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دراسة تطبيقية في شعر اإلمام : الجملة الظرفية ، وعوارض تركيبها : هذه الدراسة بعنوان :الملخص
؛ إذ " الجملة الظرفية " الشافعي ، وتهدف إلى التعرف على نوع من أنواع الجملة العربية ، وهو 

السمية ، وهو المبتدأ الذي خبره شبه درجت العادة على دراسة هذا النوع من الجمل في أنماط الجملة ا
جملة ، وتوصل البحث إلى أّن هذا النوع من الجمل نوع مستقل يقف جنبًا إلى جنب مع الجمل 
األخرى ؛ لتمتعه ببعض الخصائص ، والسمات المستقلة عن الجملة االسمية ، وقد قام الباحث 

ا له من أهمية في الدرسْيِن اللغوي ، بتطبيق هذا النوع من الجمل على ديوان اإلمام الشافعي ؛ لم
واألدبي معًا ؛ حيث رصد البحث الجملة الظرفية فيه ، وما اعتراها من عوارض تركيبية تساهم في 

   .خدمة المعنى ، وفهم الفكرة 
Abstract: This study entitled: wholesale circumstantial, and bars installed: 
An Empirical Study in the Poetry of Imam Shafi'i, which aims to identify the 
type of Arabic sentence, a "wholesale circumstantial"; it is customary to 
study this type of sentences in the patterns of the nominal sentence, a 
debutante who experience sub-clause, the research found that this type of 
sentences the type of independent, stand side by side with the sentences the 
other; for the enjoyment of certain characteristics, and features independent 
of the nominal sentence, and the researcher applying this type of sentences 
the Court of Imam Shafi'i; because of its lessons in the importance of 
linguistic and literary together; terms of monitoring the wholesale Find it 
circumstantial, and the fractured beams of synthetic contribute in the service 
of meaning, and understanding of the idea. 
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  مقدمة
والــصالة والــسالم علــى المبعــوث األمــين، وعلــى آلــه وأصــحابه إلــى يــوم ،  رب العــالمينالحمــد هللا

  الدين ، أّما بعد،،،

  :أهمية الدراسة
فــإّن دراســة الجملــة ُتعــّد مــن أهــّم الدراســات اللغويــة؛ وذلــك لكونهــا تمثــل الوحــدة الكبــرى للغــة، وبهــا 

هــتّم البحــث بدراســة نمــط مــن أنمــاط الجملــة العربيــة، وهــو تتحقــق الفائــدة المنــشودة مــن الكــالم، وقــد ا
الجملة الظرفية، وهو نمط اعتاد الدارسـون علـى تناولـه كـنمط مـن أنمـاط الجملـة االسـمية، وهـو المبتـدأ 
الــذي يكــون خبــره شــبه جملــة، غيــر أّن الباحــث يــرى أّن هــذا الــنمط نــوع مــن الجمــل مــستقل بذاتــه يقــف 

ــة اال ــًا إلــى جنــب مــع الجمل ســمية، والفعليــة، والــشرطية؛ لتمتعــه بخــصائص تركيبيــة مــستقلة، ســيتم جنب
علـــي أبـــو المكـــارم ، فـــي التراكيـــب / هـــذا مـــن قبـــل رأي الـــدكتور( عرضـــها فـــي موضـــعها مـــن الدراســـة 

   ) .  76اإلسنادية 

  : منهج الدراسة-
ي، وتحليلهـا اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لرصد الجملة الظرفية  في شعر اإلمـام الـشافع

إلـــى أنماطهـــا المختلفـــة، ومـــا اعتراهـــا مـــن عـــوارض، واعتمـــد الباحـــث فـــي دراســـته علـــى ديـــوان اإلمـــام 
أحمـــد شـــتيوي، وقـــد وجـــد الباحـــث فـــي الـــديوان بعـــض األخطـــاء فـــي ضـــبط / الـــشافعي تحقيـــق الـــدكتور

 أخـرى، الكلمات، واإلعـراب، والبحـور الـشعرية، فقـام بتـصحيحها مـن خـالل مطابقـة النـسخة علـى نـسخ
  .وقد تّم االقتصار في الدراسة على شاهدين للظاهرة المعروضة في هذه الدراسة المحدودة

  : خطة الدراسة-
ُقسَم الباحث دراسته إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين يتلوهما خاتمة تضمنت أهـم نتـائج الدراسـة، فقـد 

 وترجمـــة مـــوجزة لإلمـــام أهميـــة الدراســـة ، ومنهجهـــا ، وخطـــة إجماليـــة للبحـــث،: عـــرض فـــي المقدمـــة
وتنــاول فــي . وتنــاول فــي التمهيــد مفهــوم الجملــة الظرفيــة، وخصائــصها التركيبيــة، ومكوناتهــا. الــشافعي

بنــاء الجملــة الظرفيــة : بنــاء الجملــة الظرفيــة المطلقــة وعوارضــها، وفــي المبحــث الثــاني: المبحــث األول
  .جعالمقيدة وعوارضها، ثّم ذّيل الدراسة بثبت للمصادر والمرا

  : ترجمة موجزة لإلمام الشافعي-
هــو أبــو عبــد اهللا، محمــد بــن إدريــس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الــسائب بــن عبيــد بــن عبــد يزيــد بــن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب، ويلتقي مع رسول اهللا صـّلى اهللا عليـه وسـلم 
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، وهـو أحـد األئمـة األربعـة عنـد أهـل " افع ش" في جده عبد المطلب، وقد ُنسب اإلمام إلى جّده الثالث 
  .السنة

هــ، وُحمـل منهـا إلـى مكـة، وهـو ابـن سـنتين، وزار بغـداد مـرتين، 150ولد اإلمام في فلسطين سـنة 
وقصد مصر، وتوفي فيها، وكان في ابتداء أمره يطلب الشعر واألدب، وأيـام العـرب، ولـزم قبيلـة هـذيل 

ا، وكانــت أفـصح العــرب، وقــد مالــت نفـس الــشافعي إلــى الــشعر فـي الباديــة يــتعلم كالمهـا، ويأخــذ طبعهــ
منــذ صــغره، وجمــع فــي أول حياتــه شــعر الهــذليين، كمــا روى شــعر الــشنفرى، وقــد تعــددت مجموعــات 
الدواوين الخاصة بشعره قديما، وحديثا، ومن هذا الـشعر مـا يـصّح نـسبته إليـه، ومنـه مـا ال يـصّح، وقـد 

، مـع رقـي الفكـر، وغـزارة العاطفـة، فقـد حفـظ عيـون الـشعر ووعاهـا؛ اتسم شعره بسهولة اللفظ، وعذوبتـه
ممــا ســـاهم كثيـــرا فــي قـــوة شـــاعريته، وقــد كـــان شـــعره يمثــل مقطوعـــات قـــصيرة رّكــز فيهـــا علـــى معـــاني 

  .الحكمة، والزهد، والتعبير عن التجارب الذاتية، والعامة 

ألم، و المــــسند، والرســــالة، ا: وقــــد تــــرك اإلمــــام الــــشافعي العديــــد مــــن المؤلفــــات، لعــــّل مــــن أهمهــــا
  .وديوان شعر, واختالف الحديث، وأدب القاضي، وفضائل قريش، والسنن

توّفي اإلمام وقت صالة العشاء ليلة الجمعة بعد أن صّلى المغرب، وُدفن بعد صـالة العـصر يـوم 
، وطبقـات الـشافعية الكبـرى 163:4وفيـات األعيـان (هــ، وقبـره فـي مـصر 204 رجب سنة 30الجمعة 
  ) .247-246:1، ومناقب الشافعي 26-22، وآداب الشافعي ومناقبه  26:6، واألعالم  192:1

  تمهيد

  : مفهوم الجملة الظرفية-
) هــ377ت (عنـد النحـاة هـو أبـو علـي الفارسـي ) الجملـة الظرفيـة(لعّل أول من اسـتخدم مـصطلح 

وأمـا الجملـة : "  وذلـك فـي قولـه,فعليـة، واسـمية، وشـرطية، وظرفيـة: حين قّسم الجملـة إلـى أربعـة أنـواع
أن تكـون : أن تكون جملة مركبة من فعل وفاعـل، والثـاني: التي تكون خبرًا فعلى أربعة أضرب، األول

زيد : كقولنا: أن تكون ظرفًا، فاألول: أن تكون شرطًا و جزاء، والرابع: مركبة من ابتداء وخبر، والثالث
 الزمـان، وظـرف مـن المكـان، وظـروف المكـان تكـون ظـرف مـن: الظرف على ضربين: والرابع, ...قام

البيـع فـي الـسوق، والـصالة : أخبارًا عن األحداث، واألشخاص، مثال كونها أخبارًا عـن األحـداث، قولنـا
ـــا ظـــروف الزمـــان فتكـــون أخبـــارًا عـــن األحـــداث دون " ...فـــي المـــسجد، والـــركض فـــي الميـــدان ، فأّم

  ).96 -92اإليضاح " ( ... الساعة الخروج غدًا، والرحيل: األشخاص، وذلك نحو

والجملـة :" فـي قولـه) هــ538ت (وتبعه في هذه القسمة بعد قرنين من الزمان جـار اهللا الزمخـشري 
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زيـد ذهـب أخـوه، وعمـرو أبـوه منطلـق، : فعليـة، واسـمية، وشـرطية، وظرفيـة، وذلـك: على أربعـة أضـرب
   ).44المفصل " ( وبكر إن تعطه يشكرك، وخالد في الدار

حـين اعتبرهـا قـسمة لفظيـة، ورّد هـذا التقـسيم الربـاعي ) هـ643ت (قّر له هذه التبعية ابن يعيش وأ
ــم أنــه قــسم : " إلــى الثنــائي بقولــه ــة إلــى أربعــة أقــسام–الزمخــشري :  أي–واعل فعليــة، واســمية، :  الجمل

" لية، واسميةفع: وشرطية، وظرفية، وهذه قسمة أبي علّي، وهي قسمة لفظية، وهي في الحقيقة ضربان
   ).229: 1شرح المفصل ( 

وٕانمــا : والجملــة علــى أربعــة أضــرب، قــال: قولــه : " بقولــه) هـــ646ت (وكــذلك فعــل ابــن الحاجــب 
 فـالمجردة عـن الــشرط، - الزمخـشري-هـي علـى ضـربين كمـا تقـدم فـي أول الكتـاب، ولكنـه قـّسم الفعليـة

اإليضاح " (والمتضمنة للظرف سّماها ظرفية والجزاء سّماها فعلية، والمتضمنة للشرط سّماها شرطية، 
  ).188 -187: 1في شرح المفصل 

، والـذي تمّيـز )الجملـة الظرفيـة ( مـستخدمًا مـصطلح ) هــ 761ت( ثم يأتي ابن هشام األنـصاري 
 بــإفراده بابــًا خاّصــًا لهــذا النــوع مــن الجمــل إيمانــًا منــه بأنــه نــوع -والزمخــشري ,  الفارســي-عــن ســابَقْيِه 

، "انقـسام الجملـة إلـى اسـمية، وفعليـة، وظرفيـة " بذاته يتضمن تركيبًا مختلفـًا، حيـث عنـون لـه بــمستقل 
   ).433: 2مغني اللبيب " ( أعندك زيٌد، وأفي الدار زيد " ومثل للظرفية بـ

, وعلــى الــرغم مــن وحــدة المــصطلح بيــنهم فــإّن بيــنهم فــي تحديــد مفهومــه بونــًا شاســعًا؛ فالفارســي
ددان الجملـة الظرفيـة مـن خـالل نماذجهـا اللغويـة ببقيـة النمـاذج الـواردة للجملـة العربيـة، والزمخشري يحـ

فهمـــا يقـــّران أن لهـــذا النـــوع خـــصائص تتميـــز بهـــا عـــن ســـائر الجمـــل، بينمـــا ابـــن هـــشام لـــم يهـــتم بتلـــك 
أعنــدك زيــد؟ فــيمكن أن يكــون مــن قبيــل الظرفيــة : الخــصائص بقــدر اهتمامــه باألســس المذهبيــة، فنحــو

فـاعًال بمتعلـق الظـرف، ) زيـد ( فاعًال للظرف نفسه، ومن قبيل الفعلية عنـد اعتبـار) زيد ( اعتبار عند 
  .واسمية عند اعتبار الظرف خبراً 

يقول , فالنموذج اللغوي واحد، وخصائصه واحدة، والخالف كله يرتّد إلى اعتبارات التوجيه فحسب
، ...تقـــدير، أو الخـــتالف النحـــويين، ولـــذلك أمثلـــةالحتمالـــه االســـمية والفعليـــة الخـــتالل ال: " ابـــن هـــشام

فإّنا إْن قدرنا المرفوع مبتدأ أو مرفوعـًا بمبتـدأ محـذوف " أفي الدار زيٌد، وأعندك عمرو : " نحو: والثاني
كائن أو مستقر، فالجملة اسمية خبر ذات في األولى، وذات فاعل مغٍن عن الخبر في الثانيـة، : تقديره

