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 قال تعاىل:

 ٍََسْفَعِ اىيَّهُ اىَّرََِِ آٍَنُىا ٍِننٌُْ وَاىَّرََِِ أُوحُىا اىْعِيٌَْ دَزَجَبث 

  وَاىيَّهُ بََِب حَعََْيُىَُ خَبِريٌ
 (ُُ)سكرة المجادلة: آية



 



 _  ب_ 

 اإلهذاء
 

 

ِ يف ظفس اىخبزَخ إىل  * ِ قضىا يف زحيت مفبحنب اىطىَوإىل اىشهداء... إىل اىعظَبء... إىل اىنبالء اى  ،اخلبىدَ  .رَ

 إىل أخىٌ اىشهُد0َِ أمسً ومَبه اىيرَِ ازحقُب إىل ظيٌ اجملد واىعيُبء. *

 األظسي، أقببض اجملد، وٍشبعو احلسَت.إىل ادلُعَرَبنيَ وادلنبضيني... إىل  *

ىه ذبرا اىبحث إىل هرا إىل مو ٍِ وقف إىل جبّيب، وأٍدٍّ ببدلصبدز وادلساجع، وٍنحين اىثقت واىصرب ٍِ أجو اىىص *

 ادلعخىي..

 إىل كم هؤالء أهدي هرا انبحث

 وهلل احلًد يٍ قبم ويٍ بعد

 

 انباحث  



 



 _  ت_ 

 

 

 شكر وعرفان
 

إلّعبُ، وهى َشعس ببىفسح واىنشىة بعدد اههدد واىعندبء... َدب إذلدٍ ٍدب أزوا هدرا اىيحظدبث، وٍدب          إَُّ أمجو حلظتٍ حيُبهب ا

 أخصبهب!! يف فنس اإلّعبُ وخُبىه، إهنب حلظت حعخدعٍ اىشنس ىروٌ اىفضو وادلنَّت.

 عيين عبداً صبىزاً وشبمساً.جاىيهٌ ا (ُ) ىَئِِْ شَنَسْحٌُْ ألَشَِدََّّنٌُْ قبه حعبىل0 

اىنيَددبث واىي ددت عيددً هىاعُخددهب،   عنددهين يف هددرا اىيحظددبث إ  أُ أحىجدده ببىشددنس واىثنددبءز اىددرٌ حع ددص  فددال َعددع

، اىدرٌ شدسفين بقبىىده اإلشدساى عيدً زظدبى ،       حممذ سامل أتوى فرورجوٍسوّخهب عِ أداء اى سض إىل اىدمخىز/ 

 وعيً ٍب حتيًّ به ٍِ احلِيٌ، وظعت اىصدز، واىيني يف ّصحٍ وإزشبدٌ.

 0ين أُ أحقدً خببىص اىشنس واىخقدَس إىل أظدخبذٌَّ اىفبضيني عضىٌ هنت ادلنبقشتو  َفىح

 حفظه اهلل حعبىل          األظخبذ اىدمخىز/ عبد اهلل أمحد إمسبعُوفضُيت 

 حفظه اهلل حعبىل                                    فىشٌ إبساهٌُ أبى فُبضفضُيت اىدمخىز/    

ٍنبقشت َب  ً قبىذل عت، ف صامهب اهلل عين خري اهصاء .  عي َب اىنُف شبقّ قساءهتب، وإثسائهب دبالحظبهت َبٍ  َيه ً حت  هرا اىدزاظت، وعي

ُْ أحقددً بدىمسً آَدبث اىشدنس واىعسفدبُ، إىل اىد  قطعدج ٍعدٍ و  شاىدج زحيدت اىعَدس، وحتَيدج ٍشدبق               و  َفىحين أ

 ء، واىقدزة عيً ادلىاصيت، شوجٍ اىنَىذج وادلثبه.احلُبة، واظخطبعج بصربهب وحنَخهب، أُ متنحين األٍو واىدى

و  َععين أَضبً إىل أُ أحقدً جبصَو اىشنس واىعسفبُ إىل األظبحرة اىنساً، اىدرَِ حخيَدرّب عيدً أَددَهٌ، وو َخىاّدىا      

 يف ٍد َد اىعىُ ىنب، وأخص ببىرمس  األظخبذ اىدمخىز/ حمَد صالح أبى محُدة.

ً ببى ُ أحقد ت  ثيدت دبددَس ادلدزظدت        و َ فىحين َأضبً أ دزظت ادلخنيب اىثبّىَت ىيبدنني وأعضدبء اذلُئدت اىخدزَعُد شنس اهصَو إىل إدازةٍ 

هَ  وخبصتً  األظخبذ مجبه عبد اىسمحِ أبى ععبمس ِ جهد ىخعهُوٍ   أثنبء اىدزاظت اىنظسَت واىخطبُقُت.يف دلب برىىاٍ 

 يٌوصيً اهلل وظيٌ وببزك عيً ظُدّب حمَد وعيً آىه وصحبه وظ
                                                                 

 .مف سكرة إبراهيـ ٕاآلية  (ُ)



 



 _  ث_ 

 

 املهخص
 الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمؽ، محمد بف عبد اهلل ثـ أما بعد:

"، كقػد الجممـ  البريةـ   ـع  ـحي  دمـو ودرـاية ويايـ  الداةـ  و لةـ فهذا البحث المكسكـ بػ "
نة مف ثمانية مباحث، في كؿ فصؿ مبحثاف؛ حيث اشتمؿ ال فصؿ جاء البحث في أربعة فصكؿ مككَّ

 األكؿ عمى مبحثيف هما:
الجممػػػػة اةسػػػػمية البسػػػػيطة أك المطملػػػػة كالجممػػػػة الخبريػػػػة اةسػػػػمية الملٌيػػػػدة باألفعػػػػاؿ الناقصػػػػة 
كالحػػركؼ الناسػػخة، كاشػػتمؿ الفصػػؿ الثػػاني عمػػى مبحثػػيف كهمػػا: الجممػػة الفعميػػة الخبريػػة ذات الفعػػؿ 

مجهكؿ، أٌما الفصػؿ الثالػث، فلػد اشػتمؿ المبني لممعمكـ، كالجممة الخبرية الفعمية ذات الفعؿ المبني لم
عمػػػى مبحثػػػيف أيمػػػان كهمػػػا: الجممػػػة الخبريػػػة اةسػػػمية المنفيػػػة كالجممػػػة الخبريػػػة الفعميػػػة المنفيػػػة، أٌمػػػا 

ؿ الرابع فلد اشتمؿ أيمان عمى مبحثيف هما: الجممة الخبرية اةسمية المؤكػدة، كالجممػة الخبريػة صالف
 الفعمية المؤكدة.

ة، فػػػي أنهػػػا تسػػػمط المػػػكء عمػػػى طريلػػػة بنػػػاء الجممػػػة عنػػػد الشػػػاعر أحمػػػد كتكمػػػف أهميػػػة الدراسػػػ
دحبػػكر، ككنػػد أحػػد شػػعراء الملاكمػػة الفمسػػطينية ، كطريلػػة اسػػتخدامد لموػػة كدةلتهػػا المتنكعػػة، كالتػػي 

 استطاع مف خاللها نلؿ تجربتد الشعرية.
مػػػة المصػػػادر بلا تػػػـ إثباتهػػػا فػػػي نهايػػػة البحػػػث، كأتبعهػػػا كقػػػد خمػػػص الباحػػػث إلػػػى عػػػدة نتػػػا  ، 

 كالمراجع.



 



 _  ج_ 

 
 

 

Abstract 
 

 
Prais be to Allah-the lord of the world -prayer and peace be upon the 

most honest creature-Mohammed peace be upon him. Then afterwards. 

My research entitled "The Proposition in Ahmed Dahbour' poetry, 

A Grammatical Denotative Study". 

The study's of four chapters divided into eight subjects; Every chapter 

has two subjects. 

The first chapter includes two subjects which are the simple noun 

phrases and the noun phrases connected withe modal verbs and changing 

prepositions. 

The second chapter includes two subjects which are statements in 

active voice and statements in passive voice. 

The third has two subjects-noun-negative phrases and negative verb 

statements. 

Regarding the fourth, it containes two subject which are the affirmative 

noun phrase and the affirmative sentences with verb. 

The importance of this study lies in its focus on the way of constructing 

sentences by the poet "Ahmed Dahbour" as one of the palestinian 

resistance poets. It focuses also on the way he uses the language and its 

various indications in which he could convey his poetic experience. 

The researcher has concluded mary results which were proved at the  

end of the research enclosed with alist of resoures and references.      
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 مقذمح
مػػػػدي هلل رب العػػػػالميف، تلدَّسػػػػت أسػػػػماؤ ، كالصػػػػالة كالسػػػػالـ عمػػػػى المبعػػػػكث رحمػػػػةن كهدايػػػػة ن الح

ٍف اتبعد بإحساف إلى يكـ الديف،،،  لمعالميف، كعمى آلد كصحبد الطيبيف، كعمى مى
   ما رـحـو:

ة سػيما شػعر الملاكمػة الفمسػطينية  –فإفَّ معاكدة النظر في تراثنػا الشػعرم الفمسػطيني الحػديث 
الشػػػػػعراء الفمسػػػػػطينييف لموػػػػػة، كيسػػػػػمط المػػػػػكء عمػػػػػى  كيفيػػػػػة تكظيػػػػػؼكشػػػػػؼ لنػػػػػا بكمػػػػػكح عػػػػػف ي –

، كمػػػدل انسػػػجاـ الظػػػاهرة الموكيػػػة تركيبهػػػا نحكيػػػان اةسػػػتخدامات الجديػػػدة لممفػػػردات الموكيػػػة، كطريلػػػة 
، هػك يالحديثة مع استخدامات اللدماء لها مع اةعتراؼ بيفَّ هذا النتاج المخـ مف الشعر الفمسػطين

ـٌ فهػك جػزء أصػيؿه مػف المنظكمػة األدبيػة العربيػة قػديمان  ده طبيعيه امتدا لمشعر العربي الحديث، كمف ثػ
 .كحديثان 

النحػػػكم  لتليعػػػدهـمػػػادةن ةنيػػةن  -قػػديمان كحػػػديثان  – كلعػػؿ إجػػػالؿ النحػػػاة لمشػػعر العربػػػي، كاتخػػػاذ 
الشػاعر  دعاصرة، إنَّ شعراء الثكرة الفمسطينية الم مف لدراسة شعر شاعر كبيركالموكم، هك ما دفعني 

)أحمد دحبػكر(، كهػك مػف شػعراء الػرفض كالتمػرد، كالتعب ػة الفكريػة كالثكريػة، فػي مرحمػةو مػف أخصػب 
؛ كألننػػا أمػػاـ شػػاعرو فمسػػطيني مػػف شػػعراء التفعيمػػة، كقػػد ديرس مراحػػؿ الصػػراع مػػع هػػذا العػػدك المسػػ 

نحكيػػة دةليػػة، عمػػى حػػد عمػػـ  شػػعر  دراسػػة أدبيػػة، كلػػـ يتطػػرؽ أحػػده مػػف البػػاحثيف لدراسػػة شػػعر  دراسػػة
 .الباحث

ارتيل الباحث تسميط المكء عمى الظكاهر النحكيػة فػي شػعر ، كذلػؾ مػف خػالؿ  –كمد  –لذلؾ 
مػػؿ دكرانػان كاسػػتعماةن  ، بػيف أهػػؿ العربيػػةالجممػة الخبريػػة فػي شػػعر ، كػكف أٌف الجممػػة الخبريػػة أكثػر الجي

يلية بمدخؿ نظرم يكشؼ عف آراء النحػاة مف المباحث التطب كقد حرصت عمى أف ييسبؽ كؿ مبحثو 
ةسيما اللدماء منهـ فيـ يخص هذا المبحث، كذلػؾ لففػادة مػف آرا هػـ النحكيػة، كلػـ يوفػؿ البحػث  –

الكقػػػكؼ عمػػػى مػػػكاطف اةخػػػتالؼ بػػػيف العممػػػاء اللػػػدماء لففػػػادة منهػػػا فػػػي التحميػػػؿ النحػػػكم فػػػي لوػػػة 
 الشاعر، لمكشؼ عما في لوة الشاعر مف إبداع.

ـ، ُّٖٗإلػػى أفَّ الباحػػث لػػـ يعثػػر مػػف شػػعر أحمػػد دحبػػكر، إة عمػػى األعمػػاؿ الكاممػػة،  كنظػػران 
ميػصى إلػى عػدة نتػا   أخػذت الطػابع  ،اقتصػرت دراسػتد عميهمػا فحسػبفلػد ـ، ََِْكأمُّ بيت  كقػد خى

 الكمي اإلحصا ي لتعطي نتا   قريبة مف الدقة كالمكمكعية.
فيها صفتاف مركريتاف، أحدهما أف تككف المادة كافيػة فَّ المادة المدركسة ينبوي أف تتكافر "كأل

عطاء مؤشرات دالة في هذا المجاؿ، كاألخرل أف تككف المادة  في ذاتها للياس الظاهرة المدركسة، كا 
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المدركسػػة محػػدكدة كهػػػي صػػفةه قػػد تكػػػكف مناقمػػة لمصػػػفة األكلػػى، كلكنهػػا مػػػركرية حتػػى ة تتميػػػع 
 .(ُ)الخصا ص"

نتػػػاج كامػػػؿ لشػػػاعر مػػػف شػػػعراء  فهػػػية الخبريػػػة ميػػػدانان لمدراسػػػة، كمػػػف هنػػػا جػػػاء تحديػػػد الجممػػػ
 الملاكمة الفمسطينية.

ػػػا بالنسػػػبة لمتحميػػػؿ الػػػدةلي لمجممػػػة، فإنػػػد نػػػات ه عػػػف مجمػػػكع الػػػدةةت التػػػي تينسػػػب ألجػػػزاء  كأمَّ
إليػػد عبػػد الػػرحمف أيػػكب بلكلػػد: "فدةلػػة الجممػػة، هػػي مجمػػكع الػػدةةت التػػي  أشػػارالجممػػة، كهػػذا مػػا 

ألجزا هػػػا، كمجمػػػكع اآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػى كجػػػكد هػػػذ  الػػػدةةت المختمفػػػة بعمػػػها إلػػػى جػػػكار  تينسػػػب
 .(ّ)، "كمف هذ  الدةةت دةلة اإلسناد، كدةلة الزمف"(ِ)بعض"

ـى  –فالتحميؿ الدةلي  هك تمؾ الدةةت الناتجة عف التراكيب النحكية كالموكية لمجمؿ،  –كما فيًه
راهيـ المالح بلكلد: كذلؾ أفَّ المعنى الحليلي هك مػا تفهمػد مػف تركيػب مػا إليد ياسر إب أشارهذا ما 

صػي  كفػؽ قػكانيف النحػك. كيختمػؼ هػذا المعنػػى أك يتنػكع إذا خمػع نظػـ التركيػب لجممػة مػف الكجػػك  
كالفركؽ في كػؿ بػاب مػف أبػكاب النحػك، كمثػاؿ ذلػؾ التلػديـ كالتػيخير، كالتعريػؼ كالتنكيػر، كاإلظهػار 

 .(ْ)الخبر"كاإلممار في 
هػك مجمػكع الجمػؿ المكٌكنػة لمتراكيػب النحكيػة، كالتػي تشػكؿ  –بطبيعػة الحػاؿ  –فالعمؿ األدبي 

النص األدبي الذم جاء مصكةان كفلػان للػكانيف المعنػى النحػكم الػدةلي، كهػذا مػا يكشػؼ عنػد )محمػد 
ف الجمػػؿ حماسػػة( بلكلػػد: "إفَّ كػػؿ قصػػيدة شػػينها فػػي ذلػػؾ شػػيف كػػؿ عمػػؿ أدبػػي مكٌكنػػة مػػف عػػدد مػػ

بطبيعة الحاؿ، ككؿ جممة منها مصكةة كفلان للكانيف المعنػى النحػكم الػدةلي فػي اةختيػار كالتفاعػؿ 
 ..(ٓ)"بيف المفردات ككظا فها النحكية

 كالحؽ أف الدراسات التي تناكلت بناء الجممة كثيرة، كمنها:
ممة بشكؿو نظرم بناء الجممة العربية لمدكتكر محمد حماسة عبد المطيؼ، كالتي تعرض لمج -ُ

فتعػػػرض لمفهكمهػػػا، كتػػػرابط أجزا هػػػا ككسػػػا مد، كعػػػكارض بنػػػاء الجممػػػة، كبنػػػاء الجممػػػة فػػػي 
                                                                 

عبػػد المطيػػؼ، محمػػد حماسػػة )دكتػػكر(: ظػػكاهر نحكيػػة فػػي الشػػعر الحػػر، دراسػػة كصػػفية فػػي شػػعر صػػالح عبػػد الصػػبكر، مكتبػػة الخػػػانجي،  (ُ)
 .ّٕـ، ص َُٗٗ، ُاللاهرة، ط

العاشػر، المجمػد  عبد الرحمف )دكتكر(: التحميؿ الدةلي لمجممة العربية، المجمة العربية لمعمـك اإلنسػانية، جامعػة الككيػت، العػدد ،أيكب (ِ)
 .ُِٖ، ص ُّٖٗالثالث، ربيع 

 .ُِٖ، ُِٓنفسد، ص  (ّ)

: عمػػـ المعنػػى فػػي العربيػػة، بحػػث فػػي النظريػػة كالمػػنه ، دار الفرقػػاف لمنشػػر كالتكزيػػع، مطبعػػة اإلسػػراء، )دكتػػكر( ياسػػر إبػػراهيـ، المػػالح (ْ)
 .ِِّـ، ص ُّٗٗاللدس،  –صكر باهر 

، جامعة اللاهرة، صعبد المطيؼ، محمد حماسة )دكتكر(:  (ٓ)  .ُُٖالنحك كالدةلة، مدخؿ لدراسة المعنى النحكم كالدةلي، كمية دار العمـك
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 الشعر اللديـ.
بنػػػاء الجممػػػة اةسػػػمية الخبريػػػة فػػػي شػػػعر األحػػػكص، رسػػػالة ملدمػػػة لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير  -ِ

نفيػة فػي لمطالبة/ أري  عبػد اهلل عبػد الونػي نعػيـ، فتحػدثت عػف الجممػة اةسػمية المثبتػة كالم
 شعر األحكص.

بناء الجممة فػي شػعر هاشػميات الكميػت، رسػالة ماجسػتير لمطالبػة/ خمػكد عبػد السػالـ عبػد  -ّ
 الحميـ شبانة، جامعة النجاح.

ق، ُّّْـ، َُِِ، ُ، طالشػػػمرم  عمػػػي عبػػػدالفتاحلالجممػػػة الخبريػػػة فػػػي نهػػػ  البالةػػػة،  -ْ
 عماف، دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

نهػػا فػػي الشػػعر الحػػر، لمشػػاعر أحمػػد دحبػػكر، كالػػذم ديرسى شػػعر  كلكػػف مػػا تميػػزت بػػد دراسػػتي، أ
دراسػة أدبيػػة فلػط، فػػرثرت دراسػة شػػعر  دراسػة نحكيػػة دةليػة، ألكشػػؼ عػف طريلػػة بنػاء الجممػػة عنػػد ، 

 رم التي يتيحها الشكؿ الجديد.ك لشعحسب الدفلات الشعرية، كالتمكج ا
فصػػػكؿ حيػػػث تنػػػاكؿ التمهيػػػد الجممػػػة كقػػػد اقتمػػػت طبيعػػػة البحػػػث أٍف ييلسَّػػػـ إلػػػى تمهيػػػد كأربعػػػة 

كة سيما أنها كما أسمفت األكثر دكرانان  –الخبرية بالتعريؼ كالتلسيـ كبياف أهميتها في الكالـ العربي 
 كاستعماةن، كآراء النحاة كالموكييف كالبالةييف في الجممة قديمان كحديثان.

