـان – عندهم –الذي يشمل  )5("النحاة مصطلح الظرف
 – هنــا –الجملــة  ن شــبهأومــن الواضــح أن الــرأي القائــل بــ، االســم المجــرور+ وأداة الجــر

وال حاجــة لتقــدير خبــر ، الــديوان للنصــوص الــواردة فــي طابقــاً يــأتي م هــي الخبــر الحقيقــي،
 .م الخبر المذكور، به تتم الفائدةمحذوف، ما دا

 

 

                                                 
  . 364/  1الديوان ،  شرح ) 1(
  . 390/  1الديوان ،  شرح ) 2(
  . 88/  2الكتاب ،  ) 3(
لم�نعم احم�د ھري�دي ، مكتب�ة الكلي�ات عب�د ا: تحقي�ق  ،   46،  ابن مالك  ،  شرح عم�دة الح�افظ ،   43،  اhيضاح) 4(

  .م  1970القاھرة،   ، ا@زھرية
  . 146،   51المصدر السابق ،  : انظر ) 5(



 - 138  -

  
  :)ظرف مكان(الخبر ) + معرفة(مبتدأ ال: النمط الثاني 

  :منها قوله، يوانورد هذا النمط في مواضع من الد
  )1( َوأَنُتم َوراَء الَخنَدِق الُمَتَصِوبِ       ،ئي َبَكيَن َعَليُكُم َوَقد َعِلَم الّال 

أمــا الخبــر فقــد جــاء شــبه جملــة مكونــة مــن ، ) أنــتم( الــنص الســابق ورد المبتــدأ معرفــة فــي
  ).الخندقِ (  المضاف إلى ما بعده) وراءَ (ظرف المكان 
هـو قـدامَك  ،هـو خلفـَك : قولـك "عـن المبتـدأ كــ  وقوع الظرف خبرا متـأخراً  )2(أجاز سيبويه

ومثــل المبــرد للظــرف ، )3(" .......أشــبه ذلــك ومــا  ، وقبالتــَك ، وهــو تحتــَك  ، وأمامــَك ، 
أمـــا ابـــن ، )4("اهللا عنـــدكم عبـــد: " فقـــال  - ف خبـــراً فـــي بحثـــه لجـــواز وقـــوع الظـــر  -) عنـــد(

) الحلـول(أو ) االستقرار(وتقديره  –قام مقامه الظرف  –فالخبر عنده محذوف ، )5(السراج
أمــا الفارســي  ، ) حــدث(أو ) اســتقر(الخبــر المحــذوف بـــ  )6(وقــدر البصــريون، ) الحلــول(

مــا دام يحقــق الفائــدة ) الظــرف حقيقــة(فقــد ذكــروا أن الخبــر هــو  )7(وابــن جنــي والســيوطي
أمـا ، وهذا الرأي اقرب اآلراء إلى الواقع النحوي للنصوص الواردة في الـديوان ، المطلوبة 

ال مبـرر  )8(نـه يوقـع الـنص فـي تقـديرات متكلفـة إف، ما ذهب إليه ابن السراج والبصـريون 
  . لها

                                                 
  . 39/  1الديوان ،  شرحالمنحدر ، : المتصوب ) 1(
  . 1/404الكتاب ، ) 2(
  . 32أسرار العربية ، ) 3(
  . 4/329 المقتضب ،) 4(
  . 412، واQرتشاف ،  215شرح الجمل : ا انظر أيض ، 68/  1ا@صول في النحو ،) 5(
  .224،   92،  اللباب ،   90/  1 شرح المفصل ،: انظر ) 6(
  . 98/ 1الھمع ،) 7(
  . 181 ، مھدي المخزومي  –قواعد وتطبيق   –في النحو العربي : انظر ) 8(
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فـذهب  ، في عامل نصب الظرف المخبريـة  ومثلما اختلفوا في تقدير الخبر اختلفوا أيضاً 
وذهـب البصـريون  ، الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخالف إذا وقع خبرا للمبتدأ 

  .)1(إلى انه ينتصب بفعل مقدر 
أن ) الـدارزيـد فـي ( لقد ناقش ابـن مضـاء هـذه المسـالة إذ الحـظ أن زعـم النحـاة فـي مثـل 

 ، وهو الخبر ال داعـي لـه  ،) استقر(أو ) مستقر(الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره 
وهـذا نفسـه ينبغـي  ، أن الجار والمجرور خبر وال داعي لهذا التمحـل : إذ يكفي أن نقول 

بـل نعطيـه هـو الوظيفـة  ،فال نعلقه بمحـذوف كمـا يصـنع النحـاة ، أن نطبقه على الظرف 
وهــو ) مســتقر(متعلقــة بمحــذوف تقــديره ) عنــدك(ليســت ) زيــد عنــدك( ا فمثــل التــي يؤديهــ

جملــة ال تــدل فــي  ن نحــدث تــأويالً أل؛  وال حاجــة مطلقــاً ، بــل هــي نفســها الخبــر ،الخبــر 
  . )2( عليه

هــو الخبــر ، أو الظــرف ، يمكــن الــتخلص مــن تقــديرات النحــاة باعتبــار الجــار والمجــرور 
  .)3(لتأويلوعدم التأويل خير من ا، بعينه 

  :المبتدأ معرفة+ الخبر جار ومجرور :النمط الثالث 

فـي مواضـع مـن ) جـار ومجـرور(تقدم الخبر على المبتدأ المعرفة لورود األول شبه جملـة 
  :منها قوله  ،الديوان 

  )4( َوَمن فيِهما ِمن ساِكٍن ال َيؤوُدها     ، لَنا الَبحُر َوالبَـر الّلذاِن َتجاَورا 

  :وقوله 
  )5( ِمّنا نَِبي الَلِه يَتلو ِكتابَُه       ِبِه ُدوَخت َأوثانُها َويَهوُدهاوَ 

وقــد جــاء المبتــدأ  متقــدماً  خبــراً ) مّنــا  ،لنــا ( وقعــت شــبه الجملــة فــي الموضــعين الســابقين  
وقـــد أجـــاز نحـــاة ، )1(جـــائز  -هنـــا -وتقـــديم الخبـــر ، ) نبـــي اهللاِ  ،البحـــُر ( بعـــدها معرفـــة 

                                                 
  . 137/  1 اhنصاف في مسائل الخBف ، Qبن اQنباري ،) 1(
  . Q ،63 ، 64بن مضاء ، المقدمة ، الرد على النحاة ) 2(
  .م 1977،  مجھد جيجان عبد ،  رسالة ماجستير ،  جامعة القاھرة ،   10الجملة العربية في ديوان لبيد ، ) 3(
  . 270/  1يضنيھا ،  الديوان ،  : يؤودھا ) 4(
  . 271/  1الديوان ،  ) 5(
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أمـــا الكوفيـــون فقـــد ذهبـــوا إلـــى أن  ،)2(علـــى المبتـــدأ  -شـــبه الجملـــة -م الخبـــر البصـــرة تقـــد
  .)3(الخبر المقدم فاعل لفعل مقدر

والظـاهر مـن  ، )4("في الدار رجل : نه ال يجوز أأن النحاة اجمعوا على "وذكر أبو حيان 
ل ومختلفــون فــي التأويــ، قــول أبــي حيــان أن النحــاة متفقــون حــول تركيــب مثــل هــذا الــنمط 

  .يون اقرب إلى الواقع اللغوي للنصوما ذهب إليه البصر ، واإلعراب 
  :المبتدأ معرفة + الخبر ظرف : النمط الرابع 

 ، تقـــدم الخبـــر علـــى المبتـــدأ المعرفـــة لـــورود األول ظـــرف مكـــان فـــي مواضـــع مـــن الـــديوان 
  :منها قوله 

  )5( ِعندي ِكتابُهاوَ  ،َتميٌم َحوالَيها      ، َأفي ُأورٍَة عاَلجُتها َوَحَفرتُها 

  :وقوله 
  )6( َقواٍف َتحَتها النوُق الِعجالُ      لَترَتِحَلن إليَك بَِبطِن َجمٍع 

وموضعه الرفع علـى المبتـدأ المعرفـة  الذي ورد خبراً ) تحتها  ،عندي (تقدم ظرف المكان 
د بــــاب مــــا يقــــع موقــــع االســــم المبتــــدأ ويســــ" وفــــي قــــول ســــيبويه فــــي  ،) النــــوقُ  ،كتاُبهــــا (

 )8(وقـد تـابع النحـاة البصـريون، أحسن  ن تقديم الخبر إذا كان ظرفاً ما يوحي بأ ،)7("مسده
 ،كـان أو جملـة  فقـد منعـوا تقـديم الخبـر مفـرداً ،  )9(أمـا الكوفيـون ،سيبويه فيمـا ذهـب إليـه 

وتقـديم الخبـر هنـا جـائز عنـد  ، لفعل مقدر عندهم ) فاعل(فهو -هنا-ا الظرف المتقدم أم
فــي جــواز  ،)1(ومــا صــرح بــه النحــاة البصــريون، وهــذا مــا أشــار إليــه ســيبويه  ،)10(النحــاة

                                                                                                                                                 
  . 127شرح قطر الندى ،  ) 1(
الن�دى وب�ل الص�دى،   ،  ش�رح قط�ر 406، ارتش�اف الض�رب ،   126ش�رح المفص�ل ، انظر اhيضاح ف�ي) 7)(6)(2(

،  ا@ش��باه والنظ��ائر،   م1969المكتب��ة التجاري��ة ،   ، 13محي��ي ال��دين عب��د الحمي��د ، ط  :تحقي��ق،   Q 172ب��ن ھش��ام ،
2/45 .  

  
  

  .1/156الديوان ،   شرحتھا ، وبنو تميم حولھا ، وھو يملك صكا في ملكي يقول انه يخاصمه في كورة حفرھا ،) 5(
  . 286/  2الديوان ،   شرحيقول انه سينظم فيه شعرا يتناقله الركابان على المطايا ، ) 6(
  . 128/  2الكتاب ،  ) 7(
  . 7 – 65،  )  9(اhنصاف في مسائل الخBف بين النحويين البصريين والكوفيين ،  م : انظر ) 8(
  . 107/  2،  الھمع ،   94/  1المفصل ،  ،  شرح  31أسرار العربية ،  ) 9(
  . 127،  وشرح قطر الندى ،   86/  1المقرب ،  ) 10(
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فــي  -ضـمن هـذا الـنمط  -للنصـوص الـواردة  جـاء مطابقـاً ،  تقـديم الخبـر الـذي يـرد ظرفـاً 
  .الديوان 

نكــرة فــي مواضــع مــن الــديوان منهــا  والمبتــدأ متــأخراً   وقــد ورد الخبــر ظــرف مكــان متقــدماً 
  :قوله 

  )2( َوِمن َفوِقِه َخضراُء طاٍم َبُحورُها      ، ى َحبلِه ِبُحشاَشٍة َفَحرَك َأعل

  :وقوله 
  )3( والشُر حاُلها ، َتعلَق باَألهداِم       ، َوِمن َخلِفها ثِنتاِن ِكلتاُهما َلها 

علــى المبتــدأ  -وموضــعه الرفــع -  الــذي ورد خبــراً ) خلفهــا  ، فوقــه ( تقــدم ظــرف المكــان 
  .ومتفق مع نصوص هذا النمط ، )4(وتقديم الخبر هنا جائز ، ) ، ثنتانء خضرا( النكرة 

                                                                                                                                                 
  . 63/  1،  ا@صول في النحو ،   127/  4المقتضب ،  ) 1(
  . 587/  1الديوان ،   شرحبقية النفس ، : الحشاشة ) 2(
  . 190/  2الديوان ،  شرحال بيّن عليھما ، انھا تحمل ولدين وخلفھما ابنتان تتشبثان بثيابھا والھز: يقول ) 3(
  . 127شرح قطر الندى ،  ) 4(
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   الرابعالفصل 

  اجلملة االمسية املقيدة

  

  

  .النواسخ الفعلية: املبحث األول -

  .النواسخ احلرفية :املبحث الثاني  -
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  :األولاملبحث 

  :النواسخ الفعلية 
  

 ، )1(وحكــم الخبــر فقــط عنــد الكــوفيين ،تنســخ حكــم المبتــدأ والخبــر عنــد البصــريين  )كــان(

إذ تخلو الجملة االسمية مـن الداللـة علـى الـزمن  وهي تضيف على الجملة معنى الزمن ؛

والواضـــح أن الجملـــة االســـمية فـــي اللغـــة العربيـــة ال تشـــتمل علـــى "  :تمـــام حســـان يقـــول، 

فـإذا ، مـن وال تشير إلى حـدث وال إلـى ز ، فهي تصف المسند إليه بالمسند ، معنى الزمن 

جئنــا بــاألدوات المنقولــة  ، إلــى معنــى هــذه الجمــل  طارئــاً  زمنيــاً  أردنــا أن نضــيف عنصــراً 

فيصــبح وصــف ، فأدخلناهــا علــى الجملــة االســمية، وهــي األفعــال الناســخة  ،عــن األفعــال 

فالمبتــدأ يكــون معهــا  ،)2("إليــه مــن وجهــة نظــر زمنيــة معينــة المســند إليــه بالمســند منظــوراً 

، تـــؤدي هـــذا العمـــل  ويتفـــق النحـــاة علـــى ثالثـــة عشـــر فعـــالً  ،  والخبـــر منصـــوباً ،  مرفوعـــاً 

 ،) ولــــيس  ،وصــــار ، وبــــات  ،وأمســــى  ،وظــــل  ،وأضــــحى  ،وأصــــبح  ،كــــان : ( وهــــي 

وأربعــة أفعــال أخــرى  ،مــا جــاء بمعناهــا مــن أفعــال) صــار ( والحــق قــوم مــنهم ابــن مالــك بـــ

، وانفــّك  ،وفتــئ  ،وبــرح  ،اضــي يــزال م ، زال : ( وهــي ، يشــترط فيهــا أن يتقــدمها نفــي 

المصـدرية الظرفيـة ) مـا (منها فعل واحد شـرطه أن تسـبقه  وأخيراً ، ) ورام  ،وونى  ،وأقنأ 

  :وقد وردت بعض هذه األفعال تامة في الديوان منها ، )3( )دام (وهو ، 

  : بات 

 )4( ُء َأو ِحيَن َأدبَرابِنا ِحيَن جاَء الما       َحبابُُه   َوبِتنا َكَأن الماَء َتجري

  

                                                 
  . 62/  2ھمع الھوامع  ، : انظر ) 1(
  . 193اللغة العربية معناھا ومبناھا ،  ) 2(
  . 183/  1شرح التصريح  ،  : ،  وما بعدھا ، وانظر  344/  1شرح التسھيل ،  : انظر ) 3(
  . 427/  1 الديوان ، شرح )4(
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  :ظل 

ءٍ  ؤِم ِحلفاً ِلَطيتِ        َوَجدنا ِقالَد الل1(ُمقارِنَها في َحيُث باَتت َوظَل(  

 ، كــان :( فــي شــعر الفــرزدق  الجملــة االســمية المطلقــةولقــد دخــل مــن هــذه األفعــال علــى 
 ، ومـا بـرح  وصـار ،ومـا انفـّك  ، وما زال  ،وبات  ،وأمسى  ،وظل  ،وأصبح  ،وأضحى 
مـع دراسـة ، لة االسمية المقيدة بهذه األفعالوفيما يأتي عرض ألضرب الجم ، ) وما دام 

، باعتبـار أن مـدلول كـل فعـل يختلـف عـن األفعـال األخـرى ، ضرب كل فعـل علـى حـدة أ
مع عـدم اعتبـار  ،خاصة  والتي تفرض عليه أحكاماً ، ن كل فعل له مميزاته وشروطه وبأ

ومالحظــة أن اضــرب هــذه الجمــل تماثــل اضــرب  ، اض أو مضــارع صــيغة الفعــل مــن مــ
ومـن ثـم  ، مـن حيـث خصوصـية المبتـدأ فـي التعريـف والتنكيـر  ،الجملة االسمية المطلقة 

  .أو جملة النظر إلى الخبر من حيث كونه مفرداً 

  : وأخواتها كان : أوالً 

  :)كان   ( -أ 

بمــا ، ويتوســعون فيهــا ، معاملــة خاصــة  لــذلك نــرى أن العــرب يعاملونهــا  ،)2(هــي أم بابهــا
فجاءت في مواضع خرجت فيها عن سـمت نظائرهـا  ،ال يتوسعون في غيرها من أخواتها 

ومنهـا مـا ، ومنهـا مـا يتعلـق بالحـذف، فمنهـا مـا يتعلـق بالزيـادة  ،واختصت عنها بأمور ، 
  .ومنها ما يتعلق بالعمل ، يتعلق بالمعنى 

فيكـــون وجودهـــا ، بجـــواز زيادتهـــا فـــي اللفـــظ والمعنـــى ) كـــان (فمـــن حيـــث الزيـــادة تخـــتص 
، حيـث الحـذف فهــي تخـتص بالحـذف وحــدهاومــن  ،)3(إال التأكيـد فـال تفيــد شـيئاً ، كعـدمها 

                                                 
  . 190/  1الديوان ،   شرحإن طيئا تتقلد عقد اللؤم حيثما أقامت وحلت ، :يقول ) 1(
وما بعدھا ،  أعدتھا أري�ج  40 لنيل درجة الماجستير في النحو ، رسالة أم الباب في النحو ،  دراسة نحوية: انظر ) 2(

  .ھـ  1422بنت عثمان بن إبراھيم المرشد ،  كلية اللغة العربية ،  جامعة أم القرى ،
: ،  ت�أليف  105/  1جرومي�ة ، احم�د ب�ن عب�د الب�اري عل�ى متمم�ة اaالكواكب الدري�ة ،  ش�رح محم�د ب�ن : انظر ) 3(

جرومي��ة ،  الطبع��ة الثاني��ة ،  طب��ع ير بالخط��اب ،  وبالھ��امش متمم��ة اaھ��دل ب��ن محم��د الرعين��ي الش��ھالش��يخ محم��د ا@
  .ھـ  1356ر ،  بمطبعة شركة مصطفى البابي الحلبي وأوQده بمص
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، الشـــرطيتين) لـــو (أو ) إن (ع تقـــدم أو حـــذفها مـــع اســـمها مـــ ،) مـــا (والتعـــويض عنهـــا بــــ 
  .وأيضا تختص بحذف نونها في مواضع معينة 

ففي حالـة  ، فقد تعددت داللتها في حالة التمام وفي حالة النقصان  أما من حيث المعنى
، فتـارة يعبـر عنـه باألزليـة  ، وثبـوت كـل شـيء بحسـب ، التمام كـان يـراد بهـا معنـى ثبـت 

وأخــرى يعبــر عنــه بقــدر أو وقــع ؛  ، وتــارة يعبــر عنــه بحضــر ، وتــارة يعبــر عنــه بحــدث 
أيضـا ) كـان (وتـتم  فالـة،ومصـدرها ك، ) علـى(ـ فتتعـدى بـ ،  لَ َفـوتتم أيضا بان يراد بهـا كَ 

أما فـي حالـة النقصـان فاألصـل فـي كـان اتصـاف اسـمها بمعنـى  ،)1(بها معنى غزل مراداً 
لة إلـى زمـن النطـق بهـا مع الداللة على مضمون الجم ،)2(خبرها في زمن يناسب صيغتها

ـــةفـــإن قصـــد اإل ،  دون تعـــرض النقطـــاع ، صـــار  وتســـتعمل بمعنـــى، نقطـــاع جـــيء بقرين
وأخيرا تختص بالعمـل محذوفـة . )3("لم يزل " ويقصد بها دون أخواتها الدوام كما يقصد بـ 

  .وذلك في مواضع معينة ،دون أخواتها 
بحســب تنــوع  تركيــب الجملــة الواقعــة  -فتصــنف  ) كــان (أمــا األنمــاط التــي وردت فيهــا 

  :وتضم ،  -بعدها 
 +) التـــاء(المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة الجملــة االســـمية + كــان  +قــد : الــنمط األول 

   :)نكرة(الخبر

  :منها قوله ،الجملة االسمية المكونة من المبتدأ والخبر في مواضع عدة ) كان(تقدمت
  )4( َمشاِعُف بِالّديَريِن رَجُح الّرواِدفِ        َلَقد ُكنُت َأحياناً َصُبورَاً َفهاَجني 

  :وقوله 
  )5(َولِكن َمتى َتسَتعِجِل الشر يَعَجلِ      ، ِة ُمحرِماً َعن َشتِم الَعشيرَ  َلَقد ُكنتُ 

                                                 
  . 83/ 2 ھمع الھوامع ،: ،  وانظر  342/  1 شرح التسھيل ،: انظر ) 1(
  . 1/548النحو الوافي ، : انظر) 2(
  . 360/  1شرح التسھيل ، : ،  وانظر  102/  7شرح المفصل ،  : انظر ) 3(
  . 95/  2،  الديوان ،  أي غشاوته بالداء  ي يثشعفن القلب ، ويُصبن شعافه ،النساء اللوات:الشاعف ) 4(
  .2/256 الديوان ،شرح ) 5(
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ـــة ) كـــان(بـــاألداة الناســـخة  -فـــي البيـــت األول والثـــاني  -) قـــد( اقترنـــت  المتصـــدرة للجمل
ضـــمير رفـــع  ،المكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة والـــذي شـــاع وروده  -المنســـوخة  -االســـمية 
وقد وقـع ظـرف ، )محرمًا صبورًا و (نصوبة وقد جاء الخبر نكرة م ،) تاء المتكلم (متصل 
ـــا ( الزمـــان  ـــة ) أحيان ـــاء (بـــين اســـم كـــان ) عـــن شـــتم العشـــيرة (وشـــبه الجمل يهـــا وخبر ) الت

  .)صبورًا ومحرمًا (المنصوبين 
   :)معرفة (خبره  +) معرفة (اسمه +الفعل : النمط الثاني 

  :، منها قوله) ان ك(مصدرا بـ  في خمسة وثالثين موضعاً  جاء هذا النمط في الديوان
  )1( ُكنَت الَنبي اّلذي يَدُعو إلى الّنورِ      َلو َلم يـَُبشر ِبِه عيسى َوبـَيـَنُه    

  :وقوله 
  )2( َوساِبَغٍة َتغشى بَناَن اَألصاِبعِ      ،  َجفَنٍة كاَن الَيتامى ِعياَلها َومن

) اليتــامى(و ، نصــوب خبرهــا م) النبــي(و ،) كــان(فــي البيــت األول اســم ) التــاء(الضــمير 
وكانــا فــي ، اســمها وخبرهــا معرفتــان  وكــالً ، خبرهــا ) عيالهــا(و، فــي البيــت الثــاني اســمها 

  .األصل مبتدأ وخبر 
رفعتـــه ونصـــبت  أيهمـــا مــا جعلتـــه فــاعالً  وٕاذا كانــا معرفـــة فأنــت بالخيـــار،"  :يقــول ســـيبويه

كـان زيـد صـاحبك و  ، كـان أخـوك زيـداً : وذلـك قولـك ، كما فعلت ذلك في ضـرب  ،اآلخر
  .)3("  وكان هذا زيداً  ،

  :)نكرة (خبره  +) علم ، معرفة(اسمه  +الفعل : النمط الثالث 

  :ورد في مواضع عدة منها قوله 

  )4( َوَحَيا الربيِع َوَمعِقَل الُفّرارِ      ، كاَن الُمهلُب ِللِعراِق َسكيَنًة 

                                                 
  .1/362 الديوان ،شرح ) 1(
  . 2/31 الدرع ، الديوان ،: القصعة ، كناية عن الكرم ، السابغة : الجفنة ) 2(
،  وھم���ع الھوام���ع ،   94/  1 ،  وا@ص���ول ف���ي النح��و ، 89/  4المقتض��ب ، : ، وانظ���ر  50،  49/  1اب ، الكت��) 3(
2/93.  
  .1/495 الديوان ،  شرحانه بث ا@من في العراق وأخصبه،  وكان يطارد الھاربين من وجه العدالة ،: يقول  )4(
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وقــد تصــدرت  ،) ســكينة (نصــوبة  اســم علــم اســمها أمــا خبرهــا فقــد ورد نكــرة م) المهلــب(

  .السمية السابقةكان الجملة ا

  :)نكرة(خبره  +) ضمير متصل واو الجماعة  ، معرفة (الفعل اسمه : النمط الرابع 

  :منها قوله  ، وقد ورد هذا النمط في مواضع عدة  

  )1( راَوالُمَتَخي  ،َوَمرواَن ال آتيِه         ، تـَرَكُت بَني َحرٍب وَكانوا أَئَمٍة 

والمكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة الـذي  -بعـدها  -الجملة االسمية المنسوخة ) كان(تصدرت 

  .)أئمة(لخبر فقد جاء نكرة منصوبة أما ا ،)واو الجماعة (جاء ضميرا متصال 

   :)شبه جملة (خبره  +) معرفة (اسمه  +الفعل : النمط الخامس 

، المكونــــة مــــن المبتــــدأ المعرفــــة  ،  -بهــــا  -تصــــدرت كــــان الجملــــة االســــمية المنســــوخة 

وقــد ورد هــذا  ، ) االســم المجــرور +أداة الجــر (والخبــر الــذي ورد شــبه جملــة مكونــة مــن 

  :منها قول الشاعر  من الديوان ، النمط في الديوان في مواضع

واِبِع  رى    ِمَن الَمحِل كانوا َكالّلُيوِث الر2(َوَأنَت ابُن أشياٍخ اذا َنَضَب الث(  

المكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة  -المنســـوخة  -علـــى الجملـــة االســـمية ) كـــان(تقـــدم الناســـخ 

والخبر الذي جاء شـبه جملـة مكونـة مـن أداة الجـر ، )واو الجماعة (ضمير الرفع المتصل

  ) .كان (في محل نصب خبر  ، المجرور به ) الليوث(و) الكاف (

   :)ظرف مكان(جملة  الخبر شبه +) معرفة(الفعل اسمه : النمط السادس 

  : قوله منها من الديوان ، في مواضع النمطوقد جاء 

  )3( َوَلو عاَش أَيّاماً ِطواالً ِبساِلمِ       َوما َأحٌد كاَن الَمنايا َوراَءُه  

                                                 
  . 335/ 1الديوان ،  شرحانه لم يفد على بني سفيان وQ على مروان ووالده الوليد ، :يقول) 1(
  . 62/  2 الديوان ،شرح ) 2(
  . 395/  2 الديوان ،شرح ) 3(
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) المنايـا(المكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة  -المنسـوخة  -الجملـة االسـمية ) كـان(تقدم الناسـخ 

فـــي محـــل نصـــب خبـــر ) وراءه(مكونـــة مـــن ظـــرف المكـــان  والخبـــر الـــذي جـــاء شـــبه جملـــة

  ).كان(

والصــحيح أن الخبــر فــي الحقيقــة  ..... ومجــروراً  .... ويقــع الخبــر ظرفــاً "قــال ابــن هشــام 

  .)1("وان تقديره كائن أو مستقر ، متعلقهما المحذوف 

وال ، وأتـــم الفائـــدة مـــع المبتـــدأ ، ومـــن خـــالل النصـــوص نجـــد أن الخبـــر الجـــار والمجـــرور

  .رورة لهذا التقديرض

  ):شبه جملة(خبره  +) نكرة(الفعل اسمه : النمط السابع 

والمبتــدأ المــؤخر فــي ، الجملــة االســمية المكونــة مــن الخبــر المقــدم ) كــان(تصــدر الناســخ 

  : موضعين منها قوله 

  )2( وَكاَن َلهم َحبٌل َقد اسَتكَربُوا ِبِه        َعَراقَي َدلٍو كاَن فاَض َذنوبُها

وقــد وردت شــبه جملــة مكونــة ، ) كــان(بـــ  -فــي الجملــة االســمية المنســوخة  -م الخبــر تقــد

أمـا المبتـدأ المتـأخر فقـد جـاء نكـرة مرفوعـة ، ) لهـم(الضـمير المقتـرن بهـا  +من أداة الجـر 

  ).حبل(

   :)معرفة(اسمه + الفعل ) + جار ومجرور(الخبر : النمط الثامن 

  :منها قوله ،  قليلة ورد هذا النمط في الديوان في مواضع 

  )3(َوِمن َأهِل َعيِن الَتمِر كاَنت ُشُطورُها     ُهم نـََبٌط ِمن َأهِل َحوراَن نصفُهم  

فقــدم الجــار والمجــرور علــى الفعــل الناســـخ  ، )كانــت شــطورها مــن أهــل عــين التمــر(أي 

  .)4(وهذا التقديم جائز عند سيبويه ، واسمها ) كان(

                                                 
  .  201/  1،   أوضح المسالك) 1(
  . 102/  1الديوان ،   شرحجمع العرقوة ،  خشبة معروضة للدلو ، : استوثقوا ،  العراقي : استكربوا به ) 2(
  . 261/  2الديوان ،   شرحالذين يكثرون من الوشم ، : النبط ) 3(
  . 22/  1 الكتاب ،: انظر) 4(
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  :)جملة اسمية (خبره  +) معرفة(اسمه  +كان : النمط التاسع 

والخبـر الـذي جـاء جملـة اسـمية ، تقدمت كان الجملة االسمية المكونة من المبتدأ المعرفة 
  :منها قوله  ، في مواضع معدودة 

  )1( َعلى الَهضَبِة الَخلقاِء ذاِت الَمخازِمِ     إذ أََنخُت فَناَءُه    ،َفُكنُت َكأَني 

ـــ) كـــان(تصـــدرت  ، والمكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة  -بعـــدها -ية المنســـوخة ة االســـمالجمل
كـأّني علــى (أمـا الخبـر فقـد جــاء جملـة اسـمية ، ) تــاء المـتكلم( متصـالً  والـذي جـاء ضـميراً 

  ) .كان(في محل نصب خبر ، ) الهضبة 
   :)جملة شرطية (خبره  +) معرفة (اسمه  +كان : النمط العاشر 

والخبـــر الـــذي جـــاء جملـــة ، ة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة الجملـــة االســـمية المكونـــ) كـــان(تقـــدمت 
  :منها قوله ، شرطية في مواضع كثيرة 

  )2( َضَربناُه َحتى َتسَتقيَم اَألخادِعُ      ، وَُكّنا اذا الَجّباُر َصعَر َخدُه 

ــــة االســــمية المنســــوخة ) كــــان(تصــــدرت  والمكونــــة مــــن المبتــــدأ المعرفــــة  -بعــــدها -الجمل
فـــي محـــل ) إذا(شـــرطية مصـــدرة بــــ أمـــا الخبـــر فقـــد جــاء جملـــة  ، )الضــمير المتصـــل نـــا (

  .نصب
  :)جملة فعلية (خبره  +) معرفة(اسمه  + كان: النمط الحادي عشر 

والخبــر الــذي ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) كــان(فعلهــا مــاض تقــدمت  
  :في مواضع كثيرة منها قوله  ، ورد جملة فعلية فعلها ماض

  )3( َوفيِه العاِصماُت من الُفُجورِ       نَت َجَعلَت ِللُعّماِل َعهَداً وَكُ 

والمكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة الـذي  -بعـدها  -الجملة االسمية المنسوخة ) كان(تصدرت 
أمـــا الخبـــر فقـــد جـــاء جملـــة فعليـــة فعلهـــا مـــاض ، ) تـــاء المخاطـــب( متصـــالً  جـــاء ضـــميراً 

  ).كان(في محل نصب خبر  ،) جعلتَ (
                                                 

  . 515/  2وان ،  الدي شرحانه امن عندھم كمن في ذروة عالية ، :يقول ) 1(
  . 73/  2الديوان ،   شرحعرق في صفحة العنق ، :خدع جمع ا@:خادع ،  ا@ وتيھاً  مال كبراً : صّعر ) 2(
  . 469/  1 الديوان ،شرح ) 3(
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  :)جملة فعلية (خبره  +) معرفة (اسمه  +كان : النمط الثاني عشر 

والخبر الذي جـاء ، قدمت كان الجملة االسمية المكونة من المبتدأ المعرفة  فعلها مضارع
  :منها قوله  ،جملة فعلية في مواضع كثيرة 

  )1( في الّصبِح َواَألسحاِر َوالَعصرِ      ُكّنا نُنادي اَهللا َنسأَلٌُه  

 ، المعرفـــة  المبتـــدأوالمكونـــة مـــن  -بعـــدها –الجملـــة االســـمية المنســـوخة ) كـــان( درت تصـــ
الخبر فقـد جـاء جملـة فعليـة فعلهـا مضـارع  أما، ) ناء الفاعلين(الذي جاء ضميرا متصال 

  ) .كان(وهي في محل نصب خبر لـ ) ننادي(
  :)معرفة (اسمه ) + معرفة(خبره +كان : النمط الثالث عشر

  :منها قوله ، في مواضع قليلة ) كان(مط مصدرا بـ جاء هذا الن
  )2( َوِللنيِب َواألَبطاِل فيها ِسماُمها     ، وَكاَنت َحياَة الهاِلكيَن َيميُنُه 

والمكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة  -بعــدها  -الجملــة االســمية المنســوخة ) كــان(تقــدم الناســخ 
علـى ) كـان(وقـد تقـدم خبـر ، ) الهـالكينحيـاة (أما الخبـر فقـد جـاء معرفـة أيضـا ، ) يمينه(

  .  اسمها في البيت
  :)معرفة(اسمه ) + نكرة(خبره + كان : النمط الرابع عشر 

  :منها قول الشاعر،  مائة وأثنين وعشرين موضعاً في ) كان(جاء هذا النمط مصدرا بـ 
  )3( اُلهاِبَكّفي ِبالٍل كاَن طَعناً رِع    ، َوَخيٍل َعَليها الُمعِلموَن ُمغيَرٍة 

 ، ) رعالهــا(المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة  -المنســوخة -الجملــة االســمية ) كــان(تصــدرت 
وهـو نكـرة علـى اسـمها المعرفـة فـي البيـت ) كـان(وقد تقـدم خبـر ، وهو نكرة ) طعنا(وخبره 

  .السابق 
  :)كان(زيادة : النمط الخامس عشر 

                                                 
  . 433/ 1 الديوان ،شرح ) 1(
قت�ل بھ�ا ا@بط�ال بمث�ل وي نه كان يبذل بيمينه للفقراء ، وكانت يده ت�ذبح الني�اق المس�نة أي النّي�ب للض�يفان ،إ: يقول) 2(

  . 371/  2الديوان ،   شرح،  ومقاتBً  نه كان كريماً أالسم ، أي 
  . 243/  2الديوان ،   شرحقطعة الجيش ، وفردھا الّرعيل ، : الّرعال ) 3(
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  زائدة بين الصفة والموصوف ) كان( - أ
  :منها قول الشاعر،  ين الصفة والموصوف في مواضع قليلة جداً ائدة بز وردت كان 

  )1( ِكرِامِ كانُوا،    ،َوجيراٍن لَنا      َفَكيَف إذا رَأَيُت ِدياَر َقومي  

  زائدة بين المعطوف عليه والمعطوف ) كان( - ب
  : وهو قوله ، والمعطوف في موضع واحد فقط ، زائدة بين المعطوف عليه ) كان(وردت 

  )2( َغَمَرت أَباَك ُبحورُها       في الجاِهِليِة كاَن َواِإلسالمِ  في َحوَمةٍ 

  .ومجروراً  ليسا جاراً  ، بيت السابق بين شيئين متالزمينفي ال) كان(زيدت 
الناســخة ) كــان(حــول دخــول ، )3(فــان مــا ذكــره النحــاة العــرب، أمــا مــن الناحيــة التركيبيــة 

، )4(أمــا الخبــر فينتصــب خبــر لهــا ،وع اســما لهــا علــى المبتــدأ والخبــر ليكــون المبتــدأ المرفــ
حيــث تقــدمت  ، وهــذا القــول متفــق مــع تركيــب جميــع النصــوص الــواردة فــي هــذا الــديوان 

أجـاز ، وقد شـاع ورود اسـمها ضـميرا متصـال بهـا ، الجملة االسمية المنسوخة بها ) كان(
 -كـان -جملـة بينهـا وكـذلك وقـوع شـبه ال، تقدم الخبر شبه الجملة علـى اسـمها  ،)5(النحاة

أو شـبه ، وقـوع الخبـر جملـة فعليـة )6(ويجـوز عنـدهم ،أو بين اسـمها وخبرهـا، وبين اسمها 
وهـذا متفـق مـع مـا جـاء فـي األنمـاط الـواردة  ،أو جملـة اسـمية ، أو جملة شـرطية ، جملة 

 مفعل نـاقص لعـد) كان(فقد زعم بعض النحاة أن  )7(أما من الناحية الداللية ،في الديوان 
حقيقيـة  بأنهـا ليسـت أفعـاالً )" نقصـانها( ،)8(بينمـا فسـر فريـق آخـر ،اكتفائها بـالمرفوع  ملعد

                                                 
  . 529/  2الديوان ،   شرحانه يفتقد جيرانه لجيرتھم وكرمھم ، :يقول ) 1(
  . 555/  2الديوان ،    شرح فغرق أبوك في غمرة البحر ،انه نزل في حومة قديمة : يقول ) 2(
  . 49/  2اhنصاف ، : انظر ) 3(
  . 45،   148/  2الكتاب ،  : انظر) 4(
  93، 1/99صول في النح�و ،  ،  ا@ 88،   87،   86/  4،  المقتضب ،   362،   45/  1،  القرآنمعاني : انظر ) 5(

  . 116/  1 الھمع ،.  95، اhيضاح ،  
  . 116/  1،  الھمع ،   180،  قطر الندى ،  298،  297/  2شرح الكافية ، : انظر ) 6(
/  2م ،  ش�رح الكافي�ة ،  1972 علي حيدر ،  دمش�ق ،: ، تحقيق   113،  62،  61الجمل ،  للجرجاني ، : نظر ا) 7(

  .  208/  1،  شرح التصريح ،   290
،   436/  2المغن��ي ، : ھ��ـ ،  وانظ��ر  1312بي��روت ،    ، 54الن��اظم   ،  ي��ة اب��ن مال��ك ،  Qب��نش��رح ألف: انظ��ر ) 8(

  . 113/  1،  والھمع ،   33/  3والمقتضب ،  
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وهـذا  ،)1(" بل هـي موضـوعة للزمـان مجـردة مـن معنـى الحـدث فهـي تـدل علـى زمـان فقـط
لتـدل علـى الـزمن الماضـي المنقطـع ) كـان(القول متفق مع الواقع اللغوي التي وردت فيهـا 

تقريــب الــزمن الماضــي الــذي  -فــي بعــض المواضــع  -بهــا ) د قــ(كمــا أفــاد اقتــران  ، )2(
  .من زمن الحال ) كان(دلته 

إلـــى أن االســـم األول يـــرد  ، )3(غلـــب النحـــاة أفقـــد ذهـــب  ،أمـــا بالنســـبة للناحيـــة اإلعرابيـــة 
وخــالفهم بعــض  ،لهــا) خبــراً (أمــا االســم الثــاني المنصــوب فيقــع ، ) كــان(لـــ ) اســماً ( مرفوعــاً 
أو الشـبيه ، فزعم انه منصوب على الحاليـة) رهاخب(نصب االسم الثاني  حول ، )4(النحاة 

  .قرب إلى الواقع النحوي للنصوص أأن رأي الفريق األول  )5(والظاهر ، الشبيه بالحالية 
.  

 ،ظـــل  ،بـــات  ،أمســـى  ،أضـــحى  ،أصـــبح (أخواتهـــا ويضـــم هـــذا الصـــنف مـــن النواســـخ 
  .لواقعة بعدهابحسب تنوع الجملة االسمية ا -وتصنف أنماطه  ، ).....

  : أخواتها: ب

  :أصبح -1  

ـــنمط األول  ـــن  +أصـــبح : ال ـــة م ـــة االســـمية المكون ـــة : الجمل ـــدأ المعرف ـــر  +المبت الخب

  :المعرفة

واحـد والخبـر المعرفـة فـي ، الجملة االسمية المكونة من المبتدأ المعرفة ) أصبح(تصدرت 
  :منها قوله  ، وعشرين موضعاً 

  )6( ريُرُه       فََأصَبَح باقي الديِن ُمنَتِكَث الَشزرِ َأقاَم َوَشزُر الديِن باٍق مَ 

                                                 
  . 93/  1،  المقرب ،   92/  1ا@صول ،  ) 1(
  . 100/  1،  الھمع ،   451اQرتشاف ،  : انظر ) 2(
  . 52،  التسھيل ،   30،  ،  الموجز  263،  المفصل ،   105/  1ا@صول ،  : انظر ) 3(
 ،1/82،  اhنص��اف ،  م 1956محم��د عل��ي النج��ار ،  دار الكت��ب ،  :  تحقي��ق ،   462/  2 الخص��ائص ،: انظ��ر ) 4(

  . 432،  ارتشاف الضرب ،   119
  . 117اللباب ،  ) 5(
  .  460/  1الديوان ،   شرحانه أقام للدين قوته ، وأوثقه ،  وقد وھَي بموته ، : يقول ) 6(
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وهـو ،  منصـوباً ) منتكـث الشـزر(وخبرها ،  مرفوعاً ) باقي الدين(معرفة ) أصبح(جاء اسم 

  .معرفة أيضا

   :)نكرة(خبرها  +) معرفة(اسمها  +أصبح : النمط الثاني 

والخبـــرة النكـــرة فـــي ، ة الجملـــة االســـمية المكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــ )أصـــبح( تصـــدرت 

  :منها قوله ، مواضع كثيرة 

  )1( َوفي الّناِر َمثواُهم ُكُلوحاً ِسباُلها    ، َلَقد َأصَبَح اَألحياُء ِمنهم َأِذلًة 

  .منصوباً ) أذلة(أما خبرها فقد جاء نكرة  ، مرفوعاً ) األحياء(معرفة ) أصبح(جاء اسم 

  :)فعلها ماض(خبرها جملة فعلية  +) معرفة(اسمها  +أصبح : النمط الثالث 

والخبــر الــذي جــاء ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) أصــبح (تقــدم الناســخ 

  :جملة فعلية فعلها ماض في مواضع عدة منها قوله 

  )2(ِبِه َواطَمأَنت بَعَد فَيٍض َسواِحٌله      فََأصَبَح َأهُل النيِل َقد ساَء ظَنـُهم 

قـد (أما خبرهـا فقـد جـاء جملـة فعليـة فعلهـا مـاض  ،) أهل النيل(معرفة ) أصبح(جاء اسم 

  ).أصبح(لـ  في محل نصب خبراً ) ساء

، ) كــان وأخواتهــا(اختلــف النحــاة فــي مجــيء الجملــة الفعليــة التــي فعلهــا مــاض فــي خبــر 

 ،)3()قـد(واشـترط الكوفيـون أن يسـبق بــ ، ولـم يستحسـنه بعضـهم اآلخـر  ، فأجازه بعضهم 

قد أصـلها " جاء في المقتضب  ،) قد(مقترنا بـ ) كان(وفيما تقدم من أبيات فقد جاء خبر 

وتـــأتي قــد مــع الماضــي ألنهــا تقربــه مـــن  ،)4(...."أن تكــون مخاطبــة قــوم يتوقعــون الخبــر

إنهــا مــن "ومــنهم مــن ذهــب إلــى القــول  ، )1(، وقــد أفــادت هنــا التحقيــق والتوكيــد)5(الحــال 

   .وما ورد من نصوص في الديوان وهذا متفق ، )2("ها التوقعالحروف الهوامل ومعنا
                                                 

  . 193/  2الديوان ،   شرحمقدمة اللحية ، أو ما على الشارب من شعر ، : السبال ) 1(
  . 201/  2الديوان ،  شرح ) 2(
  . 215،  والتوطئة ،   97/  7 شرح المفصل ،: انظر  )3(
  . 2/335المقتضب ، ) 4(
  . 9/21شرح المفصل،  )5(
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  :)فعلها مضارع(خبرها جملة فعلية  +) معرفة (اسمها  +أصبح : النمط الرابع 

والخبــر الــذي جــاء ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) أصــبح(تقــدم الناســخ 
  :قوله   منها من الديوان، في مواضع ، جملة فعلية فعلها مضارع 

  )3( ِبَكفيَك ِمنها فَيَئها َوِقتاَلها   وََكم غارٍَة بِالّروِم َأصَبحَت تَبَتغي   

أمــا خبرهــا فقـد جــاء جملــة فعليــة ، )تــاء المخاطـب(ضـميرا متصــال بهــا ) أصــبح(جـاء اســم 
) أصـبح(وهي في محـل نصـب خبـر  ، ) يتلو رعيًة (فعلها مضارع متعد إلى المفعول به 

.  
  :)جملة اسمية (خبرها  +)  معرفة(اسمها  +أصبح : مس النمط الخا

والخبــر الــذي جــاء جملــة ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) أصــبح(تقــدمت 
  :منها قوله ، اسمية في مواضع قليلة جدا 

  )4(َوَأصَبَحِت اَألسماُء ِمّنا َكبيُرها        ،لَنا َمسِجدا اِهللا الَحراماِن َوالُهدى

والمكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة  –بعـــدها  –الجملـــة االســـمية المنســـوخة ) أصـــبح(درت تصـــ
ــــا كبيرهــــا(أمــــا الخبــــر فقــــد جــــاء جملــــة اســــمية  ، )األســــماء( فــــي محــــل نصــــب خبــــر ) مّن
  ).أصبح(
  
  

  :)شبه جملة(خبرها  +) معرفة(اسمها  +أصبح : النمط السادس 

، مكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة ال –بهـــا  –الجملـــة االســـمية المنســـوخة  )أصـــبح(تصـــدرت 
فـي مواضــع ، ) االســم المجـرور بهـا+أداة الجـر (والخبـر الـذي ورد شـبه جملــة مكونـة مـن 

  :منها قوله  ، كثيرة

                                                                                                                                                 
  . 273،  270الجنى الداني ، ) 1(
  . 99، 98معاني الحروف ) 2(
  . 265/  2الديوان ،   شرحانه نال من الروم واخذ منھم الغنائم ، : يقول ) 3(
  . 593/  1الديوان ،  شرحبأنھم أصحاب مكة وأھل النبي ،  ومن ينتمي إليھم يعظم اسمه في الناس ،  يفخر) 4(
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  )1( َكَقناِة َحرٍب َغيِر ذاِت ِسنانِ     فَالنّاُس بَعَدَك يابَن ُموسى َأصَبحوا   

لمكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ا -المنســوخة  -علــى الجملــة االســمية ) أصــبح(تقــدم الناســخ 
أمــا الخبــر فقــد جــاء شــبه جملــة مكونــة مــن ، ) واو الجماعــة(الــذي جــاء ضــميرا متصــال  