 ،والتراكيــب 435 -434: 2مغنــي اللبيــب " (ســتقرار ففعليــة، أو الظــرف فظرفيــة وٕان قــدرناه فــاعًال با
  ).15اإلسنادية 
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: األول: ومن جهة أخرى فإّن ابن هشام قد اعتمد األساس الذي تقوم عليه الجملـة الظرفيـة شـيئين
  .االعتماد: التصدر، والثاني

، "نــدك زيــد ، وأفــي الــدار زيــد أع: " ويتــضح هــذا مــن األمثلــة التــي ســاقها حــين مثّــَل لهــا، بقولــه
أعنـدك أو :"أو صـدرت بظـرف معتمـد علـى مـا سـيأتي نحـو: " بقولـه) هــ972ت(ويوضح هـذا الفـاكهي 

بينمـا أبـو , )66شـرح كتـاب الحـدود " (، فظرفيـة كـذلك، نـسبت إلـى الظـرف؛ لتـصدرها بـه"في الدار زيد
  . من خالل األمثلة التي ساقاهاويتضح هذا, علي الفارسّي، والزمخشرّي لم يعتمدا هذين الشرطين

والجملــة االســمية فــإّن للجملــة الظرفيــة , وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك تــشابهًا بــين الجملتــين الظرفيــة
  .مقومات، وخصائص تجعلها نوعًا مستقًال بذاته، كما يدفع إلى اإلقرار بهذا النوع مستقالً 

  : الخصائص التركيبية للجملة الظرفية-
  : خصائص تركيبية تميزها عن الجمل األخرى، منهاإّن للجملة الظرفية

الجملة الظرفية تختلف عن الجملة االسمية بعدم التطابق العددي، والنوعي بين : عدم التطابق - 1
 .المسند، والمسند إليه

وتختلف عن سائر الجمل , وهي تتشابه بهذه الخاصية مع االسمية, أي قبولها النواسخ: التقييد - 2
 .األخرى

فالجملة الظرفية ال تقبل االمتداد، فعناصر االمتداد فيها بسيطة يمكن حصرها : يببساطة الترك - 3
 .بالوصف، واإلضافة، والتبعية، وبهذا تخالف الجملة االسمية

فالمسند والمسند إليه ال يعتريهما اللبس، فيمكن تحديدهما ببساطة، على : وضوح تحديد ركنيها - 4
 ).79 -76التراكيب اإلسنادية ( ركنيها عكس الجملة االسمية التي قد يعتري اللبس

  : مكونات الجملة الظرفية-
  .المبتدأ، والخبر:  تتكون الجملة الظرفية من ركنين أساسيين، هما

: المبتدأ في الجملة الظرفية هو المبتدأ نفسه في الجملة االسمية يحمل األحكام نفسها:  المبتدأ- أوًال 
لداللة، واإلسناد إليه، بيد أن المبتدأ في الظرفية ال يكون إال االسمية، واإلفراد، والرفع، وتعيين ا

 ،وشرح جمل الزجاجي البن 85:1األصول في النحو (صريحًا، فال يأتي مصدرًا مؤوًال 
 96:1 ،وشرح األشموني 184:1 ،وأوضح المسالك 1079:3 ،وارتشاف الضرب 343:1عصفور

  ).308:1،وهمع الهوامع 

إّما : خبر فيها فمختلف عن الخبر في الجملة االسمية؛ إذ يكون على صورتينأّما ال:  الخبر–ثانيًا 
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وما أطلق عليه الكسائي , عند النحاة" شبه الجملة " أن يكون ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا، وهو ما يعرف بـ
مام ، ويشترط فيه ت)64جالس ثعلب م، و  2: 1معاني القرآن للفراء " (المحل " ، والفراء بـ"الصفة " بـ

إذا وقع الظرف، أو الجار والمجرور خبرًا : " الفائدة، بحيث يحسن السكوت عليه، يقول السيوطي
ما ال يفهم بمجرد : زيد أمامك، وزيد في الدار، بخالف الناقص، وهو: فشرطه أن يكون تامًا، نحو 

راغب فيك، واثق بك، و : زيٌد بك، أو فيك، أو عنك؛ أي: ذكره، وذكر معموله ما يتعلق به، نحو 
: 3 ،وارتشاف الضرب 321 -320: 1همع الهوامع " (ومعرض عنك، فال يقع خبرًا؛ إذ ال فائدة فيه

  ).206: 1 ،وشرح التصريح 1121

  :   تعريف الجملة الظرفية -
" ؛ ألن مصطلح"شبة الجملة " بدًال من مصطلح " الجملة الظرفية " لقد استخدم الباحث مصطلح 

؛ إذ تــأتي فـي أكثــر مــن موقـع كــأن تــأتي "الظــرف " ّم، وأشــمل مــن مـصطلح مــصطلح أعـ" شـبه الجملــة
شــبه " فــي الــدار " جملــة ظرفيــة، و" زيــد فــي الــدار " خبــرًا، أو صــفة، أو حــاًال، أو غيــر ذلــك، فجملــة 

" الظرفيــة " جملـة؛ فالجملـة الظرفيـة هـي التــي يكـون فيهـا خبـر المبتـدأ شــبه جملـة، فاسـتخدام مـصطلح 
، وهـــو يطلـــق علـــى الظـــرف، والجـــار والمجـــرور؛ لوجـــود خـــصائص "شـــبه الجملـــة " ن أكثـــر تحديـــدًا مـــ

وتحــدثوا عنهــا، ولعـّل منهــا ظــاهرة , مـشتركة تجمــع بينهمـا، وقــد أدرك النحــاة هـذه الخــصائص المـشتركة
مررت بمـن سـواءك : ، ويدلك على أن سواءك وكزيد بمنزلة الظروف، أنك تقول"التوسع، يقول سيبويه 

، وٕان )409: 1الكتــاب " (والــذي فيهــا , ك، والــذي كزيــد، فحــُسَن هــذا كحــسن مــن فيهــاوعلــى مــن ســواءَ 
ــًا، أو جــارًا ومجــروراً : " أطلــق الــبعض عليهمــا مــصطلح الظــرف صــراحة، يقــول الرضــي ــم , أي ظرف ول

شــرح الرضــي علــى " (يــذكره لجريانــه مجــراه فــي جميــع أحكامــه حتــى ســّمى بعــضهم ظرفــًا اصــطالحًا 
  .)243: 1الكافية 

، يقـول "زيـد عنـدك" بمعنى " زيد في الدار " كما أّن الجار والمجرور معًا يحمالن معنى الظرف فـ
,  أو فـي الـدار إلكرامــك, زيـد عنـدك: الظـرف، والجـار والمجـرور، نحــو قولـك: ويعنـي بمعنـاه: " الرضـي

  .)261: 4شرح الرضي على الكافية " (يعّدي الظرف إلى إكرامك " إكرامك " فالالم في 

  :ولعل من أهم الخصائص المشتركة بينهما
 .وغيرهما, جواز الفصل بهما بين المتالزمين - 1
 .جواز تعددهما في الجملة - 2
 .جواز حذفهما - 3
 .جواز تقدمهما على عاملهما ، وتأخرهما - 4
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 .وجوب تعلقهما - 5
 ).69 -68شبه الجملة (عدم صياغة اسم المفعول من الالزم إال بهما   - 6

  :  العامل في الظرف-
  :ومجملها في ثالثة أقوال, ف النحاة في عامل الظرف واختل

 .العامل هو الظرف نفسه وحده -1

 .العامل هو الظرف مع متعلقهما المحذوف -2

) أو فعل, اسم(واختلفوا في تقدير المحذوف هل هو , الخبر هو المتعلق المحذوف وحده -3
 – 313: 1وشرح التسهيل ، 347: 1 ،وشرح جمل الزجاجي 32 -31: 1شرح المفصل (

 .)206: 1 ،وشرح التصريح 318

  .مرات) 105: ( وقد جاءت الجملة الظرفية في ديوان اإلمام الشافعي

  المبحث األول

   الجملة الظرفية المطلقة
، أو )الجملــة األصــلية(بــديًال لمــا يعــرف عنــد النحــاة بـــ) الجملــة الظرفيــة المطلقــة(اصــطلح الباحــث 

، والجملـة المطلقــة هـي التـي ال تقيـد بناســخ سـواء عمـل هــذا ؛ فـاإلطالق مقابــل للتقييـد)غيـر المنـسوخة(
تعــّد أصــلية؛ ألّنهــا غيــر منــسوخة؛ " إّنمــا محمــد نــاجح " الناســخ، أم لــم يعمــل، فبــالنظر إلــى مثــل جملــة 

إعرابـًا، ولكنهـا تعـّد مقيـدة؛ لتقّيـد معناهـا بالتوكيـد الحاصـل : الزائـدة شـكًال؛ أي) مـا(لكّف عمل الناسخ بــ
تعــد غيــر منــسوخة، ولكنهــا مقيــدة " محمــد كــان بطــٌل : " كــذلك األمــر فــي قولــك فــي نحــو، و )إنّ (مــن 

عــدم تقيــد : الزائــدة، وهــو بطولتــه فــي الــزمن الماضــي، فــاإلطالق معنــاه) كــان(بــالمعنى الــذي أحدثتــه 
علـي أبـو المكـارم / هذا اصطالح الدكتور(الجملة بالمعنى الذي أحدثه الناسخ سواء عمل، أم لم يعمل 

  ).    15الجملة االسمية : كتابهفي 

ويالحـــظ ممـــا ســـبق أّن الجملـــة , مـــرة ) 84: ( وقـــد جـــاءت الجملـــة الظرفيـــة المطلقـــة فـــي الـــديوان
  :الظرفية تنقسم إلى قسمين

  . الخبر فيها ظرف:األول

  . الخبر فيها جار ومجرور:الثاني
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  :الجملة الظرفية  ذات الخبر الظرف: القسم األول
والظــرف : "ظــرف الزمــان، وظــرف المكــان، يقــول ابــن يعــيش: سمين، أيــضاً وينقــسم الظــرف إلــى قــ

ظـرف مـن الزمـان، وظـرف مـن المكـان، وحقيقـة الظـرف مـا كـان وعـاء، وسـّمي الزمـان، : على ضربين
زيــٌد خلفــك، : والمكــان ظروفــًا؛ لوقــوع الحــوادث فيهمــا، وقــد يقــع الظــرف خبــرًا عــن المبتــدأ، نحــو قولــك

   ).230: 1المفصل شرح " (والقتاُل اليوَم 
  

 : ظرف الزمان -1

الــّسفُر اليــوَم، والــصوُم غــدًا، وال يخبــر بــه عــن : ويخبــر بظــرف الزمــان عــن أســماء المعــاني، نحــو
ــٌد اليــوَم : " أســماء الــذوات، نحــو نحــن فــي شــهر : "إال إن كــان المبتــدأ عامــًا، والخبــر خاصــًا، نحــو" زي

 :ان ال يجوز اإلخبار به عن اسم عين، فال يقـالالمشهور أن ظرف الزم: " ، يقول السيوطي"رمضان 
وأن مـا ورد مـن ذلـك مـؤول علـى ، "ي فـ" ـ بـأو مجـروراً ، سواء جئت به منصوباً , لعدم الفائدة؛ زيد اليوم

،  طلوعـه:أي؛ "الليلـة الهـالل " و، شـرب خمـر: أي؛ "وغـدا أمـر، اليوم خمـر : "مكقوله؛ حذف مضاف
: 1همــع الهوامــع " ( المعنــى، ثــم إن كــان واقعــًا فــي جميعــه ويجــوز اإلخبــار بظــرف الزمــان عــن اســم

  :؛ حيث قال)168:1شرح ابن عقيل (وقد ذكر هذا ابن مالك في ألفيته  ,)322

ــــــــــــــــونُ  َوال ــــــــــــــــمُ  َيُك ــــــــــــــــانٍ  اْس ــــــــــــــــَرا َزَم   َخَب
      

  اْخِبرَ َفـــــــــــــــــأَ  ُيِفـــــــــــــــــدْ  َوإِنْ  ُجثـــــــــــــــــةٍ  َعــــــــــــــــنْ   
  

    

 الخبــر الظــرف اإلفــادة كمــا ســبق، فلّمــا وعّلــة عــدم اإلخبــار بظــرف الزمــان أّن النحــاة اشــترطوا فــي
كان أمر الزمان مع اسم الذات ال يحـصل فائـدة يحـسن الـسكوت عليهـا لـم يـصح اإلخبـار بالزمـان عـن 
الذات إال إْن أفاد فائدة على الوجه المعتبر كالمًا، أّما اسم المعنى فكأنه حركات، وأفعال غير مـستمرة 