ميهػا الجممػة العربيػة كهػي: كقد اعتمدت في تلسيـ فصػكؿ البحػث األربعػة ثػالث أحػكاؿ تكػكف ع
ثباتها أك نفيها، كتككيدها أك عدمد.  الجممة اةسمية، كالفعمية، كا 

البحػث حيػث تػـ تناكلهػا بلمحػديث عػف الجممػة اةسػمية المثبتػة،  صػصا الفصػؿ األكؿ فلػد خي أمَّ 
ذكر كالػػػ ،مػػػف حيػػػث األصػػػالة فػػػي الترتيػػػب، كالتعريػػػؼ كالتنكيػػػر، كالتلػػػديـ كالتػػػيخير، كالتفػػػرد كالتعػػػدد

تناكلػت فػػي المبحػػث ك مسػػتندان فػي ذلػػؾ كمػد إلػػى التيصػػيؿ النحػكم مػػف المصػادر كالمراجػػع،  ،كالحػذؼ
دة بالنكاسػػ  الفعميػػة كالحرفيػػة، كمػػا يسػػتتبع ذلػػؾ مػػف الثػػاني مػػف الفصػػؿ األكؿ الجممػػة اةسػػمية المليَّػػ

التليػػػػد كحػػػػذؼو كذكػػػر لػػػػركف مػػػف أركػػػػاف الجممػػػة أك لكميهمػػػا، ثػػػػـ كػػػاف الحػػػػديث عػػػف  ،تلػػػديـ كتػػػيخير
 بالحركؼ.

أما الفصؿ الثاني فكاف مخصصان لمحديث عف الجممة الفعمية المثبتة، كقد انلسمت الدراسة فيد 
كذلػػػؾ مػػػف حيػػػث المػػػزـك الجممػػػة الفعميػػػة الخبريػػػة ذات الفعػػػؿ المبنػػػي لممعمػػػكـ،  :إلػػػى مبحثػػػيف: األكؿ

مجممػػة الخبريػػة الفعميػػة فكػػاف مخصصػػان ل :أمػػا المبحػػث الثػػاني كاحػػد كاثنػػيف كثالثػػة،لمفعػػكؿ كالتعػػدم 
 ذات الفعؿ المبني لممجهكؿ.

أما الفصؿ الثالث فلد خصصد الباحػث لمحػديث عػف الجممػة الخبريػة بنكعيهػا اةسػمية كالفعميػة 
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معتمػػدان أدكات النفػػي المشػػتركة بػػيف الجممػػة اةسػػمية كالفعميػػة، ككػػذلؾ أدكات النفػػي  ،فػػي سػػياؽ النفػػي
 .جممة عمى حد الخاصة بكؿ 

الجممة الخبرية بلسميها، معتمػدان عمػى تككيد فلد تناكؿ الباحث فيد  :الرابع )األخير( أما الفصؿ
 ، ككذلؾ المؤكدات المشتركة بيف الجممتيف اةسمية كالفعمية. المؤكدات الخاصة بكؿ جممة عمى حد

كللػػػد كػػػاف مػػػنه  البحػػػث هػػػك الحػػػديث عػػػف الجممػػػة المعنيػػػة بالحػػػديث كالتحميػػػؿ مػػػمف الفصػػػؿ 
ثـ ذكر صكرتها المستلمة عف ةيرها، كتسجيؿ هذ  الظكاهر في شعر أحمػد دحبػكر، المخصص لها 

 ، كاشفان عف الليمة الدةلية لها.قكاعد النحاةل انسجامها مع عف مد كالكشؼ ،تحميمهاك 
قػػد اتخػػذ طابعػػان كصػػفيان، فلػػد قمػػت بجػػرد إحصػػا ي لمصػػكرة الكاحػػدة مػػف  –هنػػا  –كألف عممػػي 

سة، فاحصػان كمػدقلان، فخرجػت منػد بحصػيمة مػف النتػا   ، كقػد أثبػت عػدد صكر الجممة المعنية بالدرا
مها مع التكجيهات النحكية، كذلؾ ءالمرات التي كردت فيها الصكرة المعنية بالدراسة، كبياف مدل تال

 مف خالؿ اةستدةؿ مف المصادر كالمراجع.
ٍف كانػػت كفػػي النهايػػة فهػػذا جهػػد بشػػر، فػػإف كفلػػت إلػػى مػػا سػػعيت إليػػد فهػػذا فمػػؿه  مػػف اهلل، كا 

 نفسي، كحسبي أنني حاكلت، فالكماؿ هلل كحد  سبحاند كتعالى، جٌؿ في عال . عند األخرل فمف
 الطالب/ عدناف محمد أبك عامر
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 متهيذ
 اجلًهت انعسبٍت

 مرهىو اجلمهح انعرتيح.أوالً: 
 حانيًا: أقساو اجلمهح انعرتيح.
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  اً : مفهام الجمم 
الحػديث عػف التعريػؼ الموػكم لمجممػة، ةبػد مػف ديث عف الجممة تركيبػان، كدةلػة، قبؿ البدء بالح

، فكيؼ كردت الجممػة فػي كعمى دةةتها المختمفةإلى التعرؼ عمى معناها اةصطالحي،  يمهدألند 
 مفهكمها الموكم؟

ػػػؿى الشػػػيء: جمعػػػد... كالجممػػػة كاحػػػدة الجمػػػؿ، كالجممػػػة: مى مػػػؿ: الجماعػػػة مػػػف النػػػاس... كجى  "الجي
جماعػػة الشػػيء، كأجمػػؿ الشػػيء: جمعػػد عنػػد تفرقػػد، كأجمػػؿ لػػد الحسػػاب كػػذلؾ، كالجممػػة جماعػػة كػػؿ 

 انْقُهسْنٌُ  عَهٍَْه ِ  َُصِّلَ نَىْالَشيءو بكمالد مف الحساب كةير ، يلاؿ: أجممت الحساب كالكالـ ، قاؿ تعالى: 

وَاحِدَةً جًُْهَتً
 .(ِ)، كقد أجممت الحساب إذا رددتد إلى الجممة"(ُ)

ممػة بالمػـ جماعػة الشػيء كينهػا اشػتلت مػف جممػة الحبػؿ " مىؿى يجمؿى جمالن إذا جمع... كالجي كجى
ألنها قػكل كثيػرة جمعػت فيجممػت جممػة. كقػاؿ الراةػب: كاعتبػر معنػى الكثػرة فليػؿ لكػؿ جماعػة ةيػر 
منفصػػػمة جممػػػة، كالجممػػػة كصػػػحؼ الجماعػػػة منػػػا عػػػف ابػػػف سػػػيد ، كأجمػػػؿ المػػػيعة حسػػػنها ككثرهػػػا، 

يمير يذاب فيجمػع، كالمجمػؿ عنػد الفلهػاء مػا يحتػاج إلػى بيػاف، قػاؿ الراةػب: كحليلتػد هػك كالجميؿ ك
 .(ّ)المشتمؿ عمى جممة أشياء كثيرة ةير ممخصة"

أصكؿ دةلية كاحدة عامػة، كهػي  مف خالؿ التعريفات السابلة لمفهـك الجممة لوكيان، نجد أنها تعكد إلى
 في باطنها. ـدةةت بارزةن عمى سطح الصياةة، أ تالؼ كالمـ كالجمع، سكاء كانت هذ  الاة

تشػػير بعػػض الػػدة ؿ إلػػػى أف ف ،أمػػا عنػػد اةنتلػػاؿ إلػػى مفهػػػـك الجممػػة فػػي اةصػػطالح النحػػػكم
لفظي )الجممة( ك)الجمؿ( قد استخدما في عنكانات عدد مف المؤلفات النحكية التي قيصد منها تلػديـ 

قبػؿ اسػتعماؿ أم منهػا مصػطمحان محػدد الدةلػة فػي  ممخصات ألهـ قكاعد  تحليلػان ألهػداؼ تعميميػة،
 .(ْ)بحكث النحك كقمايا  التفصيمية

الخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراهيػػػدم  ،كأقػػدـ مػػف ينسػػب إليػػد كمػػع مؤلػػؼ يحمػػؿ عنػػكاف )الجمػػؿ( هػػك

                                                                 

 مف سكرة الفرقاف. ِّ اآلية (  ُ)
ـ، ُٖٔٗ، بيػركت، باعػة كالنشػرهػػ(: لسػاف العػرب، دار صػادر لمط ُُٕابف منظػكر، أبػك الفمػؿ جمػاؿ الػديف محمػد بػف مكػـر )ت  (ِ)

) مىؿى  .ُِّ: ٔ، )جى
هػػػ(: تػػاج العػػركس مػػف جػػكاهر اللػػامكس، تحليػػؽ: عمػػي َُِٓلزبيػػدم، محػػي الػػديف أبػػك فػػيض السػػيد محمػػد مرتمػػى الحسػػيني )ت ا (ّ)

مىؿى ََِٓسيرم، دار الفكر، بيركت   (.ـ، )جى
 .ُّ، اللاهرة، الجزء الثاني، ص ُِٖٗ، ُعمي أبك المكاـر )دكتكر(: المدخؿ إلى دراسة النحك العربي، ط (ْ)
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فػػي حػػيف نجػػد تمميػػذ  سػػيبكيد: أبػػا بشػػر عثمػػاف بػػف قنبػػر المتػػكفى )نحػػك  ،(ُ)هػػػ(َُٕنحػػك المتػػكفي )
ف أشػػػار فػػػي ةيػػػر مكمػػػع إلػػػى فكػػػرة )اإلسػػػناد( مسػػػػتخدمان  دـخهػػػػ( ة يسػػػت َُٖ هػػػذا المصػػػطمح كا 

 .(ِ) مصطمحيف مف مادتد لمدةلة عمى طرفيد: المسند كالمسند إليد
ة يوني كاحد منهما مف اآلخر، كة يجػد المػتكمـ ا يلكؿ: "هذا باب المسند كالمسند إليد، كهما م

كهك قكلؾ: عبد اهلل أخكؾ، كهػذا أخػكؾ، كمثػؿ ذلػؾ:  مند بدا، فمف ذلؾ اةسـ المبتدأ كالمبني عميد،
 .(ّ)يذهب عبد اهلل، كةبد لمفعؿ مف اةسـ، كما لـ يكف لالسـ األكؿ بد مف اآلخر في اةبتداء"

كيلكؿ الدكتكر محمػد حماسػة عبػد المطيػؼ: "سػيبكيد نفسػد لـػ يسػتخدـ مصػطمح )الجممػة( عمػى الكجػد 
ثر عمى كممة )الجممة( في كتابد إة مرة كاحدة جاءت بصيوة الجمع، مف جاء بعد ، كلـ أع االذم تناكلد به

كلـ ترد بكصػفها مصػطمحان نحكيػان بػؿ كردت بمعناهػا الموػكم، حيػث يلػكؿ: )كلػيس شػيء يمػطركف إليػد إة 
 .ْ()كهـ يحاكلكف بد كجهان. كما يجكز في الشعر أكثر مف أذكر  لؾ ههنا، ألف هذا مكمع جمؿ("

مػػف اسػػتخدـ مصػػطمح )الجممػػة( أك )الجمػػؿ( كذلػػؾ فػػي قكلػػد: هػػػ( أكؿ  ِٖٓكلعػػؿ المبػػرد )ت 
ٌنما كاف الفاعؿ رفعان ألند هك كالفعؿ جممة يحسف السككت عميها، كتجب بها الفا دة لممخاطب"  (ٓ)"كا 

، كقكلد: "كمثؿ هذا مف الجمؿ قكلؾ: مررت برجؿ أبك  منطمؽ، (ٔ)كقكلد: "األفعاؿ مع فاعميها جمؿ"
 .(ٕ)مع )رجؿ( معرفة لكانت الجممة في مكمع حاؿ، فعمى هذا تجرم الجمؿ"كلك كمعت في مك 

ـك الجممػػة عػػف طريػػؽ الملابمػػة كالملارنػػة بينهػػا كبػػيف عػػدد هػػق( تحديػػد مفِّٗابػػف جنػػي )ت كقػػد حػػاكؿ
فكػػؿ لفػػظ مػػف المصػػطمحات األيخػػر، كعمػػى رأسػػها مصػػطمحا )الكػػالـ( ك)اللػػكؿ(: حيػػث يلػػكؿ: "أمػػا الكػػالـ 

ػرب مستلؿ بنفسػد، مفيػ ده لمعنػا ، كهػك الػذم يسػميد النحكيػكف الجمػؿ، نحػك "زيػده أخػكؾ"، ك)قػاـ محمػد( ك)مي
 .ٖ()سعيد(، ك)في الدار أبكؾ(... فكؿ لفظ استلؿ بنفسد، كجنيت مند ثمرة معنا  فهك كالـ"

ؿ الػػدليؿ عمػػى الفػػرؽ بػػيف الكػػالـ كاللػػكؿ دكبػػيف اللػػكؿ فػػي قكلػػد: )كمػػف أ –أم الكػػالـ  –كقػػد فػػرؽ بينػػد 
                                                                 

 لفظ )الجمؿ( في عدد كبير مف المؤلفات النحكية مف بعد  مف أهمها: كقد استخدـ (ُ)
 هػ. ُّٔكتاب الجمؿ ةبف السراج محمد بف سرت المتكفى  -
 هػ.ّّٗأك  ّّٕكتاب الجمؿ في النحك لمزجاجي: أبي اللاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ المتكفى  -

: المدخؿ إلى دراسة النحك العربي، الجزء ال (ِ)  .ُْ – ُّثاني، ص عمي أبك المكاـر
 .ِّ: ُـ، ُٖٖٗ، ّسيبكيد: الكتاب، تحليؽ كشرح عبد السالـ هاركف، مكتبة الخانجي، اللاهرة، ط (ّ)
 .ِّ: ُ. ينظر: سيبكيد: الكتاب، ُٖـ، دار الشركؽ، اللاهرة، ص ُٔٗٗ، ُمحمد حماسة عبد المطيؼ )دكتكر(: بناء الجممة العربية، ط (ْ)
 .ُْٔ: ُـ، ُْٗٗهػ ػ ُُْٓمد بف يزيد: الملتمب، المجمس األعمى لمش كف اإلسالمية، اللاهرة، طالعباس مح كالمبرد، أب (ٓ)
 .ُِّ: ْنفسد  (ٔ)
 .ُِٓ: ْنفسد  (ٕ)
 ُٖ: ُـ، ُٖٔٗ، ّابف جني: الخصا ص، تحليؽ محمد عمي النجار، الهي ة المصرية العامة لمكتاب، اللاهرة، ط (ٖ)
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ع النػػػاس عمػػػى أف يلكلػػػكا: اللػػػرآف كػػػالـ اهلل؛ كة يلػػػاؿ: اللػػػرآف قػػػكؿ اهلل؛ كذلػػػؾ أٌف هػػػذا مكمػػػع مػػػيؽ إجمػػػا
ر، ة يمكف تحريفػد، كة يسػكغ تبػديؿ شػيء مػف حركفػد، فعبػر عنػد بػالكالـ الػذم ة يكػكف إة أصػكاتان متحج  

 .ُ()دة"راء معتلآتامة مفيدة، كعدؿ بد عف اللكؿ الذم قد يككف أصكاتان ةير مفيدة ك 
، حيػث هػػ(ُْٕ)ت  كعبد اللاهر الجرجػاني سكل بيف الجممة كالكالـثـ جاء بعد ابف جني مف 

يلػػكؿ: "اعمػػـ أف الكاحػػد مػػف اةسػػـ كالفعػػؿ كالحػػرؼ يسػػمى كممػػة، فػػإذا ا تمػػؼ منهػػا اثنػػاف فيفػػادا نحػػك 
 .(ِ))خرج زيده( سيمي كالمان كسمي جممة"
ر الحػػديث عػػف الجممػػة، كتعريفػػد لمكػػالـ إذ يلػػكؿ: ( فػػي إطػػاهػػػ ّٖٓثػـػ جػػاء بعػػد ذلػػؾ الزمخشػػرم )ت

"الكػػالـ هػػك المركػػب مػػف كممتػػيف أيسػػندت إحػػداهما إلػػى األخػػرل، كذلػػؾ ة يتػػيتى إة فػػي اسػػميف كلكلػػؾ: زيػػده 
 .ّ()شره صاحبؾ، أك فعؿ كاسـو نحك: ميًربى زيده، كانطمؽ بكر، كيسمى الجممة"بأخكؾ، ك 

ة حػػػػدكث الفا ػػػػدة مػػػػف الجممػػػػة كالكػػػػالـ كيتمػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ نػػػػص الزمخشػػػػرم السػػػػابؽ، مػػػػركر 
ف لـ يكف أيػان مبكصفه ا مترادفيف عند ، فإف حسف السككت عمى التركيب كاف جممة، ككاف كالمان، كا 

منهمػػا. كهػػذا التعريػػؼ المػػمني لمجممػػة يتفػػؽ كتعريفهػػا فػػي النحػػك التلميػػدم لػػدل األكربيػػيف؛ إذ هػػي 
 .(ْ)إليد ان التعبير عف فكرة كاممة بما يتممف مسندان كمسند

هػػػػذا  دكهػػػػؤةء الػػػػذيف يسػػػػككف بػػػػيف مػػػػدلكلي هػػػػذيف المصػػػػطمحيف يشػػػػترطكف شػػػػرطيف فػػػػي تحديػػػػ
المصػػطمح: اة ػػتالؼ كمػػا قػػاؿ الجرجػػاني، أك التركيػػب كمػػا قػػاؿ الزمخشػػرم، كالفا ػػدة فػػي تعبيػػر ابػػف 
جنػػي كعبػػد اللػػاهر الجرجػػاني، أك اإلسػػناد فػػي تعبيػػر الزمخشػػرم، أك حسػػف السػػككت كمػػا أشػػار إلػػى 

 .(ٓ)لمبرد مف قبؿذلؾ ا
كامػحان، حيػث  تفريلػان بػيف مصػطمحي الجممػة كالكػالـ فػٌرؽ أما الفريؽ الثاني، فهػك الفريػؽ الػذم 

ـه بػػػيف هػػػذيف المصػػػطمحيف  لػػػكؿي حماسػػػة عبػػػد المطيػػػؼ: "فػػػي المرحمػػػة التػػػي تمػػػت ذلػػػؾ، تفريػػػؽ حاسػػػ
اد( الػذم يكجػد فػي )الجممة( ك)الكالـ( هذا التفريػؽ يجعػؿ الجممػة أعػـ مػف الكػالـ، كذلػؾ ألف )اإلسػن

الجممػػة قػػد يكػػكف أصػػميان فػػي تركيػػب ملصػػكد لذاتػػد، أك أصػػميان فػػي تركيػػب ةيػػر ملصػػكد لذاتػػد. أمػػا 
 .(ٔ)اإلسناد في الكالـ فالبد أف يككف أصميان في تركيب ملصكد لذاتد فحسب"

                                                                 

 .ِٕ: ُنفسد،  (ُ)
 .ٔبكر عبد اللاهر بف عبد الرحمف بف محمد: الجمؿ، تحليؽ: عمي حيدر، دار الجيؿ، بيركت، ص  الجرجاني، أبك (ِ)
 .ٔ، دار الجيؿ، بيركت، ص ِ، طعمـ الموةالزمخشرم، جار اهلل محمكد بف عمر: المفصؿ في  (ّ)
 .ِٗـ، ص ُْٖٗكندرية، ينظر: عبادة، محمد إبراهيـ: الجممة العربية، دراسة لوكية نحكية، منشية المعارؼ، اةس (ْ)
 .َِينظر: عبد المطيؼ: بناء الجممة العربية، ص  (ٓ)
 .ُِينظر: المرجع السابؽ، ص  (ٔ)
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مىػػؽى  مَّػػدي كىالكاسػػتدؿ حماسػػة عبػػد المطيػػؼ للكلػػد السػػابؽ فػػي التفريػػؽ بػػيف الجممػػة كالكػػالـ بلكلػػد تعػػالى:   خى
ػػاءو  ًمػػفٍ  دىابَّػػةو  كيػػؿَّ  مى