  .في محل نصب خبر أصبح") كقناة"ها المقترن ب" قناة" االسم المجرور+ الجر أداة(
  :)معرفة( اسمها ) + نكرة(خبرها + أصبح : النمط السابع 

  :هو قوله  ، المعرفة في موضع واحد  النكرة اسمها) أصبح(تصدر خبر 
  )2(َترى َخيَلُه ِغب الَوقيَعِة َأصَبَحت   ُمَكلَمًة َأعناُقها َوُنُحوُرها 

المكونــــة مــــن الخبــــر النكــــرة المنصــــوب ، الجملــــة االســــمية المنســــوخة ) أصــــبح(تصــــدرت 
، )لهــاءا(ضــافته إلــى الضــمير المتصــل المتقــدم علــى االســم المبتــدأ المعــرف بإ ،) مكلمــة(

  .ن االسم المتقدم هو الخبرأوقد دلت قرينة اإلعراب والسياق 
  :)معرفة ( اسمها  +) شبه جملة(خبرها  +أصبح : النمط الثامن 

والمبتـدأ المـؤخر فـي مواضـع  ، تصدر الناسخ الجملة االسـمية المكونـة مـن الخبـر المقـدم 
  :منها قوله ، قليلة 

  )3( َلَك الُعرَوُة الُوثَقى الّشديُد ِدخاُلها      ت َنماَك َعظيُم الَقريـََتيِن فََأصَبحَ 

 ،) العـروة (وهو االسم المرفوع المعرف بـ أل ،  فقد جاء متأخراً ) أصبح (أما اسم الناسخ 
المقترنــــة   -مالــــال -أداة الجــــر(الــــذي جــــاء شــــبه جملــــة مكونــــة مــــن ) لــــك(فتقدمــــه الخبــــر 

  ) .–الكاف  –بالضمير 
   :)نكرة(اسمها  +) شبه جملة(خبرها  +أصبح : النمط التاسع 

والمبتــدأ  ، الجملــة االســمية المنســوخة المكونــة مــن الخبــر المقــدم ) أصــبح(تصــدر الناســخ 
  :المؤخر في موضع واحد هو قوله 

                                                 
  . 584/  2الديوان ،  شرحانه كان سنان رمحھم ، :يقول ) 1(
  .428/  1: الديوان  شرحّرحة ، المج: المكلّمة ) 2(
الع�روة القوي�ة الت�ي Q تف�ك ،  :م�ه ،  الع�روة ال�وثقى عود ب�ن معت�ب الثقف�ي ج�د المم�دوح @ھو مس�: عظيم القريتين ) 3(

  . 310/  2الديوان ،  شرح 
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  )1( َكريٌم ِمَن اَألضياِف َعف َسرائُِره     فـََلو َلم َتُكن ُرؤيَاً َألَصَبَح ِعنَدنا   

 ، )نــا(ظــرف المكــان المقتــرن بالضــمير ي ورد شــبه جملــة مكونــة الــذ) عنــدنا (تقــدم الخبــر 
لــوروده شــبه  -هنــا -تقــدم الخبــر  )2(أجــاز النحــاة ) . كــريم(ثــم جــاء االســم نكــرة مرفوعــا 

وهـذا متفـق مـع داللـة النواسـخ الـواردة فـي الصــور  -عنـدهم -وموضـعها النصـب ، جملـة 
  .السابقة

  :أضحى  -2

  :)معرفة (خبرها  +) عرفة م(اسمها  +أضحى : النمط األول 

 ,مبتـدأ والخبـرفي موضعين من الـديوان الجملـة االسـمية المكونـة مـن ال) أضحى( تقدمت 
  :منها قوله 

  )3( َهباَء الريِح يـَتِبُع الشماال      فََأصَبَح َكعُبَك اَألعلى َوَأضَحوا  

رهـا فقـد ورد معرفـة أمـا خب ،)واو الجماعـة(ة ضـميرا متصـًال بهـا معرفـ) أضـحى(جاء اسم 
وقــد يكــون االســم معرفــة والخبــر معرفــة كمــا : "يقــول ابــن الســراج  ،) هبــاء الــريح (أيضــا 

أيهمـا ، اهللا  وكان أخـوك عبـد، اهللا أخاك  كان عبد: تقول  ، كان ذلك في االبتداء أيضا 
ورأي ابــن الســـراج يتفـــق مـــع  ، )4(" وجعلــت اآلخـــر خبـــرا لهـــا ، ) كـــان(شــئت جعلتـــه اســـم 

 .ص الديوان نصو 
  :)نكرة( خبرها  +) معرفة(اسمها  +أضحى : النمط الثاني 

فـي مواضـع قليلـة  -المنسوخة بعدها -الجملة االسمية ) أضحى(تصدرت األداة الناسخة 
  :منها قوله ، 

  )5( رََأُس ابِن َعجلى فََأضحى رَأُسُه َشَذبا    َعضت ُسُيوُف َتميٍم ِحيَن َأغَضَبها  

                                                 
ديوان ،  ش�رح ال�، ول�وQ ذل�ك لك�ان ن�زل ف�يھم كض�يف عفي�ف الس�ريرة ،   ةً نه تش�به علي�ه وألّم�ت ب�ه رؤي�إ :يقول ) 1(
1/451 .  
  . 116/  1،  الھمع ،   56،  التسھيل ،  214،  التوطئة ،   96/  7: شرح المفصل : انظر ) 2(
  . 234/  2،   شرح الديواننك سموت عليھم وھم تبددوا كعصف الريح ،  إ: يقول ) 3(
  . 97/  1،  والمقرب ،   95/  7شرح المفصل ،  : ،  وانظر  94/ 1ا@صول في النحو ،  ) 4(
  .1/152شرح الديوان ،   تلوا سيوفھم عليه واجتثوا رأسه،نه اغضب بني تميم ، فاسإالمقطوع ، يقول :الشذب ) 5(
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  ).شذبا(أما خبرها فقد ورد نكرة منصوبا، ) رأسه(معرفة مرفوعا ) أضحى(جاء اسم 
  :)فعلها مضارع (خبرها جملة فعلية +) معرفة(اسمها  +أضحى : النمط الثالث 

فــي موضــع واحــد هــو  ،وخبرهــا جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع ، معرفــة ) أضــحى(جــاء اســم 
  :قوله 

  )1( نا َترى ِظل الِغيايَِة َأدبَراَوبَي     ،َوَأضحى الَغواني اليُرِدَن ِوصاَلُه 

أمــا الخبــر فقــد جــاء  ، ) الغــواني) (أل(فهــو االســم المعــرف القترانــه بـــ ) أضــحى(أمــا اســم 
  ) . ال يردن وصاله(جملة فعلية 
وهــذا متفــق مــع ، فأجــازوا ورود الخبــر جمليــة فعليــة ، مثــل هــذا الــنمط  ، )2(ذكــر النحــاة 

  .تركيب النمط 
تصـدر  :)معرفـة(اسمها + جار ومجرور ، شبه جملة (خبرها + ضحى أ: النمط الرابع 

والمبتدأ المؤخر في مواضـع ، الجملة االسمية المكونة من الخبر المقدم ) أضحى(الناسخ 
  :منها قوله ، قليلة 

  )3( َوَأضَحت بَِأجراٍز ُمُحوٍل ِعضاُهها      ِمَن الَجِب اذ ماَت اَألفاعي ِبها َهزال

 -وهـــو االســـم المرفـــوع المقتـــرن بالضـــمير ،  فقـــد جـــاء متـــأخراً ) أضـــحى( أمـــا اســـم الناســـخ
الــذي جــاء شــبه جملــة مكــون  مــن أداة ، ) بــأجراز(فتقدمــه الخبــر  ،) عضــاهها( -الهــاء 
  .في محل نصب خبر ،) أجراز(واالسم المجرور  -الباء-الجر

  :أمسى -3

  :)معرفة(خبرها + معرفة (اسمها +  أمسى: النمط األول 

المكونـــة مــــن المبتــــدأ والخبــــر  -المنســــوخة بعــــدها  -الجملــــة االســـمية ) أمســــى(تصـــدرت 
  :منها قوله  من الديوان ،،في مواضع قليلة ، المعرفتين 

                                                 
  . 334/  1،   شرح الديوانكل ما يظل اhنسان ،  :الغياية ) 1(
  . 432،  ارتشاف الضرب ،   97/  7شرح المفصل ،  : انظر ) 2(
)3 (h278/  2،   شرح الديوانشجر ،  :المجدبة ،  العضاه السنة :جمع الجرز  :جرازا .  
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يُن ُملَتِئَم الشعبِ      ُيَشد ِبِه اإلسالُم بَعَد َوليِه   1( أَبيِه فََأمسى الد(  

إلـى  مضـافاً  هـا فقـد جـاء معرفـة أيضـاً أمـا خبر ، ) الـدين(معرفة مرفوعـا ) أمسى (ورد اسم 
  .منصوبا ) ملتئم الشعب( -أل -المعرف بـ 

  :)نكرة(خبرها  +) معرفة(اسمها  +أمسى : النمط الثاني 

المكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة والخبـر النكـرة ، الجملـة االسـمية المنسـوخة ) أمسـى(تصدرت 
  : قوله منها من الديوان ، في مواضع

  )2(َأن الصعاليَك َأمسى َجدُهم َعَثرا     ، َواَألقواُم َقد َعِلموا ، اهللاُ يَعَلُم 

  ).عثرا(أما خبرها فقد جاء نكرة منصوبة ، ) جدهم(معرفة مرفوعا ) أمسى(ورد اسم 
   :)جملة فعلية(الخبر  +أمسى : النمط الثالث 

والخبـر الـذي ، الجملـة االسـمية المكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة ) أمسـى(فعلها ماض تقـدمت 
  :هو قوله  ، جاء جملة فعلية في موضع واحد 

  )3( ِبمثِل َسحيِق األرُجواِن قتاُمها       إذا ما ِشتاُء الَمحِل َأمسى َقِد ارَتدى

والمكونة من المبتدأ المعرفـة الـذي  -بعدها -الجملة االسمية المنسوخة ) أمسى(تصدرت 
قـــد (ر فقــد جـــاء جملـــة فعليـــة فعلهـــا مـــاض أمـــا الخبـــ، ) هـــو(تقـــديره  منفصـــالً  جــاء ضـــميراً 

  .في محل نصب خبرا لها ) ارتدى
  :خبرها  +اسمها معرفة  +أمسى : النمط الرابع 

وخبرها جملة فعلية فعلهـا مضـارع ، معرفة ) أمسى(جاء اسم  )جملة فعلية فعلها مضارع(
  :منهما قوله  ، في موضعين 

  )4( َلَقد ُلمُتُه َلوماً َسَيبقى َويَنَصعُ       ، َيميناً لَِئن َأمسى ُكَديٌر يَلوَمني

                                                 
  . 131/  1 شرح الديوان ،نه ألف المسلمين وشد وحدتھم ،  إ: يقول ) 1(
  . 470/  1،   شرح الديوان ن مجيرھم قد مات ،إن الصعاليك عثر حظھم ، @: يقول) 2(
  . 373/  2،   شرح الديوانالسحاب المتراكم ا@سود ،  : القتام ) 3(
  . 46/  2،  شرح الديوانبعد يوم ،   ن كديرا يلومه على دينه ، ولكنه ھجاه بشعر يبقى ويتجلى يوماً إ: يقول ) 4(
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وهـي )  يلـومني(أما الخبـر فقـد جـاء جملـة فعليـة ، )كدير(فهو اسم العلم ) أمسى(اسم أما 
  .) أمسى( حل نصب خبر لـ في م

   :)معرفة(اسمها  +) شبه جملة(خبرها  +أمسى : النمط الخامس 
  ، بـــر المقـــدم  والمبتـــدأ المـــؤخر الجملـــة االســـمية المكونـــة مـــن الخ) أمســـى(تصـــدر الناســـخ 

  : في قوله 
  )1( َوَأمسى بِاللياِح اخِتالُلها، بُخوَعى      ، َوالركاُب ُمناَخٌة  ، َوأَنى أَتَتنا 

وقـد وردت شـبه جملـة مكونـة ، ) أمسـى(بـ   -في الجملة االسمية المنسوخة -تقدم الخبر 
( أمـــا المبتـــدأ فقـــد جـــاء معرفـــة مرفوعـــة  ، ) بالليـــاح(االســـم المقتـــرن بهـــا  +مـــن أداة الجـــر 

  ) .اختاللها
  :)نكرة(اسمها  +) شبه جملة(خبرها  +أمسى : النمط السادس 

 ، والمبتــدأ المــؤخر ، الجملــة االســمية المكونــة مــن الخبــر المقــدم ) أمســى(تصــدر الناســخ 
  :في قوله 

  )2( ِد األَثَقلِ يَرمي الَقباِئَل بِالَقصي    َأمسى لَِتغِلَب ِمن َتميٍم شاِعٌر  

وقــد وردت شــبه جملــة مكونــة ) أمســى(بـــ  –فــي الجملــة االســمية المنســوخة  –تقــدم الخبــر 
أمــا المبتــدأ المتــأخر فقــد جــاء نكــرة  ، ) ِلَتغلــبَ ( ، االســم المقتــرن بهــا + أداة الجــر : مــن

  ).شاعرٌ ( مرفوعة 
4-  ظل:  

  :)نكرة(خبرها  +) معرفة(اسمها  +ظل : النمط األول 

ـــة االســـمية المكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة ) ظـــل(ت تقـــدم ـــذي جـــاء نكـــرة ، الجمل والخبـــر ال
  :منها   قوله ، منصوبة في مواضع  

  )1( َحَمى الطُّرَق الَمقاِنَب َوالتجارا   َتَظل الُمخِدراُت َلُه ُسُجوداً    

                                                 
  . 262/  2،   شرح الديوانوھنھا ،  : الصباح الذي يلوح ،  اختBلھا : موضع ،  اللياح : خوعى) 1(
  . 308/  2،   شرح الديوان) 2(
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) سـجوداً ( أمـا خبرهـا فقـد ورد نكـرة منصـوباً ، ) المخـدرات(معرفـة مرفوعـة ) ظـل( جاء اسم

( بــين اســم) الهــاء(المقترنــة بـــ ) الــالم(أداة الجــر : وقــد وقعــت شــبه الجملــة المكونــة مــن ، 

  .وخبرها ) ظل

  :)جملة فعلية فعلها مضارع(خبرها  +) معرفة(اسمها  +ظل : النمط الثاني 

فــي مواضــع كثيــرة  ، وخبرهــا جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع ، معرفــة ) ظــل(  كمــا جــاء اســم

  :له منها قو 

  )2( ُجُنوَحاً على ُجثماِن آَخَر ناِصعِ     َتظل ِعتاُق الطيِر تَنفي َهجينَـَها  

، )عتـاق الطيـر) (أل( فهـو االسـم المعـرف بإضـافته إلـى االسـم المقتـرن بــ ) ظـلّ (أما اسم 

   .وهي في محل نصب خبر لها ، ) تنفي (أما الخبر فقد جاء جملة فعلية  فعلها مضارع

  

  

   :)شبه جملة(خبرها  +) معرفة(اسمها  +ظل : الث النمط الث

والخبـر ، المكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة  -بهـا -الجملـة االسـمية المنسـوخة ) ظـل (تصدرت 

والخبـر الـذي ورد شـبه جملـة مكونـة مـن ، الذي ورد شبه جملة مكونة من المبتدأ المعرفـة 

  :ا قوله منه، في مواضع قليلة  ، سم المجروراال +أداة الجر: 

  )3( حتى الّليِل ُمخَتِلس الَعقلِ  ،َكَمن ماتَ       ، إذا ما رأَتها الشمُس َظل طَبيُبها 

المكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة   -المنســـوخة -علـــى الجملـــة االســـمية ) ظـــل(تقـــدم الناســـخ 

االســــم  +) الكــــاف( أداة الجــــر: والخبــــر الــــذي جــــاء شــــبه جملــــة مكونــــة مــــن ، ) طبيبهــــا(

  .في محل نصب خبرها ) َكَمن (المقترن بها الموصول 
                                                                                                                                                 

  . 574/  1،   شرح الديوانالقوافل ،  : الفرسان ،  التجار : نب ا@سد ،  المقا:الُمخدر ) 1(
إن الجوارح تفترس الجنين والجنين اaخر الذي تميل وتج�نح إلي�ه ،  : تبعد ،  يقول : النسور ،  تنفي : عتاق الطير ) 2(

  . 29/  2،   شرح الديوان
  .316/ 2شرح الديوان ،  يخبّل ، وكأنه ميت ،  إنھا حين تتبدى في الشمس ، فان الطبيب الذي يعاينھا : يقول) 3(
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  :بات  -5

  :)نكرة(خبرها  +) معرفة(اسمها  +بات : النمط األول 

والخبــر ، المكونــة مــن المبتـدأ المعرفــة ، الجملــة االســمية المنسـوخة ) بـات(تصـدر الناســخ 
  :منها قوله  ، النكرة في مواضع قليلة جداً 

  )1( على َعطيِة بَيَن الّشاِء َوالَحَجرِ   اً    ُشرُب الرثيَئِة حتى باَت ُمنَكِرسَ 

أمــا خبرهــا فقــد جــاء نكــرة  ، )هــو(وهــو ضــمير مســتتر تقــديره ، معرفــة ) بــات (ورد اســم 
  ) .منكرسا(منصوبة 

  :)جملة فعلية فعلها مضارع(خبرها  +) معرفة(اسمها  +بات : النمط الثاني 

منهـا ، فعلها مضارع في مواضع قليلـة  وخبرها جملة فعلية ، معرفة ) بات(كما جاء اسم 
  :قوله 

  )2( َوُدخانِ  ،َمرًة ، على َضوِء ناٍر      ، فـَُبت ُأَسوي الّزاَد بَيني َوبَيَنُه 

أما الخبر فقد جاء جملة فعليـة فعلهـا مضـارع  ،)التاء(فهو ضمير المتكلم ) بات( اما اسم
  ) .بات(في محل نصب خبر ) ُأسّوي (

  :)جملة اسمية (خبرها  +) معرفة(اسمها  + بات:  النمط الثالث

والخبـــر الـــذي ورد جملـــة ، الجملـــة االســـمية المكونـــة مـــن المبتـــدأ المعرفـــة ) بـــات(تقـــدمت 
  :منهما قوله ، في موضعين  ، اسمية 

  )3( َسَرت في ِعظامي َأو لُعاُب اَألراِقمِ   فَِبت َكأني ُمشَعٌر َخيَبرِيًة     
والمكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة الــذي  -بعــدها  -جملــة االســمية المنســوخة ال) بــات(تقــدمت 

كــــأّني (أمـــا الخبــــر فقـــد جــــاء جملـــة اســــمية منســـوخة  ،) تـــاء الــــتكلم( متصــــالً  ورد ضـــميراً 
  ) .بات(في محل نصب خبر ) مشعرٌ 

                                                 
  .1/489شرح الديوان ،  والد جرير ،  : المتجمع ،  عطية : النكرس  اللبن الحامض يخلط بالحلو ،: ئة الرثي) 1(
  . 590/  2،   شرح الديوان) 2(
 ش�رح ال�ديوان، ي�ات ،أخب�ث الح: ب�ر ، وھ�ي م�ن أج�ود أن�واع الخم�ور ، ا@راق�م خمرة مصنوعة ف�ي خي: خيبرية ) 3(
2/493 .  
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   :)شبه جملة(خبرها  +) معرفة (اسمها  +بات : النمط الرابع 

والخبـر ، المكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة  -بهـا -لمنسـوخة الجملة االسـمية ا) بات(تصدرت 
  :منها قوله  ،  من الديوان الذي ورد شبه جملة في مواضع قليلة
  )1( َكثيٌر َدواعي َبطِنِه َوَقراِقُره   َوبَعَلها     ، َوباَتت َكَدوداِة الَجواري 

أمـا الخبـر فقـد  ،  )هي(الجملة االسمية المكونة من الضمير المستتر ) بات(تقدم الناسخ 
هـي فـي محـل نصـب )  كـدوداة( االسـم المجـرور بهـا  +جاء شـبه جملـة مكونـة أداة الجـر 

  ) .بات(خبر لـ 
  :مادام  -6

  :)نكرة(خبرها  +) معرفة(اسمها   +مادام  :  األولالنمط 

والخبــر النكــرة فــي ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) تصــدر الناســخ مــادام
  :  ين منهما قوله موضع

  )2( َوما َعن َأهِلِه ِمن ُمَشردِ  ، ِهشاٌم      ، َوال ظُلَم ما داَم الَخليَفُة قائِماً 
  ).قائما(أما خبرها فقد ورد نكرة منصوبة  ، ) الخليفة( معرفة مرفوعة ) مادام(جاء اسم 

  :)معرفة(اسمها ) + شبه جملة(خبرها + مادام : النمط الثاني 

والمبتـدأ المـؤخر فـي  ،الجملـة االسـمية المكونـة مـن الخبـر المقـدم ) مـادام (سخ تصدر النا
  :قوله 

  )3( َوما داَم َحوَل الّناِس ُمطَّلُع الَبدرِ      ،َوما ُكنُت ُمذ كاَنت َسمائي َمكانَها 

مطلــع (ثــم جــاء االســم معرفــة  ، ) ظــرف مكــان(الــذي ورد شــبه جملــة ) حــول(تقــدم الخبــر 
 ) .البدر

 

  

                                                 
  . 359/  1 شرح الديوان ،أي قرقرة بطنه ،  : ا@رجوحة ،  قراقره : الدوداة ) 1(
  . 239/  1 شرح الديوان ،) 2(
  . 534/  1 شرح الديوان ، يسطع بين الناس ويتألق كالبدر ، نهإنه سما إلى السماء العالية ، وإيقول ) 3(
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  :ال ماز  -7

  ) نكرة(خبرها  +) معرفة (اسمها  +مازال : النمط األول 

الجملـة االسـمية المنسـوخة ) وال تزال  ، وال يزال  ، ولم يزل  ، وما تزال ، مازال (تصدر 
  :منها قوله، والخبر النكرة في مواضع عدة ، المكونة من المبتدأ المعرفة  ، 

  )1( َأَغر يُباري الّريَح ما ازور جانُِبه    وََكم ِمن َأٍب لي يا ُمعاوَي َلم يـََزل  

أمــا خبرهــا فقــد جــاء نكــرة  ، ) هــو( وهــو ضــمير مســتتر تقــديره ، معرفــة ) مــازال(ورد اســم 
  ) .أغر(منصوبة 

  :)جملة فعلية فعلها مضارع(خبرها  +) معرفة(اسمها  +مازال : النمط الثاني 

منهـا ، فعلها مضارع في مواضـع عـدة  وخبرها جملة فعلية، معرفة ) مازال(كما جاء اسم 
  :قوله 

  )2( َوُتخشى َصولَتي ِمن َورائِها ،إليها      َومازِلُت َأرمي َعن رَبيَعَة َمن َرمى  

أمــا الخبــر فقــد جــاء جملــة فعليــة فعلهــا  ، ) التــاء(فهــو ضــمير المــتكلم ) مــازال( امــا اســم 
  ) .مازال(وهو في محل نصب خبر لـ )  ارمي(مضارع 

   :)شبه جملة (الخبر  +) معرفة ( اسمها  +مازال : الثالث  النمط
والخبـر ، المكونة من المبتدأ المعرفـة  -بها -الجملة االسمية المنسوخة) مازال( تصدرت 

منهـا قولـه  ، االسم المجرور في مواضع عـدة +أداة الجر: الذي ورد شبه جملة مكونة من
 :  

  )3(َحتى َتدارََكني أَبو َسّيارِ مازِلُت في لَهواِت لَيٍث ُمخِدٍر      

                                                 
  . 1/91 شرح الديوان ، مال ،: ازور ا@بيض الجبين ، :ا@غر ) 1(
  . 20/  1 شرح الديوان ،) 2(
ش��رح ا@س��د المق��يم ف��ي عرين��ه ،  :مس��مع ب��ن مال��ك ب��ن المن��ذر ، كل��م أب��اه ف�ي ش��انه فأطلق��ه ،  المخ��در : أب�و س��يار ) 3(

  . 445/  1 الديوان،
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تـاء (ة من ضمير الرفـع المتصـل المكون -المنسوخة  -تقدم الناسخ على الجملة االسمية 
( االســم المقتـــرن بهـــا  +أداة الجـــر : والخبـــر الــذي جـــاء شــبه جملـــة مكونـــة مــن، ) المــتكلم
  ) .لهوات

   :اسمها معرفة +) )نكرة((خبرها  +مازال : النمط الرابع 
  :في قوله  ، ) الهاء(النكرة اسمها المقترن بالضمير المتصل ) مازال(خبر تصدر 

  )1( فـََلم تـََزل       ُمَقّلَصًة أَنضاؤها َكالشراِجعِ  ، ُكّلفَن الذميَل   ، َنواعَج 

ــــة االســــمية المنســــوخة ) مــــازال(تصــــدرت  المكونــــة مــــن الخبــــر النكــــرة المنصــــوب  ،الجمل
) انضـاؤها) (الهـاء(المعرف بإضافته إلى الضمير المتصل  المتقدم على المبتدأ) مقلصة(

وغيـره  )2(أجـاز سـيبويه  ،وقد دلت قرينة اإلعراب والسـياق أن االسـم المتقـدم هـو الخبـر ، 
وخــــالفهم النحــــاة ،  )3( أم مشــــتقاً  مــــن النحــــاة البصــــريين تقــــديم الخبــــر ســــواء أكــــان جامــــداً 

  .)4(الكوفيون 
  

  :)نكرة ( اسمها  +) شبه جملة ( خبرها +مازال : النمط الخامس 

الجملــة االســمية المكونــة مــن الخبــر المقــدم والمبتــدأ المــؤخر فــي ) مــازال(تصــدر الناســخ 
  :منها قوله  ، مواضع عدة 

  )5( َوَلم يـََزل       َلُه عاِرٌض يُردي الُعفاَة َوناِئلُ ، َكفانَي َسلٌم َعض َدهٍر 

وقـــد وردت شـــبه جملـــة ، ) لـــم يـــزل(بــــ  -ســـوخة فـــي الجملـــة االســـمية المن -تقـــدم الخبـــر  
أمـا المبتـدأ المتـاخر فقـد جـاء نكـرة  ، ) لـه(الضـمير المقتـرن بهـا  +أداة الجر : مكونة من 

  ) .عارض(مرفوعة 

                                                 
: جم�ع الش�رجع : يل�ة ،  الش�راجع الھز: نض�اء ض�رب م�ن س�ير اhب�ل الس�ريع ،  اh: الب�يض ،  ال�ذميل : النواعج) 1(

  . 28/  2،  شرح الديوانسرير الميت ،  
  . 55،    47/  1الكتاب ،  ) 2(
  .  442،   441/ ارتشاف الضرب ،  ) 3(
  . 117/  1الھمع ،  ) 4(
  . 282/  2،   شرح الديواننه أنقذه من ويBت الدھر وما زال يفيض علي العفاة ألطالبي معروفه ،  إ : يقول) 5(
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   :صار -8

   :)نكرة(خبرها  +) معرفة(اسمها  +صار : النمط األول 
  :بر النكرة في قولهأ المعرفة والخالجملة االسمية المكونة من المبتد) صار(تصدرت 

  )1( َفصاُروا َرماَداً َمَع الرمّددِ      َرغا َرغَوًة ِبَمناياُهم   

 خبرهـــا فقـــد جـــاء منصـــوباً  أمـــا ،) واو الجماعـــة(بهـــا  متصـــالً  ضـــميراً ) صـــار(جـــاء اســـم 
  .)رماداً (

  :)شبه جملة (خبرها  +) معرفة(اسمها  +صار : النمط الثاني 

، المكونــــة مــــن المبتــــدأ المعرفــــة  -بهــــا  -المنســــوخة الجملــــة االســــمية ) صــــار(تصــــدرت 
 فـي مواضـع ، االسـم المجـرور بهـا  +أداة الجر : والخبر الذي ورد شبه جملة مكونة من 

  : قوله منها من الديوان
  )2( َلّما ُأجيَلت ِسهاُم الَقوِم فَاقَتَسُموا    صاَر الُمغيَرُة في بيِت الَخفافيشِ 

المكونــــة مــــن المبتــــدأ المعرفــــة  - المنســــوخة -االســــمية  الجملــــة) صــــار( تقــــدم الناســــخ 
فـي محـل ) فـي بيـت(والخبر الذي جاء شبه جملة مكونة من الجار والمجرور ، ) المغيرة(

  .)صار( ـ نصب خبر ل
   :)معرفة(اسمها  +) شبه جملة(خبرها  +صار : النمط الثالث 

والمبتــدأ المــؤخر فــي ، م الجملــة االســمية المكونــة مــن الخبــر المقــد) صــار(تصــدر الناســخ 

  :منهما قوله  ، موضعين 

  )3( َفصاَر َعَليِهم بِالَعذاِب انِفتاُلها     ، وَكانُوا يـََروَن الّدائِراِت ِبَغيرِِهم 

                                                 
  . 297/  1،   شرح الديوانصوت ،  : الرماد ،  رغا : الرمدد ) 1(
  .2/15شرح الديوان ،  نھم اقتسموا منزلھم ، فقسمت له قسمة أشبه ببيت الخفافيش من ظلمتھا وضيقھا ،  إيقول ) 2(
  . 193/  2،   شرح الديوان) 3(
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وقــد وردت شــبه جملــة مكونــة ) صــار(بـــ  –فــي الجملــة االســمية المنســوخة  -تقــدم الخبــر

المبتـــدأ المتـــأخر فقـــد جـــاء معرفـــة  أمـــا، ) عليهـــا(الضـــمير المقتـــرن بهـــا  +أداة الجـــر: مـــن

  ) .انفتالها(
  

  :تصرفها 
  

  :م هذه األفعال من حيث التصرف إلىتقس

  .وستبحث في فصل الجملة المنفية ،)ليس (وهو : ما ال يتصرف  -1

) مـا(حيـث جـاء بصـيغة الماضـي المنفـي بــ )مـازال(وهـو :  ناقصاً  ما يتصرف تصرفاً  -2

  ) .ال(و) ما( وصيغة المضارع المنفي بـ ،)ال( و

بصــيغة المضــارع ) مــا انفــك(وجــاء الفعــل ، ولــم يــأت هــذا الفعــل بصــيغة األمــر والمصــدر 

  .المصدرية) ما(اضي فقط مسبوقا بـ بصيغة الم) دام(وورد الفعل ، )ال(المسبوق بـ 

  .)1(وهي بقية األفعال  تاماً  ما يتصرف تصرفاً  - 3
  

  

  :أفعال المقاربة: ثانيًا 
  

ولـــــوال  ، ) أفعـــــال المقاربـــــة(اســـــخ االبتـــــداء الجملـــــة االســـــمية المقيـــــدة بــــــ يلحـــــق النحـــــاة بنو 

. )2(وأخواتها لم تنفرد ببـاب علـى حـدة) كان(اختصاص خبر هذه األفعال بأحكام ليست لـ 

وتســـمى أفعـــال المقاربـــة علـــى ســـبيل المجـــاز أو التغليـــب ؛ إذ المقاربـــة حالـــة وســـطية بـــين 

                                                 
  .1/338أوضح المسالك ،  ) 1(
)2 (Bمام أبي محمد عب�د 189م العرب ،  شرح شذور الذھب في معرفة كhهللا جم�ال ال�دين ب�ن يوس�ف ب�ن  ،  تأليف ا
، ومعه كتاب منتھى ا@رب بتحقي�ق ش�رح ش�ذور ال�ذھب ، ت�أليف محم�د محي�ي ) ھـ  791( هللا بن ھشام  حمد بن عبدأ

  .الدين عبد الحميد 
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وهــي تنقســم باعتبــار  ،)2(ســمية الكــل باســم الجــزءمــن بــاب ت: وقيــل ، )1(الترجــي والشــروع 

  :داللتها إلى ثالثة أقسام 

، وهــي مــا يســمى البــاب باســمها الفعــل الواقــع فــي خبرهــا  وقــوع أفعــال تــدل علــى قــرب -أ
ــــم ، وأولــــى  ،وهلهــــل ، وأوشــــك ،وكــــرب  ،كــــاد : (وهــــي وأغربهــــا  ،كــــاد : وأشــــهرها، ) وَأَل
  .)3(أولى

وقـد ذكـر األسـتاذ  ، ) وحـرى، واخلولـق  ، عسـى: (وهـي ، أفعال تدل علـى الرجـاء   -ب
فأخرجت من نطاق البحث ؛ إذ الرجاء قسـم  ، عبد السالم هارون أنها تدل على اإلنشاء 

  .)4(من أقسام اإلنشاء 
طِبـَق بكسـر  : ويقـال ، طفـق : وهـي ، أفعال تـدل علـى الشـروع فـي العمـل واإلنشـاء   -ج

) هلهـل (وذكـر ابـن هشـام ،  )5(وهب ، وانشأ  ، وقام  ، وأخذ  ، وعلق  ، وجعل ، الباء 
ولــم يــرد مــن هــذه األفعــال ،  )7() قبــل و قــرَب أ(وزاد الرضــي  ، )6(مــن أفعــال هــذا القســم 

  .)وكرب ، وأوشك ، كاد ( عند الفرزدق غير  الجملة االسمية المطلقةفي 
  :برهاوسأبدأ باألفعال التي تدل على قرب وقوع الفعل الواقع في خ

   :)كاد(  -1
ولـذا فقـد ذكرهـا سـيبويه مضـمومة ، وقـاَل يقـوُل ، وهي من باب خاَف َيخاُف  ،عينها واو 
وال تكـون زائــدة  ،المضـارع ) كـاد (ويـأتي مــن  ،)8(مـع اإلسـناد إلــى تـاء الفاعـل، ومكسـورة 

  .)9(لألخفش  خالفاً 

                                                 
  . 258/  1 حاشية الصبان ،) 1(
  . 675/  1التصريح بمضمون التوضيح ،  ) 2(
  . 106/  7 شرح المفصل ،) 3(
ن ، الناش�ر ، مكتب�ة الخ�انجي بمص�ر،  ت�أليف عب�د الس�Bم ھ�ارو ، 46يب اhنشائية في النحو العربي ، انظر ا@سال) 4(

  .م 1979 -ھـ  1399 الطبعة الثالثة ،
  . 123/  1، وحاشية الخضري ،   389/  1 شرح التسھيل ،: انظر ) 5(
  .  191شرح شذور الذھب ،  ) 6(
  . 123/  1،  وحاشية الخضري ،   221/  4شرح الكافية ،  : انظر ) 7(
  . 95/  1الكتاب ،  : انظر ) 8(
  . 137/  2، وھمع الھوامع ،   400/  1شرح التسھيل ،  : انظر ) 9(
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  : في الديوان وفق األنماط اآلتية ) كاد(وقد جاء 
  :منها قوله ، عل بصيغة الماضي في مواضع كثيرة ورد الف -أ 

  )1( إذ قالَ ابُن أَيّوبِ  ،ِمَن الَمخاَفِة       كاَد الُفؤاُد َتطيُر الطائِراُت بِِه 

وخبــــره ، ) الفـــؤاد (واســــمه ، وجــــاء بصـــيغة الماضــــي المثبـــت ، كـــاد مـــن أفعــــال المقاربـــة 
  .)تطير(الجملة الفعلية 

  :منهما قوله  ، ماضي المنفي في موضعين بصيغة ال) كاد(ورد الفعل  -ب
  )2(َوما كاَد َعني ُود ُهم يـََتصرُم       ، َتصرَم َعّني ُود َبكٍر بِن واِئٍل 

وخبــره ، ) ودهـم( واسـمه ، جـاء فـي البيـت السـابق بصـيغة الماضـي المنفـي ) كـاد(فالفعـل 
  ) .يتصّرم(الجملة الفعلية 

  :منها قوله ، ة المضارع المثبت في مواضع عدة بصيغ) كاد (وجاء الفعل  -جـ 
  )3(  َيكاُد ُفؤادي ِإثَرُه يـَتَـَلّهبُ      ، َوُرب َحبيٍب َقد تَناَسيُت َفقَدُه 

  :منهما قوله ، بصيغة المضارع المنفي في موضعين ) كاد (وقد جاء الفعل  –د 
يثينا : َوقُلَن لَِليلى  4( َأدنى َصوتِها الُمَتهاِنفِ فـََلم َتَكد       تـَُقوُل بِ  ، َحد(  

وأفعــال المقاربــة إذا ســبقت بنفــي ال تــدل ،  منفيــاً ) كــاد(جــاء الفعــل ) د (و) ب (فــي الفقــرة 
 ،لـم يكـد يفعـل : ن الـذي يقتضـيه اللفـظ إذا قيـل فـإ: " ، قـال الجرجـاني على وقـوع الخبـر 

، نــه يكــونأال أظــن و ، وال قــارب أن يكــون  ،أن يكــون المــراد أن الفعــل لــم يكــن مــن أصــله 
ن يــدل علــى شــدة قــرب الفعــل أل ؛ موضــوع) كــاد(وقــد علمنــا أن ، وكيــف الشــك فــي ذلــك 

  .)5(" نه قد شارف على الوجود أوعلى ، من الوقوع 

                                                 
  . 48/  1،   شرح الديوان) 1(
  . 378/  2،   وانشرح الدييقول أنھم كانوا يمحضونه الود ،  ثم أنھم ازوروا عنه ،  ) 2(
  . 122/  1،   شرح الديوان) 3(
  . 96/  2،   شرح الديوانالضاحك بيسر ،  : المتھانف ) 4(
  . 272دQئل اhعجاز ،  ) 5(
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ومعنـى خبرهـا منفـي ، كغيرها من األفعـال فـي أن معناهـا ) كاد: "(ويرى عباس حسن أن 
كـاد الصـبي : (فمثـل ، لـبعض النحـاة  فـاً خال، ومثبت إذا لم يسـبقها نفـي ، إذا سبقها نفي 

ولكن الوقوع نفسه لم يتحقـق ، فمقاربة الوقوع ثابتة  ،قارب الصبي الوقوع : معناه ، )يقع 
، فمقاربـــة الوقـــوع منتفيـــة ، فمعنـــاه لـــم يقـــارب الوقـــوع ، مـــا كـــاد الصـــبي يقـــع : وٕاذا قلنـــا ، 

  .)1(" والوقوع نفسه منفي من باب أولى
: قـال سـيبويه ، ) أن(جملة فعلية غير مقترنة بـ ) كاد(ص ورد خبر في جميع هذه النصو 

وال يــذكرون األسـماء فــي موضـع هــذه األفعــال  ..... وأمـا كــاد فـأنهم ال يــذكرون فيهـا أن" 
وجــاء فــي شــرح المفصــل  ، ومــا ورد مــن نصــوص فــي الــديوان متفــق ورأي ســيبويه  ،)2("
عـرض وجـرد ذلـك الفعـل مـن أن ألنهـم أرادوا فأتوا بلفظ الفعل ليكون أدل علـى ال .......:"

  . )3(" قرب وقوعه في الحال 
   :أوشك – 2

فـي  ، ) أن (وخبره جملة فعليـة مقتـرن بــ ، بصيغة المضارع المثبت ) أوشك(جاء الفعل  
  :هو قوله  ، موضع واحد 

  )4( ُدهاَطويَالً ُخُلو  ا َموٌت،َوِإن َمسه    ، فـَُيوِشُك نَفٌس َأن َتُكوَن َحياتُها 
  ) .أوشك( في محل نصب خبر لـ ) أن والفعل(فالمصدر المؤول من 

ولــن تحــول  ، فلــن يغيــر طبيعــة الجملــة بعــدها ) أوشــك(وأمــا دخــول أن علــى الفعــل بعــد "
)5(" بعدها إلى جملة اسمية 

 

   :كرب – 3

  :هو قوله ، ورد بصيغة الماضي المثبت في موضع واحد 
  )1( َتدنُو آلخِر َأرَذِل الُعمرِ     َربت فـََقد َخنَـَقت ِتسعيَن َأو كَ 

                                                 
  . 449/  1النحو الوافي ،  ) 1(
  . 98/  1،  والمقرب ،   75/  3،  وانظر المقتضب ،   159/  3الكتاب ،  ) 2(
  . 114/  7شرح المفصل ،  ) 3(
)4 (Qتحم�ل  يطلب من ممدوحه أن يتزود م�ن ا@عم�ال الخيري�ة،  فل�يس م�ن ام�رئ يخل�د ، والمناي�ا تجت�ث الجمي�ع ، و

  . 254/  1،   شرح الديواننفس عبء أخرى ،  
  . 189نقد وتوجيه ،   -في النحو العربي ) 5(
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  :أفعال القلوب والتحويل: ثالثًا 
  

هــذا هــو القســم الثالــث مــن األفعــال التــي تــدخل علــى المبتــدأ والخبــر فتنســخ حكمهــا إلــى 
  .)ظن وأخواتها (وهي  ،النصب على المفعولية 

مســــتويان فــــي ي اإلســــناد فيهــــا ن جــــزأأل ؛بتــــداء عــــدها ابــــن مالــــك آخــــر بــــاب نواســــخ اإل
 واالخـتالف وسـطاً ،  فجعـل االسـتواء طرفـاً  ،مسـتويان  ءكما هما في باب االبتدا، النصب

)2(.  
هـي بمنزلـة أعطيـت فـي أنهـا اسـتعملت : وأنكر السهيلي دخولها علـى المبتـدأ والخبـر فقـال

 إال) زيــٌد عمــرو: (نــه ال يقــال إف ،) ظننــُت زيــدًا عمــرًا ( واســتدل بـــ ، مــع مفعولهــا ابتــداء 
: قــال أبــو حيــان ، فأجيــب بــالمنع  ، وأنــت لــم تــرد ذلــك مــع ظننــُت ، علــى جهــة التشــبيه 

بـــل دلـــيلهم  ، ولـــيس دلـــيلهم مـــا توهمـــه  -وهـــو رأي الجمهـــور  -الصـــحيح قـــول النحـــويين 
ويعلـــل ســـيبويه نســـخها  ،)3(رجـــوع المفعـــولين إلـــى المبتـــدأ والخبـــر إذا ألغيـــت هـــذه األفعـــال

وال علــى المنصــوب ، فعــال ال تقتصــر علــى المنصــوب األول ن هــذه األأللمبتــدأ والخبــر بــ
فلمــا صــارت حســب وأخواتهــا  ، ايمكــن أن تكتفـي بمرفوعهــ ىبينمــا األفعــال األخــر  ،الثـاني 

  .)4(بتلك المنزلة جعلت بمنزلة إن وأخواتها 
  :تنقسم إلى قسمين  قسموأفعال هذا ال

  :أفعال القلوب: أولهما 

  :وهي ثالثة أنواع  
  . )وهب ، اإلعتقادية  ، وجعل  ، وزعم ، وعد ، حجا :(ختص بالظن وهي نوع م -أ

َتَعلــــم  ، ودرى بمعنــــى علــــم  ، وألفــــى ، ووجــــد ، علــــم :(نــــوع مخــــتص بــــاليقين وهــــي  -ب
  .)بمعنى ِاعَلم 

                                                                                                                                                 
  . 440/  1،   شرح الديوانكادت ،  : دنت إلى ،  كربت : خنقت ) 1(
  . 72/  2شرح التسھيل ،  : انظر ) 2(
  .223، 222/ 2،  ھمع الھوامع ،   153/  2،  التصريح بمضمون التوضيح ،  339 نتائج الفكر في النحو ،) 3(
  . 366،   365/  2الكتاب ،  : انظر ) 4(
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  . )ورأى ، وخال ، وحِسَب ، ظن : ( وهي ، وصالح لليقين ، نوع صالح للظن  -جـ 
  :يل أفعال التحو :ثانيهما 

ورد  ،ووهـب  ،وجعـل ، َصـيرَ : (وهـي ، وهي تدل علـى التحويـل مـن وصـف إلـى وصـف 
   .)1()وترك ، واتَخَذ ، َتَخَذ  ،
  :تصدر من هذه األفعال الجملة االسمية الخبرية المثبتة في شعر الفرزدق وت
  .)وجعل، وترك  ،وظن  ،وزعم  ،وخال  ،ووجد  ،ورأى  ،وتعلم  ،وأيقن ، ألفى ( 

وما جاء في الديوان من أفعال تنصب مفعولين أصـلهما المبتـدأ والخبـر متفـق والنصـوص 
  :وهذه األفعال هي  ،)2(السابقة 

  :أفعال القلوب  -  أ

وهــي كمــا وردت فــي الــديوان ، )3(" ن معانيهــا قائمــة فــي القلــب أل"ب ســميت أفعــال القلــو 
  :نوعان 

  :أفعال اليقين  /1  

وهــي كمــا وردت فـــي ،  )4(" والخبـــر فتجعــل الخبــر يقينــاً  وهــي أفعــال تــدخل علــى المبتــدأ"
  :الديوان 

  :ألفى 

  : منها قوله، في أربعة مواضع  وخبراً  إلى مفعولين كان أصلهما مبتدأً  ورد متعدياً 
  )5(فَألفاني أمَرًأ َغيَر ناِئِم  ، زِياَداً   َقد كاَن َعمَك راَمني    !  أَبا حاَتمٍ 

وكــان أصــلهما  ، ) ألفــى(وامــرًأ مفعــولين للفعــل المتعــدي  ،  الضــمير الهــاء( وقعــت لفظــة 
 .قبل دخول الفعل المتعدي عليهما جملة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر 

  
                                                 

  . 216/  2 ،،  ھمع الھوامع  294/  1وما بعدھا ،  حاشية الخضري ،   76/  2 شرح التسھيل ،: انظر ) 1(
  . 59،   49،   الفرزدقانظر الجملة الخبرية في ديوان ) 2(
  . 31/  2أوضح المسالك ،  ) 3(
  . 216/  1ا@صول في النحو ،  ) 4(
  . 489/  2،   شرح الديوان@نه فّر ،   ؛ نه رامه من زياد فلم ينلهإ :يقول) 5(
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  : أيقن

 فــي ســبعة مواضــع -صــلهما مبتــدأ وخبــرأ -إلــى مفعــولين  متعــدياً ) أيقــن (كمــا ورد الفعــل 
  :منها قوله  ، من الديوان 

  )1( يَِقظ عانَياً أو ِجيَفًة بَيَن أَنُسرِ       ِإن تَلَتِبس ِبِه َأن الَخيَل َوأَيَقَن 

وقـد اتفـق النحـاة  ،قد سـد مسـد مفعوليـه  ، )َأن واسمها وخبرها ( هما ) أيقن(فان مفعولي 
  .)2() ظّن وأخواتها(في أن المصدر المؤول يسد مسد مفعولي 

  :َتَعلم 

  : منها قوله، مبتدأ وخبر في ثالثة مواضع  إلى مفعولين أصلهما) تعّلَم (تعدى الفعل 
  )3( َوِإن َلَك الليَل اّلذي أَنَت جاِشُمه       ، تـََعلم إنها َأرَحبيٌة : َفقالَ 