ي زمــان بعينــه، إضــافة أن أســماء المعنــى تفيــد معنــى مفيــدًا تقــع أو ال تقــع، وٕان وقعــت فإنهــا تكــون فــ
للسامع يحسن السكوت عليه من ِقبل المتكلم؛ فلذلك أقر النحاة اإلخبار بالزمان عن المعاني دون قيـد، 

ــــة 331-330: 1شــــرح المفــــصل (أو شــــروط  ــــى الكافي  ،وشــــرح 249-248: 1 ،وشــــرح الرضــــي عل
  ).203: 1 ،وأوضح المسالك 1125 -1123 :3 الضرب ف، وارتشا321 -319: 1التسهيل 

  ):37ديوانه] (من المتقارب[ مّرتين في قوله هوقد جاء الخبر ظرف زمان في ديوان

ـــــــــكَ َمـــــــــَع الَهـــــــــم ُيـــــــــْسَرانِ  ْن َعَلْي َهـــــــــو   
      

  َفــــــــــــال الَهــــــــــــم ُيْجــــــــــــِدي َوال االْكِتَئــــــــــــابْ   
  

لُيـسر حـين يحـّل الهـم باإلنـسان، فـي الخبـر المـصاحبة الزمانيـة، والمكانيـة ل) مـع(فقد أفـاد الظـرف 
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  ): 41ديوانه ] (من الطويل[نكرة مثنى؛ إلفادة السعة في الُيسر، وفي قوله ) يسران(وقد جاء المبتدأ 

ـــــــَل َمـــــــِشْيِبهِ           َوِعـــــــزُة ُعْمـــــــِر اْلَمـــــــْرِء َقْب
      

ــــــــــَولى َشــــــــــَهاُبَها   ــــــــــْت َنْفــــــــــٌس َت   َوَقــــــــــْد َفِنَي
  

؛ ألنـه محـور الحـديث، واسـتخدم )عمر المـرء ( ، مضافًا إلى المعرفة مقدماً ) عزة(فقد جاء المبتدأ 
؛ لتعيينـه للـسامع، وتحديـده فـي فتـرة زمنيـة محـدودة، وهـي فتـرة )مشيبه(مضافًا إلى المعرفة ) قبل(الخبر

  .الشباب، فهو يدعو إلى استثمار هذه الحقبة من العمر بما ينفع

 :ظرف المكان -2

وأسـماء المعـاني علـى اإلطـالق دون قيـد، أو ,  بـه عـن أسـماء الـذواتأّما ظرف المكان فإنـه يخبـر
: اسـم المكـان يخبـر بـه عـن الجثـة، نحـو: " رجـٌل أماَمـك ، والخيـُر خلَفـك، يقـول المـرادي: " شرط، نحو

شـــرح الرضـــي علـــى و  ،480: 1توضـــيح المقاصـــد " (العلـــُم أماَمـــك : زيـــٌد أماَمـــك، وعـــن المعنـــى، نحـــو
  ).191: 1األشموني  ،وشرح 250: 1الكافية 

مــرات، علــى  ) 9( وقــد جــاءت الجملــة الظرفيــة المطلقــة ذات الخبــر ظــرف المكــان فــي الــديوان 
  :األنماط اآلتية

، والخبر ظرف مكان مضاف إلى ضمير المخاطب، )أل ( المبتدأ مضاف إلى معّرف بـ :النمط األول
  ):184 ديوانه] (من السريع[وقد ورد في الديوان مرة واحدة، في قوله 

ــــــــــٍت          ــــــــــى َفاِئ ــــــــــي الــــــــــدْنَيا َعَل ــــــــــْأَس ِف ال َت
      

ـــــــــــــــةْ    ـــــــــــــــَدَك اِإلْســـــــــــــــالُم َوالَعاِفَي   َوِعْن
  

يفيـــد المالزمـــة المكانيـــة، والحـــضور الحـــسّي، كأنـــه أراد أن يبلـــغ المخاطـــب بعـــدم ) عنـــد(فـــالظرف 
ــدنيا، فقــد عوضــه اهللا تعــالى عــن ذلــك بــضعفين لــذي ينفعــه فــي اإلســالم ا: اليــأس علــى مــا فاتــه فــي ال

جــوازًا؛ إلثبــات المبتــدأ لــه، وخاصــة عنــد ) عنــدك(آخرتــه، والعافيــة التــي تنفعــه فــي الــدنيا، وقــدم الخبــر 
؛ كأنه يزّف له بشارة بأن عوضه اهللا عّما )اإلسالم ، والعافية(وأّخر المبتدأ , إضافته لضمير المخاطب

صرهما فيـه، وكأنـه عنـده مـا لـيس عنـد فاته بضعفين، فهو بـذلك يركـز األمـر علـى مـا عنـده، وكأنـه يحـ
  .  غيره منهما

المبتدأ مضاف إلى معرفة، والخبر ظرف مكان مضاف إلى ضمير، وقد ورد في : والنمط الثاني
  ): 63ديوانه ] (من الكامل[مرات، منه قوله ) 4(الديوان 

      َوُدرهُ  اْلَقـــــــــــِريضِ  َيَواِقيـــــــــــتُ  عْنـــــــــــِدي
      

ـــــــــــــــيّ      َوَتاُجـــــــــــــــهُ  َالماْلَكـــــــــــــــ إْكِليـــــــــــــــلُ  َوَعَل
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فالــشاعر فـــي هـــذا المقـــام يغـــري نفــسه بمـــا عنـــده مـــن ملكـــة الــشعر التـــي تـــشبه فـــي الـــشطر األول 
الياقوت، واألحجار الكريمة، وفي الـشطر الثـاني تـشبه روض الربـا، وأزهـاره، ورّقـة ديباجـه، وقـد أفـادت 

مه، وكأنه بذلك قصر هذه إلى ياء المتكلم ملكيته للشعر، وخاصة حين قد) عند (فإضافة الخبر الظر 
؛ لـيعلن التحـدي لخـصومه الـشعراء بمـا )يـاء المـتكلم(الملكـة علـى نفـسه، وقـد جـاء مـضافًا إلـى المعرفـة 

  ): من الديوان154 ، 128: ينظر الصفحتان (،و) 122ديوانه ] (من الكامل[برعوا فيه، ومنه قوله 

ــــــى ُســــــَعاَد  ــــــَف اْلُوُصــــــوُل ِإَل ــــــا       َكْي َوُدوَنَه
      

ـــــــــــالِ    ـــــــــــُل اْلِجَب ـــــــــــوفٌ ِقَل ـــــــــــن ُحُت    َوُدوَنُه
  

معنــى الظرفيــة المكانيــة التــي تــدل علــى تقــصير الغايــة، وهــي فــي معناهــا ) دون(يعطــي الظــرف 
نقـــيض للفوقيـــة، وكأنـــه أراد أن الوصـــول لهـــا مـــستحيل؛ إذ قبـــل الرقـــي لمكانهـــا صـــعود الجبـــال، وقبلهـــا 

  .الحتوف والمنايا
  

 إلى نكرة، والخبر ظرف مكان مضاف إلى ضمير الغائب، وقد ورد في المبتدأ مضاف: والنمط الثالث
  ): 114ديوانه ] (من الطويل[الديوان مرة واحدة في قوله 

        َوَخْلَفــــــــهُ  الظلُــــــــومُ  َيْنُجــــــــو أنْ  َوَحــــــــْسُبكَ 
      

  ُرُكـــــــــوعِ  ِقـــــــــِسي  ِمـــــــــنْ  ُدَعـــــــــاءٍ  ِســـــــــَهامُ   
  

، وكأنـه أراد بـذلك الداللـة علـى )أمـام(ضـّد ، وهـو )خلـف(فقد استخدم الشاعر الخبر ظـرف مكـان 
المالحقة والمطاردة؛ فالظالم لن يفلت بفعلته من سهام الـدعاء التـي تالحقـه، وتطـارده حـين تنطلـق مـن 
الراكعين الساهرين الباكين، وهذا ترشيح لمعنى االستعارة، فقد شبه الداعين يرمون بالدعاء حـال كـونهم 

قسي يتحكمون بها، وهم يبحثون على ركبهم يطلقـون الـسهام مـن القـسي ركوعًا بحال الرماة يمسكون بال
ســهام (علــى العــدو مــن الخلــف تالحقــه ســهام دعــاء الــراكعين الــداعين علــى الظلــوم، وقــد تــأخر المبتــدأ 

  .  جوازًا؛ لصالحية تقدمه، وتأخره ؛ لكونه نكرة مضافًا إلى نكرة) دعاء
  

 ) 3( رف مكان مضاف إلى ضمير، وقد ورد في الديوان المبتدأ نكرة ، والخبر ظ: والنمط الرابع
  ):39ديوانه ] (من البسيط[مرات، منه قوله 

  َوَبْيـــــــــَنُهم ، َشـــــــــْملٌ  َيْجَمعُهـــــــــمْ  والنـــــــــاُس 
      

ــلِ  فــي   ــْرقٌ  اْلَعْق   اآلَداِب َواْلَحــَسبِ  وفــي َف
  

، وُبعد المنزلة الذي يشعر بالمساحة المكانية) بين(شبه جملة بظرف المكان ) بينهم(جاء الخبر 
نكـرة مـؤخرًا ) فـرق(بين اإلنسان العاِلم، والجاهل، فهو يدعو إلى طلب العلم والمعرفة، وقد جـاء المبتـدأ 

  . وجوبًا؛ إلفادة العموم الذي ُيعّمق الفرق بين منزلتيهما



   دراسة تطبيقية في شعر اإلمام الشافعي–الجملة الظرفية وعوارض تركيبها 
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  ): من الديوان122:  ينظر صفحة( ، و ) 145ديوانه ] (من الطويل[ومنه قوله 

 ِمـــَن اِهللا ِمـــْن ُكـــل َجاِنـــٍب       ٌس َحـــَواَلي ِإيَنـــا
      

  َوُنــــــــوٌر ِمــــــــَن الــــــــرْحَمِن َيْفتَــــــــِرُش الــــــــسَما  
  

إّن أنـــس اهللا : الـــذي يفيــد اإلحاطـــة والــشمول؛ أي) حــواليّ (فقــد اســتخدم الـــشاعر ظــرف المكـــان 
بـــاب التقـــديم نكـــرة موصـــوفة مـــؤخرًا، وهـــو مـــن ) إينـــاس(محـــيط بـــه مـــن كـــّل جانـــب، وقـــد جـــاء المبتـــدأ 

  .الجوازي؛ ألنه المقصود في الكالم، ومحّط االهتمام

  :الجملة الظرفية ذات الخبر الجار والمجرور: القسم الثاني
أجــاز النحــاة وقـــوع أنــواع خاّصـــة مــن حـــروف الجــر، ومجرورهــا طرفـــًا فــي عمليـــة اإلســناد فـــي 

ه التـسمية؛ ألنهـا تجـر الجملة؛ بحيث يجب أن تتوفر فيـه خـصائص معينـة، وسـميت حـروف الجـر بهـذ
ويسميها بعضهم :" ما بعدها من األسماء، ويرى الرضي تسميتها بذلك؛ ألنها تعمل إعراب الجر، يقول

توصلها إليها، ومن هذا سميت : تضيف األفعال إلى األسماء؛ أي: حروف اإلضافة، لهذا المعنى؛ أي
وف الجـر؛ ألنهـا تعمـل إعـراب الجـر، حروف الجر؛ ألنها تجر معناها إليها، واألظهر أنه قيـل لهـا حـر 

شـــرح الرضــي علـــى الكافيـــة " (كمــا ســـميت بعــض الحـــروف حــروف الجـــزم، وبعــضها حـــروف النــصب
261:4.(  

توصله إليه، : ؛ ألنها تضيف الفعل إلى االسم؛ أي)حروف اإلضافة(وقد أطلق عليها الكوفيون 
ي االســم مــن ظرفيــه، وغيرهــا ؛ ألنهــا تحــدث صــفة فـ)حـروف الــصفات(وتربطـه بــه، وأســماها بعــضهم بـــ

: 2 ،وهمــع الهوامــع 630: 1 ،وشــرح التــصريح 454: 4 ،وشــرح المفــصل 2: 1معــاني القــرآن للفــراء (
331  .(  

ويخلــص الباحــث مّمــا ســبق أن الجــار والمجــرور ال يقــع مــسندًا فــي الجملــة إال بــشرطين يجــب 
  .ملةحروف معينة، وهي العا: اإلفادة، والثاني: األول: توافرهما معاً 

  :  أنماطها-
ــة الظرفيــة المطلقــة ذات الخبــر الجــار والمجــرور فــي ديــوان اإلمــام الــشافعي : وقــد جــاءت الجمل

  :مرة، وذلك على النحو اآلتي) 73(

  ): 44ديوانه ] (من الطويل[المبتدأ ضمير، وقد ورد في الديوان مرة واحدة، في قوله : النمط األول