 ة تمػػمنت نػػكعيف مػػف اإلسػػناد، إسػػنادو ، حيػػث يػػرل حماسػػة عبػػد المطيػػؼ أف هػػذ  اآليػػُ()
سػناده ةيػر أصػػمي، حيػث يلػكؿ: "فػػإف فيهػا نػكعيف مػػف اإلسػناد أحػدهما  ملصػكد لذاتػد كهػػك أصػػمي أصػمي، كا 

ؿ دابػػة مػػف مػػاء( كاآلخػػر أصػػمي كلكنػػد فػػي الػػذم بػػيف لفػػظ الجاللػػة، المبتػػدأ، كالخبػػر، كهػػك جممػػة )خمػػؽ كػػ
كالمػػمير المسػػتتر فيػػد كالفعػػؿ كفاعمػػد معػػان خبػػر تركيػػب ةيػػر ملصػػكد لذاتػػد، كهػػك الػػذم بػػيف الفعػػؿ )خمػػؽ( 

، فاآليػة عمػى هػذا يمكػف أف يلػاؿ عنهػا كػالـ ألنهػا تمػمنت إسػنادان أصػميان ملصػكدان لذاتػد، كيمكػف أف المبتػدأ
، كأمػا جممػة الخبػر )خمػؽ كػؿ دابػة مػف مػاء( فػال يلػاؿ ِ()إسػنادان أصػميان" يلاؿ عنها إنها جممة ألنهػا تمػمنت

 نها كالـ ألف اإلسناد فيها ةير ملصكد لذاتد، بؿ يلاؿ عنها إنها جممة فحسب.إعنها 
الػذيف فرقػكا بػيف الجممػة كالكػالـ، كلػد أثػر كامػح فػي ذلػؾ رمػي  أعػالـ هػذ  المرحمػة كمف أهـ

، كيتبيف ذلؾ مف قكلد: "كالفرؽ هػ(ْٔٔ)ت  رح كافية ابف الحاجبشاهػ( ٖٔٔ)تالديف اإلستراباذم 
بػػػيف الجممػػػة كالكػػػالـ أٌف الجممػػػة مػػػا تمػػػمف اإلسػػػناد األصػػػمي سػػػكاءن كانػػػت ملصػػػكدة لػػػذاتها، أك ة، 

 ،سما الفاعػؿ كالمفعػكؿاك  المصدري  سا ر ما ذكر مف الجمؿ، فيخرجي ك  ،كالجممة التي هي خبر المبتدأ
كالكػالـ مػا تمػمف اإلسػناد األصػمي، ككػاف ملصػكدان  .ما أسػندت إليػدمع ؼ كالظر  ،كالصفة المشبهة

 .(ّ)لذاتد فكؿ كالـ جممة كة ينعكس"
هػك الػذم قطػع الشػؾ بػاليليف، فػي مسػيلة التفريػؽ بػيف الجممػة  هػ(ُٕٔ)ت كالحؽ أف ابف هشاـ

المفيػد باللصػد،  كالكالـ متفلان في ذلؾ مع الرمي فػي شػيف هػذ  المسػيلة إذ يلػكؿ: "الكػالـ هػك اللػكؿ
كالجممة عبارة عف الفعؿ كفاعمد، كػػ : )قػاـ  :كالمراد بالمفيد: ما دؿ عمى معنى يحسف السككت عميد

(، ك) زيد(، كالمبتدأ كخبر  ًربى المصي قا ـه الزيداف(، أ، كػ )زيده قا ـ(، كما كاف بمنزلة أحدهما، نحك )مي
متػػرادفيف كمػػا يتكهمػػد كثيػػره مػػػف  ليسػػاؾ أنهمػػا يظهػػر لػػػ كبهػػذاك)كػػاف زيػػده قا مػػان(، ك)ظننتػػد قا مػػان(، 

ؿ، فإنػػد بعػػد أف فػػرغ مػػف حػػد الكػػالـ قػػاؿ: كيسػػمى جممػػة، النػػاس، كهػػك ظػػاهر قػػكؿ صػػاحب المفٌصػػ
سػػػمعهـ يلكلػػػكف: جممػػػة الشػػػرط، جممػػػة كلهػػػذا تأعػػػـ منػػػد، إذ شػػػرطد اإلفػػػادة بخالفهػػػا،  اكالصػػكاب أنهػػػ

 .(ْ)ـ"الجكاب، جممة الصمة، ككؿ ذلؾ ليس مفيدان، فميس بكال

                                                                 

 مف سكرة النكر. ْٓاآلية  (  ُ)
 .ِْينظر: محمد عبد المطيؼ، بناء الجممة العربية، ص  (ِ)
، عػػالـ الرمػػي، )رمػػي الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف(: شػػرح الرمػػي عمػػى كافيػػة ابػػف الحاجػػب، شػػر  (ّ) ح كتحليػػؽ د. عبػػد العػػاؿ سػػالـ مكػػـر

 .ُٗ: ُـ، َََِ، ُالكتب، اللاهرة، ط
ابػػف هشػػاـ، أبػػك محمػػد عبػػد اهلل جمػػاؿ الػػديف يكسػػؼ: مونػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب، تحليػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد،  (ْ)

 .ّْٕ: ِـ، ُٕٖٗالمكتبة العصرية، بيركت، 
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الشي  محمد األمير األزهرم مكمحان بعض ما جاء عف ابف هشاـ فيلكؿ: "كمعنى قكلد  كيؤكد
ملصػػػكدان باإلفػػػادة ألف اللصػػػد مػػػف قكلػػػؾ )جػػػاء الػػػذم قػػػاـ(، اإلخبػػػار بػػػالمجيء ة  أم)لػػػيس مفيػػػدان( 

نما ذكرت قاـ لتعييف المكصكؿباللياـ  .(ُ)"، كا 

ذا انتلمنا إلى النحاة العرب المحدثيف نستطيع أف نفرؽ بيف قسػميف مػف المحػدثيف: قسػـ فإننا  ؛كا 
ـه فػٌرؽ بينهمػا، كيمثػؿ اللسػـ األكؿ عبػاس حسػف الػذم يػرادؼ بينهمػا  جعؿ الجممة رديؼ الكالـ، كقسػ

، فاألمر كامػحه (ِ)قا الن: "الكالـ أك الجممة هك ما تركب مف كممتيف أك أكثر كلد معنى مفيد مستلؿ"
اس حسف ة يرل فرقان بيف المصطمحيف، فالجممة كالكالـ مصطمحاف مف خالؿ النص السابؽ أف عب

يدةف عمى مدلكؿ كاحد، كيظهر مف كالمد أند يرل الجممة كالكالـ باعتبارهما كاحدان بالمنظكر الذم 
رآ  ابف هشاـ لمكالـ، يلكؿ: "إذا كقعت الجممة الخبرية صمة المكصػكؿ، أك نعتػان، أك حػاةن، أك تابعػة 

فإنها تسمى جممة خبرية، ألنهػا تسػمى خبريػة بحسػب أصػمها  –كجممة الشرط كجكابد  –لشيء آخر 
كؿ، الذم كانت مستلمة فيد، فإذا صارت صمة، أك تابعة لويرهػا لػـ يصػح تسػميتها )خبريػة( إذ ة ألا

يككف فيها حكـ مستلؿ بالسمب أك اإليجاب، تنفرد بد كيلتصر عميها كحدها، بؿ هي لذلؾ ة تسمى 
كة جممػة، فعػدـ تسػميتها جممػة خبريػة مػف بػاب أكلػى... فػال تسػمى كاحػدة مػف كػؿ مػا سػبؽ  )كالمان(

 .(ّ)كالمان كة جممة إذ ليس لها كياف معنكم مستلؿ"

: عبػػد السػػالـ كلعػػؿ مػػف أبػػرزهـأمػػا الفريػػؽ الثػػاني مػػف المحػػدثيف، فلػػد فػػرؽ بػػيف المصػػطمحيف، 
نمػػػا كػػػاف الكػػػالـ هػػاركف، حيػػػث يلػػػكؿ: "كالحػػؽ أف الكػػػالـ أخػػػصُّ مػػػف الجممػػ ة، كالجممػػػة أعػػػـ منػػد، كا 

أخصُّ مف الجممة ألند نريد فيػد قيػد اإلفػادة...، كعمػى هػذا فتعريػؼ الجممػة هػك "اللػكؿ المركػب" أفػاد 
أـ لـ يفد، قيصد لذاتد أـ لـ يلصد، كسكاء أكانت مركبة مف فعؿ كفاعؿ، أـ مبتدأ كخبر، أـ مما نزؿ 

 .(ْ)صؼ كفاعمد الظاهر"منزلتهما، كالفعؿ كنا ب الفاعؿ، كالك 

                                                                 

( مونػػي المبيػػب، كبهامشػػد حاشػػية الشػػي  محمػػد األميػػر، دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة، فيصػػؿ عيسػػى ابػػف هشػػاـ )جمػػاؿ الػػديف بػػف هشػػاـ (ُ)
 .ِْ: ِالبابي الحمبي، اللاهرة، 

 .ُٓ: ُ، د. ت، ٖحسف، عباس: النحك الكافي، دار المعارؼ، اللاهرة، ط (ِ)
 .ُٓ: ُالمصدر السابؽ،  (ّ)
 .ُٗ-ُٖ، صُٗٓٗحك العربي، مكتبة الخانجي، اللاهرة، مصر، هاركف، عبد السالـ: األساليب اإلنشا ية في الن (ْ)
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 ثاالةًا:  قيام الجمم 
قٌسػمكها كفػؽ اعتبػارات كثيػرة منهػا، كفػؽ الكممػة فلػد اختمػؼ نحػاة العربيػة فػي تلسػيمهـ لمجممػة؛ 

باعتبػػار كقكعهػػا فػػي نطػػاؽ جممػػة أخػػرل، كهنػػاؾ مػػف قسػػمها باعتبػػار  االتػػي تلػػع فػػي صػػدرها، كمنهػػ
 :كفيما ييتي بياف ذلؾ كظيفتها، كمنهـ مف قسمها كفؽ مكقعها اإلعرابي،

 راعتراي صويها:  ـٔ
أجمع عمماء النحك األقدمكف عمى مركرة اإلسناد في الجممة العربية، كعممية اإلسناد تلـك فػي 
األسػػػاس عمػػػى طػػػرفيف أساسػػػييف همػػػا المسػػػند كالمسػػػند إليػػػد، أك عمػػػى ركنػػػيف أساسػػػيف كمػػػا سػػػماهما 

، كة يجػد المػتكمـ منػد بػدان. فمػف ذلػؾ اةسػـ سيبكيد؛ حيث قاؿ: "ما ة يونػي كاحػد منهمػا عػف اآلخػر
المبتػػدأ كالمبنػػي عميػػد، كهػػك قكلػػد: عبػػد اهلل أخػػكؾ، كهػػك أخػػكؾ، كمثػػؿ ذلػػؾ يػػذهب عبػػد اهلل، فػػال بػػد 

 .(ُ)ف اةسـ كما لـ يكف لالسـ األكؿ بد مف اآلخر في اةبتداءملمفعؿ 
فيف أساسيف هما المسػند يتمح مف خالؿ نص سيبكيد السابؽ أند يلسـ الجممة العربية إلى طر 

كالمسػػػند إليػػػد، كهػػػك يؤكػػػد بػػػذلؾ عمػػػى ثنا يػػػة اإلسػػػناد فػػػي الجممػػػة العربيػػػة، كقػػػد قسػػػـ سػػػيبكيد الجممػػػة 
العربية، كقد صرح بهذ  التسمية ابػف هشػاـ فلػاؿ: "فاةسػمية هػي التػي صػدرها اسػـ... كالفعميػة التػي 

ًربى المص، كظننتد قا مان، كيل  .(ِ)كـ زيده، كقـ"صدرها فعؿ، كػ قاـ زيده، كمي
كابػػف هشػػاـ يػػرل العبػػرة بالمسػػند كالمسػػند إليػػد، كهػػذا يظهػػر أثػػر  فػػي الجممػػة المشػػتممة عمػػى اسػػـ 
ف  كفعؿ، فالفعؿ يككف مسندان فػي كمتػا الجممتػيف: اةسػمية كالفعميػة، فػإف تلػدـ كانػت الجممػة فعميػة، كا 

 تيخر كانت الجممة اسمية.
لسػػيـ لمجممػػة العربيػػة، فيمػػاؼ الظرفيػػة كالشػػرطية كهػػك كمػػف النحػػكييف مػػف لػػـ يلتنػػع بثنا يػػة الت

، كقػػد مثػػؿ (ّ)الزمخشػػرم إذ يلػػكؿ: "كالجممػػة عمػػى أربعػػة أمػػرب: فعميػػة، كاسػػمية، كشػػرطية، كظرفيػػة
طملػػػاف، كبكػػػر إف تعطػػػد يشػػػكرؾ، كخالػػػد فػػػي نلػػػذلؾ فلػػػاؿ: "كذلػػػؾ: زيػػػد ذهػػػب أخػػػك ، كعمػػػرك أبػػػكا  م

 .(ْ)الدار"
                                                                 

 .ِّ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .ّٕٔ: ِابف هشاـ: موني المبيب،  (ِ)
 .  ِْالزمخشرم: المفصؿ في عمـ العربية، ص  (ّ)
 .ِْالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
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: إذ يلػكؿ: "كاعمػـ هػػ(َّٕ)ت للسػمة ألبػي عمػي الفارسػيينسب هذ  ا هػ( ّْٔ)ت كابف يعيش
: فعميػػة، كاسػػمية، كشػػرطية، كظرفيػػة، كهػػذ  قسػػمة أبػػي عمػػي، كهػػي أقسػػاـ أنػػد قسػػـ الجممػػة إلػػى أربعػػة

 .(ُ)قسمة لفظية كهي في الحليلة مرباف فعمية كاسمية"
قسػػمة قسػػمتد  عػػدَّ كيػػرل الباحػػث أف ابػػف يعػػيش قػػد أصػػاب فػػي ميخػػذ  عمػػى الزمخشػػرم عنػػدما 

ؽ مركبػػػة مػػػف يػػػف الشػػػرطية فػػػي التحللفظيػػػة قػػػا الن: "كهػػػي فػػػي الحليلػػػة مػػػرباف، فعميػػػة، كاسػػػمية، أل
جممتػػيف فعميتػػيف: الشػػرط فعػػؿ كفاعػػؿ، كالجػػزاء فعػػؿ كفاعػػؿ، كالظػػرؼ فػػي الحليلػػة لمخبػػر الػػذم هػػك 

 .(ِ)استلر كهك فعؿ كفاعؿ"
ذا للثنػا ي اكيرل محمد حماسة عبد المطيػؼ رأم ابػف يعػيش فػي تلسػميد  مجممػة حيػث يلػكؿ: "كا 

جممػة تيكيديػػة  تكجػدكجػدنا مػا يسػمى بالجممػة الشػػرطية قسػيمان لالسػمية كالفعميػة، كػاف معنػػى ذلػؾ أف 
 .(ّ)مع الفعمية، كهذا ما لـ يلؿ بد أحد" شركةكنفيية كاستفهامية في 

 اـ.فهك يرل أف الشرط معنى مف المعاني التي تدخؿ عمى الجممة، كالنفي كالتيكيد كاةستفه
بعد ذلؾ جاء ابف هشاـ فجعمها ثالثة أقساـ فلاؿ: "انلساـ الجممة إلى اسمية، كفعمية، كظرفيػة، 
فاةسػمية هػػي: التػػي صػػدرها اسػػـ، كػػػ )زيػػد قػػا ـ( ك)هيهػػات العليػػؽ( ك)قػػا ـ الزيػػداف(، عنػػد مػػف جػػكز  

ػربى المػص( ، ك)كػاف زيػده كهك األخفش كالككفيكف، كالفعمية هي: التي صدرها فعؿ كػ )قػاـ زيػد( ك)مي
قا مػػػان(، ك)ظننتػػػد قا مػػػان(، ك)يلػػػكـ زيػػػد(، ك)قػػػـ(، كالظرفيػػػة هػػػي: المصػػػدرة بظػػػرؼ أك مجػػػركر، نحػػػك 
)أعنػػػدؾ زيػػػد(، ك)أفػػػي الػػػدار زيػػػد( إذا قػػػدرت زيػػػدان فػػػاعالن بػػػالظرؼ كالجػػػار كالمجػػػركر، ة باةسػػػتلرار 

 .(ْ)المحذكؼ، كة مبتدأ مخبران عند بهما"
لظرفيػػة يختمػػؼ عنػػد ابػػف هشػػاـ عنػػد عنػػد الزمخشػػرم، ذلػػؾ أف كة شػػؾ فػػي أف مفهػػـك الجممػػة ا

األخير يعد جممة ظرفية كٌؿ تركيب احتكل شبد جممة، سػكاءن أتلػدـ شػبد الجممػة هػذا أـ تػيخر كسػكاء 
 أقي د الظرؼ أـ لـ ييلٌيد، كهذا المفهكـ لمجممة الظرفية كامح مف تمثيمد.

نكعػان آخػر، كهػك  كالظرفيػة كالشػرطية فعميػةسمية كالدثيف مف يميؼ إلى اةكمف النحكييف المح
ربػي إلػى الجممة الكصفية، يلكؿ الدكتكر شعباف صالح: "نخمػص مػف كػؿ مػا سػبؽ أف فػي النحػك الع

                                                                 

 .ٖٖ: ُ، ي، اللاهرةمكتبة المتنب: شرح المفصؿ، )مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش( ابف يعيش (ُ)
 .ِِٗ: ُالمصدر السابؽ،  (ِ)
 .ِٓ، ص ، دار الفكر العربية، اللاهرة، د.تعبد المطيؼ، محمد حماسة: العالمة اإلعرابية في الجممة بيف اللديـ كالحديث (ّ)
 .ٖٖ: ُِابف هشاـ: موني المبيب،  (ْ)
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الكصػػفية، كأف مػػا  الجممػػة سػػمية كالظرفيػػة كالشػػرطية جممػػة خامسػػة تسػػمىجانػػب الجممػػة الفعميػػة كاة
هك نكع مف تحميػؿ األسػمكب  إنَّماهاـ عميها شرطد النحاة في مثؿ هذ  الجممة مف سبؽ نفي أك استف

. إة أف هػػذا التلسػػيـ فػػي حليلتػػد يعػػكد لالسػػمية، ألف الكصػػؼ تنطبػػؽ عميػػد (ُ)العربػػي مػػا ة يطيػػؽ"
جميع عالمات اةسـ مف دخكؿ )أؿ( التعريؼ، كالجر، كالنسبة، كاإلسػناد، إة أنػد إذا سػبؽ بنفػي أك 

 عف الخبر. استفهاـ كاف مبتدأ، كما بعد فاعالن أةنى
 راعتراي اقاعها  ع الطاق جمم   بيى:ـ ٕ

باعتبػػار عػػدد عمميػػات اإلسػػناد فػػي الجممػػة كمػػا  كذلػػؾ مػػف اةعتبػػارات التػػي أيخػػذت فػػي تلسػػيـ الجممػػة
تحتكيػػد مػػف عمميػػات إسػػناد، كهػػك تلسػػيـ الجممػػة إلػػى جممػػة كبػػرل، كجممػػة صػػورل فلػػد خػػرج ابػػف هشػػاـ بهػػذا 

د أخػػذ  عػػػف ابػػػف جنػػي، حيػػػث يجعػػػؿ ابػػف جنػػػي الجممػػػة فػػي هػػػذ  اةيػػػة: التلسػػيـ المبتكػػػر لمجممػػة، كيبػػػدك أنػػػ
ٌَُسْجُدَاٌِ وَانشَّجَسُ وَاننَّجْى

 ، كلكف ابف جني لـ يكمح الملصكد بالجممة الكبرل فيها.ّ()، جممة كبيرةِ()

كلكػػػف ابػػػف هشػػػاـ أكمػػػح الملصػػػكد بالجممػػػة الكبػػػرل، كالجممػػػة الصػػػورل بلكلػػػد: "الكبػػػرل هػػػي 
قػػػا ـ(، كالصػػػورل هػػػي: المبنيػػػة عمػػػى   هػػػا جممػػػة نحػػػك: )زيػػػده قػػػاـ أبػػػك ( ك)زيػػػده أبػػػك اةسػػػمية التػػػي خبر 