وهــي ) خبــره+اســمها  +إن ( إلــى مفعــولين ســدت مســدهما جملــة  متعــدياً ) تعّلــم(ورد الفعــل 
  ) .إنها ارحبية(
  

  : رأى 

أصــلهما مبتــدأ وخبــر فــي مائــة واثنــين وتســعين ، إلــى مفعــولين  متعــدياً  )رأى( ورد الفعــل 
  :منها قوله  ، موضعاً 

ليُل إلى الشعاِب      رَأَيُت اَألرَض َمغِضَيًة ِبَسعٍد   الذ 4(إذا فـَر(  

كـان المفعـول  ، أصلهما مبتدأ وخبـر  ، إلى مفعولين متعدياً ) رأى(استخدم الشاعر الفعل 
 ) .مغضية( والمفعول الثاني  )األرض(األول 

 

 

  

                                                 
  . 609/  1،   شرح الديوانا@سير ،  : يشتد حّره ،  العاني : يقظ ) 1(
  . 118/  1،  والمقرب ،   341/  2المقتضب ،   : انظر) 2(
  . 393/  2 شرح الديوان ،نسبة إلى أرحب ، وھو فحل منسوب ،  :رحبية ا@) 3(
  . 58/  1،   شرح الديوانالجبال ،  : م�ى ،  الشعاب :مغضية) 4(
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  :َعِلَم 

 أصلهما مبتدأ وخبر فـي واحـد وسـتين موضـعاً ، إلى مفعولين  متعدياً ) َعِلمَ (لقد ورد الفعل 
  : منها قوله  ، 

  )1( َضواِمُن ِلَألرزاِق َوالريُح زَفَزفُ        َوَقد َعِلَم الجيراُن َأن ٌقُدورَنا

 +اسـمها +َأن (إلـى مفعـولين سـدت مسـدهما جملـة ) قـد(الـذي تصـدرته ) َعِلـمَ (عدى الفعل ت
أمــا مــن الناحيــة الدالليــة فلــم يــأت الفعــل  ،) َأن ُقــُدَرنا ضــوامُن لــَألرزاق (  :وهــي) خبرهــا 

ومـــا ذكـــره ، وهــذا شـــرط النحـــاة لكــي يتعـــدى الفعـــل إلــى مفعولـــه ، ) َعـــرفَ (بمعنـــى ) َعِلــمَ (
  .هذه الصورة مع تركيب وداللة  متفقاً جاء ،  )2(النحاة 

  :َوَجَد 

أصــلهما مبتـدأ وخبـر فــي ، إلـى مفعـولين  متعــدياً ) َوَجـدَ ( الفعـل   -هنــا -اسـتخدم الشـاعر 
  :منها قوله  ،  موضعاً سبعة وثالثين 

  )3( َوأَفَضَح ِمن قَتِل امِرىٍء َغيِر ُمذِنبِ       ، فَِإنّا َوَجدنا الَغدَر َأعَظَم ُسبًة 

 ، )أعظــم(و) الغـدر( وهمـا ،  مفعـولين كــان أصـلهما مبتـدأ وخبـراً  إلـى) َوَجـدَ ( تعـدى الفعـل 
إلــى ) وجــد(تعــدي الفعــل ،  )4(أمــا مــن الناحيــة التركيبيــة للصــورة فقــد أجــاز اغلــب النحــاة 

كما أجازوا وقوع الجملة الفعليـة فـي موضـع النصـب علـى  ، مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر
  .وهذا متفق مع تركيب الصورة، )5(المفعولية 

  :أفعال الرجحان  -2

 ) .خال وَحِسب وزَعَم وَظن ( وأفعال الرجحان التي وردت في الديوان هي 

 

  

                                                 
  . 121/  2،   شرح الديوانشديدة الھبوب ،  : الزفزف ) 1(
  . 40/  1،  الكتاب ) 2(
  . 41/  1،   شرح الديوان) 3(
  . 82،   81/  7،  شرح المفصل ،   65،   64أسرار العربية ،  ) 4(
  . 439،  المقتصد ،   48،  اللمع ،   62/  4المقتضب ،  ) 5(
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  :خال 

ومنهـا  ،  خبـراً و  كـان أصـلهما مبتـدأً  ،تصدرت الجملـة الفعليـة أفعـال تتعـدى إلـى مفعـولين 
  :منها قوله  ،إلى مفعولين في سبعة مواضع  متعدياً الذي ورد ) خال(الفعل 

  )1( إذا ما َنجَهلُ ، َوَتخالُنا ِجناً      ، َتِزن الِجباَل َرزانًَة  َأحالٌمنا

، )خـال(مفعـولين للفعـل المتعـدي )  وِجنـاً  -نـا -الضمير المتصل في الفعل( وقعت لفظة 
ة اســـمية مكونـــة مـــن المبتـــدأ جملـــ -قبـــل دخـــول الفعـــل المتعـــدي عليهمـــا -وكـــان أصـــلهما 

  .والخبر
  :َزَعَم 

منهــا ، أصــلهما مبتــدأ وخبــر فــي تســعة مواضــع ، إلــى مفعــولين  متعــدياً ) مَ َزَعــ(ورد الفعــل 
  : هقول

  )2( َلَقد َزَعُموا أَّني َهَجوُت ِلخاِلٍد      َلُه ُكل نَهٍر ِللُمباَرِك َأكَدرا

فــي داللتيهمــا علــى معنــى الشــك قــد تعــدى ، ) وخــالَ ، َحِســَب ( المــرادف لـــ ) زعــمَ (فالفعــل 
 -َأن واســـمها وخبرهــا الجملـــة الفعليـــة  -ســـدت   خبــراً هما مبتـــدأ و إلــى مفعـــولين كــان أصـــل

  . مسدهما ،) َأّني هجوُت ( وهي
 َظن:  

 ،  موضـــعاً إلـــى مفعـــولين أصـــلهما المبتـــدأ والخبـــر فـــي اثنـــي عشـــر  متعـــدياً ورد هـــذا الفعـــل 
  :منها قوله 

  )3( م الَتواِئمِ َوظَنت َعِقيٌل أَنّني َلسُت ذاِكَراً     َعُجوزَُهُم الَدغماَء أُ 

وهـي ) خبرهـا  +اسـمها  +أن (إلى مفعـولين سـدت مسـدهما جملـة  متعدياً ) ظن (ورد الفعل 
 ) .َأّنني لسُت ذاكراً : ( 

  
                                                 

  . 321/  2،   شرح الديوان) 1(
  . 483/  1،   شرح الديوانالكثير الماء ،  :ا@كدر ) 2(
  . 457/  2،   شرح الديوان) 3(
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  :أفعال التحويل  -ب 

فـــي الـــديوان   -الدالـــة علـــى معنـــى التحويـــل  -)  ورد  ، و جعـــَل ، تـــرَك (وردت األفعـــال 
  :تي وكما يأ ، متعدية إلى مفعولين 

  : َتَرَك 

  :منها قوله  ، موضعاً في واحد وثالثين  ،إلى مفعولين ) تركَ (تعدى الفعل 
  )1( وَُكل بَهيَمٍة في الُهزلِ ، ُجرَداً       فـَتَـرَكُنها  ، َأَكَل الّسُنوُن ِبالَدنا 

 ، الضــمير الهــاء( همــا  ، أصــلهما مبتــدأ وخبــر  إلــى مفعــولين، متعــدياً ) تــركَ (الفعــل جــاء 
  .)ُجردًا و 

  : جعل 

فـي خمسـة عشـر موضـعًا  ،أصلهما مبتدأ وخبـر ، إلى مفعولين  متعدياً ) جعلَ (ورد الفعل 
  :منها قوله  ،

  )2( َوناِعَش األَيتامِ ،َغيَث الَفقيِر    ِإن الُمباَرَك كاَن َحيُث َجَعلَتُه   

إلــى مفعــولين  متعــدياً ورد  ،) التــاء( الــذي جــاء فاعلــه ضــمير رفــع متصــل ) جعــلَ (فالفعــل 
  .)غيَث الفقيرِ ( والثاني ) الهاء (األول الضمير : هما 
 َرد:  

أصــلهما مبتــدأ وخبــر ، إلــى مفعــولين  متعــدياً ، علــى معنــى التحويــل  داالً ) َرد (جــاء الفعــل 
  :منها قوله  ، موضعاً في واحد وعشرين 

  )3( وٍف َوفي قـََرنٍ َردوا َعليُكم َسباياُكم ُمَقرنًَة     َوَقد تـُُقّسمَن في زَ 

إلـــى مفعـــولين  متعـــدياً ورد ، ) الـــواو(الـــذي جـــاء فاعلـــه ضـــمير رفـــع متصـــل ) رد ( فالفعـــل 
  .)ومقّرنةً ، سباُكم (  :هما

  

                                                 
  . 272/  2،   شرح الديوان) 1(
  . 519/  2،   شرح الديوان) 2(
  . 618/  2،   شرح الديوانموضع ،  : الّزوف )3(
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  ):ال(و ) ما(و ) ليس(الجملة المنفية بـ: رابعاً 

 ، فـــي مصـــنفاتهم  ،وأشـــاروا إليـــه والـــى أدواتـــه ، ) النفـــي(بحـــث النحـــاة القـــدامى موضـــوع 
قــد : وٕاذا قــال ،َفَعــَل فــإن نفيــه لــم يفعــل : إذا قــال: " بويه يشــير إلــى النفــي بقولــه ونجــد ســي

واهللا لقـد : ألنه كأنـه قـال  ؛لقد فعل فان نفيه ما فعل : وٕاذا قال ، فعل فإن نفيه لّما يفعل 
فــان نفيــه مــا  ، أي هــو فــي حالــة فعــل ، وٕاذا قــال هــو يفعــل ، واهللا مــا فعــل : فعــل فقــال

واهللا : كأنـــه قـــال  ،فنفيـــه ال يفعـــل ،  هـــو يفعـــل ولـــم يكـــن الفعـــل واقعـــاً : وٕاذا قـــال  ، يفعـــل
  .)1(" ن نفيه لن يفعل فإ، وٕاذا قال سوف يفعل ، واهللا ال يفعل : فقلت  ، ليفعلن 

يســتخدم لرفــع ، وهــو أســلوب نقــض وٕانكــار ، فــالنفي أســلوب لغــوي تحــدده مناســبات القــول 
وال تكــون الجملــة منفيــة بــالمعنى اللغــوي الــذي يترتــب  ،)2(مــا يتــردد فــي ذهــن المخاطــب 

ذلــك  ،إال حــين تكــون مصــدرة بــأداة النفــي ، عليــه الخضــوع لنظــام معــين فــي تلــك الجملــة 
ن جميـــع األدوات تحـــتفظ برتبـــة إ و  ،أن النفـــي مـــن المعـــاني العامـــة التـــي تصـــيب الجمـــل 

ي ليتقــدم علــى هــذه أ ،ن رتبــة أدوات الجمــل جميعــا هــي الصــدارة إ و ، خاصــة فــي الكــالم 
  .)3(الجمل حتى تفيد معانيها الوظيفية 
، ولــم يهــتم النحــاة فــي كتــبهم بــه وبأنماطــه المختلفــة ، والنفــي كثيــر الــدوران علــى األلســن 

) ال(فقــد درســوا  ،ومتفرقــة مــن موضــوعات النحــو المتشــعبة  ،وٕانمــا جــاءت أدواتــه مبثوثــة 
ـــــث تعمـــــل) الت(و) مـــــا(و وفـــــي بـــــاب  ،)لـــــيس (  عمـــــل فـــــي بـــــاب المرفوعـــــات تـــــارة حي

ألنهـا تعمـل عملهـا ) كـان(وضـعت مـع ) لـيس(و ،المنصوبات تارة أخرى باعتبارها خبرها 
ــــات ) كــــان(بغــــض النظــــر عــــن أن ،  ــــد اإلثب ــــيس(و، للمضــــي وتفي ــــب ) ل للحــــال فــــي غال

وقورنـت أسـاليبها ، ولـو أن هـذه األدوات درسـت فـي بـاب واحـد ، وتفيد النفي ، استعمالها 
، ومـا يخـص الفعـل  ، ومـا يخـص االسـم  ، مـا يكـون نفيـا لجملـة "فمنها  ، ا ووزن بينه، 

                                                 
  . 117/  3الكتاب ،  ) 1(
  . 246مھدي المخزومي ،  . د -نقد وتوجيه –في النحو العربي ) 2(
  . 15مصطفى النحاس ،  . أساليب النفي في العربية ،  د ) 3(
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ولظهـــر مـــن خصـــائص العربيـــة ودقتهـــا فـــي األداء  ، ومـــا يتكـــرر ألحطنـــا بأحكـــام النفـــي 
  .)1(" شيء كثير أغفله النحاة

المختلفـة لكـل أداة  طومحاولـة بيـان األنمـا ومنهج بحثنا هو دراسة مـا وال المشـبهتان بلـيس
  .وداللة هذه األدوات والمعاني الوظيفية التي تؤديها  ، الديوان  في ضوء

  :ليس  -1

ومــنهم  ، فمــنهم مــن يعــدها فعــالً  ،م حــرف ؟ أهــل هــي فعــل  ،) لــيس(  اختلــف النحــاة فــي
: تقـــول  ، فعليتهـــا ســـيبويه وغيـــره بـــدليل اتصـــالها بالضـــمائر ، وقـــد ذكـــر مـــن يعـــدها حرفـــاً 

وتابعــه أبــو ، ) مــا(حــرف بمنزلــة ) لــيس(ابــن الســراج أن  وزعــم ،)2(َلســَت و َلســِت وَليســوا 
   .)3(وابن شقير وجماعة ، علي النحوي 

 ، ويســــمى اســــمها  ، فترفــــع المبتــــدأ  ، وهــــي تعمــــل عملهــــا ، ) كــــان(وألحقهــــا النحــــاة بـــــ 
وهي كلمـة دالـة علـى نفـي الحـال وتنفـي غيـره بقرينـة نحـو " خبرها  ىوتنصب الخبر ويسم

  .)4(" مثَلهٌ ليَس خلَق اُهللا : 
  : أنماطها في الديوان 

   :)المعرفة ( الخبر  +) المعرفة (المبتدأ  +ليس : النمط األول 

دخلت أداة النفـي لـيس علـى الجملـة االسـمية المكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة والخبـر المعرفـة 
  :منها قوله  ، في تسعة مواضع 

  )5( َت َفضًال َلسُت ناِسَيه َفضالَواتَبع      ، أَبا يُوُسٍف راَخيَت َعني َمخانِقي 

والمكونـــة مـــن ضـــمير الرفـــع المتصـــل ، أفـــادت لـــيس نفـــي الجملـــة االســـمية الواقعـــة بعـــدها 
  .وهو معرف باإلضافة ) ناسيه(أما الخبر فقد جاء معرفة أيضا ، ) التاء(

   :)النكرة( الخبر +) المعرفة(المبتدأ  +ليس : النمط الثاني 
                                                 

  . 5إبراھيم مصطفى ،   إحياء النحو ،) 1(
  .111/  7وشرح المفصل ،   ، 87/  4المقتضب ، : ،  وانظر  57/  1الكتاب ، ) 2(
  . 293/ 1نقل ھذا الرأي ابن ھشام في المغني ، ) 3(
  .،  الحاشية  262/  1 ن عقيل ،،  شرح اب 293/  1مغني اللبيب ،  ) 4(
  . 276/  2 شرح الديوان ، ه فك عنه حبل العسر ،نأأي : راخيت عني مخانقي ) 5(
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علـى الجملـة االسـمية المكونـة مـن المبتـدأ المعرفـة والخبـر النكـرة ) لـيس(دخلت أداة النفـي 
  :منها قوله ،  موضعاً في أربعة عشر 

  )1(َوفيِهُم ِمن ُكَليٍب َعقُد َأصهاِر     ، َليَس الَعقاِئُل ِمن َشيباَن ناِفَقًة 
والمكونــــة مــــن المبتــــدأ المعرفــــة ، نفــــي الجملــــة االســــمية الواقعــــة بعــــدها ) لــــيس ( أفــــادت 

  ).نافقًة (  منصوباً  أما الخبر فقد جاء نكرة مفرداً ، ) العقائلُ (مرفوعة ال
   :)النكرة(الخبر  +) النكرة(المبتدأ  +ليس : النمط الثالث 

والخبـر النكـرة ، علـى الجملـة االسـمية المكونـة مـن المبتـدأ النكـرة ) لـيس(دخلت أداة النفي 
  :منها قوله  ، في ثالثة مواضع 

  )2( ِقرًى بَعَدما ناَدى زَباٌب فاسَمَعا    لُخَربَيِن ذائَِقاً   َولَيَس َكريٌم لِ 

وهــو ، ) كــريمُ (والمكونــة مــن المبتــدأ ، نفــي الجملــة االســمية الواقعــة بعــدها ) لــيس (أفــادت 
  .   فهو نكرة أيضاً ) ذائقاً (أما خبرها ) الُخَريبنِ ( نكرة مخصصة بـ 

   :)فعلها مضارع ( الخبر جملة فعلية  +) المعرفة(المبتدأ  +ليس : النمط الرابع 
منهـا  ، فـي ثمانيـة مواضـع ) لـيس( وقع الخبر جملة فعلية في الجملـة االسـمية المنفيـة بــ 

  :قوله 
  )3( َولَيَس َسفيُنها َيجري ،َأو ُكل داِيَرٍة َكَأن ِبها       قارَاً 

ونـة مـن المبتـدأ المعرفـة والمك، الجملـة االسـمية الواقعـة بعـدها ) لـيس(تصـدرت أداة النفـي 
) لــيس(وجــاءت  ، ) يجــري( أمــا الخبــر فقــد جــاء جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع ، ) ســفيٌنها(

  .لنفي الحال حيث لم تقترن في الكالم بقرينة تخصها بأحد األزمنة 
   :)شبه جملة ( الخبر  +) المعرفة(المبتدأ  +ليس : النمط الخامس 

فــي  ،) االســم المجــرور +أداة الجــر:( مكونــة مــن  شــبه جملــة) لــيس(ورد خبــر أداة النفــي 
  :منها قوله  ،سبعة مواضع 

                                                 
  . 539/  1 شرح الديوان ،جمع العقيلة ، المرأة الكريمة ،  : العقائل ) 1(
  .286/  2،   شرح الديوانالضيافة ،  : رجBن من نھشل ،  القرى : الخريبان ) 2(
  .433/  1شرح الديوان ،  وQ ترحل عن صاحبھا ،  أي أنھا راسية Q تزول ، : النائبة ، وكأّن بھا قاراً : الدايرة ) 3(
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  )1( َوَلسَت ِمَن الصميمِ ، ُشعاعياً      ، َوَجدُتَك ِحيَن تُنَسُب في َتميٍم 

 ، )التــاء(نــة مــن ضــمير الرفــع المتصــل الجملــة االســمية المكو ) لــيس(تصــدرت أداة النفــي 
لنفـي وا ، ) لـيس(وهي في محل نصب خبـر)  ن الصميمِ م(أما الخبر فقد جاء شبه جملة 
  .هنا مجرد من الصيغة الزمنية

   :)شبه جملة( الخبر  +) النكرة(المبتدأ  +ليس : النمط السادس 
والخبـر الـذي  ، على الجملة االسمية المكونة من المبتدأ النكـرة ) ليس (دخلت أداة النفي 

  :له هو قو ، في موضع واحد  اً ومجرور  ورد جاراً 
  )2( َوال خاٌل َكَضبَة ِللَفخارِ     لَيَس َأٌب َكَحنظََلَة بِن َرعٍد   

  .في محل نصب خبرها ) كحنظلةَ (والحار والمجرور  ، وهو نكرة ، ) ليس(اسم ) َأبٌ (فـ 
   :)النكرة(المبتدأ  +) شبه جملة(الخبر  +ليس : النمط السابع 

مبتـــدأ الـــذي ورد نكـــرة فـــي تســـعة عشــــر علــــى ال) جـــار ومجـــرور(وهـــو ورد الخبـــر متقـــدماً 
  :منها قوله  ، موضعاً 

  )3( فَإننا      أُناٌس َحراميوَن لَيَس لَنا فَتىً  ، ال تـَُلمنا : َتَشكوا َوقالوا 

) لـيس(ودلـت ، ) فتـىً (وهو جـار ومجـرور علـى االسـم النكـرة ، ) لنا(في البيت تقدم الخبر
  .على نفي الحال

  
  

   :)النكرة(المبتدأ  +) شبه جملة ظرفية(الخبر  +ليس : النمط الثامن 

منهـا  ، شبه جملـة ظرفيـة علـى المبتـدأ النكـرة فـي ثالثـة مواضـع (وهو  متقدماً ورد الخبر  
  :قوله 

  )1( َوَمولى ُعقَدٍة َمن ُيجيُلها، َوِلي    َولِكّنني الَمولى اّلذي لَيَس ُدونَُه    
                                                 

  . 481/  2،   شرح الديواننه Qحق ولقيط ،  إ : يقول) 1(
  . 465/  1،   شرح الديوان) 2(
  . 27/  1،   شرح الديوانمن بني حرام ،  : الحراميون ) 3(
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وتقـــديم الخبـــر  ،) ولـــي( مكـــان علـــى االســـم وهـــو ظـــرف ) دونـــه(فـــي البيـــت تقـــدم الخبـــر 
واألبيـات الـواردة فـي ، )2(جائز عند البصـريين ) ليس(الظرف والجار والمجرور على اسم 

  .الديوان متفقة ورأي البصريين 
ألن ، ) لـــيس( وابـــن درســـتويه تقـــديم خبـــر،  )3(والمبـــرد مـــن البصـــريين ، ومنـــع الكوفيـــون 

  .)4(على ما يعود عليه  فال يتقدم ، الخبر فيه ضمير االسم 
  .والمبرد وابن درستويه  ،واألبيات المتقدمة تخالف رأي الكوفيين 

   :)الباء (الخبر المقترن بـ  +) المعرفة(المبتدأ  +ليس : النمط التاسع 
منهـا  ،  موضـعاً بخبر ليس الدالة علـى النفـي فـي ثمانيـة وخمسـين ) الباء الزائدة (اقترنت 

  :قوله 
  )5( َأو َمخاَفَة ناِئلِ  ،مازِنياً ُمَقنـَعاً       َمخاَفَة َموٍت َلسَت ِبالٍق 

فأفـادت توكيـد معنـى النفـي فـي الجملـة االسـمية ) القٍ (بـ )  ليس ( بخبر)الباء(فقد اقترنت 

وأجـاز النحـاة ، من النحـاة مطـابق لتركيـب الـنص )7(وغيره ، )6(وما ذكره سيبويه  ،المنفية 

  .، وهذا موافق للنصعليه ) ليس(تقديم معمول خبر 

معنــى  توكيــد) لــيس(المقترنــة بخبــر ) البــاء(أمــا مــن الناحيــة الدالليــة فقــد ذكــر المبــرد إفــادة 

وهــــذا متفــــق مــــع ،  )8(" إنمــــا تــــزاد فــــي غيــــر الواجــــب توكيــــداً : "النفــــي فــــي الجملــــة بقولــــه 

  .النصوص الواردة في الديوان 

  :ع جملة فعلية فعلها مضار  +ليس : النمط العاشر

  :منها قوله ، جملة فعلية فعلها مضارع إحدى عشر مرة ) ليس(ورد خبر 

                                                                                                                                                 
  .2/177شرح الديوان ،  ھا ويفك عنھا ،، وھو الذي يعقد ليقول إنھا ولته أمرھا من دون سواه  يعقدھا ،: يجيلھا ) 1(
  . 93:  18)  المسالة(اhنصاف في مسائل الخBف ) 2(
  . 132،   شرح قطر الندى ،   92اhنصاف في مسائل الخBف ،  ) 3(
  . 87/  2ھمع الھوامع ،  ) 4(
  . 280/  2،   شرح الديوانيقول المازني Q يتستر عن القتال ، وQ عن العطاء ،  ) 5(
  . 67/  1الكتاب ،  ) 6(
  . 163/  1اhنصاف ،  ) 7(
  . 110/  1، ومغني اللبيب ،   117/  1المحتسب Qبن جني ،  :،  وانظر  421/  4المقتضب ،  ) 8(
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  )1(َولَيَس يَنِطُق ِمن َمعُروِفها َحَجرُ       ، َحّتى َوَقفُت ِبداٍر ما ِبها أحٌد 

ويـــرى بعـــض ، )لـــيس( فــي محـــل نصـــب خبـــر) ينطـــقُ (فــي البيـــت الســـابق الجملـــة الفعليـــة 

وان اســمها مضــمر يقــول ، خــر أنهــا هنــا فعــل ويــرى بعضــهم اآل، النحــاة أنهــا هنــا حــرف 

فهــذا ، وذلــك قليــل ال يكــاد يعــرف ) مــا(تجعــل كـــ ) لــيس(وقــد زعــم بعضــهم أن :" ســيبويه 

هــذا كلــه ســمع  .....ولــيس قالهــا زيــد ، لــيس خلــق اهللا اشــعر منــه : يجــوز أن يكــون منــه 

  .)2("إضمارا وهذا مبتدأ) ليس( عن العرب والوجه الحد أن تحمله على أن في

إذ ال خاصــية مــن خــواص األفعــال فيهــا  ،حــرف ) لــيس(ويــرى المــالقي فــي هــذا الــنمط أن 
  .)4(وهي لنفي الحال حيث لم تقترن في الكالم بقرينة تخصها بأحد األزمنة ، )3(

  :ما  - 2

فتنفــي مــا دخلــت ، وهــي تــدخل علــى الجملــة االســمية والفعليــة ، ) مــا(مــن حــروف النفــي 

فــي بعــض المواضــع بلغــة أهــل ) لــيس(ذا بــاب مــا اجــري مجــرى هــ" :قــال ســيبويه ،عليــه 

ومـا زيـد ، اهللا أخـاك  مـا عبـد: تقـول) مـا(وذلـك الحـرف ، ثـم يصـير إلـى أصـله ، الحجاز 

ي ال يعملونهـا فـي شـيء وهـو أ ،) هـل(و) أّمـا (وأمـا بنـو تمـيم فيجرونهـا مجـرى  ،منطلقا 

كمـا شـبهوا بهـا  ، معناها كمعناهـا  إذا كان) ليس(وأما أهل الحجاز فيشبهونها بـ ، القياس

  .)5(" في بعض المواضع ) الت(

) لـيس(خلصت في معنـى ) ما(وتنفي ما يكون في الحال وما لم يقع فـ ، مبتدأ ) ما(وتقع 

حتـى صـارت كـل واحـدة ، ولـم يكـن بـين نفييهمـا فصـل البتـة ، ودلت على ما تدل عليه ، 

علــى حالهــا بمنزلــة  تمــيم فيــدعونها حرفــاً وأمــا بنــو  -أجروهــا مجراهــا -تغنــي عــن األخــرى 

  .)1(حرف لنفي الحال واالستقبال) ما(و ،)6(إنما زيد منطلٌق : إذا قلت ) إنما(
                                                 

  . 533/  1،   شرح الديوان) 1(
  . 147/  1الكتاب ،  ) 2(
  . 301رصف المباني ،  ) 3(
  . 463الجنى الداني ،  ) 4(
  . 57 / 1الكتاب ،  ) 5(
  . 176،  المرتجل ،   188/  4المقتضب ،  ) 6(
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  :الداخلة على الجملة االسمية المنفية في الديوان )  ما(أنماط 
فبنـو تمـيم ال يعملونهـا فـي شـيء  ، هل هي عاملة أو غير عاملة ) ما(اختلف النحاة في 

وتعمــل عملهــا )  لــيس(وأمــا أهــل الحجــاز فيشــبهونها بـــ  ، ألنــه لــيس بفعــل ، يــاس وهــو الق
وأنهــا تنفــي مــا فــي الحــال ، فــي أنهــا تــدخل علــى الجملــة االســمية ) لــيس(وتشــبيهها بـــ . )2(

فهـي عنـدهم ) لـيس(كمـا تحسـن فـي خبـر ، فـي خبرهـا ) الباء(وتحسن  ، )ليس(كما تنفيه 
) لـيس ( عمـل) مـا(وال تعمـل . )3(شـيء علـى نظيـرهمـن بـاب حمـل ال) لـيس(محمولة على 

  :)4(إال بشروط ذكرتها أكثر كتب النحو هي 
  .وليس بظرف وال جار ومجرور ، أال يتقدم خبرها على اسمها  -1
 .أال ينتقض نفيها  -2
 .فان زيدت لم تعمل ) إن (أال يزاد بعدها  -3
ن إفــ ، اســمها  ىوهــو غيــر ظــرف أو جــار ومجــرور علــ، أال يتقــدم معمــول خبرهــا  -4

  .تقدم لم تعمل
 ،ن نفـي النفـي إثبـاتأل ؛مـا مـا زيـٌد قـائٌم : فان تكررت لم تعمـل نحـو) ما(أال تتكرر  -5

لغــة الحجــاز ، واســتوت اللغتــان ، ن انــتقض شــرط مــن هــذه الشــروط بطــل عملهــا إفــ
  .)6(ومنهم من رجح اللغة التميمية  ،)5(ولغة تميم 

تـــي وردت فـــي الـــديوان لكـــي نـــنص علـــى ونعـــرض اآلن ألنماطهـــا مـــع الجملـــة االســـمية ال
 .مواطن إعمالها وٕاهمالها 

 

 

                                                                                                                                                 
،  شرح التسھيل  102/  1،  المقرب ،   238/  2مالي الشجرية ،  ،  واa 88اني الحروف للرماني ،  مع: انظر ) 1(

  . Q1  /23بن مالك ،  
  . 325،  الجنى الداني ،   88: ،  وينظر معاني النحو  57/  1الكتاب ،  ) 2(
  . 102/  1،  المقرب ،   82،  المفصل للزمخشري ،   188/  4تضب ،  المق) 3(
  . 303/  1،  شرح ابن عقيل ،   274/  1،  أوضح المسالك ،   60/  1الكتاب ،  ) 4(
  . 102/  1،  المقرب ،   189/  4، المقتضب ،   60/  1الكتاب ،  ) 5(
  . 238/  2مالي الشجرية ،  ،  اa 102/  1المقرب ،  ) 6(
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   :)المفرد(الخبر  +المبتدأ  +ما : النمط األول 

  :منها قوله  ،في ثمانية مواضع ) على لغة أهل الحجاز(نافية عاملة ) ما(جاءت 
  )1(ه إذا َلم َتِعظُه نَفُسُه َوَتجارِبٌ       ، َفما الَمرُء َمنفوَعاً بَِتجريِب واِعٍظ 

المعـرف بــ ) المـرء(والمكونة من المبتـدأ ، لتنفي الجملة االسمية الواقعة بعدها ) ما(وردت 
هنــا عاملــة ) مــا(وجــاءت  ،  منصــوباً  الــذي ورد نكــرة  مفــرداً ) منفوعــا(أمــا خبرهــا ، ) أل(

  .وأفادت نفي الحال
  :)المفرد(الخبر  +المبتدأ  +) نافية مهملة(ما : النمط الثاني 

الجملــة االســمية المكونــة مــن ) علــى لغــة تمــيم(النافيــة المهملــة ) مــا(أداة النفــي تصــدرت 
  :منها  ، المبتدأ المرفوع والخبر النكرة المرفوع في عشرة مواضع 

  )2( إذا ِأنَت يا ابَن الَكلِب أَلَقتَك نَهَشٌل       َوَلم َتُك في ِحلٍف َفما أَنَت صاِنعُ 

المرفـــوع ) أنـــتَ ( الواقعـــة بعـــدها والمكونـــة مـــن اســـمها  لتنفـــي الجملـــة االســـمية) مـــا(وردت 
  .وجاءت هنا لنفي الحال، المرفوع بعدها ) صانع(وخبرها  ، الواقع بعدها 

  
  :)جملة فعلية ( الخبر  +) المعرفة (المبتدأ  +ما : النمط الثالث 

ملــة أمــا الخبــر فقــد ورد ج ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) مــا(تصــدرت 
  :منها قوله  ، فعلية في ستة مواضع 

  )3( أَلم تُرِجُلوني َعن ِجيادي َوَتخَلعوا       ِعناني َوما ِمثلي ِمَن الَقوِم ُيخَلعُ 

المعرفــة )  مثلــي(لتنفــي الجملــة االســمية الواقعــة بعــدها والمكونــة مــن المبتــدأ ) مــا(وردت 
  .هنا نفي الحال) ما(ية وأفادت لفقد جاء جملة فع)  يخلع(أما الخبر ، المرفوع بعدها 

                                                 
  . 85/  1،   شرح الديوانQ جدوى من وعظ من Q تعظه نفسه ،  : يقول) 1(
  . 72/  2،   شرح الديوان) 2(
  . 45/  2،   شرح الديوان ،يبعد عن القبيلة ، ويتبرأ منه : يخلع ) 3(
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  :)جملة فعلية(الخبر +  )النكرة(المبتدأ  +ما : النمط الرابع 

لنكــرة والخبــر الجملــة الفعليــة الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ ا) مــا(تقــدمت أداة النفــي 

  :منها قوله  ، موضعاً حد عشر في أ

  )1( َوال ِعز َلُه حيَن َنجَنفُ  ، ز َفما َأَحٌد في الّناِس يَعِدُل َدرأَنا         ِبع

، )فـي النـاس(نكـرة مخصصـة بوصـفها ) أحـدٌ (الجملة االسمية التي فيهـا المبتـدأ ) ما(نفت 

  .على نفي الحال ) ما(ودلت ، ) يعدُل درأنا(والخبر الجملة الفعلية 

  :)شبه جملة جار ومجرور(الخبر  +) معرفة ( المبتدأ  +ما : النمط الخامس 

والخبــر الــذي ورد ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) مــا(ت أداة النفــي تقــدم

  :منها قوله  ، في ثمانية مواضع ) رجار ومجرو ( شبه جملة 

  )2( َوال ِمن َتميٍم في الرؤوِس اَألعاِظمِ     ، َفما أَنَت ِمن قَيٍس فـََتنَبَح ُدونَها 

وخبـره شـبه ، ) أنـت(ها والمكونة من المبتدأ المعرفـة الجملة االسمية الواقعة بعد) ما(نفت 

هنــا ) مــا(وداللــة ، ) مــن قــيس(االســم المجــرور  +) مــن(أداة الجــر : الجملــة مكونــة مــن 

  .وهذا النفي غير محدد بزمن معين، النفي المطلق 

  

   :)شبه جملة جار ومجرور( الخبر  +) نكرة(المبتدأ  +ما : النمط السادس 
والخبــر الــذي ورد  ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ النكــرة ) مــا( تقــدمت أداة النفــي

  :منها قوله ، شبه جملة في موضع واحد 
  )3( َوما جاِهٌل َشيئاً  َكَمن ُهَو عاِلُمه     ، أُنـَّبئَك ما َقد يَعَلُم الّناُس ُكلهم 

  ) .َكمن هوَ (وخبره شبه الجملة من الجار والمجرور ، مبتدأ وهو نكرة ) جاهلٌ (فـ 
   : المبتدأ +) شبه جملة  جار ومجرور (الخبر  +ما : النمط السابع 

                                                 
  . 125/  2،   شرح الديواننميل ونحنق ، : الدفع ،  نجنف :الدرء ) 1(
  . 566/  2 شرح الديوان ،) 2(
  . 398/  2 شرح الديوان ،نه سيذكره بما يعلمه الناس كلھم ،  إ: يقول ) 3(
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والمبتــدأ المــؤخر فــي ، النافيــة الجملــة االســمية المكونــة مــن الخبــر المقــدم ) مــا(تصــدرت 
  :منها قوله ، موضعاً سبع وثالثين 

  )1( غاِلبِ  َوال َلُهم ِمثلُ  ، َلَعمُرَك ما لِلفاِخريَن َعشيَرٌة       تُفاِخُرني 

: لمقـدم المكـون مـنلتنفي الجملـة االسـمية الواقعـة بعـدها والمكونـة مـن الخبـر ا) ما(وردت 
عشــيرٌة ( والمبتــدأ الـذي ورد نكــرة متــأخراً ، ) للفــاخرين(االســم المجـرور  +) الــالم(أداة الجـر 

.(  
  :المبتدأ  +) شبه جملة ظرف( الخبر  +ما : النمط الثامن 

ر فــي تســعة والمبتــدأ المتــأخ، الســمية المكونــة مــن الخبــر المقــدم الجملــة ا) مــا(تصــدرت 
  :منها قوله  ،مواضع 

  )2( َوقـُُبورُنا ما َفوقـَُهن قـُُبورُ       ، َأحياُؤنا خيُر الَبريِة ُكلها 

لتنفي الجملة االسمية الواقعة بعدها والمكونة من الخبر المقدم الـذي ورد شـبه ) ما(وردت 
  ) .قبورُ (والمبتدأ الذي ورد نكرة  ،) قهن فو ( جملة ظرفية 

، مهملـة إذا تقـدم الخبـر علـى االسـم تكـون) مـا(إلـى أن  )3(وقد ذهب سيبويه وأكثر النحاة 
ظرفـا ) مـا(إن كـان خبـر : وفصـله بعـض النحـاة فقـالوا ، ولم يفصلوا القـول فـي نـوع الخبـر

ن إ و ، محلــه بالنصــب مــل ويحكــم علــىجــاز توســطه مــع بقــاء الع، أو جــاء جــارا ومجــرورا 
  .)4(كان غير ذلك فهي مهملة 

   :)نكرة(المبتدأ  +) منصوبا ( الخبر  +ما : النمط التاسع 
وهـــو لـــيس بظـــرف وال جـــار ومجـــرور فـــي ، مقـــدما علـــى اســـمها منصـــوبا ) مـــا(ورد خبـــر 

  :هو قوله ، موضع واحد 

                                                 
  . 63/  1 شرح الديوان ،) 1(
  . 486/  1 شرح الديوان ،) 2(
، رص��ف المب��اني للم��القي،  176،  المرتج��ل ،   82، وينظ��ر المفص��ل للزمخش��ري ،   122،  59/  1الكت��اب ،  ) 3(

311 .  
  . 58،   57/  3،  ا@شباه والنظائر للسيوطي ،   326والجنى الداني ،  ،   102/  1المقرب ،  ) 4(
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  )1(ِإذ ما ِمثَلُهم َبَشرُ فََأصَبحوا َقد َأعاَد اهللاُ نِعَمتَـُهم          اذ ُهم قـَُريٌش وَ 
وهـــو لـــيس بــــ  ، النافيـــة ) مـــا(منصـــوبا مقـــدما علــى اســـم ) مـــثَلهم (فــي البيـــت جـــاء الخبـــر 

  ) .ظرف وال جار ومجرور(
ويلخص لنا السيوطي آراء النحاة فـي مثـل هـذه المسـالة ، وقد منع النحاة مثل هذا التقديم 

انـــه مـــن غلـــط :وقيـــل  ، ادروهـــو نـــ، مـــع تقدمـــه علـــى اســـمها ) مـــا(نصـــب خبـــر :"بقولـــه 
فقصـد أن يـتكلم باللغـة الحجازيـة ولـم ، ولـيس بلغتـه نصـب الخبـر، ألنه تميمي  ؛ الفرزدق

ألنـــه صـــفة لـــيس وصـــف ؛ نصـــب علـــى الحـــال ) مـــثَلهم(إن : وقيـــل ، يعلـــم شـــرطها فغلـــط
وٕاذا مــا فــي الــدنيا بشــر حــال : وٕاذا تقــدمت عليهــا نصــبت علــى الحــال والتقــدير ، النكــرة 

أي فـــي مثـــل ، انهم بشـــروٕاذا مـــا مكـــ:وقيـــل نصـــب علـــى الظـــرف والتقـــدير ، لهمكونـــه مـــث
  .)2("حالهم
   :)ما(في خبر ) الباء(زيادة 

  :منها قوله ،  موضعاً بالباء الزائدة في واحد وأربعين  النافية مجروراً ) ما(جاء خبر 
  )3( لفاِسِق الَجلدِ َوال أَنَت إذ َلم تَقِر با      ، َفما أَنَت بالقاِري فـَُترَجى ِقراتُُه 

وجــاء دخولهــا لتوكيــد ، ) القــاري( وهــو ) مــا(علــى خبــر ) البــاء(فــي البيــت المتقــدم دخلــت 
  .)4(النفي وتقويته 

ولــيس زيــٌد  ،مــا زيــٌد بقــائٍم : تقــول ، البــاء إنمــا تــزاد فــي غيــر الواجــب توكيــداً : "يقــول المبــرد
إنمـا يصــح علــى ) مــا(خبـر  فــي) البـاء (وذهــب بعـض النحــاة إلـى أن دخــول ، )5("بمنطلـقٍ 

والصــحيح أن ، فــي خبرهــا) البــاء(دخــول ) لــيس(بـــ ) مــا(وانــه ممــا شــبه ، لغــة أهــل الحجــاز
فـي خبـر ) البـاء(وذلـك لوجـود  ، الحجازيـة ) ما(ال يختص بـ ) ما(في خبر ) الباء(دخول 

 وخيـر دليـل علـى ذلـك هـو كثـرة ورود، ألنهـا وردت فـي أشـعار بنـي تمـيم  ؛التميميـة ) ما(
                                                 

  . 316/  1،   شرح الديوان) 1(
  . 238شرح شواھد المغني للسيوطي ،  ) 2(
  . 291/  1،   شرح الديوانالقاري كمقدم الضيافة ،  قراته ،  ضيافته ،  ) 3(
  .148،  رصف المباني ،   Q ،1  /137بن جني ،   ،  سر صناعة اhعراب 40معاني الحروف للرماني ،  ) 4(
،  المفص���ل  143،  أس���رار العربي���ة ،  Qب���ن اQنب���اري ،   93الواض���ح ،  للزبي���دي ، .  421/  4المقتض���ب ،  ) 5(

  . 82للزمخشري ،  
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إنمــا دخلــت الخبــر لكونــه ) البــاء(ن وأل لفــرزدق التميمــي،فــي شــعر ا) مــا(فــي خبــر ) البــاء(
  .)1(ال لكونه منصوباً ، منفيا 

ولغـــة ، علـــى لغتـــه ) مـــا(مـــن خـــالل مـــا عرضـــناه يمكـــن أن نســـتنج أن الفـــرزدق اســـتعمل 
  .وٕانما جاءت لمجرد النفي، ال حجازية وال تميمية ) ما(ويمكن أن نقول أن ، الحجاز 

  :ال  - 3

  :النافية على وفق األنماط اآلتية ) ال(وردت الجملة االسمية المسبوقة بـ 
   :المعرفة +ال : النمط األول 

  :منها قوله،  واضعالنافية للجملة االسمية  من المبتدأ المعرفة في ستة م) ال(تقدمت 
  )2( ِمِر الَحّي َموِعدِ َوال بَيُتها  ِمن سا     ، َوَشبت َفال األَتراُب َترجو ِلقاَءها 

  :وقوله 
  )3( َفال ُهَو ُمسطيٌع أَبوَك ارتِقاَءُه ؛     َوال أَنَت َعّما َقد بَنى اهللاُ عاِدلُه

وقــد ، مــن البيتــين علــى جملــة اســمية صــدرها معرفــة مرفوعــة علــى أنهــا مبتــدأ ) ال(دخلــت 
  .ال وأفادت نفي اإلسناد االسمي الدال على الح، في البيتين ) ال(كررت 

وٕاذا دخلت على معرفـة كررتهـا ولـم ، )4( ال تعمل في معرفة أبداً ) ال(ذهب النحاة إلى أن 
  .)5(وارتفع االسم بعدها باالبتداء،  تعمل شيئاً 

 .وما جاء من أبيات موافق آلراء النحاة 
 

 

 

 

                                                 
  . 126/  2،  ھمع الھوامع ،   309/  1،  شرح ابن عقيل ،   560/  2مغني اللبيب ،  ) 1(
،  ش��رح ال��ديوانھ��ا نش��أت متوح��دة ل��م تلع��ب م��ع الفتي��ات ف��ي ا@زق��ة ،  ول��يس لھ��ا مواعي��د م��ع الفتي��ان ،  إن: يق��ول )2(
1/264.  
  . 340/  2،  شرح الديوان)3(
  .  478/  1،  ا@صول في النحو ،   359/  4،  المقتضب ،   296/  2الكتاب ،  )4(
  . 242/  1،  مغني اللبيب ،   83معاني الحروف للرماني ،  )5(
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   :نكرة مرفوعة +ال : النمط الثاني 

منهـا ، بعة مواضـع مـن الـديوان نافية للجملة االسمية التي صدرها نكـرة فـي سـ) ال(وردت 
  :قوله 

  )1(َفال َحَضٌن يُبلى َوال الَبحُر يُنَزفُ      ، َفَسعٌد ِجباُل الِعز َوالَبحُر ماِلٌك 

  :وقوله 
  )2( َوَقد َيُشد َعلى األَلَفيِن َأحياناً     ، َفال َفرٌد يـَُقوُم ِبِه  ، أما الُفرادى 

ولـم تعمـل شـيئا ، سـمية التـي صـدرها نكـرة مرفوعـة في البيتين على الجملة اال) ال(دخلت 
ولــم تكــرر فــي البيـــت ، فــي البيــت األول ) ال(وقــد كــررت ، فــي الجملــة إال نفــي اإلســناد 

  .الثاني 
 ،نكــرة ولــم تعمــل فيهــا أوكــان بعــدها جملــة اسـمية صــدرها معرفــة  إذا: " جـاء فــي المغنــي 

ومــا ورد فــي البيــت األول موافــق لــرأي  ،)3("وجــب تكرارهــا وتقــديراً ) لفظــاً ( ماضــياً  أو فعــالً 
ومـا ورد فـي البيـت الثـاني مخـالف لـرأي ابـن هشـام حيـث ، ) ال(حيث كررت ، ابن هشام 
  ) .ال(لم تكرر 

   :مصدر منصوب +ال : النمط الثالث 
  :منها قوله ، ورد هذا النمط في أربعة مواضع في الديوان 

  )4( َفال ظُلَماً َنخاُف َوال افِتقارَا     ، َوما َتُك يا ابَن َعبِد اِهللا ِفينا 

ومـــن "، ولـــم تعمـــل شـــيئاً ) افتقـــاراً (و) ظلمـــاً (النافيـــة علـــى المصـــدر ) ال(فـــي البيـــت دخلـــت 
 )1("مصــدر فعــل محــذوف نــاب المصــدر منابــهوعامــل النصــب فــي ال ، الناحيــة اإلعرابيــة 

  .لمجرد النفي ) ال(وجاءت 

                                                 
  . 125/  2سعد ومالك من بني تميم ،  )1(
  . 601/  2 شرح الديوان ،،   أنه يقضي على ا@فراد ،  وQ يقف له حتى ألفي امرإيقول )2(
  . 242/  1مغني اللبيب ، )3(
  . 327/  1 ، شرح الديوان) 4(
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  ملبحث الثانيا