ـــــــــا ـــــــــهِ  فـــــــــي َوْهـــــــــوَ  قليـــــــــلٍ  َفَعم         َغَفالِت
      

ـــــــــتْ    ـــــــــاتِ  ُصـــــــــروفُ  َأَناَخ   ِبباِبـــــــــهِ  الحاِدَث
  

بــصيغة المفــرد الغائــب الــذي يفيــد تخــصيص الحــديث عــن الظــالم ال ) هــو(فقــد اســتخدم المبتــدأ 
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الذي يفيد الظرفية المكانية المجازية، وكأنـه ) في(بواسطة حرف الجر ) في غفالته(غيره، وجاء الخبر 
دنيا مـن ظــالم تكّبــر، وتجبــر، وبغــى، وبينمـا هــو فــي غفالتــه إذا بــصروف كــم فــي هــذه الــ: أراد أن يقـول

  .الدهر، ومصائبه تحيط ببيته، وتحّل عند بابه

  ): 156ديوانه ] (من الطويل[المبتدأ َعَلٌم ، وقد ورد في الديوان مرتين، في قوله : والنمط الثاني

ــــــــْنُهم ــــــــيٍء َداوُد ِم ــــــــو َط ــــــــْسَعٌر        َأُخ  َوِم
      

   َوالُعَريــــــُب ْبــــــُن َأْدَهَمــــــاُهْم ُوَهْيــــــبٌ َوِمــــــنْ   
  

التــي تفيــد ) مــن(وجــاء مجــرورًا بـــ , متقــدمًا جــوازًا؛ ألنــه محــور االهتمــام) مــنهم(حيــث وقــع الخبــر 
التبعيض، وكأنه يذكر نماذَج ألهل التقوى، والبّر الذين يجب أن نسير على نهجهم في الحياة؛ لتصبح 

  .   حياة بشر، ال حياة حيوانات

   ):39ديوانه ] (من البسيط[مّرات، منه قوله  ) 8( ، وقد ورد في الديوان )أل(المبتدأ معّرف بـ: لنمط الثالثوا

ــــــــ يــــــــزِ رِ بْ اإلِ  الــــــــذهبِ  مــــــــا كمثــــــــلِ          هُ كُ رِ شْ ُي
      

ــــهِ  فــــي   ْفرُ  َلْوِن ــــِضيلُ  ، الــــص   ِللــــذَهبِ  والتْف
  

 للــتخلض مــن العمــوم، والــشمول، وجــاء الخبــر مقــدمًا؛) أل(معرفــًا بـــ) التفــضيل(فقــد جــاء المبتــدأ 
مقترنـًا بـالالم التـي تفيـد االسـتحقاق، وهـي التـي تقـع بـين المعنـى والـذات، وأّخـره جـوازًا؛ لجعـل ) للـذهب(

التفـضيل سـمة مالزمـة ال تنفـك عــن الـذهب دون المعـادن األخـرى، فهــو يـرى أن النـاس معـادن، فــّضل 
ـــى بعـــض، واألفـــضلية للعـــالم ـــل[وفـــي قولـــه .  علـــى الجاهـــلاهللا بعـــضهم عل ، )48ديوانـــه ] (مـــن الطوي

  ): من الديوان161 ، 145 ، 139 ، 134 ، 116: ينظر الصفحات(و

ــــــَذاَوَمــــــا  ــــــدْهُر ِإال َهَك ــــــُه      ال  َفاْصــــــَطِبْر َل
      

  َرِزّيـــــــــــــــُة َمـــــــــــــــاٍل َأْو فُـــــــــــــــَراُق َحِبْيـــــــــــــــبِ   
  

مجــرورًا بالكــاف ) هكـذا( ووقـع الخبــر مقــدمًا وجوبـًا؛ للحــصر،) أل(معرفــًا بــ) الـدهر(جـاء المبتــدأ 
  .  التي تفيد التشبيه؛ فهو يرى أن الدهر مختّص بالمصائب، وفراق األحبة

  ):183ديوانه ] (من الوافر[المبتدأ اسم إشارة، وقد ورد في الديوان مرة واحدة في قوله : والنمط الرابع
  

  

  

       اذَ َهـــــــــــــــ مُ وْ ـــــــــــــــــقَ  اَيـــــــــــــــ وازُ اوَ ـــــــــــــــــجَ تَ  الُ َقـــــــــــــــيُ 
  

   الراِفــــــــــــــضيةْ  َحــــــــــــــِديثِ  ِمــــــــــــــنْ  َذاَفَهــــــــــــــ
  
  

) مـن حـديث الرافـضية(اسـم إشـارة للداللـة علـى قُـرب الحـدث منـه، وجـاء الخبـر ) هذا(جاء المبتدأ 
ال أرى عيبًا في حّب آل البيـت؛ : الذي يفيد التبعيض، وكأنه قال) من(شبه جملة بواسطة حرف الجر 

مـضمار ينفـي اتهامـه بأنـه رافـضي؛ ألن حبـه لمحمـد، ألنه ليس كّل من أحبهم رافضّي، فهو في هـذا ال
  .وآله ال يجعله رافضياً 



   دراسة تطبيقية في شعر اإلمام الشافعي–الجملة الظرفية وعوارض تركيبها 

  )103(  1  العدد، 15، المجلد 2013غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
  

 من[مرات، ومنها ما في قوله  ) 3(  المبتدأ اسم موصول، وقد ورد في الديوان :والنمط الخامس
  : )38ديوانه (] المتقارب

ــــــــــــًا َفَمــــــــــــا  ِفيــــــــــــِه َمــــــــــــْن                َوَأْقِلــــــــــــْل ِعَتاَب
      

ــــــــــــــبُ    ــــــــــــــْيَن يَ ُيَعاَت ــــــــــــــابْ  ِح   ِحــــــــــــــق الِعَت
  

)  َمنْ (الذي يفيد التضمين، وجاء المبتدأ ) في(شبه جملة مقترنة بحرف الجر ) فيه(فقد وقع الخبر 
اســـمًا موصـــوًال للعاقـــل الـــذي يـــدّل علـــى المـــشترك اللفظـــي بـــين المـــذكر، والمؤنـــث، والمفـــرد، والمثنـــى، 

 129: صــفحة (،و ) 38ديوانــه ] (ربمــن المتقــا[والجمــع، وقــدم الخبــر؛ ألنــه المقــصود بــالنفي، وقولــه 
  ):من الديوان

ــــــــــُرب َكــــــــــالٍم َيُمــــــــــص الَحــــــــــَشا          َف
      

ـــْسَتَطابْ    ـــا ُي ـــزَاِح َم ـــَن اْلِم ـــِه ِم   َوِفي
  

الـــذي ُيعطـــي معنـــى الظرفيـــة ) فـــي(شـــبه الجملـــة بواســـطة حـــرف الجـــر ) فيـــه(فقـــد جـــاء الخبـــر 
لعاقـل مـن الموصـوالت العامـة المـشتركة، فـالكالم فيـه اسـمًا موصـوًال لغيـر ا) ما(المكانية، وجاء المبتدأ 

  .دعوى أدبية عامة؛ الختيار األلفاظ قبل الحديث

مـــن [ مــّرة ، منـــه قولــه  ) 11(  المبتــدأ مــضاف إلـــى معرفــة، وقــد ورد فـــي الــديوان :والــنمط الـــسادس
  ):53ديوانه ] (البسيط 

ــــــــــــــــاُس  ــــــــــــــــاسِ  َوَداءُ  داءٌ  الن ــــــــــــــــْرُبُهمُ  الن       ُق
      

  المــــــــوداتِ  عُ ْطــــــــقَ  مُ هِ الِ زَ ِتــــــــاعْ  يوِفــــــــ  
  

، ففـي )مـع(في الخبر معنى الظرفية، والمصاحبة، وهـي التـي بمعنـى ) في(فقد أفاد حرف الجر 
البيـــت دعـــوى ســـلوكية فـــي آداب الحيـــاة؛ للموازنـــة فـــي معاملـــة النـــاس، فـــال يثقـــل علـــيهم، وال يعتـــزلهم، 

، 63: وينظــر الــصفحات (،و  ) 38ديوانــه  (]مــن الطويــل[فيــصاحب هــذا قطــع للمــودات، ومنــه قولــه 
  ): من الديوان174، 173، 159، 154 ، 121، 93، 78

    َوالتَقــى بــاْلِعْلمِ  - واللــهِ  – اْلَفتَــى َوَذاتُ 
  

ـــــــــــــــ اذَ إِ  ـــــــــــــــكُ يَ  مْ َل ـــــــــــــــتِ اعْ  ال اوَن ـــــــــــــــذَ لَ  ارَ َب    هِ اِت
  

قة معلومة معروفة، واقتـرن مضافًا إلى المعرفة؛ للداللة على حقي) ذات الفتى(حيث جاء المبتدأ 
إّنـه مـن المعلـوم أن حقيقـة اإلنـسان : الذي يدل على اإللصاق؛ أي" الباء " بحرف الجر " بالعلم"الخبر 

  .مقترنة، وملتصقة بعلمه التنفك عنه، وقدم المبتدأ جوازًا؛ كونه محور الحديث، واألهمية
  



  عماد حسن أبو دية

  1د العد، 15   ، المجلد2013غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -عة األزهرمجلة جام                ) 104(
 

 مّرات ، منه ما ورد في قوله ) 3( ديوان  المبتدأ مضاف إلى نكرة ، وقد ورد في ال:والنمط السابع 
  ) :48ديوانه ] (من الطويل [

ـــــُه          ـــــَذا َفاْصـــــَطِبْر َل ـــــدْهُر ِإال َهَك ـــــا ال َوَم
      

  َرِزّيـــــــــــُة َمـــــــــــاٍل َأْو ُفـــــــــــَراُق َحِبْيـــــــــــِب   
  

 ملـك الـذي يفيـد االمـتالك، وكـأّن المـصائب، والفـراق) الـالم(بحـرف الجـر ) لـه(فقد اقترن الخبـر 
جوازًا ؛ لصالحية تقدمه، وتأخرة؛ كونه مـضافًا إلـى نكـرة، فهـو محـور ) رزية مال(للدهر، وأّخر المبتدأ 
  ): من الديوان128: ينظر صفحة( ،و) 83ديوانه ] (من الطويل[األهمية، ومنه قوله 

ــــِم          ــــِب اْلِعْل ــــي َطَل ْب َعــــِن اَألْوَطــــاِنَ ِف َتَغــــر
      

  َألْســــَفاِر َخْمــــُس َفَواِئــــدِ َفِفــــي اَوَســــاِفْر   
  

الجــارة التــي تفيــد المــصاحبة، وهــذا المعنــى ) فــي(مقــدمًا مقترنــًا بــ) فــي األســفار(حيـث جــاء الخبــر
خمـس (سـافر فيـصاحب األسـفار خمـس فوائـد، وقـّدم الخبـر جـوازًا علـى المبتـدأ : الذي يمثله البيـت؛ أي

  . ؛ ألنه نكرة مضاف إلى نكرة؛ إلفادة الحصر)فوائد

  ):31ديوانه ] (من الوافر[مّرة، منه قوله  ) 41(  المبتدأ نكرة، وقد ورد في الديوان :لنمط الثامنوا

           الليـــــــــــــــــــــــالي ِلَحاِدثـــــــــــــــــــــــة َتْجـــــــــــــــــــــــَزعْ  َوال
      

  اءُ َقــــــــــــبَ  ايَ نْ الــــــــــــد  ثِ وادِ َحــــــــــــلِ  اَمــــــــــــفَ   
  

لــــدنيا بــــالالم التــــي تفيــــد االســــتحقاق، واالختــــصاص، فحــــوادث ا) لحــــوادث الــــدنيا(اقتــــرن الخبــــر 
  . يمصائبها ليست مختصة بالبقاء، ومستحقة له، وقّدم الخبر وجوبًا ؛ ألنه المقصود بالنف

ـــصفحات( ،و) 32ديوانـــه ] (مـــن الـــوافر[ومنـــه قولـــه  ، 74، 67، 48، 47، 42، 41: ينظـــر ال
  ): من الديوان160، 156، 154، 122، 121، 96، 95، 91، 81، 75

          يــــــــــــلٍ خِ بَ  نْ ِمــــــــــــ َة◌َ ماحَ الــــــــــــس  جُ رْ تَــــــــــــ الوَ 
      

ــــــــي َفمــــــــا   ــــــــارِ  ِف ــــــــاءُ  ِللْظمــــــــآنِ  الن   َم
  

؛ إلفـادة الظرفيـة المكانيـة التـي تعنـي أنـه ال مكـان )فـي(بحـرف الجـر ) فـي النـار(فقد اقترن الخبر 
  . وجوبًا؛ ألنه شبه جملة، والمبتدأ نكرة) ماء(للماء في النار، وقّدم الخبر على المبتدأ 