 .(ْ)المبتدأ، كالجممة المخبر بها في المثاليف"

كيتمح مف نص ابف هشاـ أف الجممػة العربيػة الكبػرل مػا احتػكت عمػى أكثػر مػف عمميػة إسػناد 
كانػػت أك فعميػػة كأمػػاؼ أف  كاحػػدة، كالجممػػة الصػػورل، مػػا اشػػتممت عمػػى عمميػػة إسػػناد كاحػػدة اسػػمية

"الجممة قد تككف كبرل كصورل كذلؾ باعتباريف، نحك )زيد أبك  ةالمد منطمؽ( فمجمكع هذا الكػالـ 
جممة كبػرل ة ةيػر، ك)ةالمػد منطمػؽ( صػورل ة ةيػر، ألنهػا خبػر، ك)أبػك  ةالمػد منطمػؽ( كبػرل 

 .(ٓ)باعتبار )ةالمد منطمؽ( كصورل باعتبار جممة الكالـ"

كتكر: محمػػػد إبػػػراهيـ عبػػادة عمػػػى نػػػص ابػػػف هشػػػاـ قػػا الن: "كحػػػديث ابػػػف هشػػػاـ عػػػف كيعلػػب الػػػد
الجممػػة الكبػػرل، كالجممػػة الصػػورل يػػكحي بتلسػػيـ الجمػػؿ إلػػى جمػػؿ بسػػيطة كجمػػؿ مركبػػة بػػؿ يتعػػدل 

لى اإليحاء بيف الجممة هي أكبر كحدة تتحمػؿ التحميػؿ النحػكم، أك الشػكؿ النحػكم الػذم يمكػف إذلؾ 
                                                                 

 .ُٕٔ، ص ََِْ، ُي، دار ةريب اللاهرة، طصالح، شعباف )دكتكر(: الجممة الكصفية في النحك العربينظر:  (ُ)
  مف سكرة الرحمف. ٔاآلية  (  ِ)
ينظر: ابف جني، أبك الفتح عثماف: المحتسب في تبييف كجكد شكاذ اللراءات كاإليمػاح  عنهػا، تحليػؽ: محمػد عبػد اللػادر عطػا، دار  (ّ)

 .ِّٓ، ص ِـ، جُٖٗٗالكتب العممية، بيركت 
 .َّٖ :ِابف هشاـ: موني المبيب،  (ْ)
 .َّٖ: ِالمصدر السابؽ،  (ٓ)
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 .(ُ)كة يككف هك كحدة شكؿ لوكم أطكؿ" أف يحمؿ إلى كحدات،

، كذلػػؾ فػػي مجػػاؿ تعليبػػد عمػػى ةكيمثػػؿ الػػدكتكر: محمػػد إبػػراهيـ عبػػادة لمجممػػة البسػػيطة كالمركبػػ
ذا قمنػػا )محمػػد يكتػػػب الػػدرس( كػػػاف جممػػة كبػػرل ك)يكتػػػب الػػدرس( جممػػػة إكػػالـ ابػػف هشػػػاـ قػػا الن: "فػػػ

(، clause( كبالجممػة الصػورل )Sentenceصورل، ككػيف ابػف هشػاـ كػاف يعنػي بالجممػة الكبػرل )
فالجممة الكبرل هي الجممة اةصطالحية، أما الجممة الصورل فهي جممة مجازية أم أنها إذا كانػت 

ف كػػاف تعريػػؼ الجممػػة عنػػد ابػػف هشػػاـ كالرمػػي كابػػف مالػػؾ يشػػمؿ ةفػػي سػػياؽ مسػػتلؿ كانػػت جممػػ ، كا 
 .(ِ)النكعيف مف المركبات"

 :الجمم  راعتراي ماقحها اإلعيارعـ ٖ
صنؼ ابف هشاـ الجممة باعتبار مكقعها اإلعرابي إلى جممة لها محؿ مػف اإلعػراب، كجممػة ة 
محؿ لها مف اإلعراب؛ فالجممػة التػي ة محػؿ لهػا مػف اإلعػراب هػي تمػؾ الجممػة التػي ة تحػؿ محػؿ 
، المفػػػرد، كأصػػػنافها سػػػبعة كهػػػي: اةبتدا يػػػة، كالمعترمػػػة بػػػيف شػػػي يف إلفػػػادة الكػػػالـ تلكيػػػة كتسػػػديدان 

كالتفسيرية، كالمجاب بها اللسـ، كالكاقعة جكابان لشرط ةير جاـز مطملان، أك جاـز كلـ تلترف بالفاء كة 
بػػإذا الفجا يػػة، كجممػػة الصػػمة، كالتابعػػة لمػػا ة محػػؿ لهػػا مػػف اإلعػػراب، كأمػػا بالنسػػبة لمجممػػة التػػي لهػػا 

اقعة مفعكةن بد، كالجممػة الممػافة، محؿ مف اإلعراب فجعمها تسعة: الكاقعة خبران، كالكاقعة حاةن، كالك 
كالكاقعػػة جكابػػان لشػػرط جػػاـز كهػػي ملركنػػة بالفػػاء أك إذا، كالتابعػػة لممفػػرد، كالجممػػة المسػػتثناة، كالجممػػة 
المسػػػند إليهػػػا، كالتابعػػػة لجممػػػة ة محػػػؿ لهػػػا مػػػف اإلعػػػراب، كجعػػػؿ لتمػػػؾ الجمػػػؿ محػػػالن مػػػف اإلعػػػراب 

 .(ّ)لحمكلها محؿ مفرد
 اظةف  الحام  التع تؤوةها:الجمم  راعتراي الـ ٗ

هػػا تحتمػػؿ الصػػدؽ أك الكػػذب، فػػإف احتممػػت صػػدقان أك كػػذبان نَّ إالجممػػة مػػف حيػػث  العممػػاءصػػنَّؼ 
ف لـ تحتمؿ ذلؾ كانت إنشا ية.  كانت خبرية، كا 

كفػي هػػذا الصػدد قػاؿ عبػػد   يهػك األكثػػر دكرانػان فػي الموػػة العربيػة مػف الكػػالـ اإلنشػا الخبػرمكالكػالـ 
الكػالـ معػاف ينشػ ها اإلنسػاف فػي معػاني : "كجممة األمػر أف الخبػر كجميػع هػ(ُْٕ)ت  نياللاهر الجرجا

نفسد، كيصرفها في فكر ، كيناجي بها قمبد... كأعظمها شػينان الخبػر، فهػك الػذم يتصػكر بالصػكر الكثيػرة، 
 .(ْ)يلع التفامؿ في الفصاحة" بها المزايا التيتككف  دكتلع فيد الصناعات العجيبة، كفي

                                                                 

 .ِّعبادة: الجممة العربية، ص  (ُ)
 .ِّالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 كما بعدها. ّٖ: ِينظر: ابف هشاـ: موني المبيب،  (ّ)
 .ّْٓص ـ، ُِٗٗ، ّقرأ  كعمؽ عميد محمكد محمد شاكر، مكتبة الخانجي، اللاهرة، ط : دة ؿ اإلعجاز،ر(ه)عبد اللا الجرجاني (ْ)
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د اعتنػػػى بهػػػذا الجانػػػب أهػػػؿ البالةػػػة العربيػػػة، كمػػػرٌد ذلػػػؾ اةعتنػػػاء هػػػك اهتمػػػامهـ بػػػالمعنى، كقػػػ
ف: طمبي، كةير طمبػي، كلكػؿ منهمػا فنػكف كألػكاف، ككػذلؾ يكتلديمد عمى المفظ، كما أف لفنشاء نكع

 الخبر لد أمربه كأةراض، كسيتـ التطرؽ لكؿ هذ  األمكر في الدراسة الخاصة بالجممة الخبرية فػي
 الملدمة التي سيتناكلها البحث. 

 الجمم  راعتراي و لتها الزمالة :ـ ٘
انتهيػػت عنػػد الحػػديث عػػف الجممػػة باعتبػػار صػػدرها إلػػى انلسػػامها إلػػى قسػػميف: اسػػمية كفعميػػة، 

اةسػػمية مػػا كػػاف المسػػند فيهػػا اسػػمان أك فعػػالن متػػيخران، كالمسػػند إليػػد اسػػمان متلػػدمان، كالفعميػػة مػػا كػػاف ف
عػػػالن متلػػػدمان، فمثػػػاؿ األكلػػػى: )الشػػػمسي سػػػاطعةه( أك )الشػػػمس تسػػػطع( كمثػػػاؿ األخيػػػرة: المسػػػند فيهػػػا ف

(، كسنرل اآلف هؿ يختمؼ التعبير بالجممة اةسمية عند في الجممة الفعمية؟ أـ أنهما  )تسطع الشمسي
 تفيداف نفس الدةلة؟

؟ فػػإذا كػػاف المي  سػػند إليػػد اسػػمان، فػػإف فاإلجابػػة عػػف هػػذ  التسػػاؤةت يكمػػف فػػي المسػػند أفعػػؿه هػػك أـ اسػـػ
 ، كبالتالي فإف دةلة الجممة كمها تتوير.هادةلتد تختمؼ عف ككند فعالن، كالجممة تبنى عميد ألند أساس

كعمى هذا يفترض تعريؼ اةسػـ كالفعػؿ، فػاألكؿ مػا دٌؿ عمػى معنػى فػي نفسػد، كهػك ذات ةيػر 
 .(ُ)ر: فهك حدثه مرتبط بزمفمرتبطة بالزمف، لذا فإف لد مف اللكة ما ليس لوير ، كأما األخي

كالجممة الفعمية هي الجممة التي يدؿ فيها المسند عمى التجدد أك التي يتصؼ فيها الميسػند إليػد 
بالمسند اتصافان متجددان، أك بعبارة أكمح هي التي يككف فيهػا المسػند فعػالن ألف الدةلػة عمػى التجػدد 

 .(ِ)تستمد مف األفعاؿ كحدها إنَّما
ةسػػمية فهػػي التػػي يػػدؿ فيهػػا المسػػند عمػػى الػػدكاـ كالثبػػكت، أك التػػي يتصػػؼ فيهػػا أمػػا الجممػػة ا

المسند إليد بالمسند اتصافان ثابتان ةير متجدد أك بعبارة أكمح هي التي يككف فيها المسند اسمان، كقد 
بيَّف عبػد اللػاهر الجرجػاني دةلػة الجممتػيف بلكلػد: "مكمػكع اةسػـ عمػى أف يثبػت بػد المعنػى لمشػيء 

يلتمػي تجػدد المعنػى  دكأمػا الفعػؿ فمكمػكعد عمػى أنػ .ف ةيػر أف يلتمػي تجػدد  شػي ان بعػد شػيءمػ
 .(ّ)المثبت بد شي ان بعد شيء"

، فعػالن فممتليػد (يعني المسند): "كأما ككند، (هػّْٕ)ت اللزكيني قكؿكلعؿ ذلؾ الكالـ ييفهـ مف 
                                                                 

 .ِٕ، محمد رزؽ: الجممة المحتممة لالسمية كالفعمية، مكتبة جزيرة الكرد، المنصكرة، مصر، ص شعيرينظر:  (ُ)
 .ُْـ، ص ُْٔٗ، ُبيركت ط -المخزكمي، الدكتكر/ مهدم: في النحك العربي )نلد كتكجيد(، منشكرات المكتبة العصرية، صيدا  (ِ)
 .ُْٕالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ّ)
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مػػا ككنػػد اسػػمان فففػػادة عػػدـ التليػػد إفػػادة التجػػدد، كأ مػػع يمكػػفبيحػػد األزمنػػة الثالثػػة عمػػى أخصػػر مػػا 
 .(ُ)كالتجدد

كقػػد عػػارض إبػػراهيـ السػػامرا ي المخزكمػػي فيمػػا ذهػػب إليػػد مػػف دةلػػة المسػػند فػػي الجممػػة الفعميػػة فػػي 
كػػؿ األحػػكاؿ عمػػى التجػػدد قػػا الن: "ككيػػؼ لنػػا أف نفهػـػ التجػػدد، كالحػػدكث فػػي قكلنػػا )مػػات محمػػد( ك)همػػؾ 

 .(ِ)مها أحداث منلطعة لـ يكف لنا أف نجريها عمى التجدد"خالد( ك)انصرؼ بكر( فهذ  األفعاؿي ك

كيتفؽ الباحث مع رأم إماـ البالةة العربية )عبد اللاهر الجرجػاني( الػذم يػرل أف اةسػـ يىثبػت 
بػػد المعنػػى لمشػػيء مػػف دكف تجػػدد، كالفعػػؿ مػػا يلتمػػي تجػػددان، كيختمػػؼ مػػع السػػامرا ي ألف شػػكاهد  

 كم لمجممة العربية.السابلة م يمة في اةستخداـ المو

كيتمػػح ممػػا سػػبؽ أف األسػػاس فػػي دراسػػة الجممػػة هػػك ا لمسػػند، كلػػيس كػػكف الجممػػة اسػػمية أك 
ػػٍف قػػاؿ بهػػذا فلكلػػد عمػػى سػػبيؿ التجػػكز، كأف اةسػػـ يػػدؿ عمػػى الثبػػكت، كالفعػػؿ يػػدؿ عمػػى  فعميػػة، كمى

اسػػمان أمػػا إذا كػػاف  التجػػدد، كبهػػذا فػػإف الجممػػة اةسػػمية ة تػػدؿ عمػػى الثبػػكت إة إذا كػػاف المسػػند فيهػػا
فعالن فال تفيد الثبكت فجممة )هك يحفظ( عمى سبيؿ المثاؿ جممػة اسػمية ألنهػا مبػدكءةه باسػـ لكنهػا ة 

 .(ّ)تفيد الثبكت، بخالؼ )هك حافظ( فإنها ة تفيد سكل الثبكت

رها إلػػى قسػػميف ة ثالػػث لهمػػا، هػػي دكيػػرل الباحػػث فػػي هػػذا األمػػر انلسػػاـ الجممػػة باعتبػػار صػػ
ة كالفعميػػة، فػػاألكلى مػػا كػػاف المسػػند فيهػػا اسػػمان أك فعػػالن تامػػان متػػيخران، كاألخيػػرة مػػا كػػاف المسػػند اةسػميٌ 

فيها فعالن متلدمان ليس ةير، كأف التعبير بهذيف النكعيف مف الجمؿ لد دةلػة كمعنػى موػاير كمختمػؼ 
قػد يلػدـ كقػد يػؤخر كحتى لك تشابهت الجممتاف مف حيػث الشػكؿ، فػالعبرة بالمسػند ثػـ إٌف هػذا المسػند 

 ألسباب متصمة بالمعنى.

  

                                                                 

المعػاني كالبيػاف كالبػديع، دار الكتػب  : اإليماح في عمـك البالةػة، الخطيب، جالؿ الديف، أبك عبد اهلل، محمد بف سعد الديفللزكينيا (ُ)
 .َٗص ، ـُٖٓٗ، ُالعممية، بيركت، ط

 .َِْص  ـ،َُٖٗ، ِمؤسسة الرسالة، بيركت، ط السامرا ي، د/ إبراهيـ: الفعؿ زماند كأبنيتد، (ِ)
ـ، ُُٖٗ، ُمرا ي، فامػػؿ: معػػاني األبنيػػة فػػي العربيػػة جامعػػة الككيػػت، كميػػة اآلداب، قسػػـ الموػػة العربيػػة، الككيػػت،، طينظػػر: السػػا (ّ)

 .ُٕص



 



 

 

 

 

 

  انرصم األول  
 ٍت  ادلثبتتمساجلًهت اخلربٌت اال

 

 يح املطهقح.مساملثحج األول: اجلمهح اال
 أو 0ً ا بخداء ببدلعسفت.
 ثبُّب0ً ا بخداء ببىننسة.

 ثبىثب0ً حعدد اخلرب.
 زابعب0ً حقدٌَ اخلرب عيً ادلبخدأ.

 خبٍعب0ً احلرى.

 يح املقيذج.مسحج انخاني: اجلمهح االاملث
 اىقعٌ األوه0 اهَيت ا مسُت ادلقُدة ببألفعبه اىنبقصت .

 اىقعٌ اىثب0ٍّ اهَيت ا مسُت ادلقُدة ببحلسوى.
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 املثحج األول: اجلمهح االمسيح املطهقح
ف يعػػدُّ النحػػاة الجممػػة اةسػػمية هػػي اللسػػـ األكؿ مػػف أقسػػاـ الجممػػة كهػػي التػػي تتكػػكف مػػف ركنػػي

أساسييف هما المبتدأ كالخبر )كهما ما ة يوني كاحده منهما عػف اآلخػر كة يجػد المػتكمـ منػد بػدان فمػف 
 . (ُ)ذلؾ اةسـ المبتدأ كالمبنيُّ عميد كهك قكلؾ عبد اهلل أخكؾ، كهذا أخكؾ(

كؿ أكؿ الكػػػالـ لفظػػػان أك تلػػػديران، ميعػػػٌرل مػػػف عػػػكأمػػػا المبتػػػدأ فهػػػك )اةسػػػـ أك مػػػا فػػػي تلػػػدير  المج
 .(ِ)العكامؿ المفظية ةير الزا دة لتخبر عند(

األصػؿ فػي المبتػدأ "كهك األصؿ فيد كهذا ما أشار إليػد ابػف هشػاـ بلكلػد:  معرفةكيككف المبتدأ 
 ٌيػػؼو اهػػا إلػى نى هى أف يكػكف معرفػة، كة يكػػكف نكػرة إة فػػي مكامػع خاصػػة تتبعهػا بعػػض المتػيخريف، كأنٍ 

 .(ّ)"كص كالعمكـثيف كزعـ بعمهـ أنها ترجع إلى الخصالكث
كالحكـ اإلعرابي لممبتدأ كالخبر عمى حػد سػكاء هػك الرفػع إذا تجػردا مػف دخػكؿ العكامػؿ المفظيػة 

ف كأخكاتها  .(ْ)كهذ  قمية فيها اختالؼ كبير بيف النحاة، ككاف كأخكاتها، كا 
قػاـ  ية التػي خبرهػا جممػة نحػك: زيػده سػمكتنلسـ الجممة إلى قسػميف: كبػرل كصػورل، ك"الكبػرل: هػي اة

 .ٓ()أبك ، كزيده أبك  قا ـ، كالصورل: هي المبنية عمى المبتدأ كالجممة المخبر بها في المثاليف"
كالجممػػة الصػػورل هػػي مػػا عنػػا  بعػػض المحػػدثيف بالجممػػة البسػػيطة، كهػػي "أقػػؿ قػػدر مػػف الكػػالـ 

 .(ٔ)يفيد السامع معنى مستلالن بنفسد سكاء تركب هذا اللدر مف كممة كاحدة أك أكثر"
ية التػػي سػػمإلػػى جممػػة كبػػرل كأخػػرل صػػورل، فالجممػػة الكبػػرل هػػي اة"لسػـػ الجممػػة بحسػػب الخبػػر: كتن

 .ٕ()تتككف مف مبتدأ كخبر" يتككف خبرها جممة أما الصورل فهي المبنية عمى المبتدأ أك الجممة الت
ية، مػػػف خػػػالؿ النصػػػكص الػػػكاردة فػػػي شػػػعر أحمػػػػد سػػػملحػػػديث عػػػف الجممػػػة اةايتي اآلف يكسػػػ

صػػكرها مػػف حيػػث اةبتػػداء بالمعرفػػة، كاةبتػػداء بػػالنكرة، كاقتػػراف الخبػػر بالفػػاء، كتعػػدد دحبػػكر، حسػػب 
 بتمؾ النصكص. –في هذا الشيف  –الخبر، كتلديـ الخبر عمى المبتدأ كربط ما كصفد النحاة 

                                                                 