  :النواسخ احلرفية

  :)إن وأخواتها ( :أوالً 

1-  وَأن إن:   

وتخـتص بالـدخول علـى الجملـة االسـمية فتنصـب مـا ، وهي من الحروف المشبهة بالفعـل 
  .كان مبتدأ وترفع الخبر

هــــو التوكيــــد لمضــــمون الجملــــة أي توكيــــد ) أن (و) إن (جمــــع النحــــاة علــــى أن فائــــدة أوقـــد 
ومــا عملــت فيــه صــلة ) َأن (و، )2(لهــا  ونفــي الشــك واإلنكــار، النســبة فــي الجملــة االســمية 

هــي فــرع : وقيــل ، المفتوحــة ) أن (واختلــف النحــاة فــي ، )3(إال مبتــدأ ) إن (وال تكــون ، لهــا 
  .)4(وهو مذهب سيبويه والمبرد وابن السراج، المكسورة 

  :في الديوان ) إن و َأن ( أنماط 
  :)مفرد(خبرها  +اسمها  +األداة  : النمط األول 

فـــي مائـــة وواحـــد وعشـــرين  مرفوعـــاً  المكســـورة الهمـــزة مفـــرداً  –المؤكـــدة  –) إن ( اء خبـــرجـــ
  :منها قوله  ، موضعاً 

  )5( إذا الِعيداُن تُعَتَصُر اعِتصارا    ، َوِإن أَباَك َأكَرُم ِمن ُكَليٍب 

ـــة فــــ ) إن (فـــي البيـــت الســـابق دخلـــت  منصـــوب ) ِإن (اســـم ) أبـــاك(لتوكيـــد مضـــمون الجمل
  .خبرها وهو مرفوع ) كرمُ أ(و

  : منها قوله ،  موضعاً في سبعة وخمسين  مرفوعاً  المفتوحة الهمزة مفرداً ) أن (وورد خبر 
                                                                                                                                                 

  81 ،  معاني الحروف للرماني ، 1/461،  ا@صول في النحو ،  310/  2الكتاب ،  ) 1(
  . 328/  1،  وينظر أوضح المسالك ،   387،   379الجنى الداني ،  ) 2(
،  37/  1، ومغني اللبي�ب ،   59/  8،  وشرح المفصل ،   340/  2،  والمقتضب ،   120،   119/  3الكتاب ،  ) 3(

  . 328/  1، وأوضح المسالك ،   39
  . 387الجنى الداني ،  ) 4(
  . 577/  1،   شرح الديوان) 5(
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  )1( َلَقد َعِلَم اَألقواُم َأن ُمَحمداً      َجسوٌر إذا ما َأورَد اَألمَر َأصَدرَا

، )اً محمــد(ة مــن اســمها توكيــد معنــى الجملــة االســمية الواقعــة بعــدها والمكونــ) أن (أفــادت  
  .وهو مفرد نكرة  ) جسورٌ (وخبرها ، وهو معرفة 

  :)جملة اسمية ( خبرها  + اسمها +األداة :النمط الثاني 

والخبــر الــذي ورد جملــة ، لتؤكــد الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ المعرفــة ) إن (وردت 
  :منها قوله ،  موضعاً اسمية في اثنين وعشرين 

  )2( إنها       ِبها َمِلٌك َقد أَتَرَع األرَض نائُِله صٍد ِللَمديَنِة،َعَليَك ِبقَ 

فجـــاء اســـمها الضـــمير ، الداللـــة علـــى توكيـــد معنـــى الجملـــة الواقعـــة بعـــدها ) إن (التزمـــت 
  .في محل رفع خبرها )  بها ملكٌ ( والجملة االسمية  ،وهو معرفة ) الهاء(

  :منها قوله  ، موضعاً اسمية في اثني عشر المفتوحة الهمزة جملة ) أن (وجاء خبر 
  )3( لََنا َفرُعَها اَألَعلى َوِمن َجذِمَنا اَألصلُ        ،  َلَقد َعِلَمت َعِلياً َمَعد بأننا

اسـمها ) الياء(الضمير :توكيد معنى الجملة االسمية المكونة من ) َأن (أفادت أداة التوكيد 
وهـي فـي ، )ال محالَة مّيتٌ ( ،) ال النافية للجنس(ة بـ والخبر الذي ورد جملة اسمية منفي، 

  .محل رفع خبر لها
   :)جملة فعلية ( خبرها  +اسمها  +األداة : النمط الثالث 

والخبــر الــذي ورد ، الجملــة االســمية المكونــة مــن المبتــدأ ) ِإن (تصــدرت أداة التوكيــد  -1
  :ا قوله منه ، موضعاً في تسعة وخمسين ) فعلها ماض(جملة فعلية 

  )4( َوَوقَعٍة رَفـََعت أَيّاُمها ُمَضرا    ، ِإني َسِمعُت ِبَجيٍش أَنَت قائِدُه 

وأمــا  ، اســمها ) اليــاء(توكيــد معنــى الجملــة االســمية المكونــة مــن الضــمير ) ِإن (التزمــت 
  ) .سمعتُ ( خبرها فموضعه الرفع لوروده جملة فعلية فعلها ماض 

                                                 
  . 528/  1 شرح الديوان ،) 1(
  . 208/  2،   شرح الديواننه وھب حتى أخصب ا@رض بالنوال ،  إ: يقول ) 2(
  . 493/ 2،  شرح الصاوي :  الديوان )3(
  . 554/  1،   شرح الديوان) 4(
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 ، موضـــعاً فعلهــا مـــاض فــي واحـــد وثالثــين الهمــزة جملـــة فعليــة المفتوحـــة ) َأن (وجــاء خبــر 
   : منها قوله 

  )1( َلو كاَن َغيري َتَضعَضعا َضَع جانِبي       ِلَفقِد امِرٍئ،ال َتحَسبا أَني َتَضع

   .أيضا ) َأن (في محل رفع خبر ) تضعضعَ (فالجملة الفعلية 
فــي أربعـــة ) قــد(لهــا مــاض مؤكــد بـــ المكســورة الهمــزة جملــة فعليــة فع) إن (جــاء خبــر  -2

  :منه قوله  ،  موضعاً عشر 
  )2( فَِإني َقد َضَمنُت على الَمنايا        َنواِئَب ُكل ذي َحَدٍث َعظيمِ 

فــي اثنــي عشــر ) قــد(المفتوحــة الهمــزة جملــة فعليــة فعلهــا مــاض مؤكــد بـــ ) َأن (وجــاء خبــر 
  :منها قوله  ،  موضعاً 

  )3( َوَأن الذرى َقد عدن ِمثَل الَغواِربِ      ، لّناِس َوالِقرى َشَكوُت إليَك الَجهَد لِ 

ولــم تغيــر ، فــي النصــين المتقــدمين علــى الفعــل الماضــي المثبــت المتصــرف ) قــد(دخلــت 
، ومعناهــا التوقــع ، ألنهــا قــد صــارت كأحــد أجزائــه  ، الفعــل عــن حالــه التــي كــان عليهــا 

  .مؤكدة مضمون الجملة  وجاءت، )4(وٕانها قربت الماضي من الحال 
المكسـورة الهمـزة جملــة فعليـة فعلهـا مضـارع مثبــت فـي سـبعة وعشــرين ) إن (ورد خبـر  -3

  :منها قوله  ، موضعاً 
  )5( ِإن الّلئيَم َعِن الَمكارِِم ُيشَغلُ      ، َعن َحَسِب الِكراِم َوما بـََنواَوُشِغلُت 

وقـد جـاء الخبـر جملـة ، ) إن (رفـع خبـر  فـي محـل) .....ُيشـَغلُ (ي البيت الجملـة الفعليـة ف
  .فعلية فعلها مضارع مثبت 

                                                 
  . 57/  2،   شرح الديوان) 1(
  . 417/  2 شرح الديوان ،،  نه يضمن لھم كل ما يلم بھم حتى لو واجه  الموت دونه إ :يقول) 2(
  . 128/  1،   شرح الديوانالمتن ،   جمع الغارب ،: الغوارب ) 3(
  . 174/  2،  ھمع الھوامع ،   335/  2،   42/  1 ، والمقتضب ، 115،   114/  3،   الكتاب) 4(
  . 323/  2 شرح الديوان ،ن لؤمه منعه من ارتياد المكارم ،  إ : يقول) 5(
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المفتوحـــة الهمـــزة جملـــة فعليـــة فعلهــــا مضـــارع مثبـــت فـــي ســـتة وعشــــرين ) َأن (وورد خبـــر 
  :منها قوله  ، موضعاً 

  )1( َوُصم الِجباِل الُحمُر ِمنها َوسوُدها  َحِسبَت بَِأن األرَض يُرَعُد َمتُنها    
  ) . ......ُيرعدُ (وهي  ، جملة فعلية فعلها مضارع مثبت ) أن (اء خبر في البيت ج

المكســورة الهمــزة جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع منفــي فــي خمســة عشــر ) إن (جــاء خبــر  – 4
  :منها قوله  ، موضعاً 

  )2( إذا اختاُروا ُمشاَتَمتي اختيارا      َوِإن بَني الَمراغَة َلم ُيصيُبوا  
المفتوحــة الهمــزة جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع منفــي فــي ســتة مواضــع مــن ) َأن (وجــاء خبــر 

  :منها قوله  ، الديوان 
  )3( َوَلّما ُتواِجهها ِجباُل الَجراِجمِ      ، َوأَيَقَن أَنّا ال نـَُرد ُصُدورَها 

 خبـراً همـا  ، ) وال نـرد  ، لـم يصـيبوا (فالجملتان الفعليتان المنفيتـان فـي البيتـين المتقـدمين 
  .)ِإن وَأن ( لـ  ، 

  :)جملة شرطية ( خبرها  +اسمها  +األداة : النمط الرابع 

  : منها قوله، موضعاً المكسورة الهمزة جملة شرطية في اثنين وعشرين ) إن (جاء خبر 
  )4( َأغر ُمشَهَرا ،َوهَو َمعروٌف  ،َردُت ِهجاءَُكم       َبدافَإني َلو أَ  ،تَناَهوا 

 ، اســـمها ) اليـــاء(فالضـــمير  ، فـــي البيـــت المتقـــدم لتوكيـــد مضـــمون الجملـــة ) إن (دخلـــت 
  .في محل رفع ) ......لو أردت (وخبرها الجملة الشرطية 

  :منها قوله  ،  موضعاً حد عشر أالمفتوحة الهمزة جملة شرطية في ) َأن (وورد خبر 
  )5( اً ِللّناِر ِفيَمن َتَكبـَرارََأوا أَنُه َمن فـَر ِمن زَحِف ِمثِلِهم      َيُكن َحطَبَ 

                                                 
  . 270/  1 شرح الديوان ،واQحمرار ليس لھما  ثمة دQلة خاصة ،  السواد ) 1(
  . 575/  1 شرح الديوان ،) 2(
  . 559/  2 شرح الديوان ،جبال الجراجم  ھي جبال باتجاه دمشق ،  ) 3(
  . 349/  1 شرح الديوان ،) 4(
  . 406/  1،   رح الديوانشلھا ،   يقول من فر منھم ، ولم يقتل ،  فانه سيرث نار جھنم ويكون حطباً ) 5(
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وقــد  ، ) َأن (فــي محــل رفــع خبــر )  .......َمــن َفــر ( ية فــي البيــت المتقــدم فالجملــة الشــرط
ألنهــا صــورة جــائزة  ؛أجــاز النحــاة أن يكــون خبــر الحــروف المشــبهة بالفعــل جملــة شــرطية 

  .)1(في خبر المبتدأ 
  :)ه جملة شب(خبرها  +اسمها  +األداة : النمط الخامس 

  :منها قوله  ، موضعاً في أربعة وثالثين  ومجروراً  شبه جملة جاراً ) إن (ورد خبر 
  )2( والِجباُل الباِذخاُت الَفوارِعُ  ،لَنا    إن َقديَمها    ، تـََنح َعِن الَبطحاِء 

المؤكــدة لمضــمون ) إن (لـــ فــي محــل رفــع خبــر ) لنــا(فالجــار والمجــرور فــي البيــت المتقــدم 
  .جملةال

  :وهو قوله ، شبه جملة ظرفية في موضع واحد ) إن (وجاء خبر 
  : َفقاَل َلُهم 

  )3( راُخوا ِخناقي َوَأطِلُقوا       َوثاقي فَِإني بَيَن قَتٍل َوَمغَرمِ 

  ) .إن ( في محل رفع خبر لـ ) .....بين قتٍل (فالجملة الظرفية 
، مــن الــديوان  موضــعاً فــي ســبعة عشــر  روراً ومجــ المفتوحــة الهمــزة جــاراً ) َأن (وجــاء خبــر 

  :منها قوله
  )4( َفالٍة نـََفت َعنها الَهجيَن فَأرَتعا    َسَيعلُم َقومي أَنّني ِبمفازٍَة  

  ) .أن (في محل رفع خبر ) بمفازة(فالجار والمجرور 
  :وهو قوله ، في موضع واحد من الديوان  المفتوحة الهمزة ظرفاً ) أن (وجاء خبر 

  )5( نِت األحياُء أَنـُهُم       َتحَت الّتراِب َوجيَء بِالَحشرِ َوَتمَ 

  .المؤكدة لمضمون الجملة ) أن (في محل رفع خبر ) .......تحت (فالظرف 

                                                 
  . 27المفصل للزمخشري ،  ) 1(
  . 73/  2،   شرح الديوانالعالية ،  : الفوارع ) 2(
ش�رح ن وقع عليه قتل وھو يس�عى لBب�اءة ب�الغرم في�ه ،  إشد على عنقي كالخناق ويكبلني ، فن ذلك المال يإ :يقول) 3(

  . 382/  2،   الديوان
  . 42/  2،   الديوانشرح تاه وظّل ،  : أرتعا ) 4(
  . 434/  1 شرح الديوان ،) 5(
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  :اسمها ) + شبه جملة(خبرها + األداة : النمط السادس 

 موضـعاً ة عشر على اسمها في سبع متقدماً  ومجروراً  المكسورة الهمزة جاراً ) إن (ورد خبر 
  :منها قوله  ، 

  )1(ِقرًى داِئٌم ُقّداَم بَيتيِه تُوَقُد      َوِإن َلُه نارَيِن ِكلتاُهما َلها  

  .المؤكدة لمضمون الجملة ) إن ((في محل رفع خبر مقدم لـ )  لهُ (فالجار والمجرور 
منهـا قولـه ، اضـع على اسمها فـي أربعـة مو  متقدماً  المكسورة الهمزة ظرفاً ) إن (وجاء خبر 

:  
  )2( إن أمامي خيَر َمن َوِطىَء الَحصى        ِلذي ِهمٍة يَرُجو الِغنى أو ِلغارِمِ 

   .المؤكدة لمضمون الجملة ) إن (في محل رفع خبر ) أمامي(فالظرف 
على اسـمها فـي سـبعة مواضـع مـن  متقدماً  ومجروراً  المفتوحة الهمزة جاراً ) َأن (وجاء خبر 

  : منها قوله ، الديوان 
  )3(َوَقد َعِلَمت َبَجيَلُة َأن ِمنُكُم       َفواِرَسها َوصاِحَب ُكل ثَغٍر 

المؤكدة لمضمون الجملـة ) أن (في محل رفع خبر مقدم لـ ) .....منكم (فالجار والمجرور 
.  

، وهـــو شـــبه جملـــة  ،علـــى اســـمها  متقـــدماً ) إن و َأن (فـــي النصـــوص المتقدمـــة جـــاء خبـــر 
ولكـن يكثـر مجــيء ، إال بالمسـند إليـه ) إن (وال تتصــل ، )4(هـذا التقـديم جـائز عنـد النحـاة و 

وذلك ألنهم تجوزوا بـالظرف مـا لـم يتجـوزوا فـي ، الظرف والجار والمجرور بعدها مباشرة 
  .)5(غيره 

  :) َأن (تخفيف 

  :تي مخففة من الثقيلة داخلة على الجملة االسمية على وفق ما يأ) َأن (وردت 

                                                 
  . 252/  1،   شرح الديوان) 1(
  . 503/  2،   شرح الديوان) 2(
  . 550/  1،   شرح الديوانالمكان يفد منه ا@عداء ،  : الثغر ) 3(
  .11 – 110/  1،  وشرح الكافية للرضي ،  279/  1، وانظر ا@صول في النحو ،  109/  4المقتضب ، ) 4(
  .  237مھدي المخزومي ،  . ،  د  -نقد وتوجيه  –في النحو العربي ) 5(



 - 195  -

  :منها قوله  ، ورد هذا في موضعين ، جملة اسمية مثبتة  - أ
  )1( إذ َترى      بـَُنو عاِمٍر َأن غِاِنٌم ُكل ساِلمِ  َفِمنُهن َيوٌم لِلَبريَكيِن،

  :منها قوله ، ورد هذا في تسعة مواضع في الديوان ، جملة اسمية منفية  - ب
  )2( وأشفَق من َمثلِ ، َربَص في َشك تَـ      ، َوبـَينَت َأن ال َحق فيها ِلخاِذٍل 

فــــي ) لــــو(مخففــــة مــــن الثقيلــــة داخلــــة علــــى الجملــــة الشــــرطية المصــــدرة بـــــ ) َأن(وجــــاءت 
  :منها قوله  ، موضعين 

  )3( َلُكنُت َكَشيٍء أدرََكتٌه َمقاِدرُه      ِكبُت الريَح ثُم طََلبَتنيَوَأن َلو َر 

وذهــــب  ،)4( ويكــــون اســــمها مضــــمراً ، ة عاملــــة المخففــــ) أن(فــــي رأي أكثــــر النحــــاة تبقــــى 
 ، المخففــة ) أن(ومــذهب الكــوفيين فــي ، )5(بعضــهم إلــى أنهــا تكــون مهملــة عنــد تخفيفهــا 

  .)6(وال في مضمر، أنها ال تعمل في ظاهر 

2-  المشددة النون -كأن- :  

"  :قـالففي نظر سـيبويه أنهـا مركبـة ، هل هي بسيطة أم مركبة ) كأن (اختلف النحاة في 
ولكنهــا صــارت مــع ، لحقتهــا الكــاف للتشــبيه ) أن (فــزعم أنهــا ) كــأن (وســألت الخليــل عــن 

) وهــي ، )8(وذهــب بعضــهم إلــى عــدم تركيبهــا وأنهــا بســيطة ، )7(" بمنزلــة كلمــة واحــدة ) أن
وتقتضـي ، )10(وللتشبيه المؤكـد عنـد ابـن جنـي، )9(حرف تشبيه عند سيبويه وخلف األحمر

جـرت مجـرى الفعـل المتعـدي  ا اقتضتهما جميعاً فلمّ ، به  ومشبهاً ،  مشبهاً ) كأن (وتقتضي 

                                                 
  . 568/  2،   شرح الديوان اعتبر أن سBمته غنيمة ، ه من سلمإن : يقول) 1(
  . 303/  2،   شرح الديوانالتمثيل أي التنكيل ،  : المتنكر للعھد واليمين والبيعة ،  المثل : الخاذل ) 2(
  . 418/  1،   يوانشرح الد) 3(
  . 188/  1،  وا@صول في النحو ،   111،  110/  1،  والمقرب ،   297/  3المقتضب للمبرد ،  ) 4(
  . 297المفصل للزمخشري ،  ) 5(
  . 237الجنى الداني ،  ) 6(
  . 151/  2،  وھمع الھوامع ،   108/  4،  والمقتضب ،   151/  3الكتاب ،  ) 7(
  . 191/  1، ومغني اللبيب ،   209،   208مالقي ،  رصف المباني لل) 8(
  .،  ومقدمة في النحو ،  خلف ا@حمر  151/  3 الكتاب ،) 9(
  .317/  1 الخصائص ،) 10(



 - 196  -

الن ، ) كـأن (ويمكن تـرجيح رأي سـيبويه بتركيـب ، )1(فلذلك نصبت االسم ورفعت الخبر، 
  . وبخاصة التركيب في الحروف، الن التركيب معروف وموجود في اللغة منذ نشأتها 

نـــــوع تركيـــــب الجملـــــة االســـــمية فتصـــــنف حســـــب ت) كـــــأن (أمـــــا األنمـــــاط التـــــي وردت فيهـــــا 
  :وهي ) كأن (المنسوخة الواقعة بعد الناسخ 

   :)معرفة (خبرها ) + معرفة (اسمها + كأن : النمط األول 

والخبــر المعرفــة ، الجملــة االســمية المنســوخة المكونــة مــن االســم المعرفــة ) كــأن (تصــدرت 
  :منها قوله  ،  موضعاً في ثالثين 

 ها األسطارُ َأَعَرفَت بَيَن ُرويـ2( َتيِن َوَحنَبٍل      ِدِمَناً تَلوُح كأَن(  

خبرهــا وهــو معرفــة ) األســطار(و ، وهــو معرفــة ) كــأن (فالضــمير فــي البيــت المتقــدم اســم 
  .وخبرها) كأن (وكل ما جاز في المبتدأ والخبر من أنماط يجوز في اسم ، أيضاً 

   :)نكرة (خبرها ) + معرفة(اسمها + كأن : النمط الثاني 

والخبـر النكـرة  ، المكونـة مـن اسـمها المعرفـة ، الجملة االسمية المنسوخة ) كأن (تصدرت 
  :منها قوله  ،  موضعاً في مائة وسبعة عشر 

  )3( كأنـُهم      ُسُيوٌف َجال األطباَع َعنها ِصقاُلها  ،َيُجّروَن ُهّداَب الَيماني 

  .خبره وهو نكرة) سيوفٌ (و ، وهو معرفة  )كأن (في البيت المتقدم اسم ) هم(فالضمير 
  :)جملة فعلية(خبرها ) + معرفة (اسمها + كأن : النمط الثالث 

 ،  موضــعاً أمــا خبرهــا فقــد جــاء جملــة فعليــة فــي ثالثــة وثالثــين  ، معرفــة ) كــأن (ورد اســم 
  :منها قوله 

  )4( بَعَض األعاجيبِ  َكأَنها أَبَصَرت       ، َتضاَحَكت أن رََأت َشيَباً تـََفرَعني 

                                                 
  . 102/  1شرح المفصل ، ) 1(
  . 598/  1،   شرح الديوانا@ثر الخفي محته ا@مطار ، رويتنان وحنبل ،  موضعان ،  : اQسطار ) 2(
، شرح الديوانصدأ السيف ، : جمع طبع : طباع أي البرد اليماني ، ا@: اليماني ما استرخى من الثوب ، : ب الھدا) 3(
2  /193 .  
  . 43/  1،    شرح الديوانعBني ،  : تفّرعني ) 4(
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، )....أبصـرت(رفـة وخبـره الجملـة الفعليـة وهـو مع، في البيت المتقـدم الضـمير) كأن (اسم 
وٕانمـــا " وقـــد اشـــتملت الجملـــة الفعليـــة فـــي البيـــت علـــى ضـــمير مســـتتر يعـــود علـــى المبتـــدأ 

فـــإذا قصـــدت  ، ن الجملـــة فـــي األصـــل كـــالم مســـتقل ؛ أل احتاجـــت الجملـــة إلـــى الضـــمير
ورأي النحاة متفـق ،  )1(" وتلك الرابطة هي الضمير ، ء الكالم فالبد من رابطة جعلها جز 

  .ونصوص الديوان 
  :)شبه جملة (الخبر ) + معرفة(اسمها + كأن : النمط الرابع 

أما الخبر فقد ورد شـبه جملـة ، الجملة االسمية المكونة من المبتدأ المعرفة ) كأن (تقدمت 
  :منها قوله ، ة مواضع في تسع) ومجروراً  جاراً (

  )2( َكأنـُهم ِمن َثموِد الِحجِر أو إرَمِ      ، فَأصَبُحوا ال تُرى إال َمساِكنـُُهم 

وهــو جــار ) كــأن (خبــر ) مــن ثمــودِ (و، وهــو معرفــة ) كــأن (فــي البيــت المتقــدم اســم ) هــم(
  .ومجرور 

مسـة مواضـع واسـمها معرفـة فـي خ، ) ظرف مكـان ( شبه جملة ظرفية ) كأن (وجاء خبر 
  :منها قوله  ، 

  )3( َكريٍم إلى األم الَكريمِة واَألبِ        ، َأَغر كَأن الَبدَر َتحَت ثِياِبِه 

وهـو ظـرف ) تحـت ثيابـه ( والخبـر  ، وهو معرفة ) كأن (في البيت المتقدم اسم ) البدر(فـ 
  .مكان 

  :)جملة فعلية (خبرها ) + نكرة(اسمها + كأن : النمط الخامس 

  :نكرة على وفق النمطين اآلتيين ) كأن (جاء اسم 
   :)جملة فعلية( خبرها ) + نكرة(اسمها + كأن  -أ

أما الخبر فقد ورد جملة فعليـة  ، الجملة االسمية المكونة من المبتدأ النكرة ) كأن (تقدمت 
  :منها قوله  ، في عشرة مواضع 

                                                 
  . 91/  1شرح الكافية للرضي ،  ) 1(
  . 461/  2،   شرح الديوان) 2(
  . 75/  1،   شرح الديوان) 3(



 - 198  -

  )1( أزِمَتها إلى الصفرِ تَثني      وََكأن َحّياٍت ُمَعلَقًة   

، خبـره وهـو جملـة فعليـة) ....َتثنـي (و ، وهـو نكـرة ) كأن (اسم ) حّيات(في البيت المتقدم 
وممـا ، وعمله ربط أجزاء الجملة بعضـها بـبعض ، ) كأن (وفيها ضمير جاء مطابقا إلسم 

  .)2(سوغ االبتداء بالنكرة كون االسم جاء مخصصا بالوصف 
  :)جار ومجرور(خبرها  +سمها نكرة ا+ كأن  -ب 

  :منهما قوله ، ورد هذا النمط في موضعين 
  )3( ِبجابَِيِة الَجوالِن باَتت ُعُيونُنا     كأن َعواوِيَراً ِبها ِمن بُكائِها

 ، جـــارا ومجـــرورا) بهـــا(وجـــاء الخبـــر ، نكـــرة ) عـــواويراً ) (كـــأن (فــي البيـــت المتقـــدم ورد اســـم 
  )4(الموصوفة جائز عند النحاة واالبتداء بالنكرة أو 

   :)نكرة(خبرها ) + نكرة(اسمها + كأن  –جـ 

والخبـر النكـرة فـي ، مع جملتها االسمية المنسوخة المكونة من المبتدأ النكرة ) كأن (وردت 
  :هو قوله  ، موضع واحد 

  )5( فُ كأن ديارَاً بَيَن أسُنَمِة النقا       َوبَيَن هذا لَيِل الُبَحيرِة مصحَ 

ــــارًا (فـــــ  ـــــ ) كــــأن (اســــم ) دي ــــا( وهــــو نكــــرة مخصصــــة ب ــــين أســــنمة الّنق ــــر  ، )ب ) كــــأن (وخب
  .وهو نكرة أيضا ) مصحفُ (

ورأي ســيبويه مخــالف لمــا ورد مــن ، )6(ولــم يجــوز ســيبويه اإلخبــار عــن النكــرة بنكــرة مثلهــا 
كــرة إذا وقــد يجــوز اإلخبــار بــالنكرة عــن الن:" وجــاء فــي األصــول  ،نصــوص فــي الــديوان 

  .وما ورد من نصوص يتفق ورأي ابن السراج ، )7("كان في ذلك فائدة 

                                                 
  . 433/  1،   شرح الديوانالبرى في ا@نوف ،  : رالصف) 1(
  . 127/  4،  والمقتضب ،   329،   328/  1الكتاب ،  ) 2(
جم�ع الع�وار ، وھ�و ق�ذى يك�ون ف�ي الع�ين ويمنعھ�ا م�ن الرؤي�ة،  :موضع ف�ي دمش�ق ،  الع�واوير : جابية الجوQن ) 3(

  . 19/  1،   شرح الديوان
  . 127/  4والمقتضب ،    ، 329،   328/  1الكتاب ،  ) 4(
  .128/  2،   شرح الديوانمنقطع الرمل ،  : الظھر المرنفع، وھو اسم للرمل ،  النقا : أسنمة ) 5(
  . 48/  1الكتاب ،  ) 6(
  . 95،   94/  1ا@صول في النحو ،  ) 7(
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   :االسم المؤخر+ الخبر المقدم + كأن : النمط السادس 
  :على اسمها على وفق النمطين اآلتيين  في الديوان مقدماً ) كأن (ورد خبر 

 :)معرفة(االسم ) + جار ومجرور(الخبر + كأن  - أ

أمـا المبتـدأ فقـد ورد  ، االسمية المنسوخة المكونة من الخبر المقـدم  الجلة) كأن (تصدرت 
  :منها قوله ، في ثالثة مواضع  خراً معرفة متأ

ًة  ِبَجنَبيِه عقابِيَل َخيَبرا       ، ُمِطّالً على آثارِها ُمسَتِقد 1( كأن(  

وهـذا جـائز  ،واسـمها مـؤخر ، وهـو جـار ومجـرور ) بجنبيه) (كأن (في البيت المتقدم خبر 
  .ومتفق مع نصوص الفرزدق ، عند النحاة 

   :)نكرة(االسم ) + جار ومجرور(الخبر + كأن   -  ب

أمــا االســم فقــد  ، والمكونــة مــن الخبــر المقــدم ، الجملــة االســمية المنســوخة ) كــأن (تقــدمت 
  :منها قوله ، في عشرة مواضع  خراً جاء نكرة متأ

  )2( َجِسَد الَبراِثِن ُمؤَجَد األظفارِ      ،  كأن على َيَديِه رِحاَلةً   ، لَيثاً 

، )رحالــة(علــى اســمها النكــرة ) يديــه علــى(الجــار والمجــرور  )كــأن (فـــي البيــت تقــدم خبــر 
 وهــذا التقــديم جــوزه النحــاة كــون الخبــر جــاراً ، ) .... جســد البــراثن( وهــو نكــرة موصــوفة بـــ 

  .)4(والعرب قد اتسعت فيه ، )3( ومجروراً 
  :جملة + ما + كأن :ابع النمط الس

عــن ) كــأن (تكــف ) مــا(ورأى النحــاة فـي أن ، فـي شــعر الفــرزدق ) كــأن (علــى ) مــا(دخلـت 
  .)5(وأنها تزيل اختصاصها بالجمل االسمية ، العمل 

                                                 
مدين�ة عرف�ت بحماھ�ا : خيب�ر جم�ع العقب�ول ، م�ا يخ�رج م�ن الف�م بع�د الحم�ى ،  : المسرعة ،  العقابي�ل : المستقدة ) 1(

  . 475/  1،   شرح الديوانالشديدة ،  
/ 1، ش�رح ال�ديوانالمصبوغ بالزعفران ، وھنا الدم ، : على عنقه ، الَجِسد  مل حمhً حنه يأشعر اللبدة وك: الرحلة ) 2(

426.  
  . 297/  1، ا@صول في النحو ،  109/  4المقتضب ، ) 3(
  . 166قطر الندى ،   ،  وشرح 107/  1 المقرب ،) 4(
  . 495/  1،  وشرح اQشموني ،   307/  1 ،  مغني اللبيب ، 332الجنى الداني ، ) 5(
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  :منها قوله  ، موضعاً وتلتها جملة فعلية في ثالثين ) كأن (على ) ما(دخلت 
  )1( ذَِكيُة الَتَجرِ  ، بـََعَد الَمناِم       ، وََكأنما الَتَبَست بِأرُحِلنا 

  :منها قوله ،  موضعاً وتلتها جملة اسمية في اثني عشر ، ) كأن ( على) ما(وقد دخلت 
  )2( َتُدورُ  ، في السماءِ  ،طَيٌر َحواِئُم   وََكأنما الّراياُت َحوَل ِلوائِِهم     

فـي  ، اسـمية تعـرب حسـب موقعهـا  أمعليـة سـواء أكانـت ف) كأّنمـا (فالجملة التي تقـع بعـد 
وكفتهــا عــن ) كــأن ) (مــا(ومــا ورد مــن نصــوص مطــابق لــرأي النحــاة حيــث تلــت ، الكــالم 
  .ودخلت على الجمل االسمية والفعلية ، العمل 

   :كأن المخففة: النمط الثامن 

  :المخففة في الديوان  على وفق النمطين اآلتيين ) كأن (جاءت 
  :)جملة فعلية(خبرها ) + محذوف( مها اس+ كأن   –أ 

منهمــا  ، واكتفــى بــورود خبرهــا فــي موضــعين  -الناســخة –) كــأن(لــم يــذكر الشــاعر اســم 
  : قوله 

  )3( ِبحافاتِها الَخطِمي َغضاً َنضيُرها    كأن لم ُيَحوض أهُلها الثوَر َيجَتِني  

هــا جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع وتلت، فــي بيــت الفــرزدق  مخففــة مــن الثقيلــة ) كــأن(وردت 
  ) .لم(منفي بـ 

وذهب الـبعض اآلخـر إلـى إبطـال عملهـا  ، المخففة ) كأن(يذهب أكثر النحاة إلى إهمال 
" ومـنهم مـن يعملهـا، وتكـون للتشـبيه ، فيبطـل عملهـا ) كـأن(وقـد تخفـف :"قال الزمخشـري 

فـــي ذلـــك أن  ويشـــترط ، وفـــي حالـــة إعمالهـــا يجـــوز أن يكـــون اســـمها ضـــمير الشـــأن  ،)4(
حــرف النفــي ) كــأن (يفصــل بينهــا وبــين ، تكــون جملــة الخبــر جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع 

                                                 
  . 432/  1العطور التي  يحملھا التجار وينقلونھا ،  : التجار ،  الذكية : التجر ) 1(
  . 486/  1،   شرح الديوان) 2(
  . 584/  1،   ديوانشرح النبت ،  : ،  الخطمي  ابتنى حوضاً : حّوض ) 3(
  . 301المفصل ،  ) 4(
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وفـــي بيـــت الفـــرزدق نجـــد مـــا اشـــترطه  ،)1(ألنـــه ال يـــدخل إال علـــى الفعـــل المضـــارع ) لـــم(
  .النحاة في حالة إعمالها 

   :كأن المخففة الملغاة -ب 

عــدها جملــة اســمية فــي موضــع واحــد وب، وغيــر عاملــة ، مخففــة مــن الثقيلــة ) كــأن(وردت 

  :وهو قوله 

  )2( بِاألعَوجيِة ِمن َسُلوَق َضواِري    كأن أجساُدُهم     ،َقوٌم َلُهم َنَضٌد 

اإلعمـال : ن خففتها كان لك وجهـان إف"  :وذهب الرماني بتوضيح هذه المسالة حيث قال

ورد قــول الفـــرزدق علـــى وقـــد ، )3( )كـــأن زيــٌد أســـٌد :( تقـــول ، الرفـــع والنصــب  ،واإلهمــال 

  .وجه اإلهمال

  :ـن لكـ -3

من حيث التركيب أو عدمـه  واختلف النحاة فيها أيضاً  ،وهي من الحروف المشبه بالفعل 

  .)4()الكاف(و) ال(زيدت عليها ) إن(واصلها ، فذهب الكوفيون إلى أنها مركبة  ، 

ن التركيــــب خــــالف أل ؛ ويؤيــــدهم العكبــــري فــــي لبابــــه، إنهــــا بســــيطة : وقــــال البصــــريون 

تـارة ) لكن (وترد ، )6() إن (لالستدراك والمثقلة في جمع الكالم بمنزلة ) لكن (و، )5(األصل 

  .)7(ورأى بعضهم أنها لالستدراك والتوكيد ، تارة لالستدراك وتارة للتوكيد 

                                                 
/ 2، وھم��ع الھوام��ع ،   235،   234،  وش��رح التص��ريح عل��ى التوض��يح  379،   375/  1أوض��ح المس��الك ،  ) 1(

187   ،188 .  
،  الكBب السلوقية: سوب ،  السلوق الخيل المنسوبة Qعوج ، وھو فحل من: الحسب الشريف ،  اQعوجية : النضد ) 2(

  . 581/  1،   الديوان شرح
  . 522،  والجنى الداني للمرادي ،   120معاني الحروف للرماني ، ) 3(
  . 79/  8شرح المفصل ،  ) 4(
رس��الة  خلي��ل بني��ان ،: للعكب��ري ،  تحقي��ق  اللب��اب ف��ي عل��ل البن�اء واhع��راب  وأنظ��ر ، 291/  1مغن�ي اللبي��ب ،  ) 5(

  . 157دكتوراه ،  جامعة القاھرة ،  
  . 287/  1،  وا@صول في النحو  111/  4،  وانظر المقتضب للمبرد ،   146/  2الكتاب ،  ) 6(
  . 149/  2،  وھمع الھوامع ،   290مغني اللبيب ،  : ،  وانظر  106/  1المقرب Qبن عصفور ،  ) 7(
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بحسب تنوع تركيب الجملـة  –فتصنف  ، في الديوان ) لكن (أما أنماطها التي وردت فيها 

  :وهي على وفق األنماط اآلتية  –مية المنسوخة االس

   :)معرفة(خبرها ) + معرفة(اسمها + لكن : النمط األول 

والخبـر المعرفـة فـي ثمانيــة ، الجملـة االسـمية المكونـة مــن المبتـدأ المعرفـة ) لكـن ( تقـدمت
  :منها قوله  ،مواضع 

  )1( ِبواٍد ِمن ُعماَن ُمَصوبِ َولَيُسوا        ،َولِكن أهَل الَقريـََتيِن َعشيَرتي 

  .وهو معرفة أيضا ، ) عشيرتي(وخبرها  ، وهو معرفة ) لكن (اسم ) أهل القريتين ( فـ 
   :)نكرة(خبرها + اسمها معرفة + لكن : النمط الثاني 

والمكونــــة مـــــن المبتـــــدأ  ،  -بعـــــدها -متقدمـــــة الجملــــة االســـــمية المنســــوخة ) لكــــن (وردت 
  :منها قوله  ، لنكرة في أربعة مواضع المعرفة والخبر ا

  )2( َولِكنني أولى ِبهم ِمن َحِليِفِهم       ّلدى َمغَرٍم إن ناَب أو ِعنَد َمغَنمِ 

أولـى ( أما خبرها فقـد جـاء نكـرة مرفوعـاً  ،وهو معرفة ) الياء(الضمير ) لكن (فقد جاء اسم 
  .ايرة معنى االستدراك أو المغ -هنا -) لكن (كما أفادت  ، ) 

  :)جملة فعلية(خبرها ) + معرفة(اسمها + لكن : النمط الثالث 

أمـــا الخبــر فقــد ورد جملـــة  ،الجملـــة االســمية المكونــة مـــن المبتــدأ المعرفــة ) لكــن (تقــدمت 
  :منها قوله  ، موضعاً فعلية  في سبعة عشرة 

  )3( الَمطاِلعِ  َعَلى ما ِسواها ِمن ثَنايا     َولِكنها اختاَرت ِبالَدَك َرغَبًة  

بـر فهـو الجملـة الفعليـة لخأمـا ا ،) لكـن (اسـم ) الهـاء(في البيت المتقدم الضمير المتصـل  
وطابقــه ، فعليــة علــى ضــمير عائــد علــى المبتــدأوقــد احتــوت الجملــة ال ،) ......اختــارت (

  .من حيث التأنيث 

                                                 
  . 31/  1،   شرح الديوانالمنحدر حيث ينصب الماء ،  : مكة والطائف ،  المصوب : القريتان ) 1(
   . 379/  2،   شرح الديوانالربح ،  : الخسارة ،  المغنم : المغرم  )2(
  . 29/  2شرح الديوان ،   نھا انتجعته @نھا تيّمنت بھا ،  إ: يقول  )3(
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   :)جار ومجرور( خبرها ) + معرفة(اسمها + لكن : النمط الرابع 

  :منهما قوله  هذا النمط في الديوان في موضعين، دور 
  )1( َولِكن َضوَء الَمشرِقَيِن ِبخاِلدِ       ، َوما الشمُس َضوَء المشرِِقيَن اذا بََدت 

  ) .بخالدِ (وخبرها الجار والمجرور  ، وهو معرفة ) لكن (اسم ) ضوء المشرقين (فـ 
   :)جملة فعلية( ا خبره) + نكرة (اسمها + لكن : النمط الخامس 

والخبـــر ، متقدمـــة الجملـــة االســـمية المنســـوخة والمكونـــة مـــن المبتـــدأ النكـــرة ) لكـــن (وردت 
  :هو قوله  ، الجملة الفعلية في موضع واحد 

  )2( َولِكن َعيَناً ِمن َعُدو تُراِقٌبه      ، ُتجانُِبُه ِمن َغيِر َهجٍر ِألهِلِه 

) عينـاً (المكونة من االسم النكرة ، الجملة االسمية المنسوخة المقترنة بالواو ) لكن (تقدمت 
أمـا الخبـر فقـد جـاء جملـة  ، و المنصـوب بعـدها )  مـن عـدو ( وقد خصصت بوصـفها بــ 

   ) .تراقبه(فعلية 
  :)نكرة(خبرها ) + محذوف( اسمها + لكن : النمط السادس 

والمكونــة مـن المبتـدأ المحــذوف  ، متقدمـة الجملـة االســمية المنسـوخة بعـدها ) لكـن (وردت 
  :هو قوله  ، والخبر النكرة في موضع واحد 

  )3( ن زَنجي َعظيُم الَمشاِفرِ َولك        َوَلو ُكنُت َضبياً َعَرفُت َقرابَتي 

وحـذف اسـم ، ) ولكنـَك زنجـي ( والتقـدير ) زنجـي (وخبرها ، محذوف ) لكن (في البيت اسم 
) 4(وهذا الحذف جائز عند النحاة ، ورة ودل عليه دليل في البيت ضر ) لكن( 

 

  

                                                 
 شرح الديوان ،شمسه ھي في خالد بن عبد هللا القسري ،   أنشمسه Q تشرق بالشمس حين تشرق ، بل  أن : يقول )1(
1/224.  
  . 84/  1،   شرح الديواننك تخشى عين العدو الذي تترصده ،  إ: يقول ) 2(
،  وأس��رار  136/  2الكت��اب ،  : ،  ينظ��ر ) لك��نَّ (، استش��ھد النح��اة ب��ه ف��ي ح��ذف اس��م  501/  1 ش��رح ال��ديوان ،) 3(

  . 291/  1،  مغني اللبيب ،  34لجرجاني ،  البBغة ل
  . 163/  2 ،  وھمع الھوامع ، 291/  1،  ،  ومغني اللبيب 108/  1المقرب ، ) 4(
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  :جملة اسمية ) + المخففة(لكن : النمط السابع 

 ،)2(وعــن يــونس واألخفــش جــواز اإلعمــال عنــد التخفيــف ،)1(فيبطــل عملهــا ) لكــن(تخفــف 
 ،  موضـــعاً فـــي الـــديوان داخلـــة علـــى الجملـــة االســـمية فـــي ســـبعة عشـــر ) لكـــن(وقـــد وردت 
  :منها قوله 

  )3( بِأيّاِمِه قَيٌس َعلى َمن تُفاِخُره     لِكن أبوها ِمن َرواَحَة َترتَقي وَ 

ولـم تخـتص بالجمـل االسـمية خالفـا ، مخففـة غيـر عاملـة ) لكـن(في النص المتقدم وردت 
ألنهــا جمــل  ، وتعــرب الجمــل التــي بعــدها حســب موقعهــا مــن الكــالم  ،ليــونس واالخفــش 

 ، أنهـــا حـــين اقترانهـــا بـــالواو عاطفـــة جملـــة علـــى جملـــة وزعـــم ابـــن أبـــي الربيـــع  ، مســـتأنفة 
  .وهذا غير متفق وما ورد في الديوان ، )4(وهذا الرأي نقله ابن هشام في المغني 

الــواردة فــي الــديوان نجــد أنهــا دلــت علــى االســتدراك ) لكــن (إذن بعــد أن تــم عــرض أنمــاط 
  .وهذه النصوص متفقة وآراء النحاة ، والتوكيد 

                                                 
  .  300المفصل ،  : ،  وانظر  108/  4المقتضب ،  ) 1(
  . 381/  1 أوضح المسالك ،: ،  وانظر  192/  1مغني اللبيب ،  ) 2(
  . 417/  1،   شرح الديوانقبيلة غطفانية ،  : رواحة ) 3(
  .292/  1مغني اللبيب ،  ) 4(
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  :التي تنفي الجنس ) ال: (نياً ثا

فـــ :" يقــول ســيبويه ،) للجــنس(علــى النكــرة المفــردة غيــر المنونــة فتكــون نافيــة ) ال( تــدخل 
 هـــل مـــن عبـــٍد أو جاريـــٍة ؟: ال تعمـــل إال فـــي نكـــرة مـــن قبـــل أنهـــا جـــواب فـــي قولـــك ) ال(

أمـــا عملهـــا فـــي  ،)1("نـــه ال يقـــع فـــي هـــذه المســـاءلة إال نكـــرة أكمـــا ، فصـــار الجـــواب نكـــرة 
وهـي عنــد النحـاة عاملــة عمــل ، لنصـب فيمــا بعـدها مــن النكـرات المفــردة مــن غيـر تنــوين ا
) (فهي نقيضة  ،لدخولها على المبتدأ والخبر ) إن (و، للنفي ) ال(فـ ،)إن 2(لإلثبـات ) إن( ،

واختلـف النحـاة فـي فتحـة االسـم  ،)3(عند النحاة مبنية مع النكرة بنـاء خمسـة عشـر ) ال(فـ 
جــاء فــي األمــالي  ، )4(ومــنهم مــن يعــدها فتحــة إعــراب ، مــن يعــدها فتحــة بنــاء فمــنهم  ، 

في قول البصريين بناء يشبه اإلعـراب ، ال رجَل في الدار : والفتحة في قولنا :" الشجرية 
وذلك لعـدم التنـوين ، والصحيح ما ذهب إليه البصريون، وهي في قول الكوفيين إعراب  ،
  .)5(" رمنزلة خمسة عش) ال(فتنزل  ، 

  :النافية للجنس على وفق األنماط اآلتية ) ال(جاءت الجملة االسمية مسبوقة بـ
  )اسم صريح(الخبر ) + مفرد (االسم + ال : النمط األول 

 -غيـر المنونـة -النافيـة للجـنس الجملـة االسـمية المكونـة مـن النكـرة المفـردة ) ال (تقدمت 
  :منهما قوله  ، من الديوان في موضعين  صريحاً  أما الخبر فقد ورد اسماً 