] من مجـزوء الكامـل[مّرات، منه قوله  ) 3( در مؤول، وقد ورد في الديوان المبتدأ مص: والنمط التاسع
  ):45ديوانه (

    تُـــــــــــــــــــــحِ  أنْ  اْلَبِليـــــــــــــــــــــة َوِمــــــــــــــــــــنْ 
      

   ــــــــــــــــــــــــكَ  َوالَ  ب ــــــــــــــــــــــــن ُيِحب ــــــــــــــــــــــــهْ  َم ُتِحب  
  



   دراسة تطبيقية في شعر اإلمام الشافعي–الجملة الظرفية وعوارض تركيبها 

  )105(  1  العدد، 15، المجلد 2013غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
  

 مــن الــبالء أن يحــب إنّ : التــي تفيــد التبعــيض؛ أي) مــن(بحــرف الجــر ) مــن البليــة(اقتــرن الخبــر 
  . اإلنسان من ال يحبه

  ): من الديوان135: ينظر صفحة( ،و) 125ديوانه ] (من الكامل[وقوله 

َفِمــــــــَن اْلَحَماَقــــــــِة َأْن َتــــــــِصيَد َغَزاَلــــــــًة       
      

ـــــــــــــةْ    ـــــــــــــِق َطاِلَق ـــــــــــــْيَن اْلَخالِئ ـــــــــــــا َب   َوتَْتُرَكَه
  

فمـن الحماقـة أن يكتـسب اإلنـسان علمـًا، يـدعو الـشاعر إلـى تقييـد العلـم واألفكـار؛ حتّـى ال تنـسى، 
  . وال يكتبه

  

  :قةعوارض الجملة المطل -

  :  الرتبة- أوالً 
ُيراد بالرتبة أن تخالف عناصر التركيب ترتيبها األصلي، فيتقدم الذي رتبته التأخير، ويتأخر الـذي 

نـى، ويقـسمها النحـاة ، وهي قرينة نحويـة يحكمهـا المع) 233: 2البرهان في علوم القرآن (رتبته التقديم 
رتبة محفوظة، ورتبة غير محفوظة، والفرق بينهما هو الفرق عينـه بـين الواجـب : المحدثون إلى قسمين

  ).226, 91البيان في روائع القرآن (، والجائز 

فتتشابه الجملتان الظرفية، واالسمية في الضوابط العامـة للتقـديم، والتـأخير مـن حيـث الترتيـب بـين 
  :ند إليه، وتتمحور هذه الضوابط في ثالثة محاورالمسند، والمس

  . جواز الترتيب بينهما:والثالثوجوب تقدم الخبر، : والثاني وجوب تقديم المبتدأ، :األول

غيــر أّن هنــاك مــن مواضــع التقــديم، والتــأخير التــي تتعــّرض لهــا الجملــة االســمية ال تخــضع لهــا 
كير، والتباس المبتدأ بالفاعل، وقـد اكتفـى الباحـث بـذكر التساوي في التعريف، والتن: الجملة الظرفية؛ كـ

  : مواضع التقديم والتأخير للجملة الظرفية الواردة في الديوان، وذلك على النحو اآلتي

  :  وجوب تقدم المبتدأ على الخبر-األول 
  :في المواضيع اآلتية, مرة ) 14( وقد جاء المبتدأ متقدمًا وجوبًا على الخبر 

 : لمبتدأ من األسماء التي لها حق الصدارة أن يكون ا-1
ويكـــون ذلـــك إّمـــا بنفـــسه كأســـماء الـــشرط، وأســـماء االســـتفهام، وكـــم الخبريـــة، أو باتـــصاله لمـــا لـــه 

:  الـــشأن، يقـــول الـــسيوطيروأن يكـــون المبتـــدأ ضـــمي, الـــصدارة باإلضـــافة لـــه؛ واالقتـــران بـــالم االبتـــداء
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ــْن يقــم أقــم : أيهــم أفــضل؛ والــشرط، نحــو: فهام، نحــوأن يكــون المبتــدأ الزم الــصدر، كاالســت: الــسابع" َم
: غالُم أيهم أفضل، وغالُم َمْن يقم أقـم معـه، وضـمير الـشأن، نحـو: معه، والمضاف إلى أحدهما، نحو

شرح جمل الزجاجي و , 331: 1همع الهوامع " (لزيد قائم : هو زيٌد منطلق، ومدخول الم االبتداء، نحو
  ).100: 1 شمونيوشرح األ, 299: 1وشرح التسهيل ,259: 1الكافية شرح الرضي على ،و  353: 1

  :مرات ، وذلك على النحو اآلتي ) 8( وقد جاء المبتدأ له الصدارة في الديوان 

 ):44ديوانه ] (من الطويل[كون المبتدأ ضميرًا، وقد ورد في الديوان مرتين في قوله  -أ

ـــــــــا ـــــــــهِ  فـــــــــي َوْهـــــــــوَ  قليـــــــــلٍ  َفَعم        َغَفالِت
      

ـــــــــتْ    ـــــــــاتِ  ُصـــــــــروفُ  َأَناَخ    ِبباِبـــــــــهِ  الحاِدَث
  

  ):128ديوانه ] (من البسيط[وقوله 

ـــ ْمـــتُ  َحْيثمـــا يَمِعـــ يِعْلِم ـــفَ  َيم   يِعـــمَ  وَ ُه
      

ـــــــــلْ قَ    ـــــــــهُ  َعـــــــــاءٌ وِ  يِب   ُصـــــــــْنُدوقِ  كـــــــــَبْطنِ  َل

  

  ):78ديوانه ] (من الطويل[مرات، منه قوله ) 4( كون المبتدأ اسم إشارة، وقد ورد في الديوان -ب

ــــــَرى َأنْ  ّظــــــاً حَ  ُبكَ سْ َحــــــوَ  ــــــغَ  ُت ــــــ رَ ْي        بٍ اذِ َك
      

ــــــوْ قَ وَ    ــــــ كَ ُل ــــــعْ أَ  مْ َل ــــــ اكَ ذَ وَ  مْ َل ــــــجَ الْ  نَ ِم   دِ ْه

  

  ): من الديوان183 ، 174: ينظر الصفحتان(،و) 166ديوانه ] (من البسيط[ومنه قوله 

ــــــــــُشُدُهْم         َفَأْصــــــــــَبُحوا َولــــــــــَساُن الَحــــــــــاِل َيْن
      

َمنْ كَ َهـــــــَذا بـــــــَذا   ـــــــى الـــــــز    َوال َعْتـــــــٌب َعَل

  

ديوانــه ] (مــن الكامــل[الخبريــة ، وقــد ورد فــي الــديوان مــرة واحــدة فــي قولــه ) َكــم( كــون المبتــدأ -ج 
  ): مكرر165

ــــــ مْ َكــــــ ــــــمَ الْ  يِف ــــــ يــــــلِ تِ قَ  نْ ِمــــــ رِ ابِ َق   هِ انِ سَ ِل
      

ــــــــــــــــتْ    ــــــــــــــــلِ  ابُ َهــــــــــــــــتَ  َكاَن   انُ رَ الِقــــــــــــــــ هُ اءَ َق

  

  :أو معنى , ظًا لف) إّال (  كون الخبر محصورًا بـ-2
هـذا " (ومـا النـصر إال بـك يرتجـى: " ويقصد بهذا أن يكون الخبر محصورًا فـي الخبـر، نحـو قولـك

؛ ألّن تقـديم الخبـر يغّيـر المعنـى، ويقلبـه؛ خاصـة إن )109:1المثال من شاهد نحوي، أوضح المـسالك 
ويجــب : " قــول الرضــي؛ ألّن المحــصور هــو المتــأخر، فــإن تقــدم ُعكــس الفهــم، ي)إنمــا(كــان الحــصر بـــ

ما زيد إال قائم، وٕانما زيـد قـائم؛ ألنـك لـو : لفظًا أو معنى، نحو" إال " أيضًا، تأخير الخبر إذا جاء بعد 
 298: 1شرح التسهيل و , 258: 1شرح الرضي على الكافية " (انعكس المعنى " إال " قدمته من غير 
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  ).331: 1الهوامع وهمع , 184: 1شرح ابن عقيل و , 483: 1توضيح المقاصد و ,

فقـط، وخـال مـن الحـصر ب  ) إال(  مـرات بــ) 3(وقد جـاء الخبـر محـصورًا فـي المبتـدأ فـي ديوانـه 
  ):48ديوانه ] (من الطويل[، منه قوله )إّنما(ـ

 َفاْصـــــَطِبْر َلــــــُه        َوَمـــــا الـــــدْهُر ِإّال َهَكـــــَذا
      

  َرِزّيـــــــــــــــُة َمـــــــــــــــاٍل َأْو فُـــــــــــــــَراُق َحِبْيـــــــــــــــبِ   

  

  .من الدراسة) 13(ليله في صفحة وقد تقدم تح

  ): من الديوان145: ينظر صفحة (،و) 116ديوانه ] (من مجزوء الرجز [ وقوله 

   عْ َفــــــــــــــــــــــــــنَ  نْ إِ  يلِمــــــــــــــــــــــــــعِ بِ  يبِ سْ َحــــــــــــــــــــــــــ
      

  عْ َمـــــــــــــالط  يِفـــــــــــــ ّال إِ  الـــــــــــــذل  اَمـــــــــــــ  

  

خـصص كـون الـذل لفظًا؛ألنـه أراد أن ي) إال(مقدمًا وجوبًا؛ لحصر الخبر بــ) الذل(وقد جاء المبتدأ 
الذي يفيد الظرفية المكانية في الخبر؛ لجعل الطمع مكانًا ) في(منبعه الطمع، وقد استخدم حرف الجر 

  .للذلّ 

  :أن يكون المبتدأ دعاء-3
 َوْيــلٌ   {:، وقولــه )ســورة األنعــام مــن 54مــن اآليــة  (}َعَلْيــكَ  َســالمٌ  َقــالَ {: وذلــك نحــو قولــه تعــالى

وقولنــا مّمــا ال يتــضمن معنــى الــدعاء، : " ، ويقــول الرضــي)ســورة المطففــين مــن 1اآليــة  (} ِلْلُمَطفِفــينَ 
: 1شـرح الرضـي علـى الكافيـة " (سالم عليك، وويـل لـك، فـإّن األغلـب تـأخير الخبـر : احتراز عن نحو

، وهــــذا الموضــــع يخــــتّص بالجملــــة  )1105: 3 وارتــــشاف الــــضرب, 237: 1شــــرح المفــــصل و , 261
  ):41ديوانه ] (من الطويل[مرات، منه قوله  ) 4( د جاء في الديوان الظرفية دون االسمية، وق

ــــــوَبى ــــــَنْفسٍ  َفُط ــــــتْ  ل ــــــرَ  ُأْوِلَع ــــــا َقْع   َداِرَه
      

ـــــــــــوابِ  لقـــــــــــةَ غَ مُ      هـــــــــــاحجابُ  مرخـــــــــــىً  األب

  

  ) :من الديوان122: ينظر صفحة (،و) 42ديوانه ] (من الطويل [ وفي قوله 

  َصــــــــــــاِحبي ألَْنَفــــــــــــعَ  َأْســــــــــــَعى َولِكننــــــــــــي
      

ــعَ  وعــارٌ      هُ بُ احِ َصــ اعَ َجــ نْ إِ  انِ عَ بْ الــش  ىَل

  

  : وجوب تقدم الخبر-الثاني 
  :في موضعين فقط، هما: مرة  ) 38( وقد جاء الخبر متقدما على المبتدأ وجوبًا في الديوان 

   : في لبس ظاهرر أن يوقع تأخير الخب-1
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ــى {: وذلــك نحــو قولــه تعــالى ــَصاِرِهمْ  َوَعَل ــمْ َولَ  ِغــَشاَوةٌ  َأْب ســورة  مــن 7مــن اآليــة  ( }َعِظــيمٌ  َعــَذابٌ  ُه
فـي " فــ, فـي الـدار رجـل : أن يوقع تأخيره الخبـر فـي لـبس ظـاهر، نحـو : " ، يقول خالد األزهري)البقرة

مبتـدأ " مـال " خبـر مقـدم، و" عنـدك " مبتدأ مؤخر وجوبًا، وعندك ماٌل، فــ" رجل " خبر مقدم، و" الدار 
وشرح التـسهيل , 322: 1شرح جمل الزجاجي البن عصفور و , 218: 1شرح التصريح " (مؤخر وجوباً 

، وهــــذا الموضــــع تخــــتّص بــــه الجملــــة الظرفيــــة عــــن الجملــــة )1107: 3وارتــــشاف الــــضرب , 301: 1
االســمية؛ ألنــه لــو تقــدم المبتــدأ النكــرة علــى الخبــر لظــن الــسامع أن الظــرف، أو الجــار والمجــرور نعــت 