 .ِّ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .ِٖ: ُ، ـُِٕٗ، ُ، مطبعة العاني، بوداد، طابف عصفكر: الملٌرب، تحليؽ: أحمد عبد الستار الجكارم كعبد اهلل الجبكرم (ِ)
هشاـ )أبك محمد عبد اهلل جمػاؿ الػديف بػف أحمػد(: شػرح شػذكر الػذهب فػي معرفػة كػالـ العػرب، تحليػؽ/ محمػد محيػي الػديف عبػد  ابف (ّ)

 .ُِِ، ص ََِٗالحميد، دار الطال ع، اللاهرة، مصر، ط 
هػػ(، اإلنصػاؼ فػي مسػا ؿ ٕٕٓ)ت: األنبػارم، أبػك البركػات عبػد الػرحمف بػف محمػد كػذلؾ نظػريي ، ك ٖٓ-ّٖ: ُابف يعػيش: شػرح المفصػؿ، يينظر:  (ْ)

 .المسيلة الخامسة ُٓ – ْْ: ُـ، ُٕٖٗ/ محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيركت، طالخالؼ، تحليؽ
 .ّْٕ: ُابف هشاـ: موني المبيب عف كتب األعاريب،  (ٓ)
 .ِٕٕػ  ِٕٔـ، ص ُٕٖٗ، ٔمصرية، اللاهرة، طالأنيس، إبراهيـ: مف أسرار الموة، األنجمك  (ٔ)
 .ِّـ، صُِٖٗبركات، إبراهيـ: الجممة العربية، مكتبة الكفاء لمنشر بالمنصكرة،  (ٕ)
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  اً : ا رتواء رالمحي  
مكزعػة  ان ( مكمػعسػتما ة كعشػريففي شػعر أحمػد دحبػكر فػي ) –هنا  –كقد كردت هذ  الجممة 

 عمى النحك اآلتي :

 األالى: المرتو  محي   + البري مفيو الكيةة  ا الكية مبصص 
 .ان ( مكمعثالثيف( مكمع، كجاء خبرها جامد في )ما ةكقد كردت كخبرها مشتؽ في )

   ـ المرتو  محي   + البري الكيةة  ا الكية مبصص  )م تق(:
 قاؿ أحمد دحبكر:

 .(ُ)كجهي معدفه هش، كشراييني قديد -

 .(ِ)ريبوسكيف اللمفيرة جارنا البدكم ممسحة  -

 .(ّ)كعيكف أترابي معملة بحاف عانس -

 .(ْ)مكةنا السمطاف مجنكف عرياف -

 .(ٓ)بالد اهلل كاسعة -

فػػػػي األمثمػػػػة السػػػػابلة خمػػػػس مبتػػػػدآت هػػػػي: )شػػػػراييني ، مػػػػفيرة جارنػػػػا، عيػػػػكف أترابػػػػي، مكةنػػػػا 
مافة إلػى المػمير، كالثانيػة معرفػة باإلمػافة السمطاف، بالد اهلل( ككمها معارؼ، فاألكلى معرفة باإل

، رلالسػػـ الظػػاهر، كالثالثػػة معرفػػة باإلمػػافة لالسػػـ الظػػاهر، كالرابعػػة معرفػػة باإلمػػافة لالسػػـ الظػػاه
ألف  (ٔ)كالخامسػػة معرفػػة باإلمػػافة إلػػى اةسػػـ الظػػاهر كهػػك لفػػظ الجاللػػة "فيصػػؿ اةبتػػداء لممعرفػػة"

 .(ٕ)ؼ ة فا دة مند"المبتدأ مخبر عند كاألخبار عما ة يعر 

عمػػػى كالخبػػػر كخبػػػر كػػػؿن منهمػػػا هػػػك )قديػػػد، ممسػػػحة، معملػػػة، مجنػػػكف، كاسػػػعة( عمػػػى التػػػكالي 
فإف قيؿ: عمى كـ مربان ينلسـ المفرد؟ قيؿ عمى مربيف: أحدهما أف يككف "مربيف: مفرد، كجممة، 

                                                                 

 .ٓٓـ، ص ُّٖٗدحبكر، أحمد: األعماؿ الكاممة، دار العكدة، بيركت،  (ُ)
 .ُٖالمصدر السابؽ، ص (ِ)
 .ُِٗالمصدر السابؽ، ص (ّ)
 .ُِٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص (ْ)
 .ُٖٗالمصدر السابؽ، ص (ٓ)
 ُٓٔ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ٔ)
هػػػ(: أسػػرار العربيػػة، تحليػػؽ محمػػد حسػػيف شػػمس الػػديف، دار الكتػػب العمميػػة، ٕٕٓاألنبػػارم أبػػك البركػػات عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد )ت  (ٕ)

 .ٔٓهػ، ص ُُْٖ، ُبيركت، ط
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 .(ُ)، كاآلخر أف يككف صفة"ةاسمان ةير صف

عكد عمى مبتد د كيطابلد؛ ألف الخبػر إذا "كػاف صػفة كفي كؿ األخبار الخمسة ممير مستتر ي
، كعمػػرك حسػػف كمػػا أشػػبد ذلػػؾ(، كة خػػالؼ بػػيف النحػػكييف فػػي أف هػػذا النحػػك  فنحػػك: )زيػػده مػػاربه

كمػػػا فػػػي النصػػػكص  (ِ)ألنػػػد ينػػػزؿ منزلػػػة الفعػػػؿ كيتمػػػمف معنػػػا " ؛يحتمػػػؿ مػػػميران يرجػػػع إلػػػى المبتػػػدأ
هػك، هػي" عمػى التػكالي، كهػذ  المسػيلة تعمػؿ لنػا  السابلة كتلدير هذ  المػما ر هػك: "هػك، هػي، هػي،

ألف حكػػـ الخبػػر... حكػػـ المخبػػر عنػػد فػػي  –فػػي هػػذ  الحالػػة  -كجػػكب التطػػابؽ بػػيف المبتػػدأ كالخبػػر 
 .(ّ)تذكير  كتينيثد كتكحيد  كجمعد"

السػػػابلة، هػػػك ةيػػػر المبتػػػدأ، "فشػػػراييني" لػػػيس )قديػػػد( كهكػػػذا فػػػي بػػػاقي  كالخبػػػر فػػػي النصػػػكص
كف الكالـ منطليان ة محاةن يجب أف يككف لممبتدأ ذكره في ذلؾ الخبر كهك الممير األمثمة، حتى يك

 حث.االمستتر كهذا ما يميؿ إليد الب

أما بالنسبة لدةلتد، أم دةلة المبتدأ المعرفة كخبر  النكرة المخصصة بالكصؼ فهي كمػا يلػكؿ 
ذ قػػد عرفػػت هػػذا الفػػرؽ، فالػػذم ي ميػػد مػػف فػػركؽ الخبػػر، هػػك الفػػرؽ الجرجػػاني فػػي دة ػػؿ اإلعجػػاز: )كا 

بيف اإلثبات إذا كاف باةسػـ، كبينػد إذا كػاف بالفعػؿ كهػك فػرؽ لطيػؼ تمػس الحاجػة فػي عمػـ البالةػة 
إليد، كبياند أف مكمكع اةسـ عمى أف يثبت بد المعنى لمشيء مف ةير أف يلتمي تجدد  شي ان بعد 

 .(ْ)شيء"

نمػا دكاـ كهذا ما يكافؽ رأم الباحث الذم يرل أف اإلخبػا ر باةسػـ ة يػدؿ عمػى تجػدد المعنػى كا 
المعنى، كاستمراريتد كمالزمتد لممبتدأ، لذلؾ تكافر في الخبػر مػمير يعػكد عمػى المبتػدأ ألنهمػا شػيء 

 كاحد.

 ب ـ المرتو  محي   + البري الكية  ا الكية مبصص  )جامو(:
ة مخصصػػػػة فػػػػي ما ػػػػةو كالخبػػػػر نكػػػػرة أك نكػػػػر  ممػػػػة اةسػػػػمية كالمبتػػػػدأ فيهػػػػا معرفػػػػةه كقػػػػد كردت الج

 أحمد دحبكر:كعشريف مكمعان منها قكؿ 

                                                                 

 .ٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
ػ  ُِٔ: ُـ، ُِٗٗهػػ ػ ُُّْاهلل: اآلمػالي، تحليػؽ: محمػكد محمػد الطنػاحي، مكتبػة الخػانجي، ط ابف الشجرم، أبك السعادات، هبة (ّ)

ُّٔ. 
 .ُْٕالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ْ)



- ُِ - 

 .(ُ)ذات الكجك  سجا ري حرقت بلاياها األصابع -ُ

 .(ِ)خرافنا الزةب الصوار نجـه أماع الكمض يبحث عف نهار -ِ

 .(ّ)كها أنت يا ككـ الشمع لحـه كزينةه  -ّ

 .(ْ)كجهي معدفه هش -ْ

 .(ٓ)أنا الكلد المطؿُّ عمى سهكؿ اللش كالطيف -ٓ

 .(ٔ)اته تجرم تحت حجارتها األلواـجنهذا العاـ  كفمسطيف في -ٔ

في األمثمة السابلة ستة مبتػدءات كهػي: )ذات، خرافنػا، أنػت، كجهػي، أنػا، فمسػطيف( كخبػر كػؿ 
، الكلػد،  ـه، معػدفه ـه، لحػ ، نجػ ( ككػؿ خبػر منهػا جامػد ة يحتمػؿ المػمير كقػد جنػاتمنها هك: )سجا ره

لممػمير كخاليػان  مػتحمالن لمفػرد عمػى مػربيف: يكػكف أكمح ابف يعيش في المفصؿ ذلػؾ بلكلػد: )ثػـ ا
منػػد. فالػػذم يتحمػػؿ المػػمير مػػا كػػاف مشػػتلان مػػف الفعػػؿ، نحػػك اسػػـ الفاعػػؿ، كاسػػـ المفعػػكؿ، كالصػػفة 

الممير  يحمؿالمشبهة باسـ الفاعؿ، كما كاف نحك ذلؾ مف الصفات... أما اللسـ الثاني كهك ما ة 
محمػػان ةيػػر مشػػتؽ نحػػك "زيػػد أخػػكؾ" ك " عمػػركه ةالمػػؾ" مػػف األخبػػار، كذلػػؾ إذا كػػاف الخبػػر اسػػمان 

نحػاة  كهػذا اللػكؿ كالػرأم منسػكب لجمهػكر ٕ()الممير، ألند اسـ محػضه عػارو عػف الكصػفية" يتحمؿفهذا ة 
 البصرة.

كمػػا  ان يكػػكف فػػي المشػػتلات إذا كقعػػت خبػػر  إنَّمػػاكالخبػػر الػػذم يتمػػمف مػػميران يعػػكد عمػػى مبتد ػػد 
نما اإلخبار بيند مالؾ لموالـ، كمختصه بيخكة زيد" رأينا. "كهذ  األسماء ليست  .(ٖ)كذلؾ، كا 

–مػػف جهػػة أخػػرل  –كنحػػاة الككفػػة  –مػػف جهػػة  –ة البصػػرة اكهػػذ  مسػػيلة فيهػػا خػػالؼ بػػيف نحػػ
 فالككفيكف يركف أف الخبر الجامد يشتمؿ عمى ممير المبتدأ.

أكثػػر أصػػحابنا؛ ألف  لكػػف الباحػػث يكافػػؽ البصػػرييف فيمػػا ذهبػػكا إليػػد: "كالصػػحيح األكؿ، كعميػػد
                                                                 

 َّدحبكر: األعماؿ الكاممة: ص (ُ)
 .ّّالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ّٕدحبكر: األعماؿ الكاممة: ص (ّ)
 .ٓٓالمصدر السابؽ، ص (ْ)
 .ُٕٗ، صالمصدر السابؽ (ٓ)
 .َِٓالمصدر السابؽ، ص (ٔ)
 .ٖٖ-ٕٖ: ُابف يعيش: شرح المفصؿ:  (ٕ)
 .ِِٗالمصدر السابؽ، ص (ٖ)



- ِِ - 

 .(ُ)كاف مف جهة المفظ، ة مف جهة المعنى أك ذلؾ لما فيد معنى اةشتلاؽ" إنَّماتحمؿ الممير 

كدةلة المبتدأ معرفة كالخبر نكرة جامد، هػك أيمػان مػا يفيػد الثبػات كلزكميػة العالقػة بػيف المبتػدأ 
ع اةسـ عمػى أف يثبػت بػد المعنػى كالخبر، كذلؾ كما يلكؿ عبد اللاهر الجرجاني: )كبياند أف مكمك 

لمشػيء مػػف ةيػػر أف يلتمػي تجػػدد  شػػي ان بعػػد شػيء، كأمػػا الفعػػؿ فمكمػػكعد عمػى أنػػد يلتمػػي تجػػدد 
 .(ِ)المعنى المثبت بد شي ان فشي ان"

 الثاالة : المرتو  محي   + البري محي  
( بعػيفخمسػة كأر ، كجامد فػي )معان ( مك خمسة كثالثيفككردت هذ  الصيوة كخبرها مشتؽ في )

 .ان مكمع

   ـ المرتو  محي   + البري محي   )م تق(:
 قاؿ أحمد دحبكر:

جديمة الحبيبة اللديمة مىٍشنىلىةه األطفاؿ -ُ
(ّ). 

 .(ْ)هؿ أنت خٌياؿ المسافات البعيدة -ِ

 .(ٓ)بالطمؿ الحزيف، هذا الحافر المعيف -ّ

 .(ٔ)كأنا الذبيحةه مرةن كأنا الفميحة دا مان  -ْ

 .(ٕ)ابفإذا أنت ًكٍبري ًكٍبًر السح -ٓ

فػي األمثمػػة السػػابلة خمسػػة مبتػػدآت هػػي: )جديمػػة الحبيبػة، أنػػت، هػػذا، أنػػا، أنػػت( عمػػى التػػكالي، 
 كفي كؿ خبر منها ممير يعكد عمى مبتد د كيطابلد.

 ب ـ المرتو  محي   + البري محي   )جامو(:
 كقد كردت الجممة اةسمية كالمبتدأ معرفةن + الخبرة معرفة في عشريف مكمعان.

                                                                 

 .ِِٗالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُْٕالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ِ)
 .ُُّدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ُْٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 ُُٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ٕٕٓابؽ، ص المصدر الس (ٔ)
 .ٔٗالمصدر السابؽ، ص (ٕ)



- ِّ - 

 د دحبكر:قاؿ أحم

 .(ُ)الريح كالشراع نطفةي الفراغ -ُ
 .(ِ)ظاللي، كجمدم شلَّة النكر كاللمح -ِ

 .(ّ)فالدرب ألؼي جا ع طعيف -ّ

 .(ْ)أنا العربي الفمسطيني -ْ

 .(ٓ)دمكـ أرمنا.. كلف تفجع األرضي بالبنيف -ٓ

، أنػا، دمكػـ( كخ ، ظاللػي، الػدربي ر كػؿ منهمػا بػفي األمثمة السػابلة خمسػة مبتػدآت هػي: )الػريحي
 )نطفة الفراغ، شلَّةي النكر، ألؼي جا ع، العربي، أرمنا( عمى التكالي ككؿ منها هك نفس المبتدأ.هك: 

في األمثمة السابلة جاء الخبر معرفة كهك جا ز، فالسامع يعمـ كقكعد كلكف ة يعمػـ نسػبتد إلػى 
 .(ٔ)المبتدأ فكافؽ النكرة

فػػي المونػػي يلػػكؿ: "يجػػب الحكػػـ كفػػي شػػيف ترتيبهمػػا، نػػرل أف التكجيػػد النحػػكم عنػػد ابػػف هشػػاـ 
بابتدا ية الملدـ مف اةسميف في ثالث مسا ؿ: أحدهما: أف يككنا معرفتيف تساكت رتبتهما نحػك )اهلل 
ربنػػا( أك اختمفػػت نحػػك )زيػػده الفامػػؿ( ك )الفامػػؿ زيػػده( هػػذا هػػك المشػػهكر، كقيػػؿ: يجػػكز تلػػدير كػػؿ 

ف تلدـ  .(ٕ)نحك: )اللا ـ زيده(" منهما مبتدأ كخبران مطملان، كقيؿ المشتؽ خبر كا 

فالكامح مف خالؿ تكجيد ابف هشاـ أنهما أم المبتػدأ أك الخبػر يمكػف أف يتلػدما أك يتػيخرا كأف 
 يحؿ أحدهما مكاف اآلخر.

كخاصة في هذ  المسيلة التي يككف فيها المبتػدأ  ،كيميؿ الباحث إلى رأم ابف هشاـ في الموني
 أحدهما عمى اآلخر.معرفة كالخبر معرفة حيث يمكف أف يتلدـ 

 كالدةلة المتكخاة مف كراء كقكع ركني الجممة اةسمية معرفتيف هك تثبيت فا دة الخبر.

 
                                                                 

 .َُُدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُّْالمصدر السابؽ ص  (ِ)
 .ُُٔالمصدر السابؽ ص  (ّ)
 .َُِالمصدر السابؽ ص  (ْ)
 .َِٗالمصدر السابؽ ص  (ٓ)
 .ُّٕالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ٔ)
 .ِِٓ: ُابف هشاـ: موني المبيب،  (ٕ)



- ِْ - 

 الثالث : المرتو  محي   + البري مؤال
 –فػي األعمػاؿ الكاممػة  –ييتي الخبر مؤكةن باةسـ المفرد كقد كردت الجممة عمػى هػذ  الصػكرة 

 كر:مكمعان، منها قكؿ أحمد دحب خمسيففي 
 .(ُ)كدفاعي أٌني لـ أيسمـ عيني إلى سمطاف النكـ -ُ
 .(ِ)ها، أف تبدأ مف بيف األلواـتكالدبكة ذركة ركع -ِ

في األمثمة السابلة نجد مبتدأيف هما: )دفاعي ، ذركة كقكعهػا( كلكػؿ منهمػا خبػر هػك: )أٌنػي لػـ 
هػػك نفػػس المبتػػدأ فػػي أسػػمـ، أف تبػػدأ( عمػػى التػػكالي كتيكيمهمػػا هػػك : )اةستسػػالـي كالبػػدء( ككػػؿ منهمػػا 

 .(ّ)المعنى، كالمصدر المؤكؿ في حكـ المعرفة"

 البري جمم ا اليارح : المرتو  محي   
كليأصؿ الخبر أف يككف مفردان، كلكند قد ييتي جممة اسمية أك فعمية. قاؿ  زي خبػر المبتػدأ : )الجي
ما فعمية، ككمتاهما ةبٌد فيها مف ممير يعكد عمى المبتدأ  لفظان  مفرد كجممة.... الجممة إما اسمية كا 
 .(ْ)"أك نية... كما أند ربما حذؼ المبتدأ مرة كالخبر أخرل لدةلة السياؽ عميد"

كقاؿ الرمي: "اعمـ أف خبػر المبتػدأ، قػد يكػكف جممػة اسػمية أك فعميػة، كمػا مثػؿ بػد المصػنؼ، 
نما جاز أف يككف جممة لتممنها لمحكـ المطمكب مف الخبر، كتممف المفرد لد"  .(ٓ)كا 

ؿ بمفػرد، كهػذا ملصػكد الرمػي فػي ك كمعنى الكالـ السابؽ أف الخبر قد يػيتي جممػة بنكعيهػا تػؤ 
 قكلد السابؽ.