  )6( َيجيُء ِبها َيوَم ابتالِء الَمحاِصلِ      ال َشيَء َشر ِمن َشريَرِة خاِئٍن 

اســتغراق نفــي الجــنس فــي الجملــة االســمية المكونــة مــن االســم  -هنــا-) ال(أفــادت األداة 
  ) .شر ( مرفوعاً  صريحاً  أما الخبر فقد جاء اسماً  ، ) شيءَ (النكرة غير المنونة 

  

                                                 
  . 275/ 2الكتاب ،  ) 1(
  . 81،  ومعاني الحروف للرماني  461وا@صول في النحو ،   ، 205/  2الكتاب ،  ) 2(
  . 106/  1،  وشرح المفصل ،   274/  2الكتاب  ،  ) 3(
  . Q2/270بن عصفور ،  شرح جمل الزجاجي ،) 4(
)5 (a255/ 1،  شرح الرضي ،   222/  2مالي الشجرية ،  ا .  
  . 291/  2،   شرح الديوانن في حياته ،  أعمال اhنسا: المحاصل ) 6(
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  :)جملة فعلية( خبرها + اسمها + ال : النمط الثاني 

  :منهما قوله  ، جاء هذا النمط في موضعين من الديوان 
  )1( رِكابـُُهم َغيَر أنقاٍء َوأصالبِ     إذ ال زاَد َيحِمُلُه  ، إني أنا الّزاُد 

خبـر عـن الجـنس ودلـت علـى نفـي ال، نافيـة للجـنس ) ال(وردت ) ال زاَد يحمُلُه (ففي قوله 
والجملـــة ، وهـــو نكـــرة منصـــوبة، اســـمها ) زادَ (و، علـــى ســـبيل االســـتغراق  ، الواقـــع بعـــدها 

  .في محل رفع خبرها ) .... يحملهُ (الفعلية 
   :)جار ومجرور ، شبه جملة (الخبر + اسمها + ال : النمط الثالث 

 -غيـر المنونـة –دة النافية للجنس الجملة االسـمية المكونـة مـن النكـرة المفـر ) ال(تصدرت 
  :منها قوله ،  موضعاً في خمسة عشر )  رالجار والمجرو (وشبه الجملة المكونة من 

  )2( َولِكن ال بَِقيَة لِلَدهرِ  اَقٍة كاَن ِمثَلنا        إليِه،َوما أَحٌد ذو ف

اســتغراق نفــي الجــنس فــي الجملــة االســمية المكونــة مــن االســم ) ال(فــي البيــت أفــادت األداة
وهـــو جـــار  ، )للـــدهرِ (أمـــا الخبـــر فقـــد جـــاء شـــبه جملـــة ، ) بقيـــةَ ( -غيـــر المنونـــة -رة النكـــ

  .ومجرور
  :)مصدر مؤول(الخبر + االسم : النمط الرابع 

فـــي موضـــعين مـــن  مـــؤوالً  أمـــا خبرهـــا فقـــد ورد مصـــدراً  ، لنفـــي جـــنس اســـمها ) ال(وردت 
  : منهما قوله  ، الديوان 

  )3( رَوٍة        ِهَي الُعرَوُة الُوثقى ِلَخيِر الَحالِئفِ َفال بَأَس أني ّقد أَخذُت ِبعُ 

أن واســـمها (مـــن  أمـــا خبرهـــا فقـــد جـــاء مصـــدراً  ،) بـــأَس (لتنفـــي جـــنس اســـمها ) ال(وردت 
  . والمصدر المؤول مجرور بحرف جر محذوف ، ) وخبرها

  

                                                 
  . 56/  1،   شرح الديوانالمتن ،  : جمع النقي ، مخ العظم ،  ا@صBب ،  جمع الصلب  : ا@نقاء ) 1(
  . 366/  1،   شرح الديوان) 2(
  .103/  2،   شرح الديوان) 3(
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   :)محذوف( الخبر + االسم + ال : النمط الخامس  

ـــم يـــذكر لداللـــة الســـياق عليـــه فـــي خمســـة  ،لنفـــي جـــنس اســـمها ) ال(وردت  أمـــا خبرهـــا فل
  :منها قوله  ، مواضع 

  )1( ِهشاٌم َوما َعن أهِلِه ِمن مشردِ      ، َوال ظُلَم ما داَم الَخليَفُة قائِماً 

وأهـل تمـيم  ،ولم يذكر خبرها لداللة السياق عليه ، ) ظلمَ (لتنفي جنس اسمها ) ال(جاءت 
أمـــا أهـــل الحجـــاز فيحـــذفون الخبـــر إذا ورد ،  إذا كـــان معلومـــاً  )ال(ال يـــذكرون خبـــر  ،)2(
  .وهذا الرأي متفق مع نص الشاعر، ) أو شبه جملة ظرفاً (

 كثيـراً  فقد يجيء الخبر محذوفاً  ، إذا فتحت ما بعدها ) ال(واعلم أن : " يقول ابن السراج 
ومـــن  ، )3("حـــذفوربمـــا لـــم ي، أو زمـــان ، تريـــد فـــي مكـــان  ،ال شـــيَء  ،ال رجـــَل : تقـــول ،

توضـح أنهـا اختصـت  ،النافيـة للجـنس فـي الـديوان ) ال(استقراء المواطن التي وردت فيها 
  .وهذا موافق آلراء النحاة ، وعملها النصب من غير تنوين ، بالدخول على النكرات 

  :وهو قوله ، النافية للجنس في موضع واحد ) ال(وورد اسم 
  )4( فـََلم َترَقعا يا ابَني أُمامَة َمرَقعا     ، ُكما َفال َشيَخيِن أحَمُق ِمن َفِسيرا،

  .خبرها ) أحمقُ (و ، النافية للجنس وهو مثنى ) ال(اسم ) شيخينِ ( فـ 
  

                                                 
  . 239/  1،   شرح الديوان) 1(
  . 299،   280،   279،   276،   275/  2الكتاب ،  ) 2(
  . 90/  1،  المقرب ،   107/  1،  شرح المفصل ،   30،  المفصل ،   461/  1ا@صول في النحو ، ) 3(
  . 41/  2 شرح الديوان ،إنھما Q يُجديان في أمر ،   : يقول) 4(
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  في الديوان بأنماط الجملة االسمية جدول إحصائي
  

  :حذف المبتدأ جوازًا 
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
11 3 232 6 455 6 

14 7 252 6 466 2 

14 8 266 2 466 4 

15 2 267 8 467 8 

25 1 278 8 469 6 

27 5 278 8 476 6 

29 5 278 9 478 5 

30 1 282 5 507 1 

47 2 286 9 513 3 

70 1 287 9 541 4 

75 9 289 9 542 7 

79 6 290 1 548 1 

81 2 294 5 550 2 

86 6 312 5 552 2 

97 3 333 11 561 3 

98 3 329 6 566 8 

109 3 332 3 582 8 

115 8 360 2 614 7 

131 3 380 7 640 3 

157 4 380 8 647 8 

194 1 387 4 652 9 

194 9 395 9 653 9 

201 5 435 7 548 1 

227 1 436 7 654 6 

657 8 782 4 835 14 

710 4 785 7 835 14 

716 2 785 2 835 15 

716 3 794 2 839 15 

717 3 799 3 844 3 

718 1 811 4 857 9 

725 9 815 2 860 8 

725 9 819 8 867 11 

726 1 820 7 871 9 

726 1 826 5 871 9 
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759 12 830 15 877 13 

760 12 835 3 880 4 

767 10 835 4  

 

  :حذف المبتدأ وجوباً 
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

7 9 482 1 781 8 

122 4 545 10 781 8 

163 1 648 3 812 8 

197 4 672 6 852 5 

294 6 688 6 872  13  
345 10 688 7  

459 3 749 1 
 

 :حذف الخبر جوازاً 
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
52 3 313 2 669 5 

55 7 313 6 669 6 

69 1 333 2 670 6 

77 2 344 7 675 4 

106 4 346 1 678 2 

108 2 368 5 709 8 

118 5 436 1 715 5 

188 8 517 3 718 3 

190 6 517 3 727 5 

203 2 517 7 727 4 

203 2 519 3 740 11 

219 1 525 5 761 12 

220 5 551 4 764 1 

244 3 557 5 765 12 

252 4 566 4 775 8 

261 7 614 6 775 8 

263 4 622 1 786 7 

280 9 627 2 791 8 

281 2 664 4 799 4 

312 2 669 2 818 2 

312 4 669 3 830 15 
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 :حذف الخبر وجوبًا بعد المبتدأ الذي هو قسم صريح
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
17 1 345 7 603 1 

39 5 345 10 627 5 

72 5 362 4 631 6 

101 11 372 4 663 2 

107 5 373 2 711 3 

133 1 381 4 712 2 

156 1 393 9 753 14 

178 3 396 3 765 4 

181 6 462 7 797 5 

192 4 478 1 811 6 

279 1 574 2 811 8 

343 9 597 1 849 4 
  

  :)لوال(حذف الخبر وجوبًا بعد المبتدأ الواقع بعد 
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  يتبال رقم  صفحةال رقم
10 5 142 5 611 1 

60 5 182 8 624 3 

96 1 451 5 839 10 

106 2 475 8 846 1 

135 9 393 9 883 12 

  

  :)معرفة(خبرها) + معرفة(اسمها + كان
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
23 5 429 5 762 12 

27 2 469 10 776 2 

159 4 470 4 801 9 

184 9 492 7 812 2 

241 9 577 1 826 8 

264 6 600 4 833 2 

265 3 665 4 836 16 

265 7 666 7 845 3 

270 9 705 2 853 7 

312 8 706 9 858 1 

333 7 714 3 886 3 
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336 2 731 12  

  
 ):معرفة ( اسمها) + نكرة ( خبرها+ كان 

  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
24 6 300 7 702 8 

37 7 301 3 703 6 

40 1 301 11 704 8 

41 1 330 10 738 10 

66 2 335 1 742 6 

73 2 336 1 748 10 

75 1 342 10 750 7 

77 2 375 5 750 8 

83 6 386 1 751 8 

89 6 432 1 752 8 

90 8 442 5 753 4 

105 5 443 7 755 6 

120 2 481 3 758 12 

125 4 494 1 758 14 

133 3 495 4 758 15 

134 2 496 10 760 10 

134 7 497 9 770 10 

138 3 500 2 771 5 

146 6 501 11 772 14 

155 2 513 6 772 15 

161 4 535 7 785 5 

182 8 538 3 786 9 

184 4 545 8 786 12 

184 9 549 5 790 5 

189 9 584 5 798 8 

196 4 586 5 801 2 

225 3 591 7 802 12 

227 2 616 5 802 13 

227 2 626 5 807 1 

228 3 657 2 807 4 

229 8 673 3 838 1 

232 4 686 2 839 10 

241 1 687 3 842 10 

241 7 687 5 856 10 

280 4 692 6 867 11 
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282 3 696 9 870 6 

283 1 698 7 877 7 

287 8 701 4 877 10 

292 2 701 9 879 9 

293 6 702 2 895 2 

244 3 702 4  

  :)معرفة(الخبر ) + معرفة(المبتدأ + أصبح 
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

126 1 496 4 677 6 

261 6 507 8 703 4 

294 7 572 7 741 4 

342 9 592 6 771 9 

359 5 622 6 826 6 

365 2 622 12 588 5 

373 5 641 5  

494 4 655 10 

 :)معرفة(خبرها) + معرفة(اسمها + أمسى 
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
280 2 495 9 559 4 

353 5 541 3  
  

 :)جملة اسمية(خبرها )+ معرفة(اسمها+ باتَ 
  

  بيتال قمر   صفحةال رقم
772 4 

808 11 

  

 :)نكرة( خبرها ) + معرفة( اسمها+ دامَ 
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
165 6 

165 8 

  

 :)معرفة( اسمها) + شبه جملة( خبرها+ صارَ 
  

  بيتال رقم    صفحةال رقم  
622 13 
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791 1 

  

 التاّمة ظل:  
  بيتال رقم    صفحةال رقم  

135 9 

319 6 
  

  :لمنفيكاَد في صيغة الماضي ا
  بيتال رقم    صفحةال رقم  

551 1 

756 1 

  :ألفى متعديًا إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

223 2 814 1 

750 1 816 9 

  

  :أيقنَ 
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

313 8 747 10 

475 5 770 9 

516 2 842 11 

702 9     
  

  :تعّلم
  بيتال رقم    صفحةال رقم  

90 2 

103 1 

763 5 

  

  :َعِلمَ 
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

7 2 426 1 707 1 

43 3 456 7 740 10 

55 8 457 5 740 11 

98 1 461 2 742 6 

99 9 462 6 750 10 
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138 3 463 7 759 8 

158 5 464 4 759 10 

188 9 478 4 766 3 

188 11 501 10 774 11 

193 4 508 4 280 14 

225 5 531 2 787 5 

280 5 554 5 794 4 

341 12 560 5 794 9 

353 5 574 1 799 2 

371 1 638 3 802 11 

374 3 638 12 829 10 

396 6 668 11 832 1 

400 3 680 9 832 16 

419 10 687 6 833 12 

422 4 693 11 880 8 

  

 :وجدَ 

  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
21 1 398 10 712 8 

38 3 403 2 714 4 

48 5 421 2 728 6 

76 3 447 4 780 6 

128 6 528 3 788 4 

135 6 564 2 830 5 

177 9 591 3 841 6 

248 2 623 10 843 15 

278 3 640 9 849 10 

368 8 650 6 850 4 

369 7 654 7 861 15 

389 5 657 5 899 5 

  
 :خالَ 

  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
226 3 808 2 

699 3 843 5 

717 7 894 11 

782 2     
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  :زعمَ 
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

365 7 410 6 760 9 

372 5 641 1 833 11 

410 5 722 4 880 10 
  

 ظن:  
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

34 2 697 2 816 1 

37 7 712 5 816 4 

371 10 800 3 816 5 

640 2 800 7 895  4 

  :تركَ 
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

25  9  378  2  723  11  
26  5  406  3  751  7  
81  3  450  8  779  1  
121  2  452  4  779  2  
228  4  492  6  782  6  
232  1  500  2  861  1  
233  5  501  3  884  5  
304  2  682  8  887  6  
316  1  682  9  893  4  
351  3  701  2    

  :جعلَ 
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
41 3 327 10 639 3 

167 4 407 7 656 5 

197 1 502 12 686 6 

208 2 580 10 831 4 

306 9 608 1 868 6 

 رد:  
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

149 6 678 6 804 6 

181 6 750 5 853 11 
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  :)مفرد(الخبر  + المبتدأ + ليس
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال مرق  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
57 2 685 8 859 7 

232 11 699 1 867 5 

556 12 80 7 874 5 
  

  :)نكرة(الخبر  +) معرفة(اسمها  + ليس
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
105 7 284 1 774 2 

123 6 413 5 774 3 

270 2 415 2 800 7 

281 8 624 4 840 5 

  :)نكرة(الخبر  + )نكرة(اسمها  + ليس
  بيتال رقم    صفحةال رقم  

318 3 

357 4 

499 6 
  

  ):جملة فعلية( الخبر +) معرفة(اسمها  + ليس
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

165 6 426 1 678  6  
223 7 504 8 740  9  
325 7 505 10  

  :)جار ومجرور(الخبر  +) معرفة(سمها ا + ليس
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
331  2  475  2  
347  1  812  4  
392  9  849  3  
466  4      

  

  :المبتدأ +) جار ومجرور(الخبر  +ليس
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
9  6  324  6  473  4  
78  2  315  4  568  5  
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97  6  317  5  587  1  
97  9  460  6  590  3  
191  3  470  7  833  11  
217  1  473  1  847  1  

  :خبرها + الباء + اسمها + ليس
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

211  2  334  6  675  2  
14  4  339  1  688  2  
47  3  339  1  696  9  
52  6  346  9  712  11  
72  4  351  5  722  3  
78  4  380  8  732  7  
88  1  415  1  760  2  
177  3  436  6  764  8  
128  5  476  3  777  6  
148  5  486  4  781  1  
166  7  487  1  803  5  
173  3  487  5  818  1  
195  3  489  3  819  11  
196  2  507  2  825  12  
197  3  523  2  834  9  
203  5  535  8  834  11  
230  2  593  3  851  6  
251  1  609  6  861  3  
266  5  626  3    
331  7  648  10  

  

  :فعلها مضارع فعلية جملة+ليس
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

80  4  677  4  792  6  
188  9  682  2  831  15  
407  1  703  4  875  14  
550  7  791  5    

 

 :)مفرد(الخبر  + المبتدأ + ما
  

  بيتال رقم  فحةصال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
52  12  399  9  
156  5  580  3  
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158  2  612  7  
377  1  697  12  

  

  :)فعلية جملة(الخبر+المبتدأ+ما
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
288  1  573  2  
320  4  612  3  
503  5  794  11  

  

  :)فعلية جملة(الخبر  + )نكرة(المبتدأ  + ما
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  حةصفال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
75  8  565  5  753  6  
192  8  596  5  756  3  
628  8  698  3  822  12  
507  4  743  10    

  

  :)جار ومجرور( جملةالخبر شبه  + )معرفة(المبتدأ  + ما
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
136  10  705  6  
150  4  759  7  
312  10  777  7  
345  11  856  12  

  

  :المبتدأ)+ومجرور جار(الخبر  + ما
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

15  3  281  11  631  6  
39  5  330  12  716  6  
50  7  343  3  722  4  
76  8  368  4  745  2  
86  8  392  7  758  8  
97  11  407  1  760  3  
98  4  414  7  823  7  
98  5  468  10  844  4  
149  3  474  4  854  1  
151  2  485  8  863  8  
160  5  518  3  868  9  
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175  9  609  3    
222  6  623  3  

  :المبتدأ + )ظرف( الخبر + ما

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
38  10  175  6  368  6  
89  1  268  2  741  7  
175  3  361  6  807  5  

  :زيادة الباء في خبر ما

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
40  1  411  1  734  9  
71  4  476  9  756  5  
106  1  493  1  762  15  
148  4  592  1  764  7  
177  1  605  9  771  10  
201  1  610  6  799  4  
226  2  613  4  801  3  
372  1  633  5  801  9  
383  2  640  7  811  6  
384  6  640  8  817  10  
396  36  640  8  820  2  
421  6  703  1  823  9  

 :المعرفة + ال

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
182  7  737  7  871  4  
206  2  674  6  896  9  

 :مرفوعة ةنكر  + ال

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
211  3  463  6  
226  5  566  1  
384  6  876  10  
414  4      

 :مصدر منصوب + ال

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
157  2  429  4  
232  9  429  6  

  



 - 220  -

 مفرد(خبرها  + اسمها + إن(:  
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

9  6  385  3  676  3  
14  2  387  7  678  3  
24  2  398  3  678  5  
28  1  400  5  680  9  
343  3  418  2  689  5  
60  2  423  7  698  12  
68  1  424  11  699  2  
68  4  435  6  708  8  
73  4  442  4  717  9  
73  6  446  2  718  6  
79  2  454  8  722  1  
101  1  467  4  725  7  
103  1  467  7  738  2  
103  2  468  4  738  5  
124  3  472  8  739  5  
126  1  480  3  740  7  
128  4  482  5  744  9  
138  7  484  3  745  4  
164  4  502  9  748  12  
176  3  503  3  755  9  
185  1  505  11  756  7  
290  5  518  5  763  2  
222  5  569  2  772  15  
230  2  570  3  780  3  
243  2  574  1  786  2  
250  3  606  1  788  15  
260  8  611  8  792  7  
282  2  625  1  799  7  
284  3  627  8  802  5  
286  6  640  10  806  9  
310  2  655  1  811  8  
311  3  656  1  815  8  
311  10  658  5  823  13  
312  1  659  7  823  14  
324  1  661  6  830  8  
341  2  662  8  839  7  
365  4  665  2  856  15  
373  7  665  4  857  8  
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374  4  666  4  858  1  
377  4  675  7  878  8  

  

 أن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
28  3  398  9  712  1  
30  2  404  2  740  10  
62  4  410  6  740  11  
71  10  419  10  756  6  
72  7  426  1  759  10  
77  3  464  4  765  11  
110  1  477  2  771  7  
118  3  513  4  780  14  
125  1  536  7  793  7  
133  8  554  5  793  8  
138  3  560  6  794  4  
193  4  572  8  794  9  
254  3  584  4  795  1  
321  5  624  4  802  12  
345  11  638  12  806  12  
371  1  640  2  807  11  
374  7  641  1  807  12  
380  7  648  7  815  4  
396  9  696  7  832  16  

  

 اسمية جملة(الخبر  + اسمها + إن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
73  6  451  7  691  8  
98  6  461  7  706  2  
124  4  470  11  719  8  
165  5  470  1  727  5  
173  3  631  5  738  4  
281  8  633  7  739  6  
424  3  661  6  874  5  
432  7  683  2    

  

 أن:  
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  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
55  2  457  5  702  9  
188  9  504  8  778  4  
190  1  516  2  814  9  
285  9  693  11  872  6  

 فعلها ماض فعلية جملة(خبرها  + اسمها + إن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
4  4  365  2  674  3  
8  5  373  3  679  5  
17  3  376  3  714  5  
21  1  413  3  718  5  
38  10  414  2  723  3  
40  2  424  6  726  2  
76  6  425  6  728  6  
89  9  425  8  730  2  
114  3  468  1  731  4  
144  1  484  1  732  7  
160  8  501  4  756  12  
248  2  503  4  759  3  
264  2  510  2  761  3  
265  8  548  4  761  3  
266  1  573  6  761  7  
266  7  591  5  836  16  
267  5  593  7  850  2  
283  6  617  2  850  4  
310  6  650  6  876  7  
337  3  654  1  882  7  

  

 أن:  
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتلا رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

61  2  295  5  657  9  
62  3  353  5  712  5  
70  3  365  7  773  9  
85  2  393  10  782  2  
94  3  449  9  706  12  
111  4  496  4  842  14  
124  2  509  9  880  10  
149  1  548  8  892  13  
209  3  584  5  894  13  
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225  2  631  2    
241  10  657  5  

  

 قد(فعلها ماض مؤكد بـ )فعلية جملة(خبرها  + اسمها + إن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
40  4  344  3  655  11  
71  8  478  2  774  10  
225  1  508  5  849  9  
344  4  640  9  878  5  
418  4  654  10    

  

 أن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
83  8  287  6  722  4  
171  3  544  9  776  4  
171  4  585  6  832  1  
183  7  689  9  842  11  

  

 فعلها مضارع مثبت )فعلية جملة( + خبرها + اسمها + إن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
35  4  324  7  628  7  
38  7  333  6  630  4  
51  1  335  5  657  9  
98  10  354  3  663  7  
112  2  375  8  673  5  
180  7  446  1  720  2  
258  6  537  8  774  12  
260  1  571  4  778  6  
265  6  593  5  800  3  

  

 أن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
30  3  374  3  668  11  
89  8  416  5  680  8  
99  9  461  2  697  2  
136  7  462  9  707  1  
136  8  463  7  760  9  
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143  2  470  1  783  10  
159  5  498  7  707  11  
188  6  537  2  842  5  
368  3  577  2    

  

 فعلها مضارع منفي )فعلية جملة(خبرها  + اسمها +إن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
45  4  443  6  714  2  
284  6  450  1  714  6  
292  5  505  11  774  8  
393  8  624  3  894  1  
396  7  663  6    
432  4  708  2  

  

 أن:  
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

99  2  403  6  852  3  
268  7  722  6  860  16  

 شرطية جملة( خبرها +اسمها  + إن(:  
  

  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
27  9  255  2  661  2  
31  6  283  7  726  5  
54  4  284  7  731  5  
70  5  335  9  763  7  
94  1  368  3  766  3  
100  1  373  7  839  10  
199  1  534  9    
234  5  625  3  

  

 أن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
262  2  456  7  687  6  
283  4  475  5  794  1  
302  6  582  2  799  2  
313  8  659  2    
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 اسمها + )جملةشبه (خبرها  + إن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
8  2  368  1  630  10  
69  3  442  3  634  10  
175  4  478  7  763  5  
190  4  501  9  828  3  
22  6  522  7  834  8  
281  1  582  4    

  
 قد(فعلها ماض مسبوق بـ )فعلية جملة( + المخففة أن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
37  7  648  2  
249  5  679  12  
545  8  889  12  
585  3      

  

 فعلها مضارع منفي )فعلية جملة( + أن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
29  6  321  2  640  3  
182  4  325  11  744  7  
235  3  460  2  770  14  
283  6  638  3    

  

 ة مثبتةاسمي جملة + أن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
477  7  
858  7  

  

 اسمية منفية جملة + أن:  
  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم

98  1  705  4  
225  5  747  10  
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280  6  800  7  
410  6  895  4  

  

  

  

  

  

 معرفة(خبرها  + )معرفة(اسمها  + كأن(:  
  

  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
4  2  449  5  714  8  
97  7  450  5  716  5  
111  5  465  2  721  6  
114  2  518  2  728  3  
134  1  521  4  733  12  
208  10  537  3  741  14  
215  5  573  3  854  11  
217  2  589  3  875  8  
240  3  697  4  882  11  
416  7  713  5  891  6  

  

 نكرة(خبرها  + )معرفة(اسمها  + كأن(: 

  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
5  1  327  7  625  7  
6  6  338  4  627  2  
8  6  338  5  628  6  
15  1  351  4  634  4  
18  2  354  1  647  3  
19  2  355  5  679  3  
41  8  356  2  681  1  
43  9  357  3  691  4  
45  5  367  5  697  5  
58  10  370  4  707  5  
59  3  371  6  710  6  
84  3  379  4  722  5  
84  5  379  9  732  2  
93  5  411  2  732  3  
104  6  421  7  733  4  
133  6  451  6  735  4  
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135  4  455  1  743  2  
149  7  460  8  747  8  
150  1  465  5  752  11  
158  4  465  6  759  5  
220  6  467  6  763  11  
227  9  473  8  766  8  
228  4  506  7  766  11  
236  7  507  9  772  4  
241  1  507  10  776  7  
256  1  510  7  792  5  
264  5  524  6  803  6  
269  8  551  6  807  13  
272  3  551  7  809  2  
273  1  552  1  809  6  
273  5  559  5  820  11  
276  1  561  1  827  3  
278  6  581  1  836  13  
300  8  596  3  838  13  
301  10  606  7  852  6  
302  4  606  8  852  8  
309  4  616  2  852  9  
311  5  619  8  853  1  
315  5  622  6  853  14  

  

  
 فعلية جملة(خبرها + )معرفة(اسمها  + كأن(:  

  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
23  6  358  5  636  3  
30  4  397  5  638  2  
30  5  427  6  657  6  
93  4  450  4  704  1  
99  5  492  4  745  11  
189  1  498  1  791  2  
230  1  534  3  838  16  
231  5  540  8  852  10  
244  1  564  6  854  6  
272  6  618  4  856  4  
313  6  634  7  880  5  
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 جار ومجرور(الخبر  + )معرفة(اسمها  + كأن(:  
  

  بيتال رقم  ةصفحال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
138  2  704  2  827  7  
325  1  734  3  836  7  
686  10  806  13  842  15  

  

 ظرف مكان(الخبر  + )معرفة(اسمها  +كأن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
20  1  708  4  
46  6  777  12  
65  2    

  
  

 فعلية جملةخبرها + )نكرة(اسمها +كأن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
228  8  397  3  
272  5  453  6  
325  3  620  5  
370  5  763  13  
371  7  779  11  

  

 ر ومجروراج(الخبر  + )نكرة(اسمها  +كأن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
5  2  

763  12  
  

 نكرة(خبرها  + )نكرة(اسمها  + كأن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
569  7  
678  9  

  

 معرفة(سم اال) + جار ومجرور(الخبر + كأن(:  
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  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
358  4  746  6  810  10  

 نكرة(سم اال + )جار ومجرور( الخبر +كأن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
256  7  343  5  
300  10  616  13  
321  8  657  3  
325  7  684  1  
356  3  809  8  

  

 فعلية جملة + ما + كأن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
50  8  324  8  606  2  
196  4  332  7  612  9  
219  3  354  6  682  3  
227  5  359  4  703  11  
227  8  500  7  707  6  
228  5  505  3  713  9  
228  6  539  2  728  10  
269  1  540  4  827  4  
287  4  543  3  834  3  
308  8  551  2  888  7  

  

 اسمية جملة + ما + كأن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
161  5  397  12  635  4  
199  9  466  3  724  1  
220  9  467  2  724  6  
368  9  557  1  882  9  

  

  :نفيةم )فعلية جملة(خبرها  +) محذوف(اسمها  + المخففة كأن
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
453  1  
783  15  
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  :الملغاة كأن المخففة
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
449  8  

  

 معرفة(خبرها  + )معرفة(اسمها  + لكن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
11  2  72  9  697  8  
28  8  275  1  740  14  
39  2  605  10    

  

 نكرة(خبرها  + )معرفة(اسمها  + لكن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
152  3  625  5  
264  7  756  4  

  

 اسمية جملة(خبرها  + )معرفة(اسمها  +لكن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
411  1  

  

  :)فعلية جملة(خبرها  + )معرفة(اسمها  +لكنّ 
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال مرق  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
181  2  323  5  617  11  
184  3  264  5  739  10  
204  7  491  3  791  4  
232  7  573  2  791  9  
298  3  585  5  821  9  
311  7  613  3    

  

 جار ومجرور(الخبر  + )معرفة(اسمها  +لكن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
156  5  
588  1  
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 مجرورجار و (الخبر  + )نكرة(اسمها  +لكن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
520  1  

  

 نكرة(الخبر  + )محذوف(اسمها  + لكن(:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
481  2  

  

 فعلية جملة +ما  + لكن:  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
74  8  573  8  
302  1  605  3  
320  4    

  

 اسمية جملة + ما + لكن:  
  

  تبيال رقم  صفحةال رقم
252  4  

  

  :فعلية جملة + لكن المخففة
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
548  5  364  4  713  4  
120  4  366  9  742  5  
183  4  385  2  751  13  
216  2  431  1  775  10  
232  4  436  10  794  3  
252  3  437  3  807  11  
253  2  505  4  817  5  
254  7  518  4  857  3  
268  1  581  6  894  14  
268  5  612  3  895  2  
351  6  627  8    
361  5  702  4  
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  :اسمية جملة+ لكن المخففة
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
50  5  372  2  652  7  
134  6  479  9  723  6  
135  5  518  4  741  10  
182  8  566  6  776  3  
251  1  580  8  857  7  
313  1  609  7    

  

  :)اسم صريح(الخبر  +مفرد  االسم +للجنس   النافيةال 
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
52  4  516  2  738  4  
124  4  696  3  748  3  
190  9  697  2  754  7  
419  1  702  9  804  1  
461  7  725  8    

  

  :)فعلية جملة(الخبر  + االسم + ال
  
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم
32  7  
674  3  

  

  :)جار ومجرور( جملةشبه  الخبر + االسم + ال
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
10  3  273  2  329  1  
33  4  283  10  371  4  
176  4  296  3  528  7  
225  5  314  5  705  4  
268  8  323  5  885  9  

  

  :)مصدر مؤول( خبرال + سمالا + ال
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  بيتال رقم  صفحةال رقم

544  9  
702  10  

  
  :)محذوف( الخبر + سماال + ال
  

  بيتال رقم  صفحةال رقم  بيتال رقم  صفحةال رقم
52  13  244  2  
165  8  331  6  
170  7    
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  :الخاتمة

لقد كان هدف هذه الدراسـة التـي قامـت علـى نـص لغـوي مـن النصـوص الشـعرية المهمـة، 

  .تحليلية لبناء الجملة االسمية في شعر الفرزدق تقديم دراسة

وقـــد وضـــعت ديـــوان الفـــرزدق فـــي إطـــار آراء النحـــاة العـــرب توثيقـــًا لعـــدد منهـــا وترجيحـــًا 

بالشواهد لعـدد آخـر، لكـي يسـهم هـذا البحـث فـي دراسـة متكاملـة للغـة الشـعر ،وفـي وضـع 

تفهم خالفيــة عنــدهم لــأحكــام النحــاة العــرب فــي مواضــعها ، وٕالقــاء الضــوء علــى الجوانــب ال

  .وصول إلى أحكام وقواعد أكثر مالءمة لواقع اللغة قدر اإلمكان ال

، وقــد عرضــت الحيــاة السياســية والثقافيــة فــي البصــرة ) حياتــه وشــعره(فــي الفصــل األول 

هـ لما لهـا مـن أهميـة مباشـرة فـي تكـوين شخصـية الشـاعر الثقافيـة ، وانعكاسـها 114حتى 

ه الشـــعرية، ثـــم تناولـــت فنونـــه الشـــعرية بالشـــرح والتحليـــل معـــززًا علـــى ســـلوكه وبلـــورة منزلتـــ

الشــعرية ، ومــن خاللهــا ســلطنا الضــوء علــى اهتمــام النقــاد البــالغ قــديمًا وحــديثًا  دبالشــواه

يحظ به أي شاعر في عصره ، وفي الوقت نفسه  يلحظ الباحـث  مبهذا الشاعر ، حيث ل

ـــاين بـــين  مواقـــف النقـــاد ، إذ كانـــت مواقـــف النقـــاد أن هـــذا االهتمـــام قـــد مازجتـــه ســـمة التب

عمومــًا مــن القــدماء والمحــدثين متباينــة للغايــة ، تقــف أحيانــًا علــى طرفــي نقــيض ، إّال فــي 

  .جوانب محددة كنسبه ،الذي اجمع عليه النقاد على انه ينحدر من بيت كريم في تميم 

حـــث لمفـــاهيم حيـــث تعـــرض الب) الجملـــة فـــي اللغـــة العربيـــة(وفـــي الفصـــل الثـــاني تناولـــت 
الجملــــة ســــواء عنــــد علمــــاء النحــــو القــــدماء أو المعاصــــرين ، ممــــا جعــــل دراســــتها متعــــددة 
ــــادة  ــــة هــــي اإلف المصــــطلحات ، و مــــن أهــــم األســــس والمعــــايير التــــي تصــــنف بهــــا الجمل

واإلســناد ممــا يؤســس لمفهــوم نظــري كــان يمكــن أن يكــون لــو طبــق لمفــردات  لواالســتقال
ـــة المســـتأنفة هـــي . ليـــه تعـــود النحـــو العربـــي بحيـــث منـــه تبـــدأ وا عـــّد ابـــن هشـــام أن الجمل

وبه قال النحاة ، ولكن أثبتت الحقائق أنها قسم قائم بنفسه ، وقد أفـادت الجملـة  ابتدائية ،
المعترضـــة توضـــيح المعنـــى وغيـــر متـــأثرة بـــاإلعراب ، واختلـــف النحـــاة فـــي عطـــف جملـــة 
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لـــك ، وفـــي الجمـــل التـــي أخـــرى علـــى جملـــة الصـــلة فأجـــاز البصـــريون ، ومنـــع الكوفيـــون ذ
ولـيس هنـاك قسـم  فاضـل السـامرائي مـن بـاب التوكيـد، منها جواب القسم فقد عدهايحذف 

، واختلف النحـاة فـي حالـة اجتمـاع الشـرط والقسـم فـي تحديـد جملـة الجـواب ، وقـد وجـدت 
  .ما جاء في الديوان مطابقًا لما ذهب إليه النحاة 

وقـد عرضـت أنماطهـا التـي وردت )  ية المطلقـةالجملة االسـم(وفي الفصل الثالث تناولت 
فــي الــديوان وشــواهده ، فقــد جــاء المبتــدأ والخبــر مطــابقين لمــا ذهــب إليــه النحــاة مــن حيــث 
التعريـــف والتنكيـــر ، والتقـــديم والتـــأخير ،والحـــذف والـــذكر ، ومـــن حيـــث نـــوع الخبـــر، فـــورد 

  .المبتدأ معرفة والخبر نكرة وهو أصل الكالم عند النحاة 
وحصــرت أنماطهــا ،وقــد اتضــح لــي ) الجملــة االســمية المقيــدة(لفصــل الرابــع درســت وفــي ا

 أن الجملــة االســمية المنفيــة مــن الظــواهر النحويــة البــارزة فــي أســلوب الفــرزدق الشــعري ،
ومــرد ذلــك يرجــع إلــى أن الفــرزدق يتخــذ الفخــر أساســًا يبنــي عليــه هجــاءه ، فهــو ينفــي كــل 

ويتخـــذ لـــذلك طريقـــة مقابلـــة بيتـــه ببيـــت  ،ن يهجـــوهوعـــن قومـــه ويلصـــقها بمـــ نقيضـــة عنـــه ،
السـم النافيـة ل) ال(خصمه ونسبه بنسبه وآبائه بآبائه ، ويكثر الفرزدق من استعمال األداة 

النافيــة لالســم ي مائــة ) مــا(واســتعمل  وســتين موضــعًا ، فقــد اســتعملها فــي مائــة وخمســة
فمـــثًال يكثـــر مـــن  خـــرى،ويكثـــر مـــن عطـــف أداة نفـــي علـــى األ واثنـــين وثالثـــين موضـــعًا ،

النافيـــة ،والشـــك أن ) ال(ومـــع هـــذا العطـــف يســـتعمل  النافيـــة لالســـم ،) مـــا(العطـــف علـــى 
  : العطف في الشعر يزيد من شدة البيت ومتانته ،فنراه يقول 

  )1( َوال أَلَبَست أَثوابَها ِمثَل َمخَلدِ      َوما َحَمَلت أَيديِهُم ِمن َجنازٍَة    

والشـك أن ذلـك يعـود  النافيـة لالسـم ،) مـا(بعد ) أنا(عمال الضمير ويكثر الشاعر من است
  :بنفسيته ونرجسيته، ومن ذلك قوله وارتباط هذا التأكيد ،عند الفرزدق) األنا( إلى تأكيد

  )2( ِبراٍض ِبما َقد كاَن َأذَهَب ِمن َعقلي   َفما أَنا بِالباقي َوال الَدهُر فَِاعَلمي     

                                                 
  . 180/  1الديوان ،  شرحابن يزيد ابن المھلب ،: مخلد  )1(
  . 130/  2الديوان ، شرح  )2(
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مقترنــًا بالبــاء كثيــراً ، واقتــران الخبــر بالبــاء هــذه يعــود إلــى حاجــة  )لــيس(و) مــا(وورد خبــر 
  . الوزن أوًال ، وتحقق رغبة الشاعر في التأكيد ثانيًا 

) لــيس(ومــن الظــواهر التــي لفــت نظــر الباحــث أيضــًا فــي ديــوان الشــاعر هــي اســتخدامه 
  .النافية في مائة وثالثة وثالثين موضعاً 

  :النتائج

صل إليها البحث ورود عـدد مـن األنمـاط النحويـة فـي الـديوان تخـالف ومن النتائج التي تو 

  :وهي  النحاة وآراءهم ، بعض أحكام

ورود خبـــر المبتـــدأ نكـــرة مقـــدمًا علـــى المبتـــدأ المعرفـــة ، وذهـــب الكوفيـــون إلـــى منعـــه   -1

  .وأجازه البصريون 

 .نكرتين في موضعين خالفًا لسيبويه ) كأن (جاء اسم وخبر   -2

 ففــة مــن الثقيلــة داخلــة علــى الجملــة االســمية فــي بعــض المواضــع ،مخ) لكــن(وردت   -3

 . وقد أهملت خالفًا ليونس واألخفش اللذين ذهبا إلى جواز اإلعمال عند التخفيف

وغيـر متفـق  ،) قـد(وأخواتها جملة فعلية فعلها ماض غيـر مقتـرن بــ ) كان(جاء خبر   -4

 .ورأي من لم يستحسنه 

ها فـي مواضـع عـدة مـن الـديوان ، ومنعـه الكوفيـون متقدما على اسـم) ليس( ورد خبر  -5

 .والمبرد من البصريين ، وابن درستويه ذلك ، وأجازه الكوفيون 

وقـد  وهو ليس بظرف وال جار ومجـرور ، ،ى اسمها منصوباً مقدمًا عل) ما(ورد خبر   -6

 .إّنه من غلط الفرزدق : وقيل منع النحاة مثل هذا التقديم ،

للجــنس مــذكورًا فــي مواضــع عــدة مــن الــديوان ،وقــد ذكــر بعــض النافيــة ) ال(ورد خبــر   -7

النافية للجنس ، وهذا الرأي عكس ما جاء فـي ) ال(النحاة أن قبيلة تميم ال تذكر خبر 

الــديوان ،حيــث جــاء خبرهــا فــي شــعر الفــرزدق وهــو تميمــي مــذكورًا ومحــذوفًا، ومــواطن 

 .ذكره أكثر من موطن حذفه 



 - 237  -

ضــع كثيــرة مــن الــديوان ،وذهــب بعــض النحــاة إلــى أن النافيــة فــي موا) مــا(جــاء خبــر   -8

إنمــا يصــح علــى لغــة أهــل الحجــاز ،والصــحيح أن دخــول ) مــا(دخــول البــاء فــي خبــر 

الحجازيــة ، وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو كثــرة ) مــا (ال يخــتص بـــ ) مــا(البــاء فــي خبــر 

  .في شعر الفرزدق التميمي) الباء( ورود

  :التوصيات

بالشعر العربي القديم ، والسّيما اإلسالمي منـه لتسـليط الضـوء على الباحثين اإلهتمام . 1

علــى فوارســه ن الــذين أوتــوا ملكــة فــي الشــعر ، وفنــون القــول ، وتطبيــق القواعــد النحويــة 

  .على شعرهم 

أن يهتمــوا بالدراســات التطبيقيــة المتعلقــة بالنصــوص العربيــة الفصــيحة  البــاحثينعلــى  .2

  .شعرًا ونثرًا 

،وٕاجراء الدراسات النحويـة ) شعراء النقائض (عر جرير والفرزدق واألخطلاالهتمام بش. 3

واألدبيــة علــى شــعرهم؛ألن هــؤالء هــم أصــحاب مدرســة مميــزة فــي زمــانهم ، ومــن الشــعراء 

  .الذين يحتج بشعرهم

ــ .4 ، ولهــا البــاحثون بالدراســة والتحليــلًة بــأن يتناتســليط الضــوء علــى جوانــب ال تــزال َحِرّي

 .والمخالفات للجملة اللغوية في شعر الشاعر ومعاصريه من الشعراءإلبراز السمات 
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�א�� ����א�� �

  ـفلـة األـقافي

  فَِإننـــــــــــــا تـَُلمنـــــــــــــا ال َوقـــــــــــــالوا َتَشـــــــــــــّكوا   .1
  

ـــــــــاسٌ    ـــــــــونَ  أُن ـــــــــيسَ  َحراِمّي ـــــــــا َل ـــــــــى لَن   فَت
  

180  

  اهلمزة  قافية

  رَمــــى َمــــن رَبيَعــــةَ  َعــــن َأرمــــي زِلــــتُ  َومــــا     .2
  

  َورائِهــــــا ِمــــــن َصــــــولَتي َوُتخشــــــى ِإلَيهــــــا  
  

164  

ــــــــــــةِ    .3 ــــــــــــت الَجــــــــــــوالنِ  ِبجابَِي ــــــــــــا باَت   ُعيونُن
  

   ُبكائِهــــــــــا ِمــــــــــن ِبهــــــــــا َعــــــــــواويراً  َكــــــــــَأن  
  

200  

  قافية الباء

  أرونـــــــــــي َمـــــــــــن يقـــــــــــوُم لُكـــــــــــم َمقـــــــــــامي   .4
  

  إذا مـــــــــا األمـــــــــُر َجـــــــــل عـــــــــِن العتـــــــــابِ   
  

30  

  ألســـــــــَت أعـــــــــز الّنـــــــــاِس قومـــــــــاً وأســـــــــرةً    .5
  ومـــــــــــا ولـــــــــــَدت بعـــــــــــَد النبـــــــــــي وأهلـــــــــــهِ 

  

ــــــــــنَعُهم جــــــــــاراً إذا ضــــــــــيَم      جانبُــــــــــهوأم
  كمثلــــــي حصــــــاٌن فــــــي الرجــــــاِل يقاربُــــــه

  

30  

  رىالِقـــــــ ةِ لـــــــعـــــــن جِ  أال أيهـــــــا الســـــــؤالُ    .6
  دارم ن آلِ ِمــــــــ ت األكفــــــــانُ لقــــــــد ضــــــــمّ 

  باالَصـــــ فـــــي ليلـــــةِ  المقـــــرورِ  ىر ِقـــــن لِ فَمـــــ
  

  غالـــــبِ  مـــــن دونِ  رُ َقبـــــوال وعـــــن غالـــــبٍ   
ـــىً    رايبِ ضـــال محـــضَ  ينِ الكفـــ فـــائضَ  فت

ــــــــبِ  تلــــــــكَ  علــــــــى آثــــــــارِ  وســــــــاعٍ    النواي
  

37  

ــــــــاٍء كــــــــأن الِغســــــــَل خــــــــيُض َصــــــــبيُبهو    .7   م
ــــــــراُن ســــــــاِكن ــــــــِل حي   وردُت وجــــــــوُز اللي
رشــــــــيَفها  ثنــــــــت ركــــــــَب األيــــــــدي كــــــــأن  

  

  علــــــــى لونــــــــِه والطعــــــــِم يعــــــــبُس شــــــــاربُه  
ـــــه ـــــِل جوانُب ـــــدلِو المحي ـــــدى ال ـــــش  ن   ون
ــــــــــــه ــــــــــــاً يُناهُب ــــــــــــُف ممطــــــــــــوٍر وقيع ترش  

  

42  

  أَنــــــــــا ابــــــــــُن العاِصــــــــــِميَن بَنــــــــــي َتمــــــــــيمٍ    .8
  

  َدثاِن نابـــــــــــــاإذا مـــــــــــــا َأعظَـــــــــــــُم الَحـــــــــــــ  
  

73  

ــــــــــــــــهُ  َيســــــــــــــــَتطيعُ  ال زَهــــــــــــــــَدماً  َأرى   .9   َفعاَل
  

  كاِســـــُبه ُهـــــوَ  الـــــذي الَكســـــبَ  َوال لَئـــــيمٌ   
  

82  

  َوأُمـــــــــــــــهُ  َواَألَصـــــــــــــــم  ِإنّـــــــــــــــي َلَعمـــــــــــــــِركَ    .10
  

  ُمَتقـــــــــاِربِ  بَيِتهـــــــــا فـــــــــي َمقَعـــــــــدٍ  َلفـــــــــي  
  

88  

  ِلِجبــــــــاً  عاِرضــــــــاً  َعــــــــنُهم ِدفاُعــــــــكَ  لَــــــــوال   .11
  

ــدِ  َعــن َألَصــَبحوا   ــ اَألرضِ  َجدي ــوا دَق   َذَهب
  

92  
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ــــــتَ    .12 ــــــكَ  تُعطــــــي ِامــــــُرؤٌ  َوأَن   َغــــــال مــــــا َيميُن
  