مـرة،  ) 36: ( طلب النعت؛ لتخصص عمومها، وقـد جـاء هـذا الموضـعللنكرة، وليس خبرًا؛ألن النكرة ت
  ):121ديوانه ] (من الطويل[ومن ذلك قوله 

ـــي ـــاسِ  َفِف ـــَدالٌ  الن   َراحـــةٌ  التـــْركِ  َوفـــي أْب
      

  جفــــا ولــــو للحبيــــب صــــبرٌ  القلــــبِ  وفــــي  

  

ــَدالٌ  النــاسِ  ِفــي: (ورد فــي البيــت ثــالث جمــل ظرفيــة، وهــي  القلــبِ  وفــي( ،)َراحــةٌ  التــْركِ  َوفــي( ،)أْب
؛ للداللـة علـى )فـي(جاء فيها المبتدأ نكرة مؤخرًا؛ للتعميم، وقد اقترن الخبر المقدم بحـرف الجـر ) صبرٌ 

  . الظرفية المكانية، وأن أمثال هؤالء غير مأسوف على تركهم؛ بل من الراحة تركهم

، 46، 45، 39، 37، 32، 32: ينظــر الــصفحات (،و) 122ديوانــه ] (مــن الكامــل [ ومنــه قولــه 
47 ،47 ،48 ،48 ،48 ،67 ،74 ،75 ،75 ،81 ،93 ،96 ،96 ،96 ،96 ،100 ،122 ،125 ،

  ): من الديوان169، 164، 160، 160، 160، 154، 154، 135، 126

ـــــــا ـــــــَعاَد َوُدْوَنَه ـــــــى ُس ـــــــَف اْلُوُصـــــــوُل ِإَل   َكْي
      

ــــــــــاِل    ــــــــــُل اْلِجَب ـــــــــــَتوفُ ِقَل ـــــــــــن َح   َوُدْوَنُه

  

  :أو معنى , لفظًا ) إّال ( مبتدأ بـ أن ينحصر ال-2
ُسولِ  َعَلى َوَما {: لفظًا، قوله تعالى) إّال (واقترانه بـ الر  سـورة  مـن 99 من اآليـة ( }اْلُمِبينُ  اْلَبَالغُ  ِإال

ســورة مــن  82مــن اآليـة  ( }اْلُمِبــينُ  اْلـَبَالغُ  َعَلْيــكَ  َفِإنَمــا {: فنحـو, معنــى) إّال ( ، وأّمــا اقترانـه بـــ )المائـدة
ــا َمــا: " أن يقتــرن المبتــدأ بــإال لفظــًا نحــو: الثانيــة: " ، يقــول ابــن هــشام)النحــل ــاعُ  إال  َلَن ــَدا اتَب ، أو  "أْحَم

 إال  َلَنـا َكَمـا   أَبـَدا َقـدمْ  اْلَمْحـُصورِ  َوَخَبـرَ : ألفيتهمن كالم ابن مالك في "(إنما عندك زيد : " معنى، نحو
  .،وقد خال الديوان من هذه الظاهرة) 188:1شرح ابن عقيل : ، ينظرأْحَمَدا اتَباعُ 

  : جواز الترتيب بينهما-الثالث 
يجوز التقديم والتأخير في غيـر الحـاالت الـسابقة مـع مراعـاة أن تقـديم المبتـدأ هـو األصـل، ويكـون 

مــن  ( }اْلَمْغــِربُ وَ  اْلَمــْشِرقُ  ِللــهِ  {: تقــديم الخبــر لغــرض بالغــي يقتــضيه حــال المــتكلم، نحــو قولــه تعــالى
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ـــَسًا بـــين ركنـــي )ســـورة البقـــرة مـــن 142اآليـــة  ، علمـــًا أّن تقـــدم الخبـــر فـــي الجملـــة الظرفيـــة ال ُيحـــِدُث َلْب
اإلسناد؛ ألّن كـّالً منهمـا محـدد، فـالخبر فـي الجملـة الظرفيـة ال يكـون إال شـبه جملـة، وقـد جـاء المتقـدم 

  .في الديوان ألهميته

  ):39ديوانه ] (من الوافر[مرات، منه قوله ) 8(الخبر جوازًا وقد جاء المبتدأ متقدمًا على 

ــــــــ يــــــــزِ رِ بْ اإلِ  الــــــــذهبِ  مــــــــا كمثــــــــلِ    هُ كُ رِ شْ ُي
      

ـــهِ  فـــي   ْفرُ  َلْوِن ـــِضيلُ  ، الـــص ـــذَهبِ  والتْف   ِلل

  

  .من الدراسة) 12(تّم تحليل البيت في صفحة 

 ، 159 ، 156 ، 134 ، 56 ، 41: ينظـر الـصفحات (،و) 173ديوانـه ] (من الـوافر[ومنه قوله 
  ): من الديوان161

ــــــــــزِ نْ مَ وَ  ــــــــــ يهِ فِ الــــــــــس  ةُ َل   هِ ْيــــــــــقِ فَ الْ  نَ ِم
      

  هِ يْ فِ الـــــــــــــس  نَ ِمـــــــــــــ يـــــــــــــهِ قِ فَ الْ  ةِ َلـــــــــــــزِ نْ مَ كَ   

  

] مــن الــوافر[مــرة، منـه قولــه  ) 20( وجـاء الخبــر متقــدمًا علـى المبتــدأ جــوازًا، وقــد ورد فـي الــديوان 
  ): 165ديوانه (

ــــــــــــــــوع َوَأْحَيْيــــــــــــــــتُ    َمْيتــــــــــــــــاً  َوَكــــــــــــــــانَ  الُقُن
      

ـــــــــي   ـــــــــهِ  فف   مـــــــــصونُ  عـــــــــرٌض  إحيائ

  

؛ لقصر حكم صيانة العـرض )في إحيائه(مؤخرًا جوازًا؛ لوصفه، وقدم الخبر ) عرض(جاء المبتدأ 
؛ للداللـة علـى المـصاحبة، وكـأن العـرض المـصون )فـي(على القناعة، وقد اقتـرت الخبـر بحـرف الجـر 

  . إلى القتاعة التي فيها صون لعرض اإلنسانمصاحب للقناعة، فهو يحذر من الطمع، ويدعو

 63 ، 53 ، 48، 38 ، 38: ينظــر ، أيـضًا الــصفحات (،و) 128ديوانـه ] (مـن الطويــل [ وقولـه 
 مــن 184 ، 156 ، 145 ، 154 ، 154، 139 ، 139 ، 128 ، 122 ، 114 ، 91 ، 83 ، 63، 

  :) الديوان

  وحْكِمـــــهِ  الَقـــــَضاءِ  َعَلـــــى الـــــدليل َوِمـــــنَ 
      

  األحمــــقِ  عــــيشِ  وطيــــبُ  بيــــبِ لال ؤُس بــــ  

  

بؤس اللبيب ، وطيب عيش األحمق من الدليل علـى قـضاء اهللا، فقـد جـاء الخبـر : " وتقدير الكالم
  ).بؤس اللبيب ( مقدمًا جوازًا على المبتدأ المعرفة ) من الدليل(

  

    : الحذف-ثانياً 
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 المنطوقـــة بـــأن يحـــذف أحـــد ُيعـــّد الحـــذُف أحـــد المطالـــب االســـتعمالية التـــي تعـــرض لبنـــاء الجملـــة
العناصر المكونة لهذا البناء، وذلك ال يتأتى إال عندما تكون عناصر البناء موجودة مغنية في الداللـة، 

  ).259بناء الجملة العربية (كافية في أداء المعنى المطلوب 

وهو من أهـم عـوارض التركيـب فـي الجملـة كونـه أحـد األنمـاط الـشائعة فـي الخـروج عـن األسـلوب 
اللغوي األصلي، فهـو أكثـر تـأثيرًا مـن الـذكر، إْن كـان فـي محلـه وموقعـه؛ ألنـه يـرتبط بـالموقف اللغـوي 

شـجاعة " فقـد القـت هـذه الظـاهرة حفـاوة عنـد النحـاة والبالغيـين، إذ أسـماه ابـن جنـي بــ, للمتكلم والسامع
  ). 360: 2الخصائص " (العربية 

وجمـاًال فـي المعنـى والداللـة، يقـول الـشيخ عبـد , نقـاً ورو , وهو وسيلة لتهذيب الجمل، وٕاعطائهـا قـوة
هو باب دقيق المسلك، لطيـف المأخـذ ، عجيـب األمـر، شـبيه بالـسحر، فإنـك تـرى : " القاهر الجرجاني

بــه تــرك الــذكر، أفــصح مــن الــذكر، والــصمت عــن اإلفــادة أزيــَد لإلفــادة، وتجــدك أنطــَق مــا تكــون إذا لــم 
  ).146دالئل اإلعجاز " (م تُِبْن تنطق، وأتم ما تكون بيانًا إذا ل

ــًا للقرينــة  وقــد ُيختلــف فــي تقــدير المحــذوف اعتمــادًا علــى مــا يفهــم مــن معنــى للــسياق اللغــوي طبق
والبالغيون على أهمية أن يكون المحذوف معلومـًا لـدى الـسامع، , الحالية، وفهم النص، وقد أكد النحاة

ــم مــا يعنــي، فجــرى وٕاّنمــا أضــمروا مــا كــان يقــع مظهــراً : " يقــول ســيبويه  اســتخفافًا، وألن المخاطــب يعل
وال " ، "ال بــأس عليــك : " ،وقــد عــرف المخاطــب مــا تعنــى أنــه" وال عليــك : " بمنزلــة المثــل، كمــا تقــول

: 1الكتـــاب " (، ولكّنـــه حـــذف لكثـــرة هـــذا فـــي كالمهـــم ،وال يكـــون هـــذا فـــي غيـــر ال عليـــك"ضـــرر عليـــك
 أو مـشقة فـي تقـديره؛ لوجـود قرينـة حاليـة وسـياقية تـدّل ,، واألصل أن يقـّدر المحـذوف دون عنـاء)224
الجملـــة (فاألصـــل أال يكـــون التقـــدير إال إذا دعـــت الحاجـــة لـــه مـــع ســـالمة إقامـــة المعنـــى المـــراد , عليـــه

  ). 84تأليفها وأقسامها :  العربية

وهنــاك تــشابه بــين الجملتــين االســمية، و الظرفيــة فــي مواضــع حــذف طرفــي اإلســناد، أو كليهمــا 
ازًا، وذلك مقيد بوجود ما يفـسر المحـذوف مـن الموقـف اللغـوي أو الـسياق، وأّمـا تفـصيًال فـإن المبتـدأ جو 

والخبــر فــي الجملــة الظرفيــة ال يحــذف إال فــي عــدد محــدود فــي المواضــع التــي أجيــز فيهــا الحــذف فــي 
تراكيــب ال(الجملــة االســمية دون أن يكــون ألّي منهمــا مواضــع حــذف خاصــة بالجملــة الظرفيــة تميزهــا 

  :، وتتمحور هذه الضوابط في محورين)73اإلسنادية 

وقـد اكتفـى الباحـث بـذكر مواضـع الحـذف فـي . حـذف المـسند:  والثـاني حذف المسند إليه،:األول
  .للجملة الظرفية الواردة في الديوان



   دراسة تطبيقية في شعر اإلمام الشافعي–الجملة الظرفية وعوارض تركيبها 

  )111(  1  العدد، 15، المجلد 2013غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
  

  : حذف المسند إليه-األول 
  ):39ديوانه ] (من البسيط[ه مرات، منها في قول ) 3( وقد جاء المسند إليه محذوفا في الديوان 

ــــــــــاُس  ــــــــــمْ  والن ــــــــــْملٌ  َيْجَمعُه   َوَبْيــــــــــَنُهم ، َش
      

  َواْلَحَسبِ  اآلَدابِ  وفي َفْرقٌ  اْلَعْقلِ  في  

  ".  فرٌق َواْلَحَسبِ  اآلَدابِ  وفي: " حيث جاء المبتدأ محذوفًا جوازًا؛ لداللة السياق عليه، والتقدير

  ):121ديوانه ] (من الوافر [ وفي قوله 

  يـــــــــــــــــرٌ ظِ نَ  هُ َلـــــــــــــــــ ينِ قَ رِ شْ َمـــــــــــــــــالْ بِ  اَمـــــــــــــــــفَ 
      

  هْ وَفـــــــــــــــــــــــكُ بِ  الوَ  نِ يْ بَ رَ غْ مَ الْ ِبـــــــــــــــــــــــ الوَ   
  

  لـــه هْ وَفــكُ بِ  الوَ  نِ يْ بَ رَ غْ مَ الْ ِبــ الوَ : " حيــث ُحــذف المبتــدأ جــوازًا؛ لداللــة الــسياق عليــه أيــضًا، والتقــدير
  ):95ديوانه ] (من البسيط[، و قوله "نظير