كالجممة بنكعيها، اةسػمية كالفعميػة إذا كقعػت خبػران فحكمهػا اإلعرابػي الرفػع كهػذا مػا تطػرؽ إليػد 
المفػػرد، إة أنهػػا إذا  لممبتػػدأ كمػػا يكػػكف ان ابػػف يعػػيش فػػي المفصػػؿ بلكلػػد: "اعمػػـ أف الجممػػة تكػػكف خبػػر 

كقعت خبران، كانت نا بة عف المفرد كاقعة مكقعد، كلذلؾ يحكـ عمى مكمعها بالرفع عمػى معنػى أنػد 
كالذم يدؿ عمى أٌف المفػرد أصػؿه كالجممػة فػرعه ، هك األصؿ مكقعها لكاف مرفكعان لك كقع المفرد الذم 

كاألمػر الثػاني  ...يط أكؿ كالمركػب ثػافو عميد أمراف: أحدهما أف المفرد بسػيط، كالجممػة مركػب، كالبسػ
ا كالخبػػر فيهمػػا هػػك الجػػزء المسػػتفاد فكمػػا أف الفعػػؿ مفػػرد مػػأف المبتػػدأ نظيػػر الفاعػػؿ فػػي اإلخبػػار عنه

                                                                 

 .ِِْعماؿ الكاممة، ص دحبكر: األ (ُ)
 .ِٕٔالمصدر السابؽ،  (ِ)
 .ٓٗ: ٕينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ  (ّ)
كلػي، أبػك مكسػى عيسػى بػػف عبػد العزيػز: الملدمػة الجزكليػػة فػي النحػك، تحليػؽ كشػرح د. شػػعباف عبػد الكهػاب محمػد، مراجعػػة د.  (ْ) زي الجي

 .ٔٗ-ْٗ، ص ـُٖٖٗ -هػ َُْٖ، اللاهرة،  ُحامد أحمد نيؿ، كفتحي محمد جمعة، ط
 .ُِّ: ُالرمي: شرح الرمي،  (ٓ)



- ِٓ - 

 .(ُ)فكذلؾ خبر المبتدأ مفرد"
 ة :ايمجمم   البريا  ـ المرتو  محي   

 ع )كاحد( في قكؿ الشاعر: أحمد دحبكر.مكردت في مك 

 يؿي فميخرج الماء الدفيف إلٌي.أنا هك النهري اللت -

( )هػػك( المبتػػدأ  فػي المثػػاؿ السػػابؽ المبتػػدأ: )أنػػا( كخبػػر  هػػك الجممػة المؤلفػػة مػػف قكلػػد )هػػك النهػػري
الثاني، ك)النهر( خبر المبتدأ الثاني، كقػد عػاد مػف الخبػر الجممػة اةسػمية مػمير عا ػد عمػى المبتػدأ 

أكمح صاحب المفصؿ هذ  اللمية بلكلد: "كأما الجممة األكؿ، كقد طابؽ المبتدأ إفرادان كتينيثان، كقد 
اةسمية فيف يككف الجزء األكؿ منهػا اسػمان... نحػك "زيػده أبػك  قػا ـ" ك"محمػد أخػك  منطمػؽ" فزيػده مبتػدأ 

كالمبتػدأ الثػاني كخبػر  فػي مكمػع رفعػد لكقكعػد مكقػع  كقا ـ خبر المبتدأ الثػاني، أكؿ، كأبك مبتدأ ثافو 
كأخبػػرت عػػف المبتػػدأ األكؿ بجممػػة مػػف مبتػػدأ كخبػػر، كهػػك: )أبػػك  قػػا ـه( كالهػػاء . األكؿ..خبػػر المبتػػدأ 

 .(ِ)لـ يصح الخبر كما قمنا في الجممة الفعمية" يه عا دة إلى المبتدأ، كلكة

كالدةلػػة المتكخػػاة مػػف كقػػكع الخبػػر جممػػة اسػػمية، هػػي تيكيػػد الثبػػكت، كهػػذا مػػا أكمػػحد صػػاحب 
لػػؾ: )زيػػده المنطمػػؽ( صػػار الػػذم كػػاف معمكمػػان عمػػى جهػػة الجػػكاز دة ػػؿ اإلعجػػاز بلكلػػد: "فػػإذا قيػػؿ 

معمكمان عمى جهة الكجكب، ثـ إنهـ إذا أرادكا تيكيد هذا الكجكب أدخمكا المػمير المسػمى فصػالن بػيف 
 .(ّ)الجز يف فلالكا: )زيده هك المنطمؽ("

 البري جمم   حمة :ا ب. المرتو  محي   
منهػا قػػكؿ  سػبعيف مكمػػعان،خبػػران بصػيوة المامػػي فػي  كردت هػذ  الجممػة كفعػػؿ الجممػة الكاقعػة

 أحمد دحبكر:

 .(ْ)بعمنا اختار الصياما -ُ

 .(ٓ)فجرحي جاء يمعنهـ -ِ

 .(ٔ)كؿُّ الكجك  تكشفت كؿ الكجك  -ّ

                                                                 

 .ٖٖ :ُابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ُ)
 ٖٗ: ُالمصدر السابؽ،  (ِ)
 .ُٖٕالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ّ)
 .ِِٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .َِٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َِٔالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



- ِٔ - 

 .(ُ)كؿُّ شفرةو منذكرةو لذبح كبشنا أةمدت في لحمد -ْ

كػؿُّ شػفرةو( كخبػر فيما مرَّ مف األمثمة السابلة أربع مبتدآت هي: )بعمنا، فجرحي، كؿُّ الكجك ، 
كؿ منها هك: )اختار، جاء، تكشػفت، أةمػدت( عمػى التػكالي، كقػد عػاد عمػى المبتػدأ األكؿ مػف خبػر  
)الممير المستتر( كمف المبتدأ فػي المثػاؿ الثػاني )فجرحػي( مػمير مسػتتره مػف خبػر  )جػاء( ككػذلؾ 

 دأ.عا دو فيها قد طابؽ المبت سبة لممبتدأ الثالث كالرابع ككؿُّ األمر بالن

كيرل الباحث أف الدةلة المطمكبة مف كقكع الخبر جممة فعميػة فعمهػا مػاضو هػك حػدكث الجممػة 
 اةسمية في زمنها المامي، كالسبب أف الخبر كقع جممة فعمية حدث فعمها في المامي.

منهػػػػا قػػػػكؿ  (،مكمػػػػعان )تسػػػػعة كتسػػػػعيف ككردت الجممػػػػة الكاقعػػػػة خبػػػػران بصػػػػيوة الممػػػػارع فػػػػي: 
 كر:الشاعر/ أحمد دحب

 .(ِ)عبر هشير النهر مفا رها كأراها فينا أتنشؽي  -ُ

 .(ّ)فينا أتسربي منذ كشفتؾ مف جسد الميت -ِ

 .(ْ)العسمية الجمؿفذبابي الفجر يحطُّ عمى  -ّ

 .(ٓ)كيهجـ الجفر عمينا فال ينالنا، كجرحنا يهجـ -ْ

 .(ٔ)جسدم يردُّ إليؾ حربد -ٓ

 .(ٕ)كأبي ينهضي في مؤتمر الشهداء -ٔ

، جرحنػػا، جسػػدم، أبػػي( كخبػػر كػػؿ منهػػا هػػك فػػي مػػا سػػبؽ سػػتة مبتػػدآت هػػي : )أنػػا، أنػػا، فػػذبابي
)أتنشػؽ، أتسػرب، يحػطُّ، يهجػػـ، يػردُّ، يػنهض( عمػى التػػكالي كفػي كػؿ منهػا مػػمير يعػكد عمػى مبتػػدأ  

 كيطابلد.

كيرل الباحث أف التكجيػد الػدةلي لمجممػة اةسػمية التػي يلػع خبرهػا جممػة فعميػة فعمهػا ممػارع، 
كاستحمار الصكرة انسجامان مع قكؿ الجرجاني: )كأما الفعػؿ فمكمػكعد عمػى هك التجدد كاةستمرار 

                                                                 

 .ِٔٗالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ِِّدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ِِّالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُِّالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِْٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ِِٔالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ُِٖالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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د المعنى المثبت بد شي ان بعد شيء... فإذا قمت: "زيده ها هػك ينطمػؽ" فلػد زعمػت أف دأٌند يلتمي تج
 .(ُ)اةنطالؽ يلع مند جزءان فجزءان، كجعمتد يزاكلد كيزجيد"

 ا ظيف:البري جاي امجياي  ا البامي : المرتو  محي   
ييتي المبتدأ معرفة، كييتي خبر  شبد جممة مككنة مف جار كمجركر أك شبد جممػة ظرفيػة كهػذا 

َـّ زيػده، كههنػا عمػرك، كأيػف زيػده، ككيػؼ   ما أكػد سػيبكيد بلكلػد: "كذلػؾ قكلػؾ: فيهػا عبػد اهلل، كمثمػد: ثىػ
 .(ِ)عبد اهلل، كما أشبد ذلؾ"

 :كمح  ابف مالؾ ذلؾ بلكلدأكقد 

 ؼو أك بحػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػركأخبػػػػػػػػػركا بظػػػػػػػػػر  
 

 (ّ) نػػػاكيف معنػػػػى )كػػػا ف( أك )اسػػػػتلر( 
 

 
ـ أف الخبػػػػر يكػػػكف مفػػػػردان، كيكػػػكف جممػػػػةن كذكػػػػر "تلػػػػدَّ هػػػػػ( بلكلػػػد: ٕٗٔكشػػػرحد ابػػػػف عليػػػؿ )ت 

مجػركران، نحػك: "زيػده عنػدؾ" ك"زيػده فػي الػدار" فكػؿ ك في هذا البيت أنػد يكػكف ظرفػان أك جػاران  المصنؼي 
أف يكػكف ذلػؾ المحػذكؼ اسػػمان أك  جػاز قػـك مػنهـ المصػػنؼكأ منهمػا متعمػؽ بمحػذكؼ كاجػب الحػػذؼ

ف قػدرت "اسػتلر" كػاف  فعالن نحك: "كا ف" أك "استلر" فإف قدرت "كا نان" كاف مف قبيؿ الخبر المفػرد، كا 
 .(ْ)مف قبيؿ الخبر بالجممة"

"كذهػػب أبػػك بكػػر بػػف السػػراج: إلػػى أف كػػالن مػػف الظػػرؼ كالمجػػركر قسػػـ برأسػػد، كلػػيس مػػف قبيػػؿ 
 .(ٓ)"هذا المذهب تمميذ  أبك عمي الفارسي في الشيرازيات عندلؿ نكة مف قبيؿ الجممة، المفرد 

هػػػ(: كقػػد جعػػؿ أبػػك بكػػر هػػذا التػػيليؼ فػػي بعػػض كتبػػد قسػػمان ّٕٕأبػػك عمػػي الفارسػػي )ت  قػػاؿ
ٍف كاف ة يخمك مم ا ذكرنا في األصؿ، فلد صار لد برأسد، كذلؾ مذهب حسف. أة ترل أف الكالـ كا 

رج بد عف بعض ذلؾ األصؿ يدلؾ عمى ذلػؾ قكلػؾ: إٌف فػي الػدار زيػدان، فػال يخمػك ذلػؾ ف حكـ خاآل
الملدر المممر في قكلؾ )في الدار زيد( مف أف يككف اسمان أك فعػالن كمػا أعممتػؾ فمػك كػاف فعػالن لػـ 

 .(ٔ)يجز دخكؿ )إف( في هذا الكالـ، أة ترل أف )إف( ة مدخؿ لها في األفعاؿ، ككذلؾ أخكات إف"

                                                                 

 .ُْٕالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ُ)
 .ُِٖ: ِسيبكيد: الكتاب،  (ِ)
، دار التػػراث، اللػػاهرة، دار مصػػر َِي الػػديف عبػػد الحميػػد، طيػػؽ: محمػػد محيػػألفيػػة ابػػف مالػػؾ، تحل ابػػف عليػػؿ: شػػرح ابػػف عليػػؿ عمػػى (ّ)

 .َِٗ: ُلمطباعة، 
 .ُُِػَُِالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َُِالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
المكسػػػى، منشػػػكرات أبػػػك عمػػػي الفارسػػػي )الحسػػػف بػػػف أحمػػػد(: المسػػػا ؿ العسػػػكريات، تحليػػػؽ/ د. إسػػػماعيؿ عمػػػايرة، مراجعػػػة د. نهػػػاد  (ٔ)

 .ِْـ، ص ُُٖٗالجامعة األردنية، 
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مػكقفيف: فعمػى حػيف دافػع عبػاس حسػف  –أيمػان  –في العصر الحديث كقؼ النحاة مف هذ  المسالة ك 
نصػافان لمنحػاة نػذكر أف رأيهـػ فػي كجػكب  عف مكقؼ النحاة في اعتماد فكرة التعمؽ دفاعان قكيان حيث يلكؿ: "كا 

عػف فكػرة  يػدافع خزكمػيمهػدم المفػإف  .ُ()تعمؽ شبد الجممة سديد، كأف حجتهـ في تحتيـ ذلػؾ التعمػؽ قكيػة"
 "فإذا أريد إلى إعراب مثؿ قكلنا: )محمده في الدار( قيؿ: بلكلد: إلواء التعمؽ

 محمد: مسند إليد، أك مبتدأ مرفكع.

 في الدار: مسند أك خبر.

كة يحتػػػاج المعػػػرب إلػػػى أف يعمػػػؽ هػػػذا الخبػػػر بشػػػيءو ملػػػدر، كهػػػك الكجػػػكد العػػػاـ، أك الكينكنػػػة 
ة مػػف التلػػديرات، هػػذا يلػػدر  فعػػالن: )كػػاف أك اسػػتلر(؛ ألف األصػػؿ فػػي العامػػة، كيجػػد نفسػػد فػػي دكامػػ

العامػػػؿ أف يكػػػكف فعػػػالن، كهػػػذا يلػػػدر  اسػػػمان مفػػػردان )كػػػا ف، أك حاصػػػؿ، أك مسػػػتلر(؛ ألف األصػػػؿ فػػػي 
الخبر أف يككف مفردان، مع أف ذلؾ مما لـ ينعلد عميد الخبر، ألند معمكـ لممتكمـ كالسامع، كألف ذلػؾ 

ألف الفا دة ة تتـ بد فمك كاف هك الخبر لجاز لممتكمـ أف يلتصر عمى قكلػد: محمػد ليس هك الخبر، 
اسػػتلر، أك محمػػد كػػاف، أك محمػػد حاصػػؿ، كيسػػكت، كةكتفػػى المخاطػػب بػػد، كلكػػف كاقػػع األمػػر ةيػػر 
ذلؾ. ككاف رأم الكػكفييف فػي معالجػة الخبػر الظػرؼ رأيػان ملبػكةن، ةيػر ةريػب عػف طبيعػة األسػمكب، 

مثؿ تمؾ التلديرات التي طاؿ جدؿ البصرييف فيها، فالخبر في قكلنا: خالد أمامػؾ بيد كةير متمحؿ ف
 .(ِ)هك الظرؼ نفسد، كلـ يتصكركا لد متعملان، كلـ يتجادلكا فيما يجب أف يككف عميد الملدر"

كمػػػػف خػػػػالؿ هػػػػذا العػػػػرض يتبػػػػيف لنػػػػا أف شػػػػبد الجممػػػػة يلػػػػع خبػػػػران، سػػػػكاء أكػػػػاف ظرفػػػػان  أـ جػػػػاران 
نمػا كقػع الخػالؼ فػي تيكيػؿ كمجركران، كق د قرر النحاة ذلؾ عمى أنػد حليلػة نحكيػة ة خػالؼ فيهػا؛ كا 

أهك الظرؼ كالجار كالمجركر نفسد، أـ هػك اةسػـ الملػدر المحػذكؼ الػذم يتعمػؽ بػد الظػرؼ  ؛الخبر
 أك الجار كالمجركر.

 كقد كردت هذ  الجممة في شعر دحبكر عمى النحك اآلتي:

 جاي امجياي:البري ا  ـ المرتو  محي   
 كالمبتدأ فيها معرفة، كالخبر شبد جممة جار كمجركر في أربعيف مكمعان:كقد كردت الجممة اةسمية 

 .(ّ)جهادم قديـ، علمد في ذمة اهلل -ُ

                                                                 

 .ْٖٕ/ ُحسف النحك الكافي،  (ُ)
 .  ُِٖ – ُُٖمي: في النحك العربي نلد كتكجيد، ص ص ك المخز  (ِ)
 .ُّْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
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 .(ُ)حجارتي منذ الوركب إلى الزكاؿ -ِ

 .(ِ)العيف عمى سفف الفلراء -ّ

 .(ّ)الوكؿ في الحكاية -ْ

 .(ْ)عكد الثلاب المكسكر ففي يدم العاصفة في الشارع كالحمكمة في المعدة، أما -ٓ

فػػي أعػػال  سػػبعة مبتػػػدآت هػػي: )علمػػد، حجػػارتي، العػػػيف، الوػػكؿ، العاصػػفة، الحمكمػػة، عػػػكد 
الثلاب( كخبر كؿ منها هك: )في ذمة اهلل، إلى الزكاؿ، عمى سفف الفلػراء، فػي الحكايػة، فػي الشػارع، 

 في المعدة، ففي يدم( عمى التكالي كحكـ كؿ منها الرفع.

 لمرتو  محي   + البري ظيف:ب ـ ا
 ثالثيف مكمعان منها:  كقد كردت هذ  الجممة في شعر دحبكر في

 .(ٓ)كقافمتي طكاؿ الميؿ حكؿ السكر -ُ
 .(ٔ)كالنشر هنا أنت األدرل -ِ

 .(ٕ)ها نحف بيف اإلثـ كالندـ كالبتكؿ -ّ

ار بػ اإلخب( عمى التكالي فكاف نحف، قافمتي، النشرفي النصكص السابلة ثالث مبتدآت كهي: )
ابػف  ، كقػد كثػر كقػكع الخبػر فػي كػالـ العػرب ظرفػان مكانيػان اسػتنادان إلػى قػكؿ:)حكؿ( ك )هنػا( ك)بػيف(

، شػػيء: ينلسػـػ الظػػرؼ إلػػى قسػػميف: زمػػاني، ميتىػػيىكَّؿه الهػػالؿ"  ة"كة يخبػػر بالزمػػاف عػػف الػػذات" ك"الميمػػهشػػاـ 
فػإف كػاف الظػرؼ مكانيػان صػح اإلخبػار كمكاني، كالمبتدأ إلى جكهر، كزيد كعمرك، كعػرض كالليػاـ كاللعػكد، 

ف كػاف زمانيػان صػح اإلخبػار بػد عػف العػرض يبد عف الجكهر كالعرض، تلكؿ: "زيده أمامؾ، كالخ ر أمامؾ" كا 
 تلػػكؿ: الصػػكـي اليػػكـى كة يجػػكز زيػػده اليػػكـى فػػإف كجػػد فػػي كالمهػـػ مػػا ظػػاهر  ذلػػؾ كجػػب تيكيمػػد، دكف الجػػكهر
 .ٖ()"طمكعي الهالؿً  ذؼ مماؼ كالتلدير: الميمةى ا عمى ح" فهذالهالؿي  كلكلهـ "الميمةى 

                                                                 

 .ُْْالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ْْٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ْٖٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ٕٕٕدر السابؽ، ص المص (ْ)
 .َُٖدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)
 .ّْٖالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ّٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
ي الػػديف عبػػد الحميػػد، دار الطال ػػع، اللػػػاهرة، ط يػػابػػف هشػػاـ األنصػػارم: شػػرح قطػػر النػػدل كبػػؿ الصػػدل، تحليػػػؽ كشػػرح: محمػػد مح (ٖ)

 .ُِٕـ، ص ََِٗ
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 ثاالةًا: ا رتواء رالالكية
ة يجكز أف يككف المبتدأ نكرة، إة إذا قاربت هذ  النكرة المعرفة كقد أكمح المبرد هذ  المسيلة 
في كتابد الملتمب بلكلد: "فيمػا المبتػدأ فػال يكػكف إة معرفػةن، أك مػا قػارب المعرفػة مػف النكػرات. أة 
تػػرل أنػػؾ لػػك قمػػت: رجػػؿ قػػا ـه، أك رجػػؿ ظريػػؼ، لػػـ تفػػد السػػامع شػػي ان؛ ألف هػػذا ة ييسػػتىنكر أف يكػػكف 

 .(ُ)مثمد كثير"

مكامػع اةبتػداء بهػا،  اسػتنبطكابػؿ  ،كلـ يكتؼ النحكيػكف بػإطالؽ الفا ػدة مبػرران لالبتػداء بػالنكرة
معرفػة كنكػرة، فالمعرفػة بػال كهذا مػا نػص عميػد صػاحب الملدمػة الجزكليػة فػي قكلػد: "كيكػكف المبتػدأ 

شػػػرط، كالنكػػػرة بشػػػركط، منهػػػا: اةعتمػػػاد عمػػػى حػػػرؼ نفػػػيو أك اسػػػتفهاـ أك ظػػػرؼو هػػػك الخبػػػر، كمنهػػػا 
اةختصاص، كمنها العمكـ، كمنها ككف الكالـ في معنى كالـ آخر ة ييخؿ بمعنا  ككف اةسـ نكرة، 

 .(ِ)كمنها أف يككف في النكرة معنى الدعاء"

: "يجػػػكز حيػػػث يلػػػكؿاةبتػػػداء بػػػالنكرة إذا تحللػػػت الفا ػػػدة  هػػػػ(  ُُٗ)ت  كقػػػد جػػػٌكز السػػػيكطي
اةبتػػداء بػػالنكرة بشػػرط الفا ػػدة، كتحصػػؿ ةالبػػان بيحػػد أمػػكر أكلهػػا: أف تكػػكف كصػػفان كلػػكلهـ: )مػػعيؼه 

كالثػػػػاني: أف تكػػػػكف  أم حيػػػػكاف مػػػػعيؼ التجػػػػي إلػػػػى مػػػػعيؼ كاللرممػػػػة شػػػػجرة مػػػػعيفة عػػػػاد ًبلىرٍممػػػػةو(
.. .(ّ)بػػدرهـ(" فأك ملػػدرو نحػػك: )السػػمف منػػكا ... (،مسػػمى عنػػد )كأجػػؿه  مكصػػكفة إمػػا بظػػاهر نحػػك:

 أم: منكاف مند".