ــــــت َوِإن   َب ــــــت عاقـَ ــــــديداً  كاَن ــــــا َش   ِعقابُه
  

94  

13.    ــــــــــبٍ  َوُرب ــــــــــد َحبي ــــــــــيتُ  َق ــــــــــَدهُ  تَناَس   َفق
  

ــــــــــــــبُ  ِإثــــــــــــــَرهُ  فُــــــــــــــؤادي َيكــــــــــــــادُ    يـَتَـَله  
  

101  

ــــــــــــــاً  َأَذل  َيكــــــــــــــونُ  َشــــــــــــــيءٌ  َوَهــــــــــــــل   .14   بَيت
  

  الُترابـــــــــــــــا َيحَتِفــــــــــــــرُ  الَيربـــــــــــــــوعِ  ِمــــــــــــــنَ   
  

101  

  َفوقَـــــــةً  َأهـــــــَونَ  الَســــــهمَ  َوَجـــــــدتَ  َوَلِكــــــن   .15
  

َقـــــــد َعَليـــــــكَ      طالِبُـــــــه أَنـــــــتَ  َدمٌ  َأودى فـَ
  

108  

  الثـَُريّـــــــــــا َعلـــــــــــى الَســـــــــــماءِ  َقَمـــــــــــرُ  لَنـــــــــــا   .16
  

  َوغابــــــــــا َحصــــــــــىً  اَألكثَــــــــــرونَ  َوَنحــــــــــنُ   
  

108،117  

  َمصــــاليُت ِعنـــــَد الـــــَروِع فـــــي ُكـــــل َمـــــوِطنٍ    .17
  

  ِإذا َشِخَصــت نَفــُس الَجبــاُن ِمــَن الُرعــبِ   
  

120  

ــــــــــــد َأوفــــــــــــى َوزاَد َوفــــــــــــاُؤهُ    .18   َلَعمــــــــــــري َلَق
  

  َعلـــــــى ُكـــــــل جـــــــاٍر جـــــــاُر آِل الُمَهلـــــــبِ   
  

123  

  َولَـــــــــــوال ُســـــــــــَليماُن الَخليَفـــــــــــُة َحلَقـــــــــــت   .19
  

  ِبِهــــم ِمــــن يَــــِد الَحّجــــاِج َأظفــــاُر ُمغــــِربِ   
  

123  

ـــوَ    .20 ـــيفِ  الُمشـــَتري ُه ـــا َأفَضـــلَ  بِالَس   غَـــال م
  

  هاِضــــرابُ  ِاســــَتَدر  الَحــــربِ  رَحــــى مــــا ِإذا  
  

131  

  مالِــــــكٌ  قــــــالَ  مــــــا نوديــــــتُ  ِإذ أَنــــــسَ  لَــــــم   .21
  

  الرَكايِــــــــبِ  أَيــــــــدي بَــــــــينَ  ِقيــــــــامٌ  َوَنحــــــــنُ   
  

132  

  َعَلـــــــــيُكمُ  َبَكـــــــــينَ  الالئـــــــــي َعِلـــــــــمَ  َوقَـــــــــد   .22
  

  الُمَتَصــــــــــــوبِ  الَخنــــــــــــَدقِ  َوراءَ  َوأَنــــــــــــُتم  
  

139  

  َوَحَفرُتهــــــــــــــــــا عاَلجُتهــــــــــــــــــا أورَةٍ  َأفــــــــــــــــــي   .23
  

  ِكتابُهـــــــــــا َوِعنـــــــــــدي َحوالَيهـــــــــــا َتمـــــــــــيمٌ   
  

141  

ــــــانَ    .24 ــــــم وَك ــــــبالً  َلُه ــــــدِ  َح ــــــهِ  ِاســــــَتكَربوا َق   ِب
  

ــــــــيَ    ــــــــوٍ  َعراِق ــــــــاضَ  كــــــــانَ  َدل ــــــــا ف   َذنوبُه
  

149  

  َأغَضــــــَبها حــــــينَ  َتمــــــيمٍ  ُســــــيوفُ  َعضــــــت   .25
  

  َشـــَذبا رَأُســـهُ  فََأضـــحى َعجلـــى ِابـــنِ  رَأسَ   
  

158  

26.    ــــــــــــهِ  بَعــــــــــــدَ  اِإلســــــــــــالمُ  بِــــــــــــهِ  ُيَشــــــــــــدَولِي  
  

  الَشــــــعبِ  ُملتــــــِئمَ  الــــــدينُ  فََأمســــــى أَبيــــــهِ   
  

159  

ــــم   .27 ــــن وََك ــــي َأبٍ  ِم ــــا ل ــــاِويَ  ي ــــم ُمع ــــَزل َل   يـَ
  

   ـــــــر ـــــــاري َأَغ ـــــــريحَ  يُب ـــــــا ال ـــــــه ِازَور  م   جانُِب
  

164  

ـــــــــؤادُ  كـــــــــادَ    .28 ـــــــــهِ  الطـــــــــائِراتُ  َتطيـــــــــرُ  الُف   ِب
  

  أَيّــــــــوبِ  ِابــــــــنُ  قــــــــالَ  ِإذ الَمخافَــــــــةِ  ِمــــــــنَ   
  

169  

29.    ــــــــــبٍ  َوُرب ــــــــــد َحبي ــــــــــيتُ  َق ــــــــــَدهُ  تَناَس   َفق
  

ــــــــــــــبُ  ِإثــــــــــــــَرهُ  فُــــــــــــــؤادي َيكــــــــــــــادُ    يـَتَـَله  
  

169  

ـــــــــــــــــتَ    .30   ِبَســـــــــــــــــعدٍ  َمغِضـــــــــــــــــَيةً  اَألرضَ  رَأَي
  

ــــــــــــر  ِإذا     الِشــــــــــــعابِ  ِإلــــــــــــى الــــــــــــَذليلُ  فـَ
  

174  
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  ُســــــــــبةً  َأعظَــــــــــمَ  الَغــــــــــدرَ  َوَجــــــــــدنا فَِإنّــــــــــا   .31
  

ــــن َوَأفَضــــحَ    ــــلِ  ِم ــــرِ  ِامــــِرئٍ  قَت ــــذِنبِ  َغي   ُم
  

174  

  واِعــــــظٍ  بَِتجريــــــبِ  َمنفوعــــــاً  الَمــــــرءُ  َفمــــــا   .32
  

  َوَتجارِبُـــــــــــــه نَفُســـــــــــــهُ  َتِعظـــــــــــــهُ  لَـــــــــــــم ِإذا  
  

184  

ـــــــــــــا َلَعمـــــــــــــُركَ    .33 ـــــــــــــاِخرينَ  م   َعشـــــــــــــيَرةٌ  لِلف
  

ـــــــــــاِخُرني   ـــــــــــم َوال تُف ـــــــــــلُ  َلُه ـــــــــــبِ  ِمث   غاِل
  

186  

ــــَكوتُ    .34   َوالِقــــرى لِلنــــاسِ  الَجهــــدَ  ِإلَيــــكَ  َش
  

   ـــــد الـــــُذرى َوَأن ـــــواِربِ  ِمثـــــلَ  ُعـــــدنَ  َق   الَغ
  

193  

  تـََفرَعنـــــــــــي َشـــــــــــيباً  رََأت َأن َتضــــــــــاَحَكت   .35
  

ــــــــضَ  أَبَصــــــــَرت َكأَنهــــــــا   ــــــــبِ  بَع   اَألعاجي
  

198  

ـــــــــــدرَ  َكـــــــــــَأن  َغـــــــــــر أَ    .36   ثِيابِـــــــــــهِ  َتحـــــــــــتَ  الَب
  

ــــــــــــريمٍ    ــــــــــــى َك ــــــــــــةِ  األُم  ِإل   َواَألبِ  الَكريَم
  

199  

ــــــــــريـََتيِن َعشــــــــــيَرتي ،          .37 َولِكــــــــــن أهــــــــــَل الَق
  

ـــــــن ُعمـــــــاَن ُمَصـــــــوبِ    ـــــــواٍد ِم ـــــــوا ِب   َولَيُس
  

204  

ـــــــــِه ،   .38 ـــــــــِر َهجـــــــــٍر ِألهِل ـــــــــن َغي ـــــــــُه ِم        ُتجانُِب
  

ــــــــــُدو تُ    ــــــــــن َع ــــــــــاً ِم ــــــــــن َعيَن ــــــــــهَولِك   راِقٌب
  

205  

ّـــــــــــي   .39 ـــــــــــا ِإن ـــــــــــزادُ  أَن ـــــــــــهُ  زادَ  ال ِإذ ال   َيحِمُل
  

ــــــــــــرَ  رِكــــــــــــابـُُهم     َوَأصــــــــــــالبِ  أَنقــــــــــــاءٍ  َغي
  

208  

  قافية التاء

  ارِمٍ دبَنـــــــــــــــو ِمســـــــــــــــَمٍع َأكفـــــــــــــــاُؤُهم آُل    .40
  

ــــــــــا الَحَبطــــــــــاتُ    ــــــــــنِكُح فــــــــــي َأكفائِه   َوَت
  

97  

ءٍ    .41 َوَجـــــــــدنا ِقـــــــــالَد اللُـــــــــؤِم ِحلفـــــــــاً ِلطَـــــــــي  
  

ـــــــت    ـــــــُث باَت ـــــــا فـــــــي َحي   َوظَلـــــــتِ ُمقارِنُه
  

145  

  قافية اجليم

ــــــــــــــوال ِابــــــــــــــُن َأســــــــــــــماَء قـَلــــــــــــــدُتُكم   .42 َل   فـَ
  

  َقالئِــــــــــــــــــــــَد ذي ُعــــــــــــــــــــــرٍة ُمنَضــــــــــــــــــــــجِ   
  

123  

 قافية الدال

ـــــــــــــــــعِر أكرمـــــــــــــــــُه رجـــــــــــــــــا   .43 لٌ وخيـــــــــــــــــُر الش  
  

ـــــــــــــعِر مـــــــــــــا قـــــــــــــاَل العبيـــــــــــــدُ    الش وشـــــــــــــر  
  

29  

  لَنـــــــــا الَبحـــــــــُر َوالبَــــــــــر اللـــــــــذاِن َتجـــــــــاَورا   .44
  

ــــــن ســــــاِكٍن ال يـَؤُ    ــــــن فيِهمــــــا ِم   وُدهــــــاَوَم
  

73،140  

ـــــي الَحـــــداُد    .45 ـــــوُل ل ـــــَت قـــــاِئمٌ : يـَُق ـــــل أَن   َه
  

  َوَهــــــــــل أَنــــــــــا إالّ ِمثــــــــــُل آخــــــــــَر قاِعــــــــــدِ   
  

79  

ـــــــِن الَمراَغـــــــِة ِإنهـــــــا   .46 ـــــــَت نـــــــاَر ِاب ـــــــئن ِعب   َل
  

  َألََألُم نـــــــــــــــــاٍر ُمصـــــــــــــــــطَليَن َوَموِقـــــــــــــــــدا  
  

88  
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  نِعـــَم أَبــــو اَألضــــياِف فـــي الَمحــــِل غالِــــبٌ    .47
  

ـــــــَن ال   ـــــــِه ِم ـــــــِبَس الغـــــــادي َيَدي ـــــــردِ ِإذا َل   َب
  

121  

ـــــــهَل حـــــــاَجتي   .48 ـــــــرواَن َس ـــــــِئن َم   َلَعمـــــــري َل
  

  َوفَـــــــــك ِوثـــــــــاقي َعـــــــــن َطريـــــــــٍد ُمَشـــــــــردِ   
  

123  

  َوال ظُلـــــــــــَم مـــــــــــا داَم الَخليَفـــــــــــُة قاِئمـــــــــــاً    .49
  

  ِهشـــــــاٌم َومـــــــا َعـــــــن َأهِلـــــــِه ِمـــــــن ُمَشـــــــردِ   
  

122،163  

ـــــــــــــهُ    .50 ـــــــــــــو ِكتاَب ـــــــــــــِه يَتل ـــــــــــــي الَل ـــــــــــــا نَِب   َوِمّن
  

  هـــــــــــــابِـــــــــــــِه ُدوَخـــــــــــــت َأوثانُهـــــــــــــا َويَهودُ   
  

140  

  رَغـــــــــــــــــــــــــــا رَغـــــــــــــــــــــــــــَوًة ِبَمنايـــــــــــــــــــــــــــاُهمُ    .51
  

  َفصــــــــــــــاروا رَمــــــــــــــاداً َمــــــــــــــَع الرِمــــــــــــــَددِ   
  

166  

  فَيوِشــــــــــَك نَفــــــــــٌس َأن َتكــــــــــوَن َحياتُهــــــــــا   .52
  

ــــــــويالً ُخلوُدهــــــــا   ــــــــوٌت َط ــــــــها َم َوِإن َمس  
  

171  

ــــــــهُ    .53 ــــــــاري فـَُترجــــــــى ِقراُت ــــــــَت بِالق   َفمــــــــا أَن
  

  َوال أَنــــَت ِإذ لَـــــم َتقــــِر بِالفاِســـــِق الَجلـــــدِ   
  

187  

  فَـــــــال األَتـــــــراُب َترجـــــــو ِلقاَءهـــــــاَوَشـــــــبت    .54
  

  َوال بَيُتهـــــــا ِمـــــــن ســـــــاِمِر الَحـــــــي َموِعـــــــدُ   
  

188  

ـــــــــُد َمتُنهـــــــــا   .55 ـــــــــبَت بِـــــــــَأن اَألرَض يُرَع   َحِس
  

  َوُصـــــم الِجبـــــاِل الُحمـــــُر ِمنهـــــا َوســـــوُدها  
  

194  

ـــــــــــــــارَيِن ِكلتاُهمـــــــــــــــا َلهـــــــــــــــا   .56 ـــــــــــــــُه ن   َوِإن َل
  

  ِقــــــــــرًى دائِـــــــــــٌم قُـــــــــــّداَم بَيَتيـــــــــــِه توقَـــــــــــدُ   
  

196  

  لَشـــمُس َضــوَء الُمشـــرِقيِن ِإذا بَـــَدتَومــا ا   .57
  

  َوَلِكــــــــــن َضــــــــــوُء الُمشــــــــــرِقيِن ِبخالِــــــــــدِ   
  

205  

  َوال ظُلـــــــــــَم مـــــــــــا داَم الَخليَفـــــــــــُة قاِئمـــــــــــاً    .58
  

  ِهشـــــــاٌم َومـــــــا َعـــــــن َأهِلـــــــِه ِمـــــــن ُمَشـــــــردِ   
  

209  

ـــــــــازَةٍ    .59 ـــــــــن َجن ـــــــــديِهُم ِم ـــــــــت أَي   َومـــــــــا َحَمَل
  

  َوال أَلَبَســــــــــت أَثوابَهــــــــــا ِمثــــــــــَل َمخَلــــــــــدِ   
  

242  

  لراءقافية ا

ـــــــيِن َصعَصـــــــَعُة الـــــــذي   .60 ـــــــي َأَحـــــــُد الَغيَث   أَب
  

  َمتـــــى ُتخِلـــــِف الَجـــــوزاُء َوالـــــَنجُم يُمِطـــــرِ   
  

5  

  َأجــــــــاَر بَنــــــــاِت الوائِــــــــديَن َوَمــــــــن ُيِجــــــــر   .61
  

ــــــرِ    ــــــُر ُمخَف ــــــم أَنــــــُه َغي ــــــى الَفقــــــِر يَعَل   َعل
  

5  

  َعلــــــى حــــــيَن ال ُتحيــــــا الَبنــــــاُت َوِإذ ُهــــــمُ    .62
  

  ورِ ُعكـــوٌف َعلـــى األَنصـــاِب َحـــوَل الُمـــدَ   
  

5  

  مـــــــا َحَمَلـــــــت ناَقـــــــٌة ِمـــــــن ســـــــوَقٍة رَُجـــــــالً    .63
  

  ِمثلـــــي ِإذا الـــــريُح َلفتنــــــي َعلـــــى الكــــــورِ   
  

6  

  َلَقــــــــد َعِجبــــــــُت ِمــــــــَن اَألزِدي جــــــــاَء بِــــــــهِ    .64
  

  يَقــــــــــــــوُدُه لِلَمنايــــــــــــــا َحــــــــــــــيُن َمغــــــــــــــرور  
  

16  
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ـــــــــِرقٌ    .65 ـــــــــي َف ـــــــــَت رَجـــــــــائي بَِأرضـــــــــي ِإنن   أَن
  

ــــــــرُ    ــــــــٍط َوالــــــــذي نَلقــــــــاُه نَنَتِظ ــــــــن واِس   ِم
  

16  

ـــــــــــرزدُق بالفخـــــــــــاِر وإنمـــــــــــا   .66   ذهـــــــــــَب الف
  

  حلـــــــــــــــُو الكـــــــــــــــالِم ومـــــــــــــــرُه لجريـــــــــــــــرِ   
  

29  

  تغــــــــدو الريــــــــاُح فُتمســــــــي وهــــــــَي فــــــــاترةٌ    .67
  

تَـــــــرا     وأنـــــــَت ذو نائـــــــٍل يُمســـــــي ومـــــــا فـَ
  

33  

  وقَــد خفــُت حتــى لــو أرى المــوَت ُمقــبالً    .68
  لكــــــــاَن ِمــــــــَن الحجــــــــاِج أهــــــــوَن روعــــــــة

  

ـــــــــُره     ليأخـــــــــذني ، والمـــــــــوُت يكـــــــــرُه زائ
  ٍم نـــــــواظُرهإذا هـــــــَو أغضـــــــى وهـــــــَو ســـــــا

  

40  

ــــــــِه مريضــــــــةٌ    .69 ــــــــِه الَجــــــــص في   وجــــــــوٌن علي
  

ـــــُره   ـــــَنفُس والمـــــوُت حاِض ـــــُه ال ـــــُع من   تطَّل
  

41  

ــــــــــباِب كأنــــــــــهُ    .70 والّشــــــــــيُب يــــــــــنهُض بالش  
  

  ليــــــــــــــــٌل ُيصــــــــــــــــبُح بجانبــــــــــــــــِه نهــــــــــــــــارُ   
  

41  

ـــــــِة الِعظـــــــاِم  -َعجفـــــــاُء    .71   َأصـــــــابَها -عارَِي
  

  َحـــــــــــَدُث الزمـــــــــــاِن ،َوَجـــــــــــدها الَعثّـــــــــــارُ   
  

79  

72.    ِمــــــــــــنُكم ِإن رَأى بــــــــــــاِرزاً لَــــــــــــهُ  لَِيجتَـــــــــــــر  
  

ـــــيُكم َحظـــــائُِره   ـــــِف الالئـــــي َعَل   ِمـــــَن الِجَي
  

83  

  َلَعمــــــــــُرَك مــــــــــا اَألرزاُق يَــــــــــوَم اِكِتياِلهــــــــــا   .73
  

ــــــــذاِفرِ    ــــــــن َخــــــــواِن الُع   بِــــــــَأكثـََر ُخبــــــــزاً ِم
  

88  

ــِئن َأصــَبحُت فــي الَســيِر قاِصــداً    .74   َلَعمــري َل
  

ــــــَي جــــــائُِره   ــــــي ِلَعيِن ــــــو ل ــــــد كــــــاَن َيحل   َلَق
  

89  

  ال حاِتمــــــــاً َأزمـــــــــاَن لَــــــــو شـــــــــاَء حـــــــــاِتمٌ وَ    .75
  

  ِمــــــَن المــــــاِل َواألَنعــــــاِم كــــــاَن لَــــــُه َوفــــــرُ   
  

92  

ـــــــَت الَجـــــــواُد الـــــــذي َترجـــــــى َنوافـُلُـــــــهُ    .76   أَن
  

  َوأَبَعــــــَد النــــــاِس ُكــــــل النــــــاِس ِمــــــن عــــــارِ   
  

100  

  لَنــــــا َعــــــَدٌد يُربــــــي َعلــــــى َعــــــَدُد الَحصــــــى   .77
  

  َوُيضــــــــــِعُف َأضــــــــــعافاً َكثيــــــــــراً َعــــــــــذيُرها  
  

101  

ـــــــــهِ ِهزَ    .78 ـــــــــن َوثَباِت ـــــــــٌر َتفـــــــــادى اُألســـــــــُد ِم   ب
  

  لَــــــــُه َمــــــــرِبٌض َعنــــــــُه َيحيــــــــُد الُمســـــــــاِفرُ   
  

108  

ـــــــــــــُه َوَرقٌ    .79 ـــــــــــــّالً َفوَق ـــــــــــــُه ِظ ـــــــــــــَب الَل   فََأعَق
  

ـــــــرُ    ـــــــريُش َوالَثَم ـــــــِه ال ـــــــَك في   ِمنهـــــــا ِبَكفي
  

117  

  َأَغـــــر تَنَصـــــدُِع الظَلمـــــاُء َعـــــن َقَمـــــٍر بَـــــدرٍ    .80
  

  ِإذا مـــــــــــــا بَــــــــــــــدا َيســـــــــــــَتغِرُق الَقَمــــــــــــــرا  
  

121  

ـــــــــهِ    .81 ـــــــــاُح ِب ـــــــــارى َشـــــــــماطيُط الرِي ـــــــــرٌم يُب   َق
  

ــــــــــرا   َت   َحّتــــــــــى تـََقطــــــــــَع أَنفاســــــــــاً َومــــــــــا فـَ
  

121  

ـــــــــي ِبَهـــــــــينٍ    .82 ـــــــــا ُعمـــــــــري َعَل   َلَعمـــــــــري َوم
  

  لَبِــــــئَس ُمنــــــاُخ الَضــــــيُف َوالجــــــاُر عــــــاِمرُ   
  

121  



 - 245  -

  ِمنهــــا الثَــــرى َوَحصــــى قَــــيٍس ِإذا ُحِســــَبت   .83
  

ـــــــا ِاغـــــــَروَرَق الَبَصـــــــرُ      َوالضـــــــارِبوَن ِإذا م
  

122  

ـــــــــدوُدها   .84 ـــــــــراجيُح ســـــــــاداٌت ِعظـــــــــاٌم ُج   َم
  

ـــــــــــاِن َمســـــــــــاِعُره   ـــــــــــاِم الِطع ـــــــــــيِهم ِألَّي   َوف
  

129  

ــــــــــــل َمَحــــــــــــدرَجٍ    .85 ــــــــــــُل ُملَجَمــــــــــــٌة ِبُك   َوالنُب
  

ـــــــــارِ    ـــــــــَن اَألوت ـــــــــَبٍة ِم ـــــــــِل خاِص ـــــــــن رِج   ِم
  

132  

ـــــــــــــَك ُكلِهـــــــــــــن َحريَصـــــــــــــةٌ    .86 َأَخـــــــــــــواُت أُم  
  

  َأّال يَفوتَـــــــــــــــــَك ِعنـــــــــــــــــَدها اِإلصـــــــــــــــــهارُ   
  

134  

ــــــــــــــــي خالِــــــــــــــــدٍ اللَــــــــــــــــُه َســــــــــــــــخَرها بِ    .87 َكف  
  

  َوَلَقـــــــــــــد َتكـــــــــــــوُن َعزيـــــــــــــَزَة اَألضـــــــــــــرارِ   
  

135  

  َفقالَــــــــــــت َأقاليــــــــــــُد الرِتــــــــــــاَجيِن ِعنــــــــــــَدهُ    .88
  

ــــــــَف ُتســــــــاِورُه   ــــــــاألَبواِب َكي   َوَطهمــــــــاُن ِب
  

137  

  ِإن الَرســـــــــــوُل َقضــــــــــــاُه اللَـــــــــــُه رَحَمتَــــــــــــهُ    .89
  

ــــــاُس فــــــي ظَلمــــــاَء َديجــــــورِ      لِلنــــــاِس َوالن
  

138  

ـــــــــــنُهم فـــــــــــي رَعِ    .90 ـــــــــــِه ِم ـــــــــــُة الَل ـــــــــــهِ َخليَف   يِت
  

ــــــِة الَبَشــــــرا   ــــــُه بَعــــــَد الِفتَن   يَهــــــدي بِــــــِه الَل
  

138  

  َفَحـــــــــــــرَك َأعلـــــــــــــى َحبِلـــــــــــــِه ِبُحشاَشـــــــــــــةٍ    .91
  

ـــــــن َفوِقـــــــِه َخضـــــــراُء طـــــــاٍم ُبحورُهـــــــا     َوِم
  

142  

  َوبِتنــــــــــا َكــــــــــَأن المــــــــــاَء َتجــــــــــري َحبابُــــــــــهُ    .92
  

ـــــا ِحـــــيَن جـــــاَء المـــــاُء َأو ِحـــــيَن َأدبَـــــرا     بِن
  

144  

ــــــــِه عيســــــــى وَ    .93 ــــــــر ِب ــــــــم يـَُبش ــــــــو َل ــــــــهُ َل َن بـَيـ  
  

ــــَت الَنبِــــي الــــذي يَــــدعو ِإلــــى النــــورِ      ُكن
  

147  

  كــــــــــــاَن الُمَهلــــــــــــُب لِلِعــــــــــــراِق َســــــــــــكيَنةً    .94
  

  َوَحيــــــــــــــا الَربيــــــــــــــِع َوَمعِقــــــــــــــَل الُفــــــــــــــّرارِ   
  

147  

ـــــــــةً    .95 تـَرَكـــــــــُت بَنـــــــــي َحـــــــــرٍب وَكـــــــــانوا أٍئم  
  

ــــــــــــــــــِه َوالُمَتَخيــــــــــــــــــرا   ــــــــــــــــــرواَن ال آتي   َوَم
  

148  

ــــــَبٌط ِمــــــن َأهــــــِل َحــــــوراَن نصــــــفهُ    .96   مُهــــــم نـَ
  

ـــطُورُها   ـــت ُش ـــيِن الَتمـــِر كاَن ـــن َأهـــِل َع   َوِم
  

149  

  وَُكنــــــــــــَت َجَعلــــــــــــَت لِلُعّمــــــــــــاِل َعهـــــــــــــداً    .97
  

ـــــــــــَن الُفجـــــــــــورِ    ـــــــــــِه العاِصـــــــــــماُت ِم   َوفي
  

150  

  ُكنّـــــــــــــــــــــــــا نُنـــــــــــــــــــــــــادي اَهللا َنســـــــــــــــــــــــــأَلٌهُ    .98
  

  فــــــــــي الّصــــــــــبِح َواَألســــــــــحاِر َوالَعصــــــــــرِ   
  

151  

  َأقــــــــــاَم َوَشــــــــــزُر الــــــــــديِن بــــــــــاٍق َمريــــــــــُرهُ    .99
  

  ِن ُمنَتِكـــــَث الَشـــــزرِ فََأصـــــَبَح بـــــاقي الـــــدي  
  

154  

  لَنـــــا َمســــــِجدا اللَــــــِه الَحرامــــــاِن َوالُهــــــدى   .100
  

ــــــــــا َكبيُرهــــــــــا     َوَأصــــــــــَبَحِت اَألســــــــــماُء ِمّن
  

155  

  تَـــــــرى َخيَلـــــــُه ِغـــــــب الَوقيَعـــــــِة َأصـــــــَبَحت   .101
  

  ُمَكلَمــــــــــــــــــــًة َأعناَقهــــــــــــــــــــا َوُنحورُهــــــــــــــــــــا  
  

156  
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ــــــَدنا   .102 ــــــاً َألَصــــــَبَح ِعن ــــــن ُرؤي ــــــم َتُك ــــــو َل َل   فـَ
  

ــــــَن اَألضــــــي   ــــــريٌم ِم ــــــرائُِرهَك ــــــف َس   اِف َع
  

157  

  َوَأضـــــــــحى الغَـــــــــواني ال يُـــــــــرِدَن ِوصـــــــــاَلهُ    .103
  

ــــــــــِة َأدبَــــــــــرا   ــــــــــرى ِظــــــــــل الِغياَي ــــــــــا َت   َوبَين
  

158  

  الَلــــــــــُه يَعَلــــــــــُم َواَألقــــــــــواُم قَــــــــــد َعِلمــــــــــوا   .104
  

ـــــــرا     َأن الَصـــــــعاليَك َأمســـــــى َجـــــــدُهم َعَث
  

159  

  َتظَـــــــــــــل الُمخـــــــــــــِدراُت لَـــــــــــــُه ُســـــــــــــجوداً    .105
  

  َوالِتجـــــــــارا َحمـــــــــى الطُـــــــــرَق الَمقانِـــــــــبَ   
  

161  

ــــــاَت ُمنَكِرســــــاً    .106 ــــــى ب ــــــَذِة َحّت ــــــرُب الَرثيئ   ُش
  

  َعلـــــــى َعِطيـــــــَة بَـــــــيَن الشـــــــاِء َوالَحَجـــــــرِ   
  

162  

  َوباتَــــــــــت َكــــــــــَدوداِة الَجــــــــــواري َوبَعُلهــــــــــا   .107
  

ـــــــــــــُره   ـــــــــــــِه َوَقراِق ـــــــــــــٌر َدواعـــــــــــــي َبطِن   َكثي
  

163  

  َومـــــا ُكنـــــُت ُمـــــذ كانَـــــت َســـــمائي َمكانَهـــــا   .108
  

ــــــ   ــــــدرِ َومــــــا داَم َحــــــوَل النــــــاِس ُمطَل   ُع الَب
  

164  

  مــــــا زِلــــــُت فــــــي َلَهــــــواِت لَيــــــٍث ُمخــــــِدرٍ    .109
  

  َحّتــــــــــــــــى تَــــــــــــــــدارََكني أَبــــــــــــــــو َســــــــــــــــّيارِ   
  

165  

ــــــــــــت   .110 ــــــــــــت ِتســــــــــــعيَن َأو َكَرَب َق ــــــــــــد َخنـ   َق
  

  تَـــــــــــــــــــــدنو ِآلِخـــــــــــــــــــــِر َأرَذِل الُعمـــــــــــــــــــــرِ   
  

171  

ـــــــــــهِ    .111 ـــــــــــِبس ِب ـــــــــــَل ِإذ تَلَت ـــــــــــَن َأن الَخي   َوأَيَق
  

ــــــــظ عانِيــــــــاً َأو جيَفــــــــًة بَــــــــيَن أَنُســــــــرِ      يَِق
  

173  

  َقـــــــــد زََعمـــــــــوا أَنّـــــــــي َهَجـــــــــوُت ِلخالِـــــــــدٍ لَ    .112
  

  لَـــــــــــُه ُكـــــــــــل نَهـــــــــــٍر لِلُمبـــــــــــاَرِك َأكـــــــــــَدرا  
  

175  

ـــــــــةً    .113 ـــــــــن َشـــــــــيباَن ناِفَق ـــــــــيَس الَعقائِـــــــــُل ِم   َل
  

ــــــــُد َأصــــــــهارِ    ــــــــٍب َعق ــــــــن ُكَلي ــــــــيِهُم ِم   َوف
  

179  

  َأو ُكـــــــــــــــــــل دايِـــــــــــــــــــَرٍة َكـــــــــــــــــــَأن ِبهـــــــــــــــــــا   .114
  

ــــــــــــــيَس َســــــــــــــفيُنها َيجــــــــــــــري     قــــــــــــــاراً َوَل
  

179  

ــــــــــــــَة    .115   بــــــــــــــِن رَعــــــــــــــدٍ لَــــــــــــــيَس َأٌب َكَحنظََل
  

  َوال خـــــــــــــــــــــاٌل َكَضـــــــــــــــــــــبَة لِلَفخـــــــــــــــــــــارِ   
  

180  

  َحّتــــــــى َوَقفــــــــُت بِــــــــداٍر مــــــــا ِبهــــــــا َأَحــــــــدٌ    .116
  

ـــــــرُ    ـــــــن َمعروِفهـــــــا َحَج ـــــــُق ِم ـــــــيَس يَنِط   َوَل
  

182  

ــــــــــــــــا َخيــــــــــــــــُر الَبرِيــــــــــــــــِة ُكلهــــــــــــــــا   .117   َأحياُؤن
  

ــــــــــــــــورُ    ــــــــــــــــوقـَُهن قُب ــــــــــــــــا مــــــــــــــــا َف   َوقُبورُن
  

186  

ــــــــُه نِعَمــــــــتَـُهم   .118   فََأصــــــــَبحوا َقــــــــد َأعــــــــاَد الَل
  

ــــــثَلُهم َبَشــــــرُ ِإذ ُهــــــ   ــــــَريٌش َوِإذ مــــــا ِم   م قـُ
  

187  

ـــــــا   .119 ـــــــِه فين ـــــــِد الَل ـــــــَن َعب ـــــــا ِاب ـــــــُك ي   َومـــــــا َت
  

  فَــــــــــــال ظُلمــــــــــــاً َنخــــــــــــاُف َوال ِافِتقــــــــــــارا  
  

189  

  َوِإن أَبـــــــــــــــاَك َأكـــــــــــــــَرُم ِمـــــــــــــــن ُكَليـــــــــــــــبٍ    .120
  

ـــــــــــــــداُن تُعَتَصـــــــــــــــُر ِاعِتصـــــــــــــــارا     ِإذا العي
  

191  
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ـــــــــــــداً    .121 ُمَحم َلَقـــــــــــــد َعِلـــــــــــــَم اَألقـــــــــــــواُم َأن  
  

  َأوَرَد اَألمــــــــَر َأصــــــــَدرا َجســــــــوٌر ِإذا مــــــــا  
  

192  

ــــــــُدهُ    .122 ــــــــَت قاِئ ّــــــــي َســــــــِمعُت ِبَجــــــــيٍش أَن   ِإن
  

ـــــــــــــرا   ـــــــــــــت أَيّاُمهـــــــــــــا ُمَض َع ـــــــــــــٍة رَفـَ   َوَوقَع
  

192  

  َوِإن بَنـــــــــــــي الَمراَغـــــــــــــِة لَـــــــــــــم ُيصـــــــــــــيبوا   .123
  

ــــــــــــــاروا ُمشــــــــــــــاَتَمتي ِاخِتيــــــــــــــارا     ِإذا ِاخت
  

194  

ــــــــــو َأَردُت ِهجــــــــــاءَُكم   .124 ــــــــــِإّني َل ــــــــــاَهوا َف   تَن
  

  ر ُمَشـــــــــهرابَـــــــــدا َوهـــــــــَو َمعـــــــــروٌف َأَغـــــــــ  
  

194  

ــــــثِلِهم   .125 ــــــن زَحــــــِف ِم ــــــر ِم ــــــن فـَ   رََأوا أَنــــــُه َم
  

ـــــــــاً لِلنـــــــــاِر فـــــــــيَمن َتَكبـــــــــرا     َيُكـــــــــن َحطَب
  

194  

  َوَتَمنــــــــــــــــــــــــِت اَألحيــــــــــــــــــــــــاُء أَنـُهــــــــــــــــــــــــمُ    .126
  

ــــــــــراِب َوجــــــــــيَء بِالَحشــــــــــرِ      َتحــــــــــَت الُت
  

195  

ــــــــــــنُكم   .127 ــــــــــــُة َأن ِم ــــــــــــت َبجيَل ــــــــــــد َعِلَم   َوَق
  

ـــــــــــــرِ      َفواِرَســـــــــــــها َوصـــــــــــــاِحَب ُكـــــــــــــل ثَغ
  

196  

  َوَأن لَــــــــو رَِكبــــــــُت الــــــــريَح ثُــــــــم طََلبَتنــــــــي   .128
  

ـــــــــــاِدرُه   ـــــــــــٌه َمق ـــــــــــيٍء أدرََكت ـــــــــــُت َكَش   َلُكن
  

197  

  َأَعَرفــــــــــــــَت بَــــــــــــــيَن ُرَويـَتــــــــــــــيِن َوَحنَبــــــــــــــلٍ    .129
  

ــــــــــــــوُح َكأَنهــــــــــــــا اَألســــــــــــــطارُ    ــــــــــــــاً تَل   ِدَمن
  

198  

ـــــــــــــــــــــــــــاٍت ُمَعلَقـــــــــــــــــــــــــــةً    .130 ـــــــــــــــــــــــــــَأن َحّي   وََك
  

ــــــــــــــــى الُصــــــــــــــــفرِ      تَثنــــــــــــــــي َأزِمَتهــــــــــــــــا ِإل
  

200  

ــــــــــــــا ُمســــــــــــــَتِقدةً  ُمِطــــــــــــــّالً    .131 ــــــــــــــى آثارِه   َعل
  

  َكـــــــــــــَأن ِبَجنَبيـــــــــــــِه َعقابيـــــــــــــَل َخيبَـــــــــــــرا  
  

201  

ــــــــــــةً    .132 ــــــــــــِه رِحاَل ــــــــــــى َيَدي ــــــــــــَأن َعل ــــــــــــاً َك   لَيث
  

ـــــــــــَد اَألظفـــــــــــارِ    ـــــــــــراِثَن ُمؤَج   َجِســـــــــــَد الَب
  

201  

ــــــــــــــــــــــا   .133 ــــــــــــــــــــــت بَِأرُحِلن   وََكأَنمــــــــــــــــــــــا ِالَتَبَس
  

ــــــــــــــــاِم ذَِكيــــــــــــــــُة الَتجــــــــــــــــرِ    ــــــــــــــــَد الَمن   بَع
  

202  

  لِـــــــــــــوائِِهم وََكأَنمــــــــــــا الرايـــــــــــــاُت َحــــــــــــولَ    .134
  

  طَيـــــــــٌر َحـــــــــواِئُم فـــــــــي الَســـــــــماِء تَـــــــــدورُ   
  

202  

ــــي   .135 ــــوَر َيجَتن ــــوض َأهُلهــــا الَث ــــم ُيَح ــــَأن َل   َك
  

  ِبحافاتِهــــــــا الَخطِمــــــــي َغّضــــــــاً َنضــــــــيُرها  
  

202  

  َقـــــــــوٌم َلُهـــــــــم َنَضـــــــــٌد َكـــــــــَأن َأجســـــــــاُدُهم   .136
  

ــــــــــلوَق َضــــــــــواري   ــــــــــن َس   بِاَألعَوِجيــــــــــِة ِم
  

203  

ـــــــــيَولَـــــــــو ُكنـــــــــُت َضـــــــــبياً َعَرفـــــــــُت قَ    .137   رابَت
  

ـــــــــــن زَنجـــــــــــي َعظـــــــــــيُم الَمشـــــــــــاِفرِ      َولِك
  

205  

  َوَلِكـــــــــن أَبوهـــــــــا ِمـــــــــن َرواَحـــــــــَة َترَتقـــــــــي   .138
  

ـــــــــاِخُره   ـــــــــن تُف ـــــــــى َم ـــــــــيٌس َعل ـــــــــِه َق   بِأَيّاِم
  

206  

  َومــــــــــا َأَحــــــــــٌد ذو فاقَــــــــــٍة كــــــــــاَن ِمثَلنــــــــــا   .139
  

ــــــــــــــَدهرِ    ــــــــــــــن ال بَِقيــــــــــــــَة لِل ــــــــــــــِه َوَلِك   ِإلَي
  

208  
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  قافية الشني

ــــــومِ    .140 ــــــت ِســــــهاُم الَق   فَِاقَتَســــــموا َلّمــــــا ُأجيَل
  

  صــــــاَر الُمغيــــــَرُة فــــــي بَيــــــِت الَخفــــــافيشِ   
  

166  

  قافية العني

  ال َتحَســــــــــــــبا  أن تضعضــــــــــــــَع جــــــــــــــانبي   .141
  

ـــو كـــاَن غيـــري َتَضعَضـــعا     ِلفقـــِد أمـــريٍء ل
  

7،193  

ـــــــــــــي بـــــــــــــأعالِم الجزيـــــــــــــرِة ُصـــــــــــــرُعوا   .142   بن
  

  وكــــــل أمــــــريٍء يومــــــاً ســــــيأخُذ َمضــــــِجعا  
  

7  

  فيـــــــــا عجبـــــــــي حتـــــــــى ُكليـــــــــٌب تســـــــــبني   .143
  

   عُ أباهـــــــــــا نهشـــــــــــٌل أو مجاشـــــــــــكـــــــــــأن  
  

75،20  

  وَُكنّــــــــــــــا ِإذا الَجبّــــــــــــــاُر َصــــــــــــــعَر َخــــــــــــــدهُ    .144
  

ــــــــــى َتســــــــــَتقيَم اَألخــــــــــادِعُ      َضــــــــــَربناُه َحّت
  

20،150  

  ُهـــــــَو اَألقـــــــَرُع الَخيُرالـــــــذي كـــــــاَن يَبَتنـــــــي   .145
  

  َأواخـــــــــــَي َمجـــــــــــٍد ثابِـــــــــــٍت َأن يـُنَـزعـــــــــــا  
  

127  

ــــــــــــيُكمُ    .146 ــــــــــــذنا بِآفــــــــــــاِق الَســــــــــــماِء َعَل   َأَخ
  

ــــــــــــا َقَمراهــــــــــــا    ــــــــــــعُ لَن   َوالُنجــــــــــــوُم الَطواِل
  

132  

ـــــــــٍة كـــــــــاَن الَيتـــــــــامى ِعياَلهـــــــــا   .147   َوِمـــــــــن َجفَن
  

  َوســـــــــــاِبَغٍة َتغشـــــــــــى بَنـــــــــــاَن اَألصـــــــــــاِبعِ   
  

147  

ـــــــد ُكنـــــــُت َأحيانـــــــاً َصـــــــُبورَاً َفهـــــــاَجني   .148   َلَق
  

ـــــــّرواِدفِ    ـــــــّديَريِن رَجـــــــُح ال   َمشـــــــاِعُف بِال
  

146  

ــــــَت ِابــــــُن َأشــــــياٍخ ِإذا َنَضــــــَب الثَــــــرى   .149   َوأَن
  

ـــــَن الَمحـــــِل كـــــا   ـــــاللُيوث الَروابِـــــعِ ِم   نوا َك
  

148  

ـــــــــَزل   .150 َلـــــــــم تـَ   نَـــــــــواِعَج ُكلفـــــــــَن الـــــــــَذميَل فـَ
  

  ُمَقلَصــــــــــــــــًة أَنضــــــــــــــــاُؤها َكالَشــــــــــــــــراِجعِ   
  

165  

  َيمينــــــــاً لَــــــــِئن َأمســــــــى ُكــــــــَديٌر يَلــــــــوَمني ،   .151
  

  َلَقـــــــــد ُلمتُـــــــــُه َلومـــــــــاً َســـــــــَيبقى َويَنَصـــــــــعُ   
  

160  

  َتظــــــــل ِعتــــــــاُق الطيــــــــِر تَنفــــــــي َهجينَـَهــــــــا   .152
  

  ُجثمـــــــاِن آَخـــــــَر ناِصـــــــعِ  ُجُنوَحـــــــاً علـــــــى  
  

161  

ـــــــــــــاً    .153 ـــــــــــــَريَبيِن ذائِق ـــــــــــــريٌم لِلُخ ـــــــــــــيَس َك   َوَل
  

ـــــــاٌب فََأســـــــَمعا   ـــــــَدما نـــــــادى زَب ـــــــرًى بَع   ِق
  

179  

ـــَن الَكلـــِب أَلَقتـــَك نَهَشـــلٌ    .154 ـــا ِاب ـــَت ي   ِإذا أَن
  

  َولَـــم تَـــُك فـــي ِحلـــٍف َفمـــا أَنـــَت صـــاِنعُ   
  

184  

ــــــن ِجيــــــادي َوَتخَلعــــــوا   .155 ــــــم تُرِجلــــــوني َع   أََل
  

  ثلـــــي ِمـــــَن الَقـــــوِم ُيخلَـــــعُ ِعنـــــاني َومـــــا مِ   
  

185  

ــــــــــــَنح َعــــــــــــِن الَبطحــــــــــــاِء ِإن قَــــــــــــديَمها   .156   تـَ
  

ـــــــــوارِعُ    ـــــــــاُل الباِذخـــــــــاُت الَف ـــــــــا َوالِجب   لَن
  

195  
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ـــــــــــــــي ِبَمفـــــــــــــــازَةٍ    .157 ـــــــــــــــومي أَنن   َســـــــــــــــَيعَلُم َق
  

ـــــــالٍة نـََفـــــــت َعنهـــــــا الَهجـــــــيَن فََأرَتعـــــــا     َف
  

195  

ـــــــــــــــةً    .158   َولِكنهـــــــــــــــا اختـــــــــــــــاَرت بِـــــــــــــــالَدَك َرغَب
  

ـــــــ   ـــــــواها ِم ـــــــى مـــــــا ِس ـــــــا الَمطـــــــاِلعِ َعَل   ن ثَناي
  

204  

ـــــــُق ِمنُكمـــــــا   .159 ـــــــال َشـــــــيَخيِن َأحَم   َفســـــــيرا َف
  

ـــــــَة َمرَقعـــــــا   ـــــــي أُماَم ـــــــم َترَقعـــــــا يـــــــا ِابَن َل   فـَ
  

209  

  قافية الفاء

  تـــــرى الّنـــــاَس مـــــا ســـــرنا يســـــيروَن خلَفنـــــا   .160
  

ُفــــــوا   وإن نحـــــُن أومأنـــــا إلـــــى النّـــــاِس وقـ  
  

30  

ــــــت عــــــن ظهورِنــــــا   .161 ــــــا أُنيخــــــت قاتَل   إذا م
  

ــــــــــفُ  َحــــــــــراجيُج أمثــــــــــالِ    ــــــــــِة ُشساألهل  
  

41  

  ِبمــــــا فــــــي ُفؤاَدينــــــا ِمــــــَن الَهــــــم َوالَهــــــوى   .162
  

ـــــــــقفُ    ـــــــــؤاِد الُمَس ـــــــــَرُء ُمنهـــــــــاُض الُف َيب   فـَ
  

86  

ـــــــاُس ِعنـــــــَدهُ    .163 ـــــــا الـــــــذي ال يَنِطـــــــُق الن   َوِمّن
  

ــــــــن ُهــــــــَو الُمســــــــَتأَذُن الُمتَـَنصــــــــفُ      َوَلِك
  

129  

ــــــــى   .164 ــــــــيُش َوالِغن ــــــــا الَع ــــــــيٍم زانَه ــــــــاُت نَع   بَن
  

  ا ُقمــــــَن ِمثــــــَل اَألحــــــاِقفِ َيِملــــــَن ِإذا مــــــ  
  

135  

ـــــــــم َتَكـــــــــد   .165 َل ثينا فـَ ـــــــــد ـــــــــى َح ـــــــــَن لَِليل   َوقُل
  

ــــــــــَأدنى َصــــــــــوتِها الُمَتهــــــــــاِنفِ      َتقــــــــــوُل ِب
  