ـــــَدْهرٍ  ـــــهُ  َمـــــَضى َمـــــا َكـــــُســـــْقَيًا ِل   اَن َأْطَيَب
      

ُق َوالتْنِغـــــــــــيُص ِبالــــــــــــسَفرِ    َفـــــــــــرَلـــــــــــْوال الت  
  

هـذا : " فقد جـاء المبتـدأ محـذوفًا وجوبـًا؛ لوقـوع الخبـر بعـد مـصدر نائـب عـن فعـل األمـر، والتقـدير
  ".الدعاء للدهر الذي مضى

  : حذف المسند-والثاني 
  ):48ديوانه ] (من الطويل[جاء في قوله مرات، نذكر منها ما ) 4(أّما المسند فقد جاء محذوفًا 

ـــــــهُ  ـــــــا الـــــــدْهُر ِإال َهَكـــــــَذا َفاْصـــــــَطِبْر َل   َوَم
      

  َأْو ُفـــــــــــــَراُق َحِبْيـــــــــــــبِ َرِزّيـــــــــــــُة َمـــــــــــــاٍل   
  

  

  ): 63ديوانه ] (من الكامل [ ، وقوله "أو فراق حبيب له : " والتقدير

ـــــــــــــــــِدي ـــــــــــــــــتُ  عْن ـــــــــــــــــِريضِ  َيَواِقي   َوُدرهُ  اْلَق
      

ـــــــــــــيّ    ـــــــــــــلُ  َوَعَل ـــــــــــــَالم إْكِلي ـــــــــــــهُ  اْلَك    َوَتاُج
  

  ): 100ديوانه ] (من البسيط[، وفي قوله "وتاُجه علّي " ، "ودره عندي : " والتقدير

ـــــــــــــ ـــــــــــــيَ القِ  مَ وْ َي ـــــــــــــ ال ةِ اَم ـــــــــــــوَ  الوَ  الٌ َم   دٌ َل
      

  سِ الُعــــــــرْ  ةَ َلــــــــيْ لَ  يسِ ْنــــــــتُ  رِ القْبــــــــ مةُ َضــــــــوَ   
  

  ):156نه ديوا] (من الطويل [ وقوله ".  وال ولد يوم القيامة : "والتقدير



  عماد حسن أبو دية

  1د العد، 15   ، المجلد2013غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -عة األزهرمجلة جام                ) 112(
 

ـــــــــــْنُهم َوِمـــــــــــْسَعٌر        ـــــــــــو َطـــــــــــيٍء َداوُد ِم َأُخ
      

  َوالُعَري....ُب بِ....ْن أَْدَھَم....اَوِم::::ْنھُْم ُوھَْي::::ٌب   
  

  ".َوالُعَريُب ِبْن َأْدَهَم منهم : " والتقدير

علمــًا بأنــه مــن الممكــن اعتبــار مــا ســبق فــي حــذف المــسند مــن بــاب الــذكر، ال الحــذف بتوجيههــا 
  .  ال القطعاإلعرابي على العطف، 

  المبحث الثاني

  الجملة الظرفية المقيدة 
مـــا ُيعـــرف لـــدى النحـــاة بالجملـــة المنـــسوخة، ولكـــن تـــّم العـــدول عـــن ) الجملـــة المقيـــدة ( يقـــصد بــــ 

بـشكل الجملـة دون االلتفـات : الذي يقتـصر علـى الحالـة اإلعرابيـة عنـد النحـاة؛ أي) النسخ ( مصطلح 
الجملة االسمية أو الظرفية، وهـو التغيـر فـي الداللـة الناتجـة مـن إلى صور التغير األخرى التي تلحق ب

دخول هذا المقيد، أو الناسخ بالسلب، وهو نفي الحكم ، وٕازالته، أو باإليجاب والتوكيد، أو بتقييد للزمن 
  ). 75الجملة االسمية  (في فترة معينة 

  :رة، وذلك باألدوات اآلتيةم) 21(وقد جاءت الجملة الظرفية مقيدة في ديوان اإلمام الشافعّي 

  ).كان، ليس، ال التي بمعنى ليس، إّن، لكن، ال النافية للجنس( 

  ):153ديوانه ] (من الطويل[وقد وردت في الديوان مرة واحدة، في قوله :  كان- 1

   ِمــــَن اْلَخــــوِف َوالــــرجَ َوُكــــْن َبــــْيَن َهــــاَتْينِ 
      

ـــــــــْسِلمَ    ـــــــــَت ُم ـــــــــِو اِهللا ِإْن ُكْن ـــــــــِشْر ِبَعف   اَواْب
  

) بــين هــاتين(الــذي يفيــد النــصح، واإلرشــاد، وجــاء الخبــر) ُكــْن ( فقــد اســتخدم الــشاعر فعــل األمــر 
 مـن سـورة 16مـن اآليـة  (} َوَطَمعـاً  َخْوفـاً  َربهُـمْ  َيـْدُعونَ  {: ظرف مكان، فالمعنى يتمثـل فـي قولـه تعـالى

   ).السجدة

) 139ديوانه ( ]من الكامل[مرات، منه في قوله  ) 8(  وقد وردت في الديوان:  ليس-2
  :) من الديوان163 ، 155 ، 113 ، 56 ، 54 :ينظر الصفحات (،و

ــــــــوَ  ــــــــر  اذَ َك ــــــــ يُس ئال ــــــــر  وَ ُه ــــــــلِ خُ بِ  يُس ئِ ال   هِ ِق
ــــــــــالغَ  اذَ َكــــــــــوَ  ــــــــــ ي ِن ــــــــــغَ الْ  وَ ُه ــــــــــبِ  ي ـِن   هِ الِ ـَح
      

  َوِرَجاِلـــــــــهِ  ِبَقْوِمـــــــــهِ  الـــــــــرِئيُس  َس لـــــــــيْ   
ـــــــــــهِ  هِ ـِبُمْلِكـــــــــــ ي ـالغنـــــــــــ لـــــــــــيَس    َوِبَماِل

  

) لــيس(فاإلمــام يــروي هنــا مــا يجــب أن يكــون عليــه الفقيــه، والــرئيس، والغنــي، وقــد اســتخدم المقيــد 
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الذي يفيد االستعانة، فالفقيه ال يكون فقيهـا ) الباء(الذي يفيد نفي الخبر مستخدمًا حرف الجر األصلي 
الـه، وتخّلـى عـن خلقـه، إذا استعان بنطقه، ونسي فعله، والرئيس ال يكـون رئيـسًا إذا اسـتعان بقومـه ورج

  . والغني ال يكون غنيا إذا استعان بملكه، وماله

  : النافية بمعنى ليس) ال (  - 1

  ): 100ديوانه ] (من البسيط[في قوله  مرة واحدة وقد وردت في الديوان

ــــــــــ  ــــــــــيَ القِ  مَ وْ َي ــــــــــوَ  الوَ  الٌ َمــــــــــ ال ةِ اَم          دٌ َل
  

  سِ الُعــــــــرْ  ةَ َلــــــــيْ لَ  يسِ ْنــــــــتُ  رِ القْبــــــــ مةُ َضــــــــوَ   
  

للداللــة علــى نفــي الوحــدة، وقــد جــاءت مهملــة؛ ألّن ) لــيس ( التــي بمعنــى ) ال ( اســتخدم المقيــد 
الخبــر تقــدم عليهــا، وعلــى اســمها، وتكــررت، وذلــك يــوحي بتوكيــد النفــي، فهــو يحــذر النــاس مــن اتبــاع 

  .الشيطان؛ ألنهم سيكونون وحيدين في ذلك اليوم

  :على األنماط اآلتيةمرات  ) 5 ( وقد وردت في الديوان:  إنّ -5

ديوانه ] ( من البسيط[ مرة واحدة في قوله ، وقد ورد في الديوانمضاف إلى ضمير:  االسم:النمط األول
56:(  

  ي نِ لُ أَ سْ َيــــــ اءَ َجــــــ نْ َمــــــ ىَلــــــإِ  يارِ ذَ ِتــــــاعْ  ن إِ 
  

  اتِ يبَ صِ ُمــالْ  ىْحــدَ إِ  َلِمــنْ  ِعنــِدي َس يْ َلــ اَمــ  
  

معرفـــة مـــضافًا إلـــى ضـــمير ) اعتـــذاري(اء باالســـم لتوكيـــد فكرتـــه، وجـــ) إنّ (حيـــث اســـتخدم المقيـــد 
المــتكلم؛ لحــصر الكــالم علــى نفــسه، وقــد اســتخدم مؤكــدًا ثانيــًا فــي الجملــة، وهــو الــالم المزحلقــة؛ لــدفع 

ـــى بـــالخبر  ـــشك واإلنكـــار لـــدى المخاطـــب، وأت التـــي تفيـــد ) ِمـــن(مجـــرورًا بــــ) مـــن إحـــدى المـــصيبات(ال
  .  ِلَمن جاء يسأله ما ال يملكالتبعيض، فهو يعّد إحدى مصائبه أن يعتذر

مــن [مــرات، منــه قولــه  ) 3 ( ، وقــد ورد فــي الــديوان)أل( االســم مــضاف إلــى معــّرف بـــ:والــنمط الثــاني
  ):46ديوانه ] (البسيط

ـــــــــنْ عَ  اً َضــــــــوَ عِ  دْ ِجـــــــــتَ  ْر افِ َســــــــ هُ ُقـــــــــارِ فَ تُ  م  
  

  النــَصبِ  ِفــي اْلَعــْيشِ  َلِذيــذَ  َفــإن  بْ اْنــصَ وَ   
  

 اإلنــسان سـوف يجــد عوضــًا، وبــديًال عمــن يفارقـه فــي ســفره؛ ألنــه ســيلقى حيـث يؤكــد هنــا علــى أنّ 
  !سعادة غامرة في تنقله، ونصبه، وتعبه ، فما أجمل الراحة بعد التعب

  :) من الديوان159ينظر صفحة (،و) 56ديوانه ( ]من البسيط[ومنه قوله 



  عماد حسن أبو دية

  1د العد، 15   ، المجلد2013غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -عة األزهرمجلة جام                ) 114(
 

  
 ُمـــــــ ىَلـــــــعَ  ْر تَـــــــصب ـــــــعَ مُ  نْ ِمـــــــ اَفـــــــجَ الْ  رمٍ ل  

  

ــــــ   ــــــعِ ال وبَ ُســــــرُ  إن َف ــــــ مِ ْل ــــــرَ فَ نَ  يِف   هِ اِت
  

فاإلمــام يــرى أّن ثبــات العلــم فــي االغتــراب، والــسفر، والتعــب فــي الحــصول عليــه، وقــد جــاء الخبــر 
َنْفُع العلم ، وثباته مكانه السفر، : الذي يفيد الظرفية المكانية؛ أي) في(مقترنًا بحرف الجر ) في نفراته(

  . واالغتراب

ديوانه ] (من الرمل[ مرة واحدة، وذلك في قوله ورد في الديوان، وقد نكرة:  االسم:والنمط الثالث
163:(  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ إنـــــــــــــــــــــــ هِ ـلل ـــــــــــــــــــــــ اداً ـِعَب            اـُفطَن

   الِفتََنــــــــــــــــــــــا َوَخـــــــــــــــــــــاُفوا الـــــــــــــــــــــدْنَيا َرُكـــــــــــــــــــــواتَ 
  

في هذا المقـام يفيـد التوكيـد علـى أن هللا عبـادًا أذكيـاء اتقـوه، وزهـدوا فـي ) إّن ( فقد استخدام المقيد 
مقترنــًا بحــرف الجــر الــالم الــذي يــدّل علــى ) هللا(، واجتنبــوا مفاتنهــا، ورضــوا بقليلهــا، وجــاء الخبــر الــدنيا

ــاداً (الملكيــة، وكــأّن هــؤالء العبــاد مّلكــوا أنفــسهم هللا، وجــاء االســم  ــًا؛ إلفــادة ) عب نكــرة جمعــًا مــؤخرًا وجوب
  .العموم من النكرة

  ):32ديوانه ] (من الوافر[له  مرة واحدة، وذلك في قو وقد ورد في الديوان: لكن -6
  

  

  
ــــــــــــــَهامُ  ــــــــــــــلِ  ِس ــــــــــــــي ال اللي ــــــــــــــنْ  ُتْخِط              َوَلِك

ــــــــــــــــــضاءُ نا ولألمــــــــــــــــــدِ  أمــــــــــــــــــدٌ  لهــــــــــــــــــا    ق
  

  

، ويثبــت حقيقــة وقوعهــا، _الــدعاء_ يفيــد االســتدراك علــى نفــي خطــأ هــذه الــسهام ) لكــن(فالمقيــد 
، وأجــل ، ولكــّل أجــل نهايــة، وٕاصــابتها لهــدفها، وهــذه الــسهام تــصيب، وال تخطــيء؛ لكــن إلصــابتها أمــدٌ 