مكاطف اةبتداء بالنكرة كذلؾ في قكلد: "كة يبتدأ بنكػرة؛ ألنهػا  هػ(َٓٗاألزهرم )ت كقد أكمح 
 مجهكلة، كالحكـ عمى المجهكؿ ة يفيد ةالبان إة إف حصمت بد فا دة، كيف يخبر عنها بمختص بمػا

بػػدؿ مخػػتص أك عطػػؼ بيػػاف عميػػد...  ،فخبػػار عنػػد ملػػدـ نعػػت لمخػػتص ظػػرؼ أك مجػػركرليصػػمح 
هػػك لرفػػع إلبػػاس  إنَّمػػاكالتلػػديـ  ،بظػػرؼ مخػػتص عنهػػاكالتحليػػؽ أف المسػػكغ لالبتػػداء بػػالنكرة أف يخبػػر 

 .(ْ)الخبر بالصفة"

 التالي:لحصكؿ الفا دة منها عمى النحك  –في شعر أحمد دحبكر  –كقد جاء المبتدأ نكرة 

                                                                 

 .ُِٕ: ْالمبرد: الملتمب،  (ُ)
 .ْٗػ  ّٗ: الملدمة الجزكلية في النحك، ص الجزكلي (ِ)
، عػػالـ الكتػػب، اللػػاهرة،  (ّ) السػػيكطي، جػػالؿ الػػديف: همػػع الهكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػع، شػػرح كتحليػػؽ الػػدكتكر عبػػد العػػاؿ سػػالـ مكػػـر

 عان في هذ  المسيلة.(، كقد ذكر السيكطي خمسة كعشريف مكمِ. كاآلية مف سكرة األنعاـ )ِٗ: ِـ، ََُِهػ ػ ُُِْط
األزهػػرم، الشػػي  خالػػد زيػػف الػػديف بػػف عبػػد اهلل األزهػػرم: التصػػريح بممػػمكف التكمػػيح، دراسػػة كتحليػػؽ: الػػدكتكر عبػػد الفتػػاح بحيػػرم  (ْ)

 .ُْٓ: ُـ، ُِٗٗهػ ػ ُُّْ، ُإبراهيـ، الزهراء لفعالـ العربي، اللاهرة، ط
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  اً : ما   او الحمام:
 ـ المرتو  ايم  يط + بريه مجماع جممتع ال يط االجااب:ٔ

كيصح اةبتداء باسـ الشرط ألند نكػرة تفيػد العمػكـ، كقػد أكمػح صػاحب المفصػؿ هػذ  المسػيلة 
ف  إفبلكلد: "كأما الجممة الثالثة كهي الشرطية فنحك قكلػؾ: )زيػده  ـٍ معػد( فهػذ  الجممػة كا  كانػت يلػـ أقػ

مف أنكاع الجمؿ الفعمية، ككاف األصؿ في الجممػة الفعميػة أف يسػتلؿ الفعػؿ بفاعمػد، نحػك: )قػاـ زيػده( 
إة أنػػد لمػػػا دخػػؿ هػػػا هنػػا حػػػرؼ الشػػرط ربػػػط كػػػؿ جممػػة مػػػف الشػػرط كالجػػػزاء بػػاألخرل حتػػػى صػػػارتا 

كػذلؾ الشػػرط ة كالجممػة الكاحػػدة، نحػك: المبتػػدأ كالخبػر، فكمػػا أف المبتػدأ ة يسػػتلؿ إة بػذكر الخبػػر، 
 .(ُ)يستلؿ إة بذكر الجزاء... كجاز أف يعكد إلى المبتدأ فيها عا ده كاحد"

الرمػػي: "كقػػد امػػطربت أقػػكالهـ فيهػػا، فاختػػار  قػػاؿكقػػد اختمػػؼ النحػػاة فػػي خبػػر أسػػماء الشػػرط 
أف الخبػػػر هػػػك الشػػػرط دكف الجػػػزاء، لجػػػكاز خمػػػك  مػػػف المػػػمير، إذا ارتفعػػػت كممػػػة الشػػػرط  ياألندلسػػػ
كقيػػؿ: الخبػػر هػػك الشػػرط كالجػػزاء معػػان، لصػػيركرتهما بسػػبب كممػػة الشػػرط،  ...ء دكف الشػػرطباةبتػػدا

 .(ِ)كالجممة الكاحدة، كقيؿ: كممة الشرط مبتدأ ة خبر لد"

ػػٍف( كهػػك اسػػـ شػػرط جػػازـه يكنػػى بػػد  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كأسػػماء الشػػرط الػػكاردة مبتػػدأ  هػػي )مى
 .(ّ)عف العاقؿ"

 في خمسة مكامع كهي: –في شعر دحبكر  –ٍف( الشرطية أػ )مىٍف(: كللد كردت )مى 

مىٍف يكقػً ككمة المكتى، ككجد الوكؿ ينفيني عف الخصب الدفيف -ُ
(ْ). 

 .(ٓ)عش الوراب البرؽ يهدـٍ  مىٍف يسبؽً  -ِ

 .(ٔ)قرار النبع عميلان في الصخكر يصبٍ  مىٍف يمربٍ  -ّ

 .(ٕ)رأل الجكع امتيازان فميجع فٍ مى  -ْ

الشػرط مبتػدأ فػي: )أربعػة( مكامػع، كهػك مبنػيه عمػى السػككف فػي  في األمثمػة السػابلة كقػع اسػـ
                                                                 

 .َِّ: ُابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ُ)
 .ِِٗ - ِِٖ: ُد عمى الكافية ، الرمي: شرح (ِ)
 .ُِٕ: ْ، كالملتمب َّٗ: ِيينظر: سيبكيد: الكتاب،  (ّ)
 .ٖٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ُّٗالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ِّٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ْٔٓالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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محػػؿ رفػػع، كخبػػرة فػػي كػػؿ منهمػػا هػػك مجمػػكع جممتػػي الشػػرط كالجػػكاب كهػػك: )يػػكقي ككمػػة المػػكتى 
ينفيني، كمف يسػبؽ البػرؽ يهػدـ عػش الوػراب، مػف يمػرب عميلػان يصػب قػرار النبػع، مػف رأل الجػكع 

يعػكد منهػا أم مػف جممتػي الشػرط  ها ػ في كؿ مكمػع ػ مػميره دأ منامتيازان فميجع( كقد عاد إلى المبت
اللكؿ بيف الخبر هك مجمكع جممتي الشرط كالجكاب كهػك مػا يكافػؽ  إلى كالجكاب، كهذ  الحالة تستند
 عميد أةمب آراء النحاة اللدامى كالمحدثيف.، ك رأم الباحث في هذا المجاؿ

رادؼ )مػػػا( السػػػابلة فمػػػـ أعثػػػر لهمػػػا عمػػػى أمػػػا بالنسػػػبة لػػػػ: )مػػػا( لويػػػر العاقػػػؿ ك)مهمػػػا( الػػػذم يػػػ
 نصكص في شعر أحمد دحبكر.

ػػٍف( مػػف كجهػػة نظػػر الباحػػث هػػك اإلقنػػاع  كالتكجيػػد الػػدةلي ةسػػتخداـ الشػػرط الجػػاـز لمعاقػػؿ )مى
 باستخداـ األدلة كالشكاهد كالبراهيف.

 ـ المرتو : )كّل(:ٕ
: "كة هػػ(ْٕٓف األندلسي )ت يلكؿ أبك حياكلفظ )كٌؿ( هك لفظ يدؿ عمى العمكـ، كيلع مبتدأ، 

يبتػػدأ بنكػػرة: إة إف كانػػت مكصػػكفة أك خمػػؼ مكصػػكؼ، أك ملاربػػة معرفػػة فػػي أنهػػا ة تلبػػؿ "أؿ" أك 
اسػػػـ اسػػػػتفهاـ، أك شػػػرط، أك كػػػػـ" خبػػػػران، أك تعجبػػػان، أك دعػػػػاء، أك عامػػػان، أك جكابػػػػان، أك تفصػػػػيالن، أك 

ح، أك ذات ح  .(ُ)صر ة بيداتد كهك قميؿ"مسبكقان بيداة نفي، أك ظرؼ، أك مجركر مصح 

ػٍف، كمهمػا، كمػا الشػرطية ككػذلؾ لفػظ )كػٌؿ(  كيلصد صاحب تلريب الملرب بلكلد: "عامان" هك مى
الػػداؿ عمػػى العمػػكـ، األمػػر الػػذم يجيػػز كقكعػػد مبتػػدأ كمػػا يكمػػح ابػػف هشػػاـ ذلػػؾ بلكلػػد: "كمػػف أمثمػػة 

 .(ِ)العمكـ: أف يككف المبتدأ نفسد صيوة عمكـ نحك)كؿه لد قانتكف(

كذكر صاحب ارتشػاؼ المػرب فػي ملػاـ حديثػد عػف اةبتػداء بػالنكرة كأنكاعهػا بلكلػد: "كة يلػاؿ 
مهػـ، أك فػي معنػى الفعػؿ عمػى مػذهب  رو مػذلؾ إة في كقت جرت العادة في مثمد أف ة يكػكف إة أل

ف امرأة، زاد ابف عصفكر، نحك رجؿه خيره م عمى مااألخفش نحك: قا ـه زيده، أك ككنها ة تزاد لعينها 
يريد كاحدان مف هذا الجنس أم كاحد كاف خيران مف كؿ كاحدة، مف ذلؾ الجنس... راجػع إلػى العمػكـ، 

 .(ّ)إذ العمـك عمـك شمكؿ"

 في أربعة عشر مكمعان منها: –شعر أحمد دحبكر  -كقد كردت هذ  الجممة في 
                                                                 

ـ، ص ُِٖٗهػػػ ػ َُِْ، ُد الػػرحمف، دار المسػػيرة، بيػػركت، طأبػػك حيػػاف، األندلسػػي: تلريػػب الملػػرَّب، تحليػػؽ: الػػدكتكر عفيػػؼ عبػػ (ُ)
 .َٓ - ْٗص 

 .ُِّمحمد محي الديف عبد الحميد، دار الطال ع، مكتبة الساعي لمنشر كالتكزيع، ص تحليؽ: ابف هشاـ: شذكر الذهب،  (ِ)
 .َُُِـ، ص ُٖٗٗهػ ػ ُُْٖ، ُأبك حياف، األندلسي: ارتشاؼ المرب مف لساف العرب، مكتبة الخانجي، اللاهرة، ط (ّ)
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 .(ُ)كؿُّ ليمة حرة في سرها -ُ

 .(ِ)كؿ أرضو زعاؼ -ِ

 .(ّ)الخمس كؿُّ هذم مف با ع التحؼ -ّ

 .(ْ)كؿُّ الرياح تدكم كة صكت في اللافمة -ْ

 .(ٓ)كمَّهـ يربحكف ككاجبنا أف تككف عمينا الخسارة -ٓ

، كخبػر كػؿ منهمػا مبتػدأ هي )كؿ(، كؿ منهػا فػي مكمػعخمسة مبتدآت في النصكص السابلة 
( كهػك هك: )حرة( فػي المكمػع األكؿ، كقػد كقػع خبرهػا اسػمان جامػدان، كفػي الثػاني كقػع خبرهػا )زعػاؼ

اسػػـ جامػػد، كفػػي الثالػػث كقػػع خبرهػػا شػػبد جممػػة فػػي قكلػػد: )مػػف بػػا ع(، كفػػي الرابػػع كقػػع خبرهػػا جممػػة 
 فعمية كهي: )تدكم( كفي الخامس كقع خبرها جممة فعمية كهي: )يربحكف(.

ع المسند إليد لفظان عامان، هك ما أشار إليد اللزكيني في قكلد: "الفا ػدة فػي ك كالتكجيد الدةلي لكق
، كالمسػػند دـ بػػد أقػػكل، كمتػػى كػػاف أقػػرب كانػػت أمػػعؼ، كبعػػد  بحسػػب تخصػػيص المسػػند إليػػاإلعػػال

 .(ٔ)ـ بعدان، ككمما ازداد عمكمان ازداد الحكـ قربان"كالح تخصيصان ازداد كمما ازداد

يزداد حكمد تلربان كمما ازدادت عمكميتد.  كما يؤكد  اللزكيني هك كقكع المبتدأ لفظان عاما ن

 

                                                                 

 .َِْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ٖٖٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َْٕالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َْاللزكيني: اإليماح في عمـك البالةة، ص  (ٔ)
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 البريثالثًا: تحوو 
ت كاحػػد، كهػػذا مػػا أشػػار إليػػد ك نعػػميجػػكز تعػػدد الخبػػر لمبتػػدأ كاحػػد، كمػػا يجػػكز تعػػدد النعػػكت ل

ف اتحػدا  صاحب )همع الهكامع( بلكلد: "كيتعدد الخبر بعطؼو كةيػر  إف لػـ يختمفػا بػاإلفراد كالجممػة كا 
 .(ُ)معنى: كػ )حمك حامض("

عمػػػى أقػػػكاؿو فػػػي ذلػػػؾ كمػػػا يشػػػير  كللػػػد اختمػػػؼ النحػػػاة فػػػي جػػػكاز تعػػػدد الخبػػػر لمبتػػػدأ كاحػػػد كهػػػـ
صاحب الهمع بلكلد: "أحػدهما: كهػك األصػح، كعميػد الجمهػكر" الجػكاز كمػا فػي النعػكت سػكاء اقتػرف 

 ذُو*  انْهىَُُوُُ  انْغَفُهىزُ  وَهُهىَ عر ككاتػب، كالثػاني كلكلػد تعػالى: بعاطؼ أـ ة فاألكؿ كلكلؾ: زيده فليد كشا

ٌُسٌِدُ نًَِا فَعَّالٌ*  انًَْجٍِدُ انْعَسْشِ
، كاللكؿ الثاني: المنع كاختار  ابف عصفكر ككثير مف المواربة، كاللكؿ (ِ)

 .(ّ)الثالث: الجكاز إف اتحدا في اإلفراد"

كهذا ما أشار إليد ابف هشاـ بلكلد: "يجكز أف ييخبر عف المبتدأ بخبر كاحد، كهك األصؿ، نحك 
كزعـ بعمهـ أف   ٌُسٌِدُ نًَِا فَعَّالٌ*  انًَْجٍِدُ انْعَسْشِ ذُو*  انْىَُُوُُ ىزُانْغَفُ وَهُىَ)زيده قا ـه( أك بيكثر، كلكلد تعالى: 

الخبر ة يجكز تعدد ، كقد ر لما عػدا الخبػر األكؿ فػي هػذ  اآليػة مبتػدآت أم: كهػك الػكدكد، كهػك ذك 
ب( نحػك: )الزيػداف شػاعره ككاتػفػي العرش، كأجمعكا عمى عدـ التعدد فػي مثػؿ "زيػد شػاعر ككاتػب، ك 
كنحك: )هذا حمكه حامض( ألف ذلؾ كمد ة تعدد فيد في الحليلة"
(ْ). 

في عشريف مكمعان، كجاء عمى صكرة: المبتدأ معرفػة +  –شعر دحبكر  –كقد كرد المبتدأ في 
 خبر  متعدد: يلكؿ أحمد دحبكر:

 .(ٓ)سيلتؿ بعمنا كالمكت رمحه في عباب الدرب منشؾَّ  -ُ

 فلراء.دمي ليؿه عربيه ممهكره بتكاقيع ال -ِ

 ككؿَّ عيكف الحككمة مؿء المخيـ كاألرض مثلمةه ما مةه. -ّ

 .(ٔ)عشاؽ كٌةدة مسمكبكف مطمكبكف -ْ

                                                                 

 .ّٓ: ِالسيكطي: همع الهكامع،  (ُ)
 مف سكرة البركج. ُٔػ  ُْاآليات  (  ِ)
 .ّٓ: ِالمصدر السابؽ،  (ّ)
 .َُّ: شرح قطر الندل كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ْ)
 .ِّٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)
 .ُْٖالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
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، زنزانةه... كيلاتمكف -ٓ ... كرأسه يابسه ، فيسه قؿ: ة يمكت الالج كف، خيـه... كليؿه مشمسه
(ُ). 

تكمػػيح كيػػرل الباحػػث أف الدةلػػة المطمكبػػة مػػف كراء تعػػدد األخبػػار لمبتػػدأ كاحػػد هػػك زيػػادة فػػي 
زالة إبهاـ المبتدأ كةمكمد، ككذلؾ زيادة في اإلخبار.  المعنى كا 

(، كخبػر   ففي المثاؿ األكؿ جػاء المبتػدأ )المػكت( كهػك مبتػدأ معػرَّؼ بػيؿ كخبػر  األكؿ هػك )رمػحه
الثػػاني هػػك: )منشػػؾ(، ككػػذلؾ فػػي المثػػاؿ الثػػاني جػػاء المبتػػدأ دمػػي معرفػػان باإلمػػافة كتكالػػت لػػد ثالثػػة 

( أخبػار هػػي ليػؿه  ، عربػػي، ممهػػكر، كفػي المثػػاؿ الثالػػث جػاء المبتػػدأ كهػػك معػرؼ )بػػيؿ( كهػػك )األرضي
، كفي المثاؿ الرابع: جػاء المبتػدأ المعػرَّؼ باإلمػافة ا: )مثلمةن، ما مةه( عمى التكاليكتكالت أخبار  كهم

خبػراف  كهك قكلػد: )عشػاؽ كةَّدة(، كقػد تػكالى لػد خبػراف، األكؿ: مسػمكبكف، كالثػاني: مطمكبػكف، كهمػا
جمػع، أمػا فػي المرفكعاف بالكاك ألنهما جمػع مػذكر سػالـ، ليطػابؽ الخبػر المبتػدأ فػي اإلفػراد كالتثنيػة ك 

ػػًذؼى المبتػػدأ كهػػك قكلػػد: )الالج ػػكف(، كتكالػػت لػػد األخبػػار، حيػػث جػػاء الخبػػر  المثػػاؿ الخػػامس: فلػػد حي
(، ثػـ (، ثػـ الرابػع  األكؿ كهك قكلػد )خػيـه( ثػـ جػاء الخبػر الثػاني كهػك قكلػد )ليػؿه مشػمسه الثالػث )فػيسه

ًذؼى المبتدأ لػذكر  فػي السػياؽ فػي قكلػد: )ةيمػكتي الالج ػكف(،  ( ، ثـ الخامس )زنزانةه(، حيث حي )رأسه
 ثـ تكالت األخبار لد كهك جا ز في عيرؼ الموة كما عرفنا في التكجيهات النحكية السابلة.