170  

ــــــــــــدورَنا   .166 ــــــــــــَم الجيــــــــــــراُن َأن ُق ــــــــــــد َعِل   َوَق
  

  َضــــــــــواِمُن لِــــــــــَألرزاِق َوالــــــــــريُح زَفــــــــــَزفُ   
  

174  

  َفمـــــــا َأَحـــــــٌد فـــــــي النـــــــاِس يَعـــــــِدُل َدرأَنـــــــا   .167
  

   ــــــــــز ــــــــــز َوال ِع ــــــــــفُ  ِبِع ــــــــــُه حــــــــــيَن َنجَن   َل
  

185  

  َفَســـــــعٌد ِجبــــــــاُل الِعـــــــز َوالَبحــــــــُر مالِــــــــكٌ    .168
  

ــــــَزفُ    ــــــال َحَضــــــٌن يُبلــــــى َوال الَبحــــــِر يُن   َف
  

189  

ـــــــــــيَن أســـــــــــُنَمِة النقـــــــــــا   .169 ـــــــــــارَاً َب   كـــــــــــأن دي
  

ـــــــِل الُبَحيـــــــرِة مصـــــــَحفُ      َوبَـــــــيَن هـــــــذا لَي
  

200  

ـــــــرَوةٍ    .170 ـــــــد َأَخـــــــذُت ِبُع ّـــــــي َق ـــــــال بَـــــــأَس أَن   َف
  

ـــــوُ    ـــــرَوُة ال ـــــَي الُع ـــــفِ ِه ـــــِر الَحالِئ   ثقى ِلَخي
  

208  

  قافية القاف

  هُ مـــــــــا البـــــــــاهلي بصـــــــــادٍق لـــــــــَك وعـــــــــد   .171
  

  ومتــــــــــــى تعــــــــــــدَك الباهليــــــــــــُة تصــــــــــــدق  
  

27  

  أال ليـــــــَت ِشـــــــعري مـــــــا تقـــــــوُل ُمجاشـــــــعٌ    .172
  ألــــــــــم أُك اكفيهــــــــــا و احمــــــــــي ذمارَهــــــــــا

  

ــــِب مــــاَت الفــــرزدقُ    ــــاَل راعــــي الني   إذا ق
ـــــــــــا بـــــــــــه ُمَتعلـــــــــــقُ  ـــــــــــُغ أقصـــــــــــى م   وابل

  

37  
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  لمنقريــــــــــِة أنهــــــــــاو أعيــــــــــُب مــــــــــا فــــــــــي ا   .173
  رأت قوَمهـــــــا ســـــــوداً قصـــــــاراً وأبصـــــــَرت

  

  شـــــــــديٌد بـــــــــبطِن الحنظلـــــــــي لصـــــــــوقها  
  فتـــــــــــًى حنظليـــــــــــاً كـــــــــــالهالِل يروُقهـــــــــــا

  

39  

  َوأَثنـــــــي َعلـــــــى َســـــــعٍد ِبمـــــــا ِهـــــــَي َأهلُـــــــهُ    .174
  

  َوَخيــــــــُر َأحاديــــــــِث الَغريــــــــِب َصــــــــدوُقها  
  

82  

ـــــــــذاِن ُذراُهمـــــــــا   .175 ـــــــــِه الَل ـــــــــَبال الَل   ُهمـــــــــا َج
  

  ماِء الُمَحلـــقِ َمـــَع الـــَنجِم فـــي َأعلـــى الَســـ  
  

83  

ــــــــــي   .176 ــــــــــَة الت ــــــــــن ُمعاِوَي ــــــــــا ِإلَيهــــــــــا ِم   َحَملن
  

ـــــــقِ    ـــــــرِخ ُمَنقِن ـــــــل َف ـــــــَي األُم َتغشـــــــى ُك   ِه
  

83  

  ِإذا َســـــــــــــل الُســـــــــــــيوَف بَنـــــــــــــي ُلَجـــــــــــــيمٍ    .177
  

ــــــــــــيَس َلُهــــــــــــن حــــــــــــيَن يـََقعــــــــــــَن واقِ    َل   فـَ
  

92  

  قافية الالم

  َأحــــــــــــــــاِرُث داري َمــــــــــــــــرتَيِن َهــــــــــــــــَدمَتها   .178
ـــــــــُت ك ـــــــــا َأعَيي ـــــــــَك م َقبَل ـــــــــهِ فـَ ـــــــــَر َعيِن   اِس

ــــــــــةً  ــــــــــبعيَن ِحج ــــــــــِه َس   فََأقَســــــــــمُت ال آتي
  

ـــــه   ـــــُن ُأخـــــٍت ال ُتخـــــاُف َغوائُِل   وَُكنـــــَت ِاب
ـــــــــي َحبائِلُـــــــــه ـــــــــم َتقـــــــــِدر َعَل َل ـــــــــاداً فـَ   زِي
  َولَـــــــو ُنِشــــــــَرت َعـــــــيُن الُقبــــــــاِع وَكاِهلُــــــــه

  

14  

ـــــــم َأســـــــَقَطت   .179 ـــــــاُج َأو َه ـــــــَد الَحّج   ِإذا َوَع
  

ــــــــُه مــــــــا فــــــــي ُبطــــــــوِن الَحواِمــــــــلِ    ُت   َمخافـَ
  

15  

  َوهـــــَب الَقصـــــاِئَد لـــــي النوابـــــَغ إذ َمُضـــــوا   .180
  

ـــــــــروِح  وَجـــــــــرولُ      وأبـــــــــو يزيـــــــــَد َوذو الُق
  

24  

ــــــــه   .181 ــــــــت ل ــــــــذي كان   والفحــــــــُل علقمــــــــُة اّل
  

ـــــــــــُه ال يُنحـــــــــــلُ      ُحلـــــــــــُل الملـــــــــــوِك كالُم
  

24  

ــــــــــهُ    .182 ــــــــــن قتلَن ــــــــــي قــــــــــيٍس ،َوُه   وَأخــــــــــو بن
  

ــــــــــــــــــــــعراِء ذاَك األولُ    وُمهلَهــــــــــــــــــــــُل الش  
  

24  

  ى لنـــــــاإن الـــــــذيَ ســـــــمَك الّســـــــماَء بنـــــــ   .183
  

  بيتـــــــــــــــاً  دعائُمـــــــــــــــُه أعـــــــــــــــز وأطـــــــــــــــولُ   
  

28  

ـــــــاً ، َولَـــــــم يَعِقـــــــد ِلَســـــــيٍف ِحمالَـــــــةً    .184   َجباَن
  

ــــــــــه   ــــــــــربـََتيِن َحمائُِل   َولِكــــــــــن ِعصــــــــــاُم الِق
  

75  

ــــــالَطرِف، َأي   .185 ــــــي ِب ــــــذِنبٌ : َوَترمين ــــــَت ُم   أَن
  

  َوَتقليَننـــــــــــــي لِكـــــــــــــن إيّـــــــــــــاَك ال َقلـــــــــــــى  
  

79  

َـــــــهُ    .186 ـــــــيَس دون ـــــــولى الـــــــذي َل ـــــــي الَم   َوَلِكنن
  

  ي َوَمـــــــــولى ُعقـــــــــَدٌة َمـــــــــن ُيجيُلهـــــــــاَولِـــــــــ  
  

85  

ــــــــبٌ    .187 ــــــــا ُمعِت ــــــــي أَن ــــــــن َيظنن ــــــــل َم   َفمــــــــا ُك
  

ــــــه   ــــــا قاتُِل ــــــد خــــــافَني أَن ــــــن َق ــــــل َم   َوال ُك
  

94  

ــــــــــــٌب َوَنحــــــــــــُن َأخــــــــــــوُهمُ    .188 ــــــــــــا َكل   َوِإخَوتُن
  

ـــــــــــــاِء ِحباَلهـــــــــــــا   ـــــــــــــي بِالَوف ـــــــــــــد َونَبن   َنُش
  

94  
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  فََأصــــــــــَبَح َكعبُــــــــــَك اَألعلــــــــــى َوَأضــــــــــَحوا   .189
  

ــــــــــــــاَء الــــــــــــــريحِ    ــــــــــــــُع الَشــــــــــــــماال َهب   يـَتِب
  

95  

ــــــــــــــِة ِإنهــــــــــــــا   .190 ــــــــــــــَك ِبَقصــــــــــــــٍد لِلَمديَن   َعَلي
  

ـــــــه   ـــــــَرَع اَألرَض نائُِل ـــــــد أَت ـــــــٌك َق   ِبهـــــــا َمِل
  

98  

ّـــــــــــــــــا   .191   اَألصـــــــــــــــــُل ِخنـــــــــــــــــِدُف َغيـــــــــــــــــَر أَن
  

  تَِبعنـــــــــــــا المـــــــــــــاَء َواَألَجـــــــــــــَم الظَلـــــــــــــيال  
  

98  

ــــــواِرُس بِِاســــــِمهِ    .192 ــــــدعو الَف ــــــوَك الــــــذي َت   أَب
  

ــــــــــنُتها    ــــــــــاً َأِس ــــــــــَرت َيوم   َبســــــــــالِإذا َخَط
  

100  

  َوأَيــــــــــــَن َأِخّالئــــــــــــي الــــــــــــذيَن َعِهــــــــــــدتـُُهم   .193
  

  وَُكلُهــــــُم قَــــــد كــــــاَن فــــــي ِغبطَــــــٍة ِمثلــــــي  
  

112  

  لَـــــــــــُه راَحـــــــــــٌة بَيضـــــــــــاُء يَنـــــــــــدى بَنانُهـــــــــــا   .194
  

  َقليــــــــٌل ِإذا ِاعتَــــــــل الَبخيــــــــُل ِاعِتاللُهــــــــا  
  

116  

ـــــــــــَك ُنجوُمهـــــــــــا   .195 ـــــــــــا َعَلي ـــــــــــماَء لَن   ِإن الَس
  

ـــــــــــاللِ    ـــــــــــل ِه   َوالَشـــــــــــمُس ُمشـــــــــــرَِقٌة وَُك
  

118  

ـــــــــــةً    .196   َولَـــــــــــوال َحيـــــــــــاٌء زِدَت رَأَســـــــــــَك َهزَم
  

  ِإذا ُســـــــــِبَرت ظَلـــــــــت َجوانُِبهـــــــــا َتغلـــــــــي  
  

123  

ــــــــــــاُذ ِبِعزهــــــــــــا   .197 َــــــــــــٌد َســــــــــــيٌف يَع َــــــــــــداُه ي   ي
  

  َونـَّفاَحـــــــــٌة يَغنـــــــــي ِبهـــــــــا َمـــــــــن يُواِصـــــــــُله  
  

125  

ــــــــَف ُمجــــــــِزئٌ    .198 ــــــــِن يوُس ب ــــــــيٌن ِالِ ــــــــِوي َأم   َق
  

ـــــــــال   ـــــــــذي قَـــــــــد َتَحمِبطاَعتِـــــــــِه ِعنـــــــــَد ال  
  

126  

  َأخــــــــو ثَِقــــــــٍة ال يَلَعــــــــُن الَصــــــــحُب ُقربَــــــــهُ    .199
  

  َجـــــواٌد ِبمـــــا فـــــي الَرحـــــِل ُحلـــــٌو َشـــــمائُِله  
  

134  

  َوُهـــــــــم، إذا اقَتَســـــــــَم األكـــــــــاِبُر، َردُهـــــــــم   .200
  

ـــــــــــــــللُ      واٍف ِلَضـــــــــــــــّبَة، َوالركـــــــــــــــاُب ُتَش
  

137  

ــــــــــــــَبطِن َجمــــــــــــــعٍ    .201 ــــــــــــــَك ِب ــــــــــــــرَتِحَلن ِإلَي   لَِت
  

  َقــــــــــــواٍف َتحَتهــــــــــــا النــــــــــــوُق الِعجــــــــــــالُ   
  

141  

  َخلِفهـــــــا ثِنتـــــــاِن ِكلتاُهمـــــــا َلهــــــــا ،َوِمـــــــن    .202
  

ـــــــــا   ـــــــــُر حالُه ـــــــــَق باَألهـــــــــداِم ،  والشَتعل  
  

142  

  َلَقـــــد ُكنـــــُت َعـــــن َشـــــتِم الَعشـــــيَرِة ُمحرِمـــــاً    .203
  

   يَعِجــــــلِ  َوَلِكــــــن َمتــــــى َتســــــَتعِجِل الَشــــــر  
  

146  

  َوَخيــــــــــــٍل َعَليهــــــــــــا الُمعِلمــــــــــــوَن ُمغيــــــــــــَرةٍ    .204
  

ـــــــــي بِـــــــــالٍل كـــــــــاَن طَعنـــــــــاً رِعالُهـــــــــا   ِبَكف  
  

151  

  َقـــــــــد َأصـــــــــَبَح اَألحيـــــــــاُء ِمـــــــــنُهم َأِذلـــــــــةً لَ    .205
  

  َوفـــــــي النـــــــاِر َمثـــــــواُهم ُكلوحـــــــاً ِســـــــبالُها  
  

154  

ـــــد ســـــاَء ظَـــــنـُهم   .206   فََأصـــــَبَح َأهـــــُل النيـــــِل َق
  

  بِـــــــِه َوِاطَمأَنـــــــت بَعـــــــَد فَـــــــيٍض َســـــــواِحُله  
  

154  

ـــــــي   .207 ـــــــالروِم َأصـــــــَبحَت تَبَتغ ـــــــم غـــــــارٍَة ِب   وََك
  

ـــــــــــــَك ِمنهـــــــــــــا فيَأهـــــــــــــا َوِقتاَلهـــــــــــــا     ِبَكفي
  

155  
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ـــــــــريـََتيِن فََأصـــــــــَبَحت   .208   َنمـــــــــاَك َعظـــــــــيُم الَق
  

  لَـــــَك الُعـــــرَوُة الـــــُوثقى الَشـــــديُد ِدخالُهـــــا  
  

156  

  فََأصــــــــــَبَح َكعبُــــــــــَك اَألعلــــــــــى َوَأضــــــــــَحوا   .209
  

ــــــــــــــُع الَشــــــــــــــماال   ــــــــــــــاَء الــــــــــــــريِح يـَتِب   َهب
  

157  

  َوَأضــــــــَحت بِــــــــَأجراٍز ُمحــــــــوٍل ِعضــــــــاُهها   .210
  

  ِمــَن الَجــدِب ِإذ مــاَت اَألفــاعي ِبهــا َهــزال  
  

158  

  َوأَنّـــــــــــــــى أَتَتنـــــــــــــــا َوالرِكـــــــــــــــاُب ُمناَخـــــــــــــــةٌ    .211
  

  ِبَخـــــــوعى َوَأمســـــــى بِالِليـــــــاِح ِاخِتاللُهـــــــا  
  

160  

ـــــــــن َتمـــــــــيٍم شـــــــــاِعرٌ    .212 ـــــــــَب ِم   َأمســـــــــى لَِتغِل
  

  َيرمــــــــــي الَقبائِــــــــــَل بِالَقصــــــــــيِد األَثَقــــــــــلِ   
  

160  

  ِإذا مـــــــا رَأَتهـــــــا الَشـــــــمُس َظـــــــل طَبيُبهـــــــا   .213
  

  َكَمــن مــاَت َحّتــى الَليــِل ُمخــتَـَلَس الَعقــلِ   
  

162  

ــــــَزل   .214 ــــــم يـَ ــــــض َدهــــــٍر َوَل   َكفــــــاِنَي َســــــلٌم َع
  

  لَـــــــــُه عـــــــــاِرٌض يُـــــــــردي الُعفـــــــــاَة َونائِـــــــــلُ   
  

166  

ـــــــــــرِِهم   .215 ـــــــــــدائِراِت ِبَغي ـــــــــــَروَن ال ـــــــــــانوا يـَ   وَك
  

ـــــــــذاِب ِانِفتالُهـــــــــا   ـــــــــيِهم بِالَع   َفصـــــــــاَر َعَل
  

167  

  َأحالُمنـــــــــــــــا تَـــــــــــــــِزُن الِجبـــــــــــــــاَل َرزانَـــــــــــــــةً    .216
  

  َوَتخالُنــــــــــــــا ِجّنــــــــــــــاً ِإذا مــــــــــــــا َنجَهــــــــــــــلُ   
  

175  

  الَســــــــــــنوَن ِبالَدنــــــــــــا فـَتَـرَكَنهــــــــــــاَأَكــــــــــــَل    .217
  

  ُجــــــــــرداً وَُكــــــــــل بَهيَمــــــــــٍة فــــــــــي الُهــــــــــزلِ   
  

176  

ـــــــي َمخـــــــانِقي   .218 ـــــــَت َعّن ـــــــٍف راَخي ـــــــا يوُس   أَب
  

ـــــَت َفضـــــالً َلســـــُت ناِســـــَيُه َفضـــــال     َوأَتَبع
  

178  

َـــــــهُ    .219 ـــــــيَس دون ـــــــولى الـــــــذي َل ـــــــي الَم   َوَلِكنن
  

  َولِـــــــــي َوَمـــــــــولى ُعقـــــــــَدٌة َمـــــــــن ُيجيُلهـــــــــا  
  

181  

ــــــــــــــــالقٍ    .220 ــــــــــــــــاً ُمَقنعــــــــــــــــاً  َلســــــــــــــــَت ِب   مازِنِّي
  

  َمخافَــــــــــــَة َمــــــــــــوٍت َأو َمخافَــــــــــــَة نائِــــــــــــلِ   
  

181  

  فَــــــــــال ُهــــــــــَو ُمســــــــــطيٌع أَبــــــــــوَك ِارتِقائَــــــــــهُ    .221
  

  َوال أَنـــــَت َعّمـــــا قَـــــد بَنـــــى اللَـــــُه عاِدلُـــــه  
  

188  

ــــــــــــــِة ِإنهــــــــــــــا   .222 ــــــــــــــَك ِبَقصــــــــــــــٍد لِلَمديَن   َعَلي
  

ـــــــه   ـــــــَرَع اَألرَض نائُِل ـــــــد أَت ـــــــٌك َق   ِبهـــــــا َمِل
  

192  

ــــــــــد َعِلَمــــــــــت عَ    .223 ــــــــــا ،َلَق ــــــــــد بأنن   ِليــــــــــاً َمَع
  

  لَنَــا َفرُعَهــا اَألَعلــى َوِمــن َجــذِمَنا اَألصــلُ   
  

192  

  َوُشــــِغلَت َعــــن َحَســــِب الِكــــراِم َومــــا بـََنــــوا   .224
  

  ِإن الَلئــــــــــيَم َعـــــــــــِن الَمكــــــــــارِِم ُيشـــــــــــَغلُ   
  

193  

ــــــــــق فيهــــــــــا ِلخــــــــــاِذلٍ    .225 ــــــــــَت َأن ال َح   َوبـَين
  

ـــــَربَص فـــــي َشـــــك َوَأشـــــَفَق ِمـــــن َمثـــــلِ      تـَ
  

197  

  َيُجــــــــــّروَن َأهـــــــــــداَب الَيمــــــــــاني َكـــــــــــأَنـُهم   .226
  

ـــــقالُها   ـــــاَع َعنهـــــا ِص ـــــال اَألطب ـــــيوٌف َج   ُس
  

198  
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  َوال َشـــــــــيَء َشـــــــــر ِمـــــــــن َشـــــــــريَرِة خـــــــــاِئنٍ    .227
  

  َيجـــــــيُء ِبهـــــــا يَـــــــوَم ِابـــــــِتالَء الَمحاِصـــــــلِ   
  

207  

ــــــِاعَلمي   .228 ــــــا بِالبــــــاقي َوال الــــــَدهُر َف   َفمــــــا أَن
  

  بِـــراٍض ِبمـــا َقـــد كـــاَن َأذَهـــَب ِمـــن َعقلـــي  
  

244  

  قافية امليم

ـــــــأَمُن الَحّجـــــــاَج َوالِجـــــــن تـَتقـــــــي   .229 ـــــــن َي   َوَم
  

ـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــُه ِإّال َضـــــــــــــــــعيٌف َعزاِئُم   ُعقوبـََت
  

3  

بَـــــت َكلـــــٌب َعلـــــى النـــــاِس أَيـُهـــــم   .230 َوِإذ َنح  
  

  َأَحـــــــــــــق بِتـــــــــــــاِج الماِجـــــــــــــِد الُمَتَكـــــــــــــرمِ   
  

5  

  َعلـــــــــى نـََفـــــــــٍر ُهـــــــــم ِمـــــــــن نِـــــــــزاٍر ُذؤابَـــــــــةٌ    .231
  

  َهــــــــدمِ َوَأهــــــــُل الَجــــــــراثيِم التــــــــي لَــــــــم تُـ   
  

5  

ـــــبٍ    .232 ـــــن َأحســـــاِبِه َغيـــــُر غاِل ـــــم َيجـــــُل َع َل   فـَ
  

  َجــــــــرى ِبِعنــــــــاَني ُكــــــــل أَبلَــــــــَج ِخضــــــــرِمِ   
  

5  

ـــــــــنُج ممـــــــــا تتقـــــــــي   .233 ـــــــــص دعـــــــــاءَك ت   َأخِل
  

ــــــــــــــــــــــــِه بســــــــــــــــــــــــالمِ    ــــــــــــــــــــــــوَم لقائ   ِهللا، ي
  

8  

ـــــــوِل َكأَنهـــــــا   .234 ـــــــِن الطُل ـــــــيوُل َع ـــــــال الُس   َوَج
  

ـــــــــــــــٌر ُتِجـــــــــــــــد ُمتونَهـــــــــــــــا َأقالُمهـــــــــــــــا     زُبـُ
  

11  

  َتهـــــــاَجى عبيـــــــُدهاَعجبـــــــُت ِلعجـــــــٍل إذ     .235
  

  كمـــــــــــــا آل يربـــــــــــــوٍع َهجـــــــــــــوا آَل دارمِ   
  

20  

  وال نقتـــــــــُل األســـــــــرى ولكـــــــــن نفُكُهـــــــــم   .236
  

  إذا أثقــــــــَل األعنــــــــاِق حمــــــــَل الَمغـــــــــارمِ   
  

31  

ــــاِس فاصــــبر   .237 ــــٌن مــــن الّن ــــا ابنــــاِك إال اب   وَم
  

  َفلـــــــن يرجـــــــَع المـــــــوتى حنـــــــيُن المـــــــآتمِ   
  

37  

  يغضــــــــي حيــــــــاًء ويُغضــــــــى مــــــــن مهابتــــــــهِ    .238
  

  يبتِســــــــــــــمُ  فمـــــــــــــا ُيكلـــــــــــــُم إالّ حـــــــــــــينَ   
  

41  

  اللّـــــــــــــــُه َشـــــــــــــــرّفُه ِقـــــــــــــــدَماً ، َوَعظَمـــــــــــــــهُ    .239
  

  َجـــــــَرى بِـــــــذاك لَـــــــُه فـــــــي َلوِحـــــــِه الَقَلـــــــمُ   
  

73  

ــــــــــــالَمُة بَعــــــــــــَدما تـَيمِتنــــــــــــي   .240 َكيــــــــــــَف الس  
  

ـــــــِب األيَهـــــــمِ    ـــــــَل َقل ـــــــي ِمث ـــــــِت َقلب   َوتـَرَك
  

74،117  

  وانتَـَهـــوا -َحســـبُنا اهللاُ  -فـََعلنـــا : َفقـــاُلوا    .241
  

ــــــــ   ــــــــَة أمــــــــٍر يَقَط ــــــــَك عــــــــازِمِ َجديَل ُع الش  
  

77  

ــــــا    .242   -َوُهــــــن َعــــــواِبٌس  -َتطَــــــأُ الُكمــــــاَة بِن
  

ــــــــن َلســــــــَن ِبُصــــــــيمِ      َوطَء الِحصــــــــاِد َوُه
  

77  

ـــــــــَتعَلُم    .243 ـــــــــرى -َس ـــــــــُه الّث ـــــــــواِديَيِن َل   أي ال
  

ــــــديَماً    ــــــالُبُحوِر الَخضــــــارِمِ  –َق ــــــى ِب   َوأول
  

79  

  َفَكيــــــــَف ِبَمــــــــن َعينــــــــاُه فــــــــي ُمقَلَتيِهمــــــــا   .244
  

  فيِهمــــــــــــا َوَســــــــــــقاُمها ِشــــــــــــفاٌء لِــــــــــــَنفسٍ   
  

82  
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ــــــــاً    .245 ــــــــُت خائِف ــــــــي ُكن ــــــــا رَأُس الت ــــــــا َدن   َوَلّم
  

  وَُكنــــــــــــــُت َأرى فيهــــــــــــــا ِلقــــــــــــــاَء لِــــــــــــــزامِ   
  

84  

ــــــــدٌ    .246 ــــــــوِم الّــــــــذيَن ُمَحم   فَأصــــــــَبَح فــــــــي الَق
  

  أخــــوُهم ،َوَمــــن يَلَحــــق ِبِهــــم َفهــــَو ســــاِلمُ   
  

84  

  أَتُـــــدِخُل بَيـــــَت الُملـــــِك َمـــــن لَـــــيَس َأهَلـــــهُ    .247
  

ــــــل   ــــــُذنابى قَب ــــــُش ال ــــــواِدمِ  َوري ــــــِش الَق   ري
  

85  

  هُ ءَ َفُكنــــــــــــُت َكــــــــــــأَّني ِإذ أََنخــــــــــــُت ِفنــــــــــــا   .248
  

ــــى الَهضــــَبِة الَخلقــــاِء ذاِت الَمخــــازِمِ      َعل
  

97  

ــــوِمِهم شــــاِفُع الَحصــــى   .249   َلُهــــم َعــــَدٌد فــــي َق
  

ــــــــُر اَألصــــــــارِمِ    ــــــــَن األَنعــــــــاِم َغي ــــــــٌر ِم   َوَدث
  

116  

  َعَليهـــــــا ِامـــــــُرٌؤ ال يَـــــــنُقُض الَليـــــــُل َعزَمـــــــهُ    .250
  

  لحاجــــــــــاِت ِإّال َحميُمهــــــــــاَوال يُــــــــــدِرُك ا  
  

116  

ـــــــــــــد َأَجنـــــــــــــت َيمينَـــــــــــــهُ    .251   َفِللـــــــــــــِه َأرٌض َق
  

ـــــــراِجمُ    ـــــــُدو الُم ـــــــاَن ِبهـــــــا يُنكـــــــى الَع   وَك
  

116  

  َوِإن ُمنــــــــــاخي فــــــــــيُكُم َســــــــــوَف يَلَتقــــــــــي   .252
  

ــــمِ    ــــن َنجــــٍد َوَأهــــِل الَمواِس ــــُب ِم ــــِه الرَك   ِب
  

117  

ــــــــــديٌد َضــــــــــريُرها   .253 ــــــــــاٌف َش ــــــــــهباُء ِمهي   َوَش
  

  ُعقـــــــــــــوَد الَتمـــــــــــــاِئمِ َتُحـــــــــــــل ِبراميهـــــــــــــا   
  

126  

ــــــى   .254   َوُهــــــم ساَســــــُة اِإلســــــالِم َوالقــــــاَدُة األُل
  

ــــــاً ُحكوُمهــــــا   ــــــى الُحّكــــــاِم َيوم ــــــوُم َعل   يَق
  

131  

  قَــــــــــوٌم َلُهــــــــــم َشــــــــــَرُف الِبطــــــــــاِح َوأَنــــــــــُتمُ    .255
  

  َوَضــــــــــــُر الــــــــــــِبالِد ُمَوطــــــــــــؤو اَألقــــــــــــدامِ   
  

133  

ــــــــــــــــاُألَجيِفِر كــــــــــــــــاَن فيهــــــــــــــــا   .256 ــــــــــــــــاٌر ِب   ِدي
  

ـــــــــــــــــــُل آراِم الَصـــــــــــــــــــري   ـــــــــــــــــــُس ِمث   مِ َأواِن
  

133  

  أَبَـــــــــــت ِلِهشـــــــــــاٍم عـــــــــــاَدٌة َيســـــــــــَتعيُدها ،   .257
  

ـــــــــــد انِثالُمهـــــــــــا   ـــــــــــواٍد ال ُيَس ـــــــــــف َج   وََك
  

135  

  َومــــــــــــــا َأَحــــــــــــــٌد كــــــــــــــاَن الَمنايــــــــــــــا َوراَءهُ    .258
  

ـــــــــواالً ِبســـــــــاِلمِ    ـــــــــاً ِط ـــــــــو عـــــــــاَش أَيّام   َوَل
  

148  

ــــــــــــأَّني ِإذ أََنخــــــــــــُت ِفنائَــــــــــــهُ    .259 ــــــــــــُت َك   َفُكن
  

ــــى الَهضــــَبِة الَخلقــــاِء ذاِت الَمخــــازِمِ      َعل
  

150  

  وَكانَــــــــــــت َحيــــــــــــاَة الهــــــــــــاِلكيَن َيمينُــــــــــــهُ    .260
  

  َولِلَنيـــــــــِب َواألَبطـــــــــاِل فيهـــــــــا ِســـــــــماُمها  
  

151  

ــــــــــــومي   .261 ــــــــــــاَر َق ــــــــــــُت ِدي ــــــــــــَف ِإذا رَأَي   َفَكي
  

  َوجيــــــــــــــــراِنن لَنـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا ِكـــــــــــــــــرامِ   
  

152  

ــــــــَرت أَبــــــــاَك ُبحورُهــــــــا   .262 ــــــــي َحوَمــــــــٍة َغَم   ف
  

  فــــــــــــي الجاِهِليــــــــــــِة كــــــــــــاَن َواِإلســــــــــــالمِ   
  

152  

ـــدىإذا مـــا ِشـــتاُء الَمحـــِل    .263 ـــِد ارَت   َأمســـى َق
  

ــــــــــواِن قتاُمهــــــــــا   ــــــــــحيِق األرُج ــــــــــِل َس   ِبمث
  

159  
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  فَبِـــــــــــــــت َكـــــــــــــــأَّني ُمشـــــــــــــــَعٌر َخيَبرِيـــــــــــــــةً    .264
  

ــــمِ    ــــاُب اَألراِق ــــي ِعظــــامي َأو لُع ــــَرت ف   َس
  

163  

  َتَصـــــــــرَم َعنّـــــــــي َود َبكـــــــــَر ِابـــــــــِن وائِـــــــــلٍ    .265
  

ــــــــــم يـََتَصــــــــــرمُ    ــــــــــي ُودُه   َومــــــــــا كــــــــــاَد َعّن
  

169  

ـــــــ   .266 ـــــــا حـــــــاِتٍم قَـــــــد كـــــــاَن َعم   َك راَمنـــــــيأَب
  

ــــــــــاِئمِ    ــــــــــَر ن ــــــــــاداً فَأَلفــــــــــاني ِامــــــــــَرًأ َغي   زِي
  

173  

ـــــــــــــــــاَل تـََعلـــــــــــــــــم ِإنهـــــــــــــــــا َأرَحِبيـــــــــــــــــةٌ    .267   َفق
  

ـــــُمه   ـــــَت جاِش ـــــَل الـــــذي أَن ـــــَك الَلي   َوِإن َل
  

173  

ــــــــي َلســــــــُت ذاِكــــــــراً    .268 ــــــــٌل أَنن   َوظَنــــــــت ُعَقي
  

ـــــــــــــــواِئمِ      َعجـــــــــــــــوزَُهُم الـــــــــــــــَدغماَء ُأم الَت
  

176  

  يـــــــــــُث َجَعلتَـــــــــــهُ ِإن الُمبـــــــــــاَرَك كـــــــــــاَن حَ    .269
  

  لَفقيــــــــــــــِر َونــــــــــــــاِعَش األَيتــــــــــــــامِ  َغيثُــــــــــــــا  
  

176  

ــــــــي َتمــــــــيمٍ    .270 ــــــــُب ف ــــــــدُتَك حــــــــيَن تُنَس   َوَج
  

  ُشــــــــــــعاِعّياً َوَلســــــــــــَت ِمــــــــــــَن الَصــــــــــــميمِ   
  

180  

ــــــا   .271 ــــــَبَح دونَه َتن ــــــيٍس فـَ ــــــن َق ــــــَت ِم   َفمــــــا أَن
  

  َوال ِمـــــن َتمـــــيٍم فـــــي الـــــُرؤوِس اَألعـــــاِظمِ   
  

185  

272.    ئـــــــَك مـــــــا قَـــــــد يَعَلـــــــُم النـــــــاُس ُكلُهـــــــمأُنـَب  
  

  َومــــــا جاِهــــــٌل َشــــــيئاً َكَمــــــن ُهــــــَو عاِلُمــــــه  
  

186  

ـــــــــا   .273 ـــــــــى الَمناي ـــــــــِمنُت َعل ـــــــــد َض ـــــــــِإّني َق   َف
  

  َنوائِـــــــــــَب ُكـــــــــــل ذي َحـــــــــــَدٍث َعظـــــــــــيمِ   
  

193  

ـــــــــــــــُرد ُصـــــــــــــــدورَها   .274   َوأَيَقـــــــــــــــَن أَنّـــــــــــــــا ال نـَ
  

  َوَلّمـــــــــــا ُتواِجّهـــــــــــا ِجبـــــــــــاُل الَجـــــــــــراِجمِ   
  

194  

ـــــــوا   .275 ـــــــاقي َوَأطِلق ـــــــم راخـــــــوا ِخن ـــــــاَل َلُه   َفق
  

ــــــــــ   ــــــــــاقي َف ــــــــــٍل َوَمغــــــــــَرمِ ِوث َــــــــــيَن قَت   ِإّني ب
  

195  

  ِإن َأمـــــــامي َخيـــــــَر َمـــــــن َوِطـــــــَئ الَحصـــــــى   .276
  

ـــــــارِمِ    ـــــــى َأو ِلغ ـــــــٍة َيرجـــــــو الِغن ـــــــذي ِهم   ِل
  

196  

ــــــــــــرى   .277 ــــــــــــريَكيِن ِإذ َت َــــــــــــوٌم لِلَب   َفِمــــــــــــنُهن ي
  

ـــــــــل ســـــــــاِلمِ    ـــــــــو عـــــــــاِمٍر َأن غـــــــــاِنٌم ُك   بَن
  

197  

  فََأصـــــــــــــَبحوا ال تُـــــــــــــرى ِإّال َمســـــــــــــاِكنـُُهم   .278
  

  ن َثمـــــــــوِد الِحجـــــــــِر َأو ِإَرمِ َكــــــــأَنـُهم ِمـــــــــ  
  

199  

  َولِكننــــــــي أولــــــــى ِبهـــــــــم ِمــــــــن َحِلـــــــــيِفِهم   .279
  

ــــــَد َمغــــــَنمِ    ــــــاَب أو ِعن ــــــدى َمغــــــَرٍم إن ن   ّل
  

204  

  قافية النون

ــــــــي   .280   فلّمــــــــا دنــــــــا قلــــــــُت أدُن دونَــــــــَك إنّن
ــــــــــه   فبــــــــــت ُأســــــــــّوي الــــــــــّزاَد بينــــــــــي وبيَن

  

  وإيّـــــــــــــــــاَك فـــــــــــــــــي زادي َلُمشـــــــــــــــــتركانِ   
  علــــــــــى َضـــــــــــوِء نـــــــــــاٍر مـــــــــــرةً ودخـــــــــــانِ 

  

42  
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  َوالَحــــــــــــــــــوَفزاِن َأميــــــــــــــــــُرُهم ُمَتضــــــــــــــــــاِئلٌ    .281
  

ـــــــَب ضـــــــاِرٌب ِبِجـــــــرانِ    ـــــــي َجمـــــــِع َتغِل   ف
  

134  

  فَالنـــــاُس بَعـــــَدَك يـــــا ِابـــــَن موســـــى َأصـــــَبحوا   .282
  

ـــــــــــــنانِ    ـــــــــــــِر ذاِت ِس ـــــــــــــرٍب َغي ـــــــــــــاِة َح   َكَقن
  

156  

ــــــــــــهُ    .283 ــــــــــــي َوبَيَن ــــــــــــزاَد بَين ــــــــــــت ُأَســــــــــــّوي ال   فَِب
  

  َعلـــــــــــــى َضـــــــــــــوِء نـــــــــــــاٍر َمـــــــــــــرًة َوُدخـــــــــــــانِ   
  

162  

ـــــــــــــــــــــ   .284 َـــــــــــــــــــــةً َرّدوا َعَل   يُكم َســـــــــــــــــــــباياُكم ُمَقرن
  

ــــــــَرنِ    ــــــــمَن فــــــــي َزوٍف َوفــــــــي قـَ َوَقــــــــد تـُُقس  
  

177  

ــــــــــهُ    .285 ــــــــــوُم َل ــــــــــرٌد يَق ــــــــــال َف ــــــــــرادى َف   َأّمــــــــــا الُف
  

ــــــــــا   ــــــــــيِن َأحيان ــــــــــى األَلَف ــــــــــد َعل ــــــــــد َيُش   َوَق
  

189  

  قافية  الياء

ـــــــــــــوِت َكأَنـــــــــــــهُ    .286 ـــــــــــــَزٌم َوســـــــــــــَط الُبي   َلهـــــــــــــا َه
  

  َصـــــــــــريِحيٌة ال َتحـــــــــــرُِم الَلحـــــــــــَم جاِديــــــــــــا  
  

117  
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  املصادر واملراجع

 .القرآن الكريم

  :المراجع العربيةالمصادر و : أوًال 

، مطبعــة مصـــطفى البـــابي ) هــــ 911ت ( األتقــان فـــي علــوم القـــرآن ، لجـــالل الــدين الســـيوطي  .1

 .م 1951الحلبي ، الطبعة الثالثة ، مصر 

الشــيخ أحمــد  اإلحكــام فــي أصــول األحكــام البــن حــزم ، طبعــة قوبلــت علــى النســخة التــي حققهــا .2

 .م1983دار اآلفاق الجديدة ، بيروت الطبعة الثانية  إحسان عباس ،: محمد شاكر قدم له 

 .م1959إلبراهيم مصطفى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة : إحياء النحو  .3

  .م 1947وكيع ، مطبعة االستقامة ، القاهرة ، ن أخبار القضاة ، محمد بن حيان المعروف ب .4

  أخبــــــــــــــار النحــــــــــــــويين البصــــــــــــــريين ، أبــــــــــــــو ســــــــــــــعيد الحســــــــــــــن بــــــــــــــن عبــــــــــــــد اهللا الســــــــــــــيرافي  .5

 .م1936مطبعة الكاثوليكية ، بيروت الو ، نك، اعتناء فرانس كري) هـ368ت (

العربــي وتاريخــه ، محمــود مصــطفى ، مطبعــة البــابي الحلبــي ، مصــر، الطبعــة الثانيــة ،  األدب .6

  .م 1973

، نقــد آثــارهم، بطــرس البســتاني –رهم حيــاتهم وآثــا – اإلســالميــة وصــدر أدبــاء العــرب فــي الجاهل .7

 ) .ت.د(مارون عبود ، لبنان ،  راد

دكتــور : هــــ ، تحقيــق 754ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ألبــي حيــان األندلســي ، تــاريخ  .8

 . م1987مصطفى أحمد النحاس ، الجزء الثاني ، مطبعة المدني ، الطبعة األولى ، مصر 

مكتبـة الخـانجي : عبـد السـالم هـارون ، الناشـر: ساليب اإلنشائية في النحـو العربـي ، تـأليف األ .9

 . م 1979 –هـ 1399بمصر ، الطبعة الثالثة 

 .م 1979الكويت  –مصطفى النحاس . د،  أساليب النفي في العربية .10

عــــة وزارة مطبريتـــر ، . هــــ : : هــــ ، تحقيـــق 471أســـرار البالغـــة لعبـــد القـــاهر الجرجـــاني ، ت  .11

 .م 1979المعارف استانبول 

ـــ ، تحقيــق  577أســرار العربيــة ألبــي البركــات بــن األنبــاري ، ت  .12 وزارة ريتــر ، مطبعــة . هـــ : هـ
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 . م 1979المعارف استانبول 

طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، شــركة : األشــباه والنظــائر فــي النحــو لجــالل الــدين الســيوطي ، تحقيــق .13

 .م 1975القاهرة  الطباعة الفنية المتحدة ،

أبــو الفضــل شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن ، الصــحابة  أخبــارز يــفــي تمي ةصــاباإل .14

مطبعــة الســعادة ، القــاهرة ، ) هـــ852ت (محمــد بــن الكنــاني العســقالني ، المعــروف بــابن حجــر

 .هـ 1323

 .م1991 – ـه1411 عام طبعة المغرب البيضاء الدار ، الثقافة دار ، حسان تمام.د األصول .15

عبـد الحسـين الفتلـي ، الجـزء . د: هـ ، تحقيـق 316األصول في النحو ألبي بكر بن السراج ت  .16

م، الجزء الثاني ، مطبعـة سـلمان األعظمـي ، 1973األول ، مطبعة النعمان ، النجف األشرف 

 .م1973بغداد ، 

فـاق الجديـدة ، بيــروت ، فخـر الــدين قبـاوة ، منشـورات دار اآل. إعـراب الجمـل وأشـباه الجمـل ، د .17

 . م 1981هـ ـ  1401الطبعة الثالثة 

إبـــراهيم األنبـــاري ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ، بيـــروت : إعـــراب القـــرآن المنســـوب للزجـــاج ، تحقيـــق  .18

 .م1986

رشــيد عبــد . د: ، تحقيــق) هـــ  761ت ( اإلعــراب عــن قواعــد اإلعــراب ، بــن هشــام األنصــاري  .19

 . م1970هـ ـ  1390ر ، بيروت ، الطبعة الرحمن العبيدي ، دار الفك

  . م1961، بيروت  اإلنصاف، مطبعة  األمينالشيعة ، محسن  أعيان .20

 ،بعة الثانية ، دار الفكر ، بيـروتسمير جابر، الط: األغاني ، ألبي فرج األصفهاني ، تحقيق  .21

 ) .ت.د(

البســـيطة، المؤسســـة الجامعيــــة  الجملـــة –قواعـــد اللغــــة العربيـــة  –االلســـنية التوليديـــة التحويليـــة  .22

الـــدكتور عـــدنان : ، تحقيـــق ) هــــ  1094ت ( أبـــو البقـــاء الكفـــوي : الكليـــات  للدراســـات والنشـــر

 .درويش

، ) هـــ  542) ( ابـن الشـجري ( أبـو الســعادات هبـة اهللا بـن علـي الشــهير بــ : اآلمـالي الشـجرية  .23

 ) .ت . د( بيروت  -طبعة دار المعرفة 
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، ) هــــ436ت (، علـــي بـــن الحســـين الموســـوي  )غـــرر الفوائـــد ودرر القالئـــد( الي المرتضـــى ،أمــ .24

 .م 1954محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، :  تحقيق

 تحقيق، ) هـ276ت (الدنيوري بن قتيبة محمد عبد اهللا بن مسلم  أبي لإلماموالسياسة ،  ةماماإل .25

 ) .ت.د(لتوزيع ، النجف ، للطباعة والنشر وا األندلس، دار  الزيتيطه محمد . د: 

 دار منشـورات ، الـزين وأحمـد أمـين أحمـد تصـحيح ، التوحيدي حبان ألبي– المؤانسة و اإلمتاع .26

 . "ت.د"، بيروت الحياة

ـــــــــنأ .27 ـــــــــدين أبـــــــــو الحســـــــــن علـــــــــي بـــــــــن يوســـــــــف حـــــــــالن هابـــــــــنأاه الـــــــــرواة علـــــــــى ب   اة ، جمـــــــــال ال

 .م 1950الكتب القاهرة ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار :  تحقيق، ) هـ624ت (القفطي 

 .م1936، القدس ) هـ379ت (، أحمد بن يحيى البالذري  األشرافانساب  .28

كمال الدين أبو البركات عبد : اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين  .29

ة الطبعـ, محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد : الرحمن بن محمد بـن أبـي سـعيد األنبـاري ، تحقيـق 

 .م1953الثانية ، مطبعة حجازي بالقاهرة ، 

محمد محيي الدين عبـد : إلى ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري ، تحقيق : أوضح المسالك  .30

  . م1967الحميد ، مطبعة السعادة ، الطبعة الخامسة ، مصر 

فرهـود حسـن شـاذلي .د: تأليف أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ،تحقيق ، اإليضاح العضدي .31

 .م1988هـ 1408،الطبعة الثانية ، 

موســى : تحقيــق ) هـــ 646ت( اإليضــاح فــي شــرح المفصــل ألبــي عمــرو بــن الحاجــب النحــوي  .32

 .  م 1983بناي العليلي ، مطبعة العاني ، بغداد 

مــازن : تحقيــق  -) أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحق ( اإليضــاح فــي علــل النحــو للزجــاجي  .33

 . م 1959 - القاهرة -المبارك 

لجنـة مـن أسـاتذة كليـة : هــ، تحقيـق  739اإليضاح في علوم البالغة لجالل الـدين القزوينـي ت  .34

 ) . ت. د( اللغة العربية بالجامع األزهر ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة 

الــــدكتور مصــــطفى جمــــال الــــدين ، منشــــورات وزارة الثقافــــة : البحــــث النحــــوي عنــــد األصــــوليين  .35

 .م 1980، م ـ بغداد واالعال
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محمـــد أبــو الفضـــل : ، تحقيــق) هـــــ 794ت (البرهــان فـــي علــوم القـــرآن ، لبــدر الـــدين الزركشــي  .36

 .ت.إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية ، مصر ، د

فضـــل حســـن عبـــاس ، دار الفرقـــان ، . ، د) علـــم المعـــاني ( البالغـــة العربيـــة فنونهـــا وافنانهـــا  .37

 .م1998 -هـ  1418ة الخامسة ، الطبع

البالغــة والتطبيــق ، الــدكتور أحمــد مطلــوب والــدكتور كامــل حســن البصــري ، مطــابع العــاني ،  .38

 .م 1982الطبعة األولى 

الــدكتور محمــد حماســة عبــد اللطيــف ، دار غريــب للطباعــة وال : بنــاء الجملــة العربيــة ، تــأليف  .39

 ). ت.د(نشر ، القاهرة 

كمـال الـدين أبـو البركـات عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن بـن محمـد : إعـراب القـرآن  البيان فـي غريـب .40

طه عبد الحميد طـه ، مراجعـة مصـطفى السـقا ، دار الكتـاب العربـي ، . د : األنباري ، تحقيق 

 .م 1969القاهرة ، 

  ، ) هــــــــــــــ255ت (الجـــــــــــــاحظ ،  بحـــــــــــــربـــــــــــــن عمـــــــــــــرو عثمـــــــــــــان  أبـــــــــــــون ، يوالتبيـــــــــــــالبيـــــــــــــان  .41