  .وغاية ينقضي عندها، وقد جاء مهمًال إعرابًا؛ لتخفيفه، عامًال في معناه، وهو االستدراك

من [مرات، منه قوله ) 5 (وقد وردت في الديوان :النافية للجنس) ال (- 7
  :)46ديوانه ( ]طويلال

  

ـــــــــانَ  َوٕانْ           ِعْنـــــــــَدهُ  َفـــــــــِضيَلةَ  ال ِمْثلـــــــــي َك
  

ــــــــــــ ــــــــــــلٍ  اُس ُيَق ــــــــــــشَواِرع فــــــــــــي ِبِطْف    َيْلَعــــــــــــبُ  ال
  

ظـرف مكـان؛ ) عنـده ( نكـرة، وخبـره ) فـضيلة ( لنفي الجنس، وجاء اسـمها ) ال ( فقد جاء المقيد 
ليدّل هذا السياق على أّن التحّلي باألخالق الفاضلة يجعـل جـنس الـصغار كبـارًا، والتخلـي عنهـا يجعـل 

  . جنس الكبار صغاراً 
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  ): من الديوان173 ، 95 ، 95:ينظر ،الصفحات (،و) 169ديوانه ] (افر من الو [ ومنه قوله 

ـــــــــــــــال َحـــــــــــــــْشوِ  فـــــــــــــــي َخيـــــــــــــــرَ  ال   مالَك
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــى ُعُيوِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْيَت ِإَل   ِإَذا ِاْهَت
  

ــًا فــي كــالم ال قيمــة لــه غــّث، إذا اهتــديت إلــى عيــون ) ال(إّن المقيــد  يــدّل علــى أنــه ال خيــر مطلق
هتـداء إلـى الكـالم القـوي الراقـي، ويجـب علـى اإلنـسان أن ال خير في كالم مبتدل وقـت اال: الكالم؛ أي

  .يختار الوقت المناسب لحديثه

  : عوارض الجملة الظرفية المقيدة-

  :  الرتبة–أوًال 
إّن كّل ما قيل في الجملة االسمية المقيدة من تقديم، وتأخير يقال في الجملة الظرفية المقيدة، وقد 

ديوانـه ] (مـن البـسيط[ مـرات لحـصر الخبـر فـي االسـم، منـه قولـه  )3( جاء الخبـر متقـدمًا علـى االسـم 
    ): من الديوان54: ينظر ، أيضًا صفحة(،و) 155

َكـــــــــــــــــَأن َيـــــــــــــــــوِمي َعَلـــــــــــــــــي َحـــــــــــــــــْتٌم        
  

  َوَلــــــــــــــــــــــــيَس ِللــــــــــــــــــــــــشاِتِميَن َيـــــــــــــــــــــــــْومُ   
  

  ) :163ديوانه ] (من الرمل[وفي قوله 

 ـــــــــــــــــــــــــ إناـُفطَنـــــــــــــــــــــــــ اداً ـِعَبـــــــــــــــــــــــــ هِ ـلل       
  

ــــــــــــــوا   ــــــــــــــدْنَيا َتَرُك ــــــــــــــاُفوا ال ــــــــــــــا َوَخ   الِفتََن
  

  : الحذف–ثانيا
فقــد جــاء الحــذف فــي الجملــة الظرفيــة المقيــدة فــي موضــع واحــد، وهــو حــذف الخبــر جــوازًا؛ لداللــة 

  ):95ديوانه ] (من الطويل[السياق عليه، في قوله 

ــــــــــــــا ــــــــــــــَراٍق ال َمــــــــــــــَودَة َبيَنَن   َســــــــــــــالُم ُف
  

ـــــــ   ـــــــة َواْلَح ـــــــى َحتـــــــى اْلِقَياَم   ْشرِ َوال ُمْلَتَق
  

  ".وال ملتقى بيننا : "      والتقدير

  الخاتمة
إّن تقسيم الجمل إلى أنواع مختلفة نابع من كون أّن لكّل جملة خصائص، وسمات تتميز بها عـن 
غيرها، ومقومات، وعناصر تقوم عليها، وتجعلها مختلفة عن األخرى، وتمثل نمطـًا مـستقًال؛ علمـًا بـأّن 

 عالقـة تكامـل، واتـساق؛ تهـدف إلـى إيـصال فكـرة المـتكلم إلـى القـارئ، أو العالقة بين أنواع الجمل هـي
الــسامع بعبــارة ســليمة، ومعنــى واضــح، ولــيس القــصد مــن هــذه التفرقــة مجــرد التفرقــة؛ إنمــا الهــدف هــو 

  :وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتيةالتحليل، وكشف أنواع هذه الجمل، والبحث عن أسرارها، 
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من الجمل يقف جنبًا إلى جنب مع األنواع الُجملية األخرى، وهو الجملة توصل البحث إلى نوع  -1
الظرفيــة؛ لتمتعــه بخــصائص مــستقلة عــن الجملــة االســمية، فــي حــين جعلــه الدارســون نمطــًا مــن 

  .أنماط الجملة االسمية
 :كما يليمرات، وذلك ) 105(بلغ عدد ورود الجملة الظرفية في ديوان اإلمام الشافعّي  -2
  :مرة، وذلك على نمطين ) 84( رفية المطلقة الجملة الظ  - أ

  .مرة ) 11(  الجملة الظرفية المطلقة ذات الخبر الظرف، وقد وردت -
  ).73(  المطلقة ذات الخبر الجار والمجرور، وقد وردت -
كان ، وليس ، وال التي بمعنى لـيس، : ( مرة، باألدوات ) 21(   وردت الجملة الظرفية المقيدة -ب

  .، وخال الديوان من المقيدات األخرى)النافية للجنسوٕاّن، وال 
  .مرة) 38(مرة، وتقدم الخبر  ) 14(  تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا في الجملة الظرفية المطلقة -3
مرة، وُيظِهر هذا اهتمام الـشاعر  ) 20( مرات، وتقدم الخبر  ) 8(  تقدم المبتدأ على الخبر جوازا -4

  .بالخبر
مــرات، وكــان الحــذف فــي ركنــي الجملــة جــوازا؛  ) 4( مــرات، وحــذف الخبــر  ) 3( أ  حــذف المبتــد-5

  .للعلم بالمحذوف، وخال الديوان من الحذف الوجوبي في الجملة الظرفية
  .مرات؛ وذلك لحصره ) 3(  جاء الخبر متقدما في الجملة الظرفية المقيدة -6
، وهـو حـذف الخبـر لداللـة الـسياق عليـه،  جاء الحذف في الجملة الظرفية المقيدة في موضع واحد-7

  .  وخال الديوان من حذف االسم

  المصادر والمراجع
محمد باسل عيون السود، دار / شرح التصريح على التوضيح، تحقيق): هـ905ت ( خالد بن عبد اهللا األزهري،

 . م2000 -هـ1421الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

يوسف حسن / شرح الرضي على الكافية، تحقيق): هـ688ت( د بن الحسن ، رضي الدين محماألستراباذي
 .م 1996ليبيا، الطبعة الثانية،/ عمر، جامعة قاريونس، بني غازي

محمد محيي / شرح األشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق ):هـ900ت( أبو الحسن علي نور الدين األشموني،
 . م1955 - هـ1375ت، الطبعة األولى، الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيرو 

السيد أحمد صقر، دار التراث، / مناقب الشافعي، تحقيق ):هـ 458ت(  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،
 .م1970-هـ1390القاهرة الطبعة األولى، 

 محمود محمد شاكر،/ دالئل اإلعجاز، تحقيق: )هـ474ت( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني،
 .ت.ط، د.مكتبة الخانجي، القاهرة، د
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محمد علي النجار، المكتبة / الخصائص، تحقيق): هـ392( أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ابن جني،
 .م1952- هـ1371العلمية، بيروت 

موسى بناي العليلي، / اإليضاح في شرح المفصل، تحقيق): هـ646ت ( أبوعمرو عثمان بن عمروابن الحاجب،
 .م1982دني، بغداد، مطبعة الم

 .م1993 -هـ1413البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، : حسان، تمام

رجب / ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق): هـ745ت( أثير الدين محمد بن يوسف األندلسي أبو حيان،
 .م1998 -هـ14718عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

إحسان / وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق): هـ681ت( أبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان،
  .ت.ط، د.عباس، دار صادر، بيروت، د

عبد الغني عبد / آداب الشافعي ومناقبه، تحقيق): هـ327ت ( أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي،
 .م1993-هـ1413قاهرة، الطبعة الثانية، الخالق، مكتبة الخانجي، ال

محمد أبو الفضل إبراهيم، / البرهان في علوم القرآن، تحقيق): هـ974ت ( بدر الدين محمد عبد اهللا بن بهادر الزركشي،
 .م1957 - هـ1376دار إحياء الكتب العربية، بيروت، الطبعة األولى، 

، بيروت، الطبعة  العلم للمالييندار: )هـ1396ت (رس  األعالم خير الدين بن محمود بن محمد بن فاالزركلي،
  .م2002الخامسة، 

علي بوملحم، / المفصل في صنعة اإلعراب، تحقيق): هـ538ت( أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري،
 .م1993مكتبة الهالل، بيروت، الطبعة األولى، 

  .م2007 - هـ1427مها، دار الفكر، عمان الطبعة الثانية، تأليفها وأقسا:  الجملة العربيةالسامرائي، فاضل صالح ،

محمود محمد / تحقيق، طبقات الشافعية الكبرى): هـ771ت( تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،
 . هـ1413الطناحي، وزميله، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 

عبد السالم محمد هارون، مكتبة / الكتاب، تحقيق): هـ180ت(قنبر  أبو بشر عمر بن عثمان بن سيبويه،
 .م1988 -هـ1408الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

أحمد شمس / همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق): هـ911ت( جالل الدين عبد الرحمن السيوطي،
 .م1998 -هـ1418الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

-هـ1424ع، .م.ج/ أحمد ِاشتيوي، دار الغد الجديد، الطبعة األولى، المنصورة /  الديوان، تحقيقالشافعي،
 .م3003

 . م2003-هـ1426عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، /  الديوان، تحقيقالشافعي،

 .م1988ط، .ن سينا، القاهرة، دمحمد إبراهيم سليم، مكتبة اب/  الديوان، تحقيقالشافعي،
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 .م1996 -هـ1416 بناء الجملة العربية، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األولى، عبد اللطيف، محمد حماسة،

صاحب أبو جناح، / شرح جمل الزجاجي، تحقيق): هـ669(، أبو الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور اإلشبيلي
 .م1971القاهرة 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ): هـ769ت(هللا العقيلي بن عقيل الهمذاني ، بهاء الدين عبد اابن عقيل
 .م1991 -هـ1411ط، .يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، د/ تحقيق

كاظم بحر / كتاب اإليضاح، تحقيق): هـ377ت(أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي، 
 .م1996 -هـ 1416يروت، الطبعة الثانية ، المرجان، عالم الكتب، ب

المتولي / تحقيقشرح كتاب الحدود في النحو، ): هـ972ت( جمال الدين عبد اهللا بن أحمد المكي الفاكهي،
 .م1993- هـ1414رمضان الدميري، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 

أحمد يوسف نجاتي، وآخرين، دار المصرية / قيقمعاني القرآن، تح): هـ207ت( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء،
 .ت.للتأليف والترجمة، القاهرة، د

القاهرة، الطبعة , دراسة تركيبية تحليلية مع التطبيق على القرآن الكريم، دار غريب: شبه الجملة: فهمي، سوزان
 .م2003األولى، 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن : )هـ749ت( أبو محمد الحسن بن قاسم بن عبد اهللا ابن أم قاسم المرادي،
 .م2001 - هـ1422عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى، / مالك، تحقيق

عبد الرحمن السيد، / شرح التسهيل، تحقيق): هـ672ت( جمال الدين محمد بن عبد اهللا الطائي ابن مالك،
 . م1990 -هـ1410، القاهرة، الطبعة األولى، وزميله، دار هجر للطباعة والنشر

  : أبو المكارم، علي

 .م2007 -هـ 1428التراكيب اإلسنادية، مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة األولى ،  -

 .م2007 -هـ1428الجملة االسمية، مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة األولى،  -

 ): هـ761ت(ن يوسف  أبو محمد جمال الدين عبد اهللا بابن هشام األنصاري،

محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار الفكــر، بيــروت، / أوضــح المــسالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق -
  .ت.ط، د.د

ـــب، تحقيـــق - ـــة العـــصرية، / مغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب األعاري ـــد، المكتب ـــدين عبـــد الحمي ـــي ال محمـــد محي
 .م1992ط، .بيروت، د

ــابــن يعــيش، / شــرح المفــصل للزمخــشري، تحقيــق): هـــ643ت(ي الموصــلي  موفــق الــدين أبــو البقــاء يعــيش بــن عل
 .م2001-هـ1422إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 