 .م 1960الطبعة الرابعة ، القاهرة مطبعة الخانجي ، ون ، عبد السالم هار :  قيقحت

تاج العروس من جواهر القاموس لإلمام اللغوي محـب الـدين أبـي الفـيض السـيد محمـد مرتضـى  .42

 .هــ  1306الحسيني الوسطي الزبيدي الحنفي نزيل مصر ، المطبعة الخيرية 

شــوقي . ، راجعهــا وعلــق عليهــا ، داللغــة العربيــة ، جرجــي زيــدان ، طبعــة جديــدة  آدابتــاريخ  .43

 .م1957ضيف ، دار الهالل ، 

عمــر . ســقوط الدولــة األمويــة ، د إلــىالقــديم مــن مطلــع الجاهليــة ، األدب تــاريخ األدب العربــي  .44

 .م 1965فروخ ، دار العلم للماليين ، بيروت ، 

 .ت.تاريخ األدب العربي ، حنا الفاخوري ، المطبعة البوليسية ، بيروت ، د .45

ــيم النجــار ، دار المعــارف ، مصــر،  .46 تــاريخ األدب العربــي ، كــارل بروكمــان ، ترجمــة عبــد الحل

 .م 1968الطبعة الثانية ، 

محمــد أبــو :  تحقيــق، )هـــ310ت (جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري ،  أبــوتــاريخ الرســل والملــوك  .47

 .م 1969، القاهرة ، الطبعة الثانية ،  إبراهيمالفضل 
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نجيـــب محمـــد البهبيتـــي ، مكتبـــة . لعربـــي حتـــى نهايـــة القـــرن الثالـــث الهجـــري ، دتـــاريخ الشـــعر ا .48

 .م 1967الخانجي ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

يوســف خليــف ، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر ، . تــاريخ الشــعر العربــي فــي العصــر األمــوي ، د .49

  .م 1976القاهرة ، 

، محمــد عبــد العزيــز الكفــراوي. ة ، دوالشــعراء فــي صــدر اإلســالم وعصــر بنــي أميــ تــاريخ الشــعر .50

 ).ت.د(

 .م 1954تاريخ النقائض في الشعر العربي ، أحمد الشايب ، القاهرة ،  .51

، )هــ748ت (الـذهبي،  الحـافظ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان لإلمـامتـذكرة الحفـاظ ،  .52

  .هـ 1333دائرة المعارف ، حيدر آباد ، 

محمـد كامـل بركـات ، دار الكتـاب : تحقيـق ) 672(تسهيل الفوائد وتكميـل المقاصـد البـن مالـك  .53

 . م 1967العربي للطباعة والنشر ، مصر 

: التصــريح بمضــمون التوضــيح للشــيخ خالــد زيــن الــدين بــن عبــد اهللا األزهــري ، دراســة وتحقيــق .54

 ).ت.د(الدكتور عبد الفتاح البحيري إبراهيم 

ـــدكتور  النحـــوي طـــورالت .55 للغـــة العربيـــة ، محاضـــرات المستشـــرق األلمـــاني برجستراســـر، تعليـــق ال

 .م1982 -هـ 1402رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالقاهرة، 

شـــوقي ضـــيف ، دار المعـــارف ، القـــاهرة ، الطبعـــة . التطـــور والتجديـــد فـــي الشـــعر األمـــوي ، د .56

 .م 1977السادسة ، 

  .م1978.بيروت لبنان مكتبة ، الجرجاني الشريف محمد بن علي للعالمة ، التعريفات .57

تهـذيب التهـذيب ، أبـو الفضـل شـهاب الـدين بــن أحمـد بـن علـي بـن محمـد العسـقالني المعــروف  .58

  .هـ 1325، حيدر آباد ، ) هـ852ت (بابن حجر 

 ) .ت.د ،لشرقي، مجلة العالم ا)ـه 370(مد بن األزهر الهروي، أبو منصور،تهذيب اللغة ،لمح .59

ـــي الشـــلوبين  .60 ـــة ، ألبـــي عل ــــ  645ت(التوطئ يوســـف أحمـــد المطـــوع ، دار التـــراث : تحقيـــق ) هـ

 .م  1973العربي ، الطبع والنشر القاهرة 
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 .م1972علي حيدر ، منشورات دار الحكمة ، دمشق : الجمل للجرجاني ، تحقيق  .61

أميرة علـي توفيـق ، مكتبـة الجيـزة العامـة مطبعـة . ري ، دالجملة االسمية عند ابن هشام األنصا .62

 . م 1971 -هـ  1319البرلمان ، 

 .هـ1428القاهرة ، الطبعة األولى  -الجملة االسمية للدكتور علي أبو المكارم  .63

الجملة الخبرية في ديوان جرير الدكتور عبد الجليل العاني ، ساعده جامعة بغداد على نشرثه ،  .64

 .م 1982

الجملــة العربيــة ، تأليفهــا وأقســامها تــأليف الــدكتور فاضــل صــالح الســامرائي ، الطبعــة األولــى ،  .65

  .هـ 1422 -م 2002دار الفكر 

طـــه : تحقيـــق ، )هــــ749ت ( لحســـن بـــن قاســـم المـــرادي الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني ، ل .66

 . م1976محسن ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 

  أطروحــــــــة ( محمــــــــد صــــــــابر مصــــــــطفى : ن الحــــــــاج علــــــــى النهجــــــــة المرضــــــــية حاشــــــــية ابــــــــ .67

م ، بإشــراف األســتاذ الــدكتور 1994، مقدمــة إلــى كليــة اآلداب ـ جامعــة الموصــل ، ) دكتــوراه 

 .طارق عبد عون الجنابي 

 )ت.د(حاشية األمير على المغني ،دار إحياء الكتب العربية ،البابي الحلبي، .68

بــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك ، مطبعــة جديــدة تمتــاز بالضــبط حاشــية الخضــري علــى شــرح ا .69

ـــة والشـــرح ، ضـــبط وتشـــكيل وتصـــحيح يوســـف الشـــيخ محمـــد البقـــاعي ،  والشـــكل الكامـــل لأللفي

  .هــ  1419إشراف مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر ، الطبعة األولى 

  .)ت.د ( لحسني ، مصر ة المشهد احاشية الدسوقي على المغني ، الدسوقي ، مكتبة ومطبع .70

، دار أبـو سـالمة تصحيح محمـد شـمام، حاشية الشنواني على شرح مقدمة اإلعراب،البن هشام، .71

 .م1982تونس،

هـــ، رتبــه وصــححه  1206حاشــية الصــبان علــى شــرح األشــموني لمحمــد بــن علــي الصــبان ت  .72

  . م 1947مصطفى حسين أحمد مطبعة االستقامة الطبعة األولى القاهرة 

 .هـ1351طبعة السعادة ، القاهرة ، ، م) هـ430ت (أحمد بن عبد اهللا نعيم ولياء ، أبو ية األحل .73

  ، ) هـــــــــــــــ284ت (حماســـــــــــــة البحتــــــــــــــري ، أبــــــــــــــو عبـــــــــــــادة الوليــــــــــــــد بــــــــــــــن عبيـــــــــــــد البحتــــــــــــــري  .74



 - 263  -

 .م 1910لويس شيخو ، بيروت ، :  تحقيق

البابي ، ارون ، عبد السالم محمد ه) هـ255ت (الحيوان ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  .75

 .م 1938،  األولىالحلبي ، القاهرة ، الطبعة 

ت (، عبـــد القـــادر البغـــدادي ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب علـــى شـــرح شـــواهد الكافيـــة خزانـــة األدب  .76

  .هـ 1299، طبعة بوالق ، القاهرة ، ) هـ1093

ى ، خصــائص التراكيــب دراســة تحليليــة لمســائل علــم المعــاني للــدكتور محمــد محمــد  أبــو موســ .77

  . م 1996 -هـ  1416مكتبة وهبة ، القاهرة الطبعة الرابعة 

سلسـلة  مركـز جهـاد الليبيـين للدراسـات التاريخيـة، خصائص التركيب فـي ديـوان إبـراهيم الهـوني، .78

 .م 2002الدراسات األدبية واللغوية ،الطبعة الثالثة ، 

لنجـار مطبعـة دار الكتـب محمـد علـي ا: هـ تحقيـق 392الخصائص ألبي الفتح ابن جني تاريخ  .79

  .م 1952المصرية الطبعة الثانية ، القاهرة 

هــ 1425ب القـاهرة ، الطبعـة الثانيـة الخالصة النحوية ، تأليف الدكتور تمام حسان ، عالم الكت .80

  .م 2005 -

م 1953/هــ1372بـدوي طبانـة ، مطبعـة مخيمـر ، القـاهرة، . دراسات في نقد األدب العربـي ، د .81

. 

 ).ت.د(، القاهرة  عبد الرحمن أيوب.د نقدية في النحو العربي ،دراسات  .82

  .م 1979محمد أبو موسى ، طبعة األولى ، القاهرة . دالالت التراكيب دراسة بالغية ، د .83

مطبعــة جامعــة  . علــي جــابر المنصــوري ، طبعــة أولــى. د: الداللــة الزمنيــة فــي الجملــة العربيــة  .84

  . م1984بغداد ، 

محمــود محمــد شــاكر،مكتبة الخــانجي للطباعــة : بــد القــاهر الجرجــاني،تحقيقعل ز،دالئــل اإلعجــا .85

  .م ،مطبعة المدني1992-هـ1413والنشر،الطبعة الثالثة،

أحمد مختار عمر، و مراجعه إبراهيم : ديوان األدب تأليف الفارابي إسحاق بن إبراهيم ، تحقيق  .86

  . م1975عة أنيس ، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ، طب

، وي ، مطبعــة الصــاوي ، القــاهرةالصــاعبــد اهللا بــن اســماعيل : ديــوان الفــرزدق ، شــرح وتحقيــق .87
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 .هـ 1936الطبعة األولى ، 

ديوان الفرزدق ، شرحه وضبطه وقدم له ، األستاذ علي فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  .88

 .م 1968

صالح الدين الهواري ، دار ومكتبة .فهارسه ،دديوان الفرزدق ، قدم له وضبطه وشرحه ووضع  .89

  .م 2007الهالل ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

  ) .ت.د(، دار الكتاب العربي، بيروت ، ) هـ356ت (مالي والنوادر ، أبو علي القالي ذيل اآل .90

: أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد القرطبــي المعــروف بــابن مضــاء، تحقيــق: الــرد علــى النحــاة  .91

 .م1947، القاهرة ،  1تور شوقي ضيف ، طالدك

  ج ، أبـــــــــــــــو العـــــــــــــــالء أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد اهللا المعـــــــــــــــري ، حرســـــــــــــــالة الصـــــــــــــــاهل والشـــــــــــــــا .92

، دار المعـــارف ، مصـــر ، ) ءبنـــت الشـــاطي(عائشـــة عبـــد الـــرحمن . د:  تحقيـــق) هــــ449ت (

 ) .ت.د(

راط ، أحمــد محمــد الخــ: تحقيــق ) هـــ 702ت ( رصــف المبــاني ألحمــد بــن عبــد النــور المــالقي  .93

  . م 1975مطبعة زيد بن ثابت ، دمشق 

مطبعـة مصـطفى البـابي , مصطفى السـقا باالشـتراك : تحقيق, سر صناعه اإلعراب البن جني  .94

  .م 1945مصر , الطبعة األولى , الحلبي 

 تحقيـق . )هــ678 ت(رح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ، جمال الدين بن نباتة المصري س .95

 ) .ت.د(، القاهرة  محمد عل صبيح ،: 

, دار الكتــب العربيــة –رتبــه وعلــق عليــه شــرح شــواهده  –شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم العــرب  .96

  ).ت.د( -القاهرة 

, محيـي الـدين عبـد الحميـد : تحقيق) 769ت(شرح ابن عقيل لبهاء الدين بن عبد اهللا بن عقيل  .97

  .م 1964مصر , الطبعة الرابعة عشر , مطبعة السعادة

محمــد محيــي : تحقيــق) هـــ900ت(نــور الــدين األشــموني : األشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك شــرح .98

  .م 1939مصر , الطبعة الثانية , مصطفى الحلبي , الدين عبد الحميد 

عبد الرحمن السيد ، مطابع سجل العـرب ، الطبعـة األولـى . د: شرح التسهيل البن مالك تحقيق .99
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  .م 1974القاهرة 

، مطبعــة االســتقامة) هـــ 838ت ( هــري التوضــيح لخالــد بــن عبــد اهللا األز  شــرح التصــريح علــى .100

  .م 1954الطبعة األولى القاهرة 

بيــــروت  -محمــــد هاشــــم دويــــدري : تحقيــــق -القزوينــــي  -شــــرح التلخــــيص فــــي علــــوم البالغــــة  .101

  .م1982

  .شرح الرضي على الكافية ، من عمل حسن عمر ، منشورات جامعة بنغازي  .102

مطبعة , اعتنى بنصيحته و تنقيحه محمد بن سليم اللبابيدي , ن مالك البن الناظم شرح ألفية اب .103

  .هـ 1312بيروت  –القدس 

الـدكتور فـائز فـارس ، الكويـت، الطبعـة : تحقيـق) هــ  456ت ( شرح اللمع ابن برهان العكبـري  .104

  .م 1984األولى 

  ،  )هــــــــــــــــــ486 ت(الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد الزوزنـــــــــــــــــي  ،شـــــــــــــــــرح المعلقـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــبع  .105

 ).ت.د(، لبنان ،  ل للنشر والتوزيع والطباعة ، بيروتيدار الج

  . ت.مطبعة عالم الكتب بيروت د) هـ  643ت ( شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش  .106

،  )هـــ619 ت(شــرح المقامــات الحريريــة أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد المــؤمن القيســي الشريشــي  .107

 .هـ 1306 األولى ،المطبعة الخيرية مصر ، الطبعة 

: ، تحقيـــق)  669 - 597( ، البـــن عصـــفور االشـــبيلي )الشـــرح الكبيـــر(شـــرح جمـــل الزجـــاجي  .108

  .هــ  1419الدكتور صاحب أبو الجناح ، عالم الكتب ، الطبعة األولى 

ـــــــــــوان الحماســـــــــــة  .109 ـــــــــــي  ،شـــــــــــرح دي ـــــــــــن حســـــــــــن المرزوق ـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــي أحمـــــــــــد ب ـــــــــــو عل   أب

والترجمة والنشـر،  التأليفمطبعة لجنة  ، وعبد السالم هارون ، أمين، نشره أحمد  )هـ421ت (

 .م 1951القاهرة ، الطبعة األولى ، 

شرح ديوان الفـرزدق ، ضـبط معانيـه وشـروحه وأكملهـا ، إيليـا الحـاوي ، الطبعـة الثانيـة ،الشـركة  .110

  . م 1995العالمية للكتاب ، 

  ، عبـــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــادر البغـــــــــــــــــــدادي  )هــــــــــــــــــــ686 ت(شـــــــــــــــــــرح شـــــــــــــــــــافية ابـــــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــــب  .111

 ) .ت.د(، حمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميدم ، )هـ1093 ت(

محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد مطبعـــة : شـــرح شـــذور الـــذهب البـــن هشـــام االنصـــاري تحقيـــق .112
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  .م 1953السعادة الطبعة السادسة القاهرة 

  .ت . د. شرح شواهد المغني للسيوطي ، لجنة التراث العربي  .113

تــأليف جمـال الــدين ) صــلى اهللا عليـه وسـلم ( زهيـر فــي مـدح رسـول اهللا شـرح قصـيدة كعــب بـن  .114

  . )ت.د(ناجي، مؤسسة علوم القرآن،  محمود حسن أبو: محمد بن جمال األنصاري ، تحقيق

محمــد محيــي الــدين عبــد : شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى ، البــن هشــام األنصــاري ، تحقيــق  .115

  .م 1948مصر  الحميد ، مطبعة السعادة ، الطبعة الرابعة

مطبعـة دار الكتـب العلميـة ) هــ  686ت ( لرضي الـدين االسـترآبادي  :كافية ابن الحاجبشرح  .116

  .م 1985بيروت 

محمد أبـو الفضـل إبـراهيم ، دار :  تحقيق،  )هـ655 ت(الحديد ،  أبيابن  ،شرح نهج البالغة  .117

 ) .ت.د(القاهرة ،  ،إحياء الكتب العربية 

بغداد ، الطبعـة الثانيـة  ،يحيى الجبوري ، دار التربية . صائصه وفنونه ، دخ، الشعر الجاهلي  .118

 .م 1972، 

 .م 1974، عباس ، دار الثقافة بيروت ، الطبعة الثالثة  إحسان.شعر الخوارج ، د .119

ـــة  .120 وشـــرح أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار المعـــارف : ، تحقيـــق)هــــ276ت(الشـــعر والشـــعراء، ابـــن قتيب

 .ثانيةم، الطبعة ال1966بمصر، 

عبــــد الجبــــار المطلبــــي ، دار . ، د) واألمــــوي  اإلســــالميدراســــات فــــي األدب  ( الشــــعراء نقــــاداً  .121

  . 1986بغداد  ،الشؤون الثقافية 

  الشــــــــــــــــعراء ونقـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــعر منــــــــــــــــذ الجاهليـــــــــــــــــة حتـــــــــــــــــى القــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــع الهجـــــــــــــــــري ،  .122

 .م 1986هند حسين طه ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، . د

: ، تحقيق ) هـ  345ت ( في كالمها ، ألحمد بن فارس  سنن العربيةالصاحبي في فقه اللغة و  .123

  . م 1964ترتم، بيروت  مصطفى الشويمي ، مطابع بدر

أحمــد عبـــد : إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري ، تحقيــق : تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة : الصــحاح .124

  .هـ  1399الغفور عطار الطبعة الثانية ، بيروت ، دار العلم للماليين 

 القـاهرة، ، دار الشـعب )هــ256ت(أبو عبد اهللا محمد بـن اسـماعيل البخـاري  ،حيح البخاري ص .125
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 .هـ 1378 ،

،  ، المكتبـة المصــرية)هــ261 ت(شـرح النــووي ، أبـو الحسـن الحجـاج القشــيري  ،صـحيح مسـلم  .126

  ) .ت.د(، القاهرة 

 .هـ 1355   ، آبادر ، حيد ) هـ597 ت (أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي  ،صفوة الصفوة  .127

ــــــــــــــــن ســــــــــــــــهل العســــــــــــــــكري  ،الصــــــــــــــــناعتين  .128 ــــــــــــــــد اهللا ب ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــو هــــــــــــــــالل الحســــــــــــــــن ب   أب

علـي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو الفضـل ، القـاهرة ، دار إحيـاء الكتـب :  تحقيـق، ) هـ395 ت(

 .م 1952هـ ، 1371 األولىالمصرية ، البابي الحلبي وشركاؤه ، الطبعة 

ــــاهرة ، الطبعــــة مصــــطفى ناصــــف . د ،الصــــورة األدبيــــة  .129 ــــى،، دار مصــــر للطباعــــة ، الق  األول

  .م 1958

  .هـ 1321، ليدن ، ، مطبعة بريل  )هـ230 ت(محمد بن سعد  ،الطبقات الكبرى  .130

محمـود محمـد شـاكر :  تحقيـق، ) هــ231ت (، محمد بن سالم الجمحي الشعراء فحول طبقات  .131

 .م 1952، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة ، 

اهرة الحـــذف فـــي الـــدرس اللغـــوي تـــأليف الـــدكتور طـــاهر ســـليمان حمـــوده ، الـــدار الجامعيـــة ظـــ .132

  .للطباعة والنشر 

ظاهرة الحذف في شعر البحتري دراسة بالغية ايقاعية تأليف الـدكتور بـو جمعـة جمـي، الطبعـة  .133

  .المغرب ) م 2003هـ ـ 1412(األولى ، 

 -هـــ  1387( أبــو المكــارم ، القــاهرة دكتور علــي الظــواهر اللغويــة فــي التــراث النحــوي تــاليف الــ .134

  ) .م 1968

الشــيخ محمــد : الحســن بــن محمــد الصــاغاني ، تحقيــق: العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر تــأليف  .135

وزارة الثقافة واإلعالم في الجمهورية العراقيـة ـ دار : حسن آل ياسين ، حرف الطاء ، منشورات 

  .م 1979هـ  1400الرشيد ـ الطبعة األولى 

دار العربيـة للتــأليف والترجمــة الــالــنص ،  إحسـان.د ، األمــويثرهــا فـي الشــعر أالعصـبية القبليــة و  .136

 .م 1963 ، بيروت،  والنشر

 .م1970، بيروت ، جورج غريب ، دار الثقافة ، ) نماذج شعرية محللة( ،عصر بني امية  .137
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   ســــــــــــــياألندلأبــــــــــــــو عمــــــــــــــر أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ربــــــــــــــة  ،العقــــــــــــــد الفريــــــــــــــد  .138

، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف  األبيـــاريوأحمـــد الـــزين وٕابـــراهيم  أمـــينأحمـــد :  تحقيـــق، ) هــــ328 ت(

  .م 1940 األولى ،والترجمة والنشر ، الطبعة 

: الحسن بن رشـيق القيروانـي ، تحقيـقأبي علي : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تأليف  .139

  ).ت.د(م، دار الجبل ، بيروت ، لبنان 1972 محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الرابعة

، ارتسـعباس عبد ال:  تحقيق ،  )هـ322 ت(محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  ،عيار الشعر  .140

 .م 1982األولى ، لبنان ، الطبعة ،  دار الكتب العلمية ، بيروت

الهيئـة المصـرية  ، )هــ276 ت(الدينوري  ةمحمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيب أبو ، األخبارعيون  .141

 .م 1973 ، العامة للكتاب ، القاهرة

، )هـــ597ت (غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء ، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي  .142

 .م 1933برجستراسر ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، :  تحقيق

الطباع  أنيساهللا  عبد:  تحقيق،  )هـ379 ت(أحمد بن يحيى بن جابر البالذري  ،فتوح البلدان  .143

  .م 1957 ، ، بيروت

 ت(صــمعي صــمع البــاهلي األأأبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب بــن علــي بــن  ،فحولــة الشــعراء  .144

األولى تقديم صالح الدين المنجد ، دار الكتب الجديدة ، الطبعة . توري .ش: تحقيق،  )هـ216

 .م 1971 ،

،  )هــ709 ت(محمد بن الطقطقا بن طباطبا  ، اإلسالميةالسلطانية والدولة  اآلدابالفخري في  .145

 . م1966، بيروت ، دار صادر 

  ) .ت.د(، مصر ، ممدوح حقي ، دار المعارف  ،الفرزدق  .146

 . م1996، بيروت ، خليل شرف الدين ، دار الهالل  ،الفرزدق بين اهللا وابليس  .147

األولـى ، بيـروت ، الطبعـة  ، المكتبة الحديثـة وآخرونكمال أبو مصلح  ،الفرزدق حياته وشعره  .148

، 1987 . 

 .م 1977 األولى ،شاكر الفحام ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة .د ،الفرزق  .149

 .م1975، بيروت ، عبد القادر القط ، دار النهضة العربية  ،واألموي  اإلسالميفي الشعر  .150

البـابي الحلبـي  مطبعة –مصر  –الدكتور مهدي المخزومي  –وتطبيق  في النحو العربي قواعد .151
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  .م1966األولىالطبعة  –

مهـدي المخزومـي المطبعــة المصـرية للطباعــة والنشـر الطبعــة . فـي النحـو العربــي نقـد وتوجيــه د .152

  .م 1964األولى صيدا لبنان 

طه الحاجري ،  في القرن األول الهجري،اإلسالمي و في تاريخ النقد ومذاهبه ، العصر الجاهلي  .153

 .م 1953 كندرية ،اإلسمطبعة رويال خلف ، 

 ،يرة ،الطبعـة األولى،عـالم المعرفـةخليـل عمـا.د فـي نحـو اللغـة العربيـة وتراكيبهـا مـنهج وتطبيـق، .154

 .م1984 -هـ1404جدة،

محمـــد حماســـة عبـــد . قرينـــة العالمـــة اإلعرابيـــة فـــي الجملـــة بـــين النحـــاة القـــدماء والمحـــدثين ، د .155

  .م1976اللطيف، 

ـ المكتبـة التجاريـة ـ القـاهرة  13محيي الـدين عبـد الحميـد ـ ط : قطر الندى وبل الصدى ـ تحقيق .156

  .م 1969

عمـاد زكـي البـارودي : السيد أحمـد الهاشـمي ، تحقيـق : القواعد األساسية للغة العربية ، تأليف  .157

  .هـ  1420، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ،

بــن عمــر المعــروف بــابن  اإلمــام جمــال الــدين أبــي عمــرو عثمــان: الكافيــة فــي النحــو ، تــأليف .158

شـــــرحه الشـــــيخ رضـــــي الـــــدين محمـــــد بـــــن الحســـــن ) هــــــ  646ت( الحاجـــــب النحـــــوي المـــــالكي 

  .)ت.د(م ، 1982الطبعة الثالثة  -بيروت  –لبنان  -) هـ  686ت ( االستراباذي النحوي 

 ي ، ابـن االثيـرر عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبـد الكـريم الجـز ، الكامل في التاريخ  .159

 .هـ 1348 ، ، القاهرة )هـ630 ت(

، بيـروت ، مكتبـة دار المعـارف ،  )هــ285 ت(العبـاس المبـرد  ، ألبـي واألدبالكامل في اللغة  .160

  ) .ت.د(

، وٕابـــراهيم ومـــيمهـــدي المخز : كتــاب العـــين للخليـــل بـــن أحمــد الفراهيـــدي معجـــم عربـــي ، تحقيــق .161

  .السامرائي ، مكتبة دار الهالل 

عبــد الســالم : تحقيــق وشــرح) هـــ  180ت( بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر كتــاب ســيبويه أبــي  .162

  .م 1966محمد هارون ، دار القلم 

، عــــن  1967ن ، ، صـــّور فـــي طهـــرا) م 1745ت( التهـــانوي : كشـــاف اصـــطالحات الفنـــون  .163
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 .م 1862طبعة كلكتة ، 

ش ، ومحمــــد الــــدكتور عــــدنان درويــــ: ، تحقيــــق ) هـــــ1094ت ( أبــــو البقــــاء الكفــــوي : الكليــــات  .164

 .1975القومي ـ دمشق ،  واإلرشادالمصري ، منشورات وزارة الثقافة 

الكواكب الدرية شرح محمد بن أحمد بن عبد الباري على منحة اآلجرومية  تأليف الشـيخ محمـد  .165

الطبعـة الثانيـة . األهدل بن محمـد الرعيينـي الشـهير بـابن الخطـاب وبالهـامش منحـة اآلجروميـة 

  . هـ  1356المصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر  طبع بمطبعة شركة

مـــازن . د: ، تحقيـــق ) هــــ  337ت( الزجـــاجي  قاإســـحالالمـــات أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن  .166

  . م 1969المبارك ، المطبعة الهاشمية ، دمشق ، 

  . اللباب في النحو ، منشورات دار الكتب ، مكتبة الشرق ، بيروت ، لبنان .167

  .)ت.د(،  القاهرة ،خليل بنيان : تحقيق  البناء واإلعراب للعكبري ، ي عللاللباب ف .168

طبعـــة : أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن المكـــارم األنصـــاري( لســـان العـــرب البـــن منظـــور  .169

كليــة  -للتــأليف والترجمــة والنشــر مكتبــة  المؤسســة المصــرية العامــة/ مصــورة عــن طبعــة بــوالق 

  ). ت.د(جامعة القاهرة _ اآلداب 

  .هـ 1329 ، ، حيدر آباد )هـ852 ت(ر العسقالني جابن ح ،لسان الميزان  .170

،  )هــــ429 ت(الثعــالبي  إســماعيلمنصــور عبــد الملـــك بــن محمــد بـــن  أبـــو ،لطــائف المعــارف  .171

 .م1960، االبياري والصيرفي ، دار إحياء الكتب ، القاهرة :  تحقيق

لهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب الطبعــة الثانيــة تمــام حســان ا. د: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا  .172

  . م 1979

 الموصــل جامعــة والنشــر، الطباعــة الكتــب دار مطــابع ، الحمــداني موفــق.د ، الــنفس وعلــم اللغــة .173

  .م1982

حامــد المــؤمن ، مطبعــة العــاني ، الطبعــة األولــى بغــداد : اللمــع فــي العربيــة البــن جنــي تحقيــق .174

  .م 1982

محمـد محيـي الـدين : لضياء الدين بن االثير ، تحقيـق: ب الكاتب والشاعر المثل السائر في أد .175

  . م1991هـ ـ  1411عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت 

مجيب الندا في شرح قطر الندى للعالمة جمال الدين عبد اهللا بن أحمد المكي الفاكهي المتوفى  .176
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صـدى البـن هشـام االنصـاري المتـوفى هـ ، وهو شرح مميز على كتاب قطر الندى وبـل ال 972

  ). ت.د(مؤمن عمر محمد البدارين ، الدار العثمانية للنشر. د: هـ ، دراسة وتحقيق 761

علــــي النجــــدي ناصــــف : المحتســــب فــــي تعيــــين وجــــوه وشــــواذ القــــراءات البــــن جنــــي ، تحقيــــق  .177

  . هـ 1977باالشتراك، لجنة إحياء التراث اإلسالمي ، القاهرة 

: ، تحقيـق ) 458(حـيط األعظـم فـي اللغـة ، علـي بـن إسـماعيل الملقـب بـابن سـيدة المحكم والم .178

 .م 1958،مصطفى ألبابي الحلبي، القاهرة  1مصطفى السقا وآخرون ، ط

الشــيخ محمــد حســن آل : تحقيــق) م 995 -هـــ  385ت (اللغــة للصــاحب بــن عبــاد المحــيط فــي  .179

  .م 1994ياسين ، طبعة بيروت 

دمشـــق , منشـــورات دار المكتبـــة علـــي حيـــدر و : تحقيـــق, ) هــــ567ت (ب المرتجـــل البـــن الخشـــا .180

، ) هــــ346ت (الحســـن علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي المســـعودي  أبـــو ،مـــروج الـــذهب . م1972

  .م 1981، األندلس ، بيروت ، الطبعة الرابعة  سعد داغر ، دارأيوسف :  تحقيق

, ى كتـاب التسـهيل البـن مالـكعقيـل علـشرح اإلمام بهاء الدين بـن , المساعد في تسهيل الفوائد  .181

-هــ  1405ت (جـده , ة والنشـر دار المـدني للطباعـ, محمد كامل بركـات . د: تحقيق وتعليق 

  ) . م 1984

الدكتور عبد الفتاح : ، تحقيق) 616 – 538(المسائل الخالفية في النحو، ألبي البقاء العكبري  .182

 .م1983 -هـ 1402سليم، الطبعة األولى، 

محمد الشاطر أحمد ، الطبعة األولـى . د: ائل العسكرية ،تأليف ،أبو علي الفارسي ،تحقيقالمس .183

 .م1982هـ 1403مطبعة المدني ،  ،القاهرة ،

الجليــل  حســني عبــد. د: تحقيــق, بــدر الــدين بــن مالــك , المصــباح فــي المعــاني والبيــان والبــديع  .184

  .م 1989مكتبة اآلداب بمصر ,

 طــاهر.د وشــرح ، الســيوطي بكــر أبــي ابــن الــرحمن عبــد الــدين جــالل يفتــأل ، الســعيدة المطــالع .185

 .اإلسكندرية م،1983 والنشر، لطباعةل الجامعية الدار محمود، سليمان

  ،  )هـــــــــــــ276 ت(بــــــــــــن قتيبــــــــــــة أبــــــــــــو محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد اهللا بــــــــــــن مســــــــــــلم  ،المعــــــــــــارف  .186

 .م 1960 ، ثروت عكاشة ، دار الكتب ، القاهرة:  تحقيق



 - 272  -

دار مطبعـة , عبـد الفتـاح إسـماعيل: تحقيـق ) هــ 384ت(الحسـن الرمـاني  معاني الحروف البن .187

  .م 1973القاهرة , العالم العربي

أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجـار : تحقيق) هـ 207ت ( معاني القرآن ألبي زكريا الفراء  .188

  .م 1955الطبعة األولى , مطبعة دار الكتب المصرية , 

مطبعــــة دار , بيــــت الحكمــــة للنشــــر والترجمــــة والتوزيــــع, امرائي فاضــــل الســــ. د: معــــاني النحــــو  .189

  .م  1991الموصل , الحكمة للطباعة والنشر

  .هـ 1379 ، ياقوت الحموي ، مطبعة السعادة ، القاهرة ،معجم البلدان  .190

ــــــــــــو ،معجــــــــــــم الشــــــــــــعراء  .191 ــــــــــــعب أب ــــــــــــاني ي ــــــــــــن موســــــــــــى المرزب ــــــــــــن عمــــــــــــران ب   د اهللا محمــــــــــــد ب

  .م1960/هـ1379، أحمد فراج ، البابي الحلبي  عبد الستار:  تحقيق،  )هـ384 ت(

, محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد : تحقيـــق , مغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب األعاريـــب البـــن هشـــام  .192

  .ت. د. المكتبة التجارية 

  ).ت.د(دار الحديث , للدكتور محمد عبد الخالق عظيمه, المغني في تصريف األفعال .193

 .1981 تونس الجديد، منشورات ، البكوش الطيب قريبت ، مونان جورج ،األلسنية مفاتيح .194

, الطبعــة األولــى , مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي , ) هـــ 626ت ( للســكاكي , مفتــاح العلــوم  .195

  .م1937مصر 

 ،) ـهــ0502( األصــفهاني بالراغــب المعــروف محمــد بــن الحســين ، القــرآن غريــب فــي المفــردات .196

 .)ت.د( المصرية األنجلو ،مكتبة ر،الناش اهللا خلف أحمد محمد.د : تحقيق

 دار الثانيــة، الطبعــة ، الزمخشــري عمــر بــن محمــد القاســم أبــي تــأليف العربيــة علــم فــي المفصــل .197

 .لبنان ، بيروت الجبل

مصــر , الطبعــة األولــى , مطبعــة التقــدم , المفصـل للزمخشــري علــى نفقــة محمــد أمــين الخـانجي  .198

  .هـ1323

 هــارون، محمــد الســالم عبــد :تحقيــق،  )ه 325( فــارس بــن حمــدأ الحســين أبــو:  اللغــة سيايقــم .199

 . )ت.د( والتوزيع والنشر للطبع الفكر دار
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  .جامعة القاهرة ،م1975كاظم بحر ،رسالة دكتوراه ،: ، تحقيق  200المقتصد ، للجرجاني ، .200

المطبعــة , كــاظم بحــر المرجــان: تحقيــق, المقتصــد فــي شــرح اإليضــاح لعبــد القــاهر الجرجــاني  .201

  ).ت.د( ،م1982األردن  –عمان  –الوطنية 

عـــالم , محمــد عبــد الخــالق عضــيمة : تحقيــق, ) هـــ285ت ( ألبــي العبــاس المبــرد :المقتضــب  .202

  .ت.بيروت د –الكتب 

مطبوعـات مديريـة , عـز الـدين التنـوخي : تحقيـق, ) هـ 180ت(مقدمة في النحو لخلف األحمر  .203

  .م 1961دمشق , إحياء التراث

, مطبعة العـاني , أحمد عبد السكر الجواري وعبد اهللا الجبوري : تحقيق, بن عصفور المقرب ال .204

  .م 1971بغداد , الطبعة األولى

أحمـد سـيد :  تحقيـق، )هــ548 ت(أبو الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم الشهرسـتاني  ،الملل والنحل  .205

 .م 1961/هـ1381 ، البابي الحلبي ، مصر،  كيالني

 . م1978 ، المصرية االنجلو مكتبة ، السادسة الطبعة أنيس، إبراهيم.د اللغة، أسرار من .206

تقــي الــدين أحمــد بــن محمــد ) : حاشــية الشــمني ( المنصــف مــن الكــالم علــى مغنــي ابــن هشــام  .207

 .هـ  1315، المطبعة البهية ـ مصر ، ) هـ  872ت ( الشمني 

بدران .مطبعة أ, الم دامرجيمصطفى الشويمي وابن س :تحقيق, الموجز في النحو البن السراج  .208

  .م 1965بيروت  –

ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــعراء آالموشـــــــــــــــح فـــــــــــــــي م .209   د اهللا المرزبـــــــــــــــاني يـــــــــــــــأبـــــــــــــــو عب ،خـــــــــــــــد العلمـــــــــــــــاء عل

 .هـ 1343 ، ، جمعية نشر الكتب العربية )هـ384 ت(

، المكتبـــة الشـــعبية ، ) هــــ  905ت ( خالـــد األزهـــري : موصـــل الطـــالب إلـــى قواعـــد االعـــراب  .210

ـــ  إعــراببهــامش  مطبــوع( بيــروت ـ لبنــان ،  تمــرين الطــالب فــي صــناعة ( األلفيــة المســمى ب

 ) . اإلعراب

منشــورات  –تــأليف الــدكتورة خديجــة الحــديثي , موقــف النحــاة مــن االحتجــاج بالحــديث الشــريف  .211

  .)م1981(سلسلة دراسات , رشيد للنشر دار ال, وزاره الثقافة واإلعالم 

, ) 581-508ت (الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا الســـهلي ألبـــي القاســـم عبـــد , نتـــائج الفكـــر فـــي النحـــو  .212

  .دار الرياض للنشر والتوزيع , محمد إبراهيم البنا : تحقيق 
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احمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي . نحو التيسير دراسة ونقد منهجي، د .213

 .م1984

  .م1963مصر  ,الطبعة الثانية , ارف مطبعة دار المع, عباس حسن : النحو الوافي  .214

  عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن أبـــــــــــــــو البركـــــــــــــــات  ،لبـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي طبقـــــــــــــــات األدبـــــــــــــــاء نزهــــــــــــــة األ .215

 القـاهرة محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضـة مصـر ،:  تحقيق، ) هـ577ت (محمد االنباري 

  .م 1964، 

   ،نصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعر العربـــــــــــــــي فـــــــــــــــي صـــــــــــــــدر االســـــــــــــــالم والعصـــــــــــــــر األمـــــــــــــــوي  .216

 .م 1994 ، الداب ، جامعة بغدادنوري حمودي القيسي واخرون ، كلية ا.د

دار غريــــب , ترجمــــه وتقــــديم الــــدكتور أحمــــد درويــــش , تــــأليف جــــون كــــوين : النظريــــة الشــــعرية .217

  ).ت.د(القاهرة , للطباعة والنشر 

  .م1936، ، ليدن  )هـ209 ت(عبيدة معمر بن المثنى  أبيجمع  ،نقائض جرير والفرزدق  .218

محمد عبـد المـنعم خفـاجي ، دار : تحقيق،  )هـ337 ت(ر أبو الفرج قدامة بن جعف ،نقد الشعر  .219

  .م 1968 ، الكتب العلمية ؛ بيروت

  .م 1960، داوود سلوم ، مطبعة المعارف ، بغداد .د ،النقد المنهجي عند الجاحظ  .220

ألبي الحسن علي بن عيسى الرماني ضـمن ثـالث رسـائل فـي , النكت في إعجاز القرآن الكريم  .221

الــدكتور محمــد , محمــد خلــف اهللا أحمــد : تحقيــق, اني والخطــابي والجرجــاني إعجــاز القــرآن للرمــ

  .دار المعارف, الطبعة الرابعة , زغلول سالم 

, ) أربعـــة أجـــزاء(عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم : تحقيـــق, همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح الجوامـــع للســـيوطي  .222

  ) .م 1979(, بيروت

مطـــابع الجمعيـــة , عبـــد الكـــريم خليفـــة  :تحقيـــق , ) هــــ  379ت (الواضـــح ألبـــي بكـــر الزبيـــدي  .223

  .ت.د. األردن , العلمية الملكية 

ــــي وخصــــومه  .224 ــــين المتنب ــــن الحســــن  ،الوســــاطة ب ــــز ب ــــن عبــــد العزي ــــي ب الجرجــــاني القاضــــي عل

 ،البابي الحلبي ، القاهرة ةمحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، مطبع:  تحقيق، )هـ392ت(

 .م 1966

 وظـــالل المعنـــى حـــول دراســـة( المركزيـــة الداللـــة مفهـــوم ضـــوء فـــي اً ليـــدال العربيـــة اللغـــة وصـــف .225
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  .أديتار مطابع، م 1993 الفاتح جامعة منشورات ، علي يونس محمد محمد ،) ىالمعن

ـــــــــــــاء األعيـــــــــــــانوفيـــــــــــــات  .226 ـــــــــــــدين أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن خلكـــــــــــــان  ،الزمـــــــــــــان  أبنـــــــــــــاء وأنب   شـــــــــــــمس ال

  .م 1948، محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة :  تحقيق،  )هـ681 ت(

 .م 1968 ، حسين نصار ، المؤسسة العربية للتأليف والنشر ، القاهرة.د ،يونس بن حبيب  .227
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  :الرسائل واألطاريح الجامعية: ثانيًا 
  

، كلية اآلداب ، جامعة  ه، رسالة دكتورا اإلسناد النحوي ، محمد صالح الدين   .1
  .م 1966القاهرة  

 باآللة( جان عبد ، رسالة ماجستير الجملة العربية في ديوان لبيد ، مجهد جي   .2

  .م 1977، جامعة القاهرة ) الكاتبة 

، رسالة ي دراسة نحوية لألحاديث المرفوعةفي صحيح البخار  الفعليةالجملة    .3

كلية التربية ،  ماجستير تقدم بها الباحث محمد هادي عبد اهللا العيساوي إلى

  .م 2002شراف الدكتور علي ناصر غالب إجامعة بابل 

الجملة بين النحو العربي واللسانيات المعاصرة ، مفهومها وبنيتها، رسالة    .4

  .م2010ماجستير في األدب العربي ، إعداد الطالبة وداد مهيوبي ، 

رسالة أم الباب في النحو دراسة نحوية لنيل درجة الماجستير في النحو أعدتها    .5

  .هـ1422أم القرى جامعة  أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد كلية اللغة العربية

أبو عبد اهللا جمال الدين محمد بن ( شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ـ ابن مالك    .6
هريدي ـ رسالة دكتوراة  عبد المنعم أحمد: تحقيق) عبد اهللا جمال األندلسي

  .مخطوط بمكتبة كلية اآلداب جامعة القاهرة )  م 1970ـ األزهر(

عبد الحسن مهلهل  ،دراسة موضوعية فنية  شعر الفرزدق الموجه للحكام ،   .7

  . م1994 ، الزركاني ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة البصرة

  رحمن غركان عبادي ، رسالة ماجستير ،  ،لغة الشعر عند الفرزدق    .8

  .م 1995، كلية القائد للتربية للبنات ، جامعة الكوفة 
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  : المجالت والدوريات : ثالثًا 

 .د ،شعر الفرزدق  ةمحاولة في دراس،  )الحرب أدبلسالح في اداللة (داب لية اآلكمجلة    .1
  . م1990، نوري حمودي القيسي ، العدد السابع والثالثين 

ة علي م، ترج اليل. ، السير جارلس ج) بعض سمات الشعر العربي القديم(مجلة المورد    .2
  .م 1989،  األول، العدد  )8(نوري حمودي القيسي ، مجلد .مراجعة د, يحيى منصور 

خير الدين الحلواني، مجلة المناهل ، العدد . مفهوم الجملة في اللسانيات والنحو العربي ، د   .3
  .م1983لسنة ) 26(
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  :المراجع األجنبية: رابعًا 
  

John Lyons. Introduction To Theoretical Linguistics. Cambridge 

University Press.1968. 

1.  

Klmmer .E. Sentence. Sense. Harcourt Brace Jovanovich INC. 

U.S.A .1977. 

2.  

Leonard Bloomfield .Language . The University of Chicago 

Press. October 1984. 

3.  

Martinet Elements Of General Linguistics. University of 

Chicago Press .October 1982. 

4.  
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  احملتويات قائمة
 

 الصفحة رقم وعــوضـالم                      

 أ اآليـة        
 ب اإلهـداء        
 ج والتقدير الشـكر        
  هـ-د  )إنجليزي+ عربي ( الدراسة ملخص        
 ط -و المقـدمة        

 43-1 الفرزدق حياته وشعره: األول الفصل

  : األول المبحث

 12-2 شخصيته ومنزلته

 18-12 رات السياسيةالتطو 

    : الثاني المبحث
  24-19  شعره

  43-24  فنونه الشعرية

 98-44 الجملة في اللغة: الثاني الفصل

 45-45 مفهومها وأقسامها: مبحث األولال       

  52-45 واالصطالح الجملة في اللغةمفهوم        
 56-53              في التراث النحوي مفهومها

  60-56  المحدثين العربعند  مفهومها
  63-61  عند الغربيين مفهومها

  67-63  مفهومها التركيبي
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  71-67  مفهومها الداللي
  والجمل الجمل التي ال محل لها من اإلعراب: المبحث الثاني

  التي لها محل من اإلعراب
72-73  

  74-73  الجمل اإلبتدائية
  76-74  الجملة المستأنفة

  78-76  ضةالجملة المعتر 
  80-78  جملة المفسرةال

  86-80  جملة صلة الموصول
  89-86  جملة جواب القسم

  94-90  جملة جواب الشرط غير الجازم
  95-94  الجملة التابعة لما ال محل له من اإلعراب

  98-96  الجمل التي لها محل من اإلعراب
 142-99 الجملة االسمية المطلقة: ثالثال الفصل           

  113-100 تعريف المبتدأ والخبر لغًة واصطالحاً : ألولا المبحث       
  118-114 تقديم الخبر على المبتدأ وجوبًا وجوازاً : الثاني المبحث       
  124-119 حذف المبتدأ والخبر جوازًا أو وجوباً : الثالث المبحث       
  130-125 تعدد الخبر: الرابع المبحث       
  137-131 م الخبرأقسا: الخامس المبحث       
 142-138 وقوع الخبر شبه جملة: السادس المبحث       

 209-143 االسمية المقيدةالجملة : الرابع الفصل

 145-144 النواسخ الفعلية: األول المبحث       

 167-145 كان وأخواتها       

 171-168 أفعال المقاربة       

 177-171 أفعال القلوب والتحويل       
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 190-177 )ال(و ) ما(و ) ليس(الجملة المنفية بـ       

 191-191 النواسخ الحرفية: الثاني المبحث       

 206-191 إن وأخواتها       

 209-207 ال التي تنفي الجنس       

 241-210 في الديوان بأنماط الجملة االسمية إحصائي جدول       

 244-242 الخاتمة       

 245-244  نتائجال       

 245-245 التوصيات       

 247-246 القرآنية اآليات فهرس       

 264-248 األشعار فهرس       

 286-265 والمراجع المصادر       

 289-287 المحتوياتقائمة        

  