 عانى مند الالج كف. كتعدد األخبار يعطي دةلة المكابدة المتصمة كالييس الذم

 

                                                                 

 .ْٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
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 يارحًا: تقوةم البري عمى المرتو 
فيمػػا سػػبؽ مػػف أمثمػػة جػػاء المبتػػدأ ملػػدمان عمػػى الخبػػر كهػػك األصػػؿ فػػي ترتيػػب الجممػػة اةسػػمية، 

ليد المبػرد فػي كتابػة )الملتمػب( بلكلػد: كاعمػـ إكلكند يجكز تلديـ الخبر عمى المبتدأ، كهذا ما أشار 
شػي ان هػك اةبتػداء فػي المعنػى فتلػكؿ عمػى هػذا: منطمػؽ زيػده، فيجػكز إذا أف خبر المبتدأ ة يكػكف إة 

أردت بمنطمؽ التيخير؛ ألف )زيدان( هك المبتدأ، كتلكؿ عمى هذا: ةالـه لؾ عبد اهلل، كظريفاف أخكؾ، 
 .(ُ)كحسافه قكمؾ"

 كيفهـ مف النص السابؽ جكاز التلديـ لمخبر عمى حساب المبتدأ لعدـ المانع في ذلؾ.

الؼ في قمية تلديـ الخبر عمى المبتدأ، كهك مػا أشػار إليػد صػاحب اإلنصػاؼ خحاة عمى كالن
مفػردان كػاف أك  ،في مسا ؿ الخالؼ بلكلد: "ذهب الككفيكف إلى أنػد ة يجػكز تلػديـ خبػر المبتػدأ عميػد

ك( كالجممػػة نحػػك )أبػػك  قػػا ـه زيػػده، كأخػػك  ذاهػػب عمػػر  ( جممػػة، فػػالمفرد نحػػك )قػػا ـه زيػػده( ك)ذاهػػب عمػػره كه
أٌمػػا الككفيػػكف فػػاحتجكا كذهػػب البصػػريكف إلػػى أنػػد يجػػكز تلػػديـ خبػػر المبتػػدأ عميػػد؛ المفػػرد كالجممػػة... 

قمنا إند ة يجكز تلديـ خبر المبتدأ عميد مفردان كاف أك جممة ألند يؤدم إلػى أف يتلػدـ  إنَّمابيف قالك: 
جكزنػا ذلػؾ ألنػد قػد جػاء كثيػران  اإنَّمػاةسـ عمى ظاهر ... كأما البصػريكف فػاحتجكا بػيف قػالكا: ممير 

 .(ِ)في كالـ العرب كأشعارهـ"

 فَّ أل ؛ة الذيف يجكزكف تلديـ الخبر عمى المبتدأارأم البصرييف كجمهكر النح إلىكيميؿ الباحث 
 شكاهد الموة بالنسبة لتلديـ الخبر عمى المبتدأ كثيرة في أشعار العرب ككالمهـ.

خمسػػػيف مكمػػػعان منهػػػا قػػػكؿ ثالثػػػةو ك ي شػػػعر دحبػػػكر فػػػي كقػػػد كرد الخبػػػر ملػػػدمان عمػػػى المبتػػػدأ فػػػ
 دحبكر:

 .(ّ)كأسيؿ: أيف كجدي اهلل؟ -ُ

 .(ْ)كتردد في جكقة المتعبيف لنا كطفه جارح -ِ

 .(ٓ)أم الطريليف تفمي إلى المكء؟ لمكقت سيؼه  -ّ

                                                                 

 .ُِٕ: ْالمبرد: الملتمب،  (ُ)
 .التاسعةلة مسي، الٓٔ: ُاألنبارم، اإلنصاؼ في مسا ؿ الخالؼ،  (ِ)
 .ّْٖدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص (ّ)
 .ّٔٓالمصدر السابؽ،  (ْ)
 .ّْٓالمصدر السابؽ،  (ٓ)
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 .(ُ)لي شجره محترؽ، كلي يده في النار -ْ

 .(ِ)مف الكردأهذا صحبي، في الربيع يرفؿ بالجنكف، كالزعتري الندم لد تاجه  -ٓ

، يػػده،  ، شػػجره ، سػػيؼه فيمػػا سػػبؽ مػػف أمثمػػة كردت المبتػػدآت اآلتيػػة كهػػي: )كجػػد اهلل، كطػػف جػػارحه
تاجه مف الكرد( عمى التكالي كقد جاءت أخبارها فػي المثػاؿ األكؿ ظػرؼ مكػاف كهػك قكلػد )أيػف( كهػك 

د جممػة، كهػك قكلػد مف األلفاظ التي لها حػؽ الصػدارة فػي الكػالـ، كفػي المثػاؿ الثػاني جػاء الخبػر شػب
 )لنا( ككذلؾ في المثاؿ الثالث )لمكقت( كفي المثاؿ الرابع كالخامس أيمان.

البالةػة فنكنهػػا التكجيػد الػدةلي لتلػدـ الخبػر عمػى المبتػدأ هػك )التخصػيص( كمػا يلػكؿ صػاحب 
ذا اقتمى حلد التيخير كلكننا نلدمد إ –كما نعمـ  –: "يلدـ المسند عمى المسند إليد، كالمسند كأفنانها

 األَيْههسُ هَّهه ِنأَالَ الحػػاؿ تلديمػػد، فمػػف ملتمػػيات تلػػديـ المسػػند: أكةن: تخصيصػػد لممسػػند إليػػد قػػاؿ تعػػالى: 

بَعْدُ وَيٍِْ قَبْمُ يٍِْ
فتلديـ المسند قصد مند التخصيص، فإذا قمت هلل األمر، فمعنى هذا أند هلل  (ّ)

 .(ْ)كحد ، ة أحد ةير "

 

                                                                 

 .َّْالمصدر السابؽ،  (ُ)
 .ّٖٔالمصدر السابؽ،  (ِ)
. ْاآلية  (  ّ)  مف سكرة الرـك
 .ِِٗـ، صُٖٓٗهػ ػ َُْٓ، ُطف، عماف األردعباس، د/ فمؿ حسف: البالةة، فنكنها كأفنانها، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع،  (ْ)
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 باميًا: الدذف
فػال يكػاد يخمػك بػابه مػف أبػكاب مػف الخصػا ص التػي تتميػز بهػا لوػة العػرب،  صةه الحذؼ خصي

 كالبالةيػكفالنحك العربي مف ظاهرة الحذؼ، كهك مصدر بالةتها كفصاحتها، كقػد نظػر إليػد النحػاة 
مػف أشػار إلػى الحػذؼ بلكلػد: "هػذا بػاب مػا يكػكف فػي المفػظ مػف  كلعؿ سيبكيد مػف أكا ػؿنظرة ثاقبة، 

ف كاف أصمد في الكالـ ةير ذلؾ، كيحذفكف كيعكمػكفالكميحذفكف مما أنهـ  األعراض: اعمـ ، ـ، كا 
 .(ُ)حتى يصير ساقطان" كيستونكف بالشيء عف الشيء الذم أصمد في كالمهـ أف يستعمؿ

 –مػػػػف جهػػػػة  –كلكػػػػفَّ النحػػػػاة اللػػػػدامى، كعمػػػػى رأسػػػػهـ )سػػػػيبكيد( ة يجػػػػدكف فرقػػػػان بػػػػيف الحػػػػذؼ 
 ؿى بىػا يشػير إيػد أيمػان سػيبكيد بلكلػد: "أك رأيػت رجػالن يسػد د سػهمان قً كاإلممار مف جهة أخرل، كهذا مػ

ذا سػػمعت كقػػع السَّػػهـ فػػي اللرطػػاس قمػػت: ، أم يصػػيب اللرطػػاسى كاهللً  اللرطػػاس فلمػػت: اللرطػػاسى  ، كا 
نمػػا أمػػمرت الفعػػؿ هاهنػػا كانػػت تخاطػػب ألف المخاطػػب الميخبىػػر لسػػت أك  .أصػػاب اللرطػػاسأم كاهلل 

مػػػؿ فػػػي المخبىػػػر عنػػػد، كأنػػػت فػػػي األمػػػر لموا ػػػب قػػػد جعمػػػت لػػػد فعػػػالن آخػػػر تجعػػػؿ لػػػد فعػػػالن آخػػػر يع
 .(ِ)يعمؿ"

لػػى مثػػؿ هػػذا ذهػػب المبػػرد بلكلػػد:  شػػيء كاحػػدالػػذم يشػػير إلػػى الحػػذؼ كاإلمػػمار عمػػى أنهمػػا  كا 
ف شػػػ ت قمػػػت: بػػػاهلل ه"ف . كا  ظهػػػار ، كذلػػػؾ قكلػػػد: أحمػػػؼ بػػػاهلل ألفعمػػػفَّ كػػػذا اللسػػػـ فػػػي إمػػػمار الفعػػػؿ كا 

مسػػتوني عنػػد فػػإف شػػ ت أظهػػرت الفعػػؿ، كمػػا أنػػؾ تلػػكؿ: )يػػا زيػػده عمػػران(؛ أم:  ، ككػػذلؾ كػػؿٌ ألفعمػػفَّ 
عميػػؾ عمػػران، كتلػػكؿ: )الطريػػؽ يػػا فتػػى(؛ أم: ظػػؿَّ الطريػػؽ، كتػػرل الرامػػي كقػػد رمػػى، فتسػػمع صػػكتان 

 .(ّ)فتلكؿ: )اللرطاس كاهلل(؛ أم: أصبت"

هػػػ( بلكلػػػد: ِْٓتإليػػد ابػػف الشػػجرم ) أشػػارالحػػذؼ مػػف أفصػػح كػػالـ العػػرب، كهػػذا مػػا  كيعػػدُّ 
"الحذؼ مف أفصح كالـ العرب؛ ألف المحذكؼ كالمنطكؽ بد، مف حيث كاف الكالـ ملتمػيان لػد، ة 

 .(ْ)يكمؿ معنا  إة بد"

لجػػكاز الحػػذؼ قيػػاـ دليػػؿ، أم كجػػكد قرينػػة لفظيػػة أك حاليػػة تػػدؿ كالبالةيػػكف كقػػد اشػػترط النحػػاة 
ذؼ، كأة يخػؿ هػذا الحػذؼ المتبلية بعد الح عمى المحذكؼ، كأف ييفهـ المعنى مف العناصر الكالمية

 بالمعنى.
                                                                 

 .ٓ – ِْ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .ِٖٓ – ِٕٓ: ُالمصدر السابؽ،  (ِ)
 .ُّٖ – ُِٓ: ِينظر: المبرد: الملتمب،  (ّ)
 .ُِّ: ِابف الشجرم: اآلمالي،  (ْ)
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كقػاؿ ابػف جنػي: "قػد حػذفت العػربي الجممػة، كالمفػرد، كالحػرؼ، كالحركػة، كلػيس شػيء مػف ذلػػؾ 
ة كاف فيد مرب مف تكميؼ عمـ الويب في معرفتدإة عف دليؿ عميد  .(ُ)"، كا 

ة( يػػي بػػاب )شػػجاعة العربإلػػى أٌف تكجيػػد )ابػػف جنػػي( السػػابؽ جػػاء فػػ –هنػػا  –كتجػػدر اإلشػػارة 
كيتفػػؽ ا لباحػػث مػػع التكجيهػػات النحكيػػة لظػػاهرة الحػػذؼ مػػع مػػركرة كجػػكد األدلػػة الكامػػحة، كتػػكافر 
اللرا ف في السياقات الموكية، حتى يتـ التعرؼ عمى العناصر المحذكفة مف الكالـ سكاء أكاف حرفان، 

 أك مفردان، أـ جممةن.

اءن أكػػاف المسػػند إليػػد )المبتػػدأ( أك المسػػند )الخبػػر( يجػػكز حػػذؼ أحػػد ركنػػي الجممػػة اةسػػمية، سػػك 
كذلؾ إذا ما دلت عميد اللرا ف المفظية كالسياقية كلد لطا ؼ بالةية ةاية فػي الركعػة كالتشػكيؽ كهػذا 

مػر شػبيد بالسػحر، ما أشار إليد الجرجاني بلكلد: "هك باب دقيؽ المسمؾ، لطيؼ الميخذ، عجيػب األ
مػػف الػػذكر، كالصػػمت عػػف اإلفػػادة أزيػػد لففػػادة، كتجػػدؾ أنطػػؽ مػػا فإنػػؾ تػػرل بػػد تػػرؾ الػػذكر أفصػػح 

 .(ِ)تككف إذا لـ تنطؽ، كأتـ ما تككف بيانان إذا لـ تيبف"

أف الحػذؼ كثيػره عنػد اةسػتعماؿ كمعرفػة المعنػى كهػذا مػا يشػير  هػػ(ُّٔابف السراج )تكيرل 
مػػػمار  إذا تلػػػدـ مػػػف ذكػػػر  مػػػا يعممػػػد السػػػام ع، فمػػػف ذلػػػؾ تػػػرل جماعػػػة إليػػػد بلكلػػػد: "حػػػذؼ المبتػػػدأ كا 

يتكقعكف الهالؿ فيلكؿ اللا ؿ: الهالؿ كاهلل، أم هذا الهالؿ فيحػذؼ )هػذا(... كأف تحػذؼ الخبػر لعمػـ 
السػػامع، فمػػف ذلػػؾ أف يلػػكؿ اللا ػػؿ: مػػا بلػػى لكػػـ أحػػد، فتلكلػػؾ زيػػده أك عمػػرك أم: زيػػد لنػػا... كلكػػف 

 .(ّ)حذؼ حيف كثر استعمالهـ إيا  كعرؼ المعنى"

يعيش( في شرح المفصؿ مع التكجيهػات النحكيػة السػابلة، بخصػكص الحػذؼ، فػي كيتفؽ )ابف 
أنػػد مػػف الكاجػػب تػػكافر األدلػػة ككجػػكد اللػػرا ف الدالػػة عمػػى المحػػذكؼ، كذلػػؾ بلكلػػد: "اعمػػـ أٌف المبتػػدأ 
كالخبػر جممػة مفيػدة تحصػؿ الفا ػدة بمجمكعهمػا، فالمبتػدأ معتمػد الفا ػدة، كالخبػر محػؿُّ اإلفػادة، فالبػٌد 

ا، إة أٌنػػد قػػد تكجػػد قرينػػة لفظيػػة، أك حاليػػة تونػػي عػػف النطػػؽ بيحػػدهما، فيحػػذؼ لػػدةلتها عميػػد، منهمػػ
ـى المعنػى بػدكف المفػظ، جػاز أف ة تػيتي بػد،  إنَّماألٌف األلفاظ  جيء بها لمدةلة عمى المعنػى، فػإذا فيًهػ

 .(ْ)كيككف مرادان حكمان كتلديران"

عمػػػػى  دإليجػػػػاز عمػػػػى الحػػػػذؼ؛ ألف مكمػػػػكعهػػػػػ(: "اعمػػػػـ أف مػػػػدار إْٓكيلػػػػكؿ العمػػػػكم )ت 
                                                                 

 .َّٔ - ِٗٗ: ُينظر: ابف جني: الخصا ص،  (ُ)
 .ُْٔالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ِ)
 .ٖٔ :ُـ، ُٖٖٗهػ ػ َُْٖ، ّراج: األصكؿ في النحك، تحليؽ: د/ عبد الحسيف الفتيمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، طابف الس (ّ)
 .ِّٗ: ُينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ْ)
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يككف بحذؼ ما ة يخؿ بالمعنى، كة ينلص مف البالةة، بؿ أقػكؿ: لػك ظهػر  إنَّمااةختصار، كذلؾ 
مك بالةتد، كلصار إلى شيءو مشترؾ كمسترذؿ، كلكػاف مػبطالن لمػا عالمحذكؼ لنزؿ قدر الكالـ عف 

ف الدةلػة عمػى ذلػؾ المحػذكؼ، فػإف لػـ يكػف يظهر عمى الكالـ مػف الطػالكة كالحسػف كالرقػة، كةبػد مػ
 .(ُ)هناؾ دةلة عميد فإند يككف لوكان، كة يجكز اةعتماد عميد، كة يحكـ بككند محذكفان بحاؿ"

كيتفػػؽ الباحػػث مػػع كػػؿ مػػػا ذكػػر فػػي مجػػاؿ الحػػذؼ، ألف الحػػػذؼ لمعناصػػر الموكيػػة فػػي الموػػػة 
اليػػػػة كالحاليػػػػة كالسػػػياقية الدالػػػػة عمػػػػى العربيػػػة خاصػػػػية مػػػػف خصا صػػػها؛ إذا مػػػػا تػػػػكافرت اللػػػرا ف المل

 العنصر المحذكؼ.

  اً : دذف )الميالو إلةه( المرتو :
يػػد )المبتػػدأ( بكثػػرة فػػي الكػػالـ العربػػي إذا مػػا دؿ عميػػد السػػياؽ بمعكنػػة اللػػرا ف ليحػػذؼ المسػػند إ

حذفػد فإمػا بلكلػد: "أمػا  المتعددة، علمية، أك ملالية، أك حاليػة، كهػذا مػا أشػار إليػد الخطيػب اللزكينػي
مػا لتخييػؿ  عفلمجرد اةختصار كاةحتراز  ما لػذلؾ مػع مػيؽ الملػاـ، كا  العبث بناءن عمى الظاهر، كا 

 ...أف فػي تركػد تعػكيالن عمػػى شػهادة العلػؿ، كفػي ذكػػر  تعػكيالن عمػى شػهادة المفػػظ، مػف حيػث الظػػاهر
ما ةختبار تنب مػا  دكا  ، أك تطهيػران لمسػانؾ عنػدإليهػاـ أف فػي تركػد تطهيػران لػد عػف لسػانؾ، السػامع، كا 

ما ليككف لؾ سبيؿ إلى اإلنكار ما ألف الخبر ة يصمح إة لد حليلة أك ادعاءن" ...كا   .(ِ)كا 

 عشريف مكمعان منها.خمسةو ك في  –دحبكر  –كقد كرد حذؼ المسند إليد )المبتدأ( في شعر 

 .(ّ)ي أحمد كأبي مف يوسؿ مكتاكـ كيسحر كـ في شهر الصكـ، التهمة: جكَّاؿه اسم -ُ

عا ده يا ديرتي، سىٍبعي الكرامة -ِ
(ْ). 

 .(ٓ)كيكسر الصمتي بالتنهيد لك شاء شهادةه: كاف قربي المكت إعياء -ّ

 .(ٔ)آتو كيسبلني هكام أتو كتسبلني يدام -ْ

فػػي األمثمػػة السػػابلة جػػاء الخبػػر )جػػٌكاؿ( فػػي المثػػاؿ األكؿ كالمبتػػدأ محػػذكؼ جػػكازان تلػػدير  )أنػػا(، 
                                                                 

بيػركت، العمكم )يحيى بف حمزة(: الطراز ألسرار البالةة كعمـك حلػا ؽ اإلعجػاز، تحليػؽ د. عبػد الحميػد هنػداكم، المكتبػة العصػرية،  (ُ)
 .ُٓ/ِ، ََِٖط 

 .ّٗاللزكيني: اإليماح في عمـك البالةة، ص  (ِ)
 .ِِٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ُِّالمصدر السابؽ، ص (ْ)
 .ِْٕالمصدر السابؽ، ص (ٓ)
 .ِٕٓالمصدر السابؽ، ص (ٔ)
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ني، أمػا بالنسػبة لممثػاؿ الثالػث، فالمبتػدأ محػذكؼ جػكازان تلػدير  )هػي( أمػا ككذلؾ األمر في المثاؿ الثا
ذىؼى المبتدأ جكازان كذلؾ مرتيف كتلدير  أنا عمى التكالي.  في المثاؿ الرابع فلد حى

كيتفػػػؽ الباحػػػث مػػػع األةػػػراض المػػػذككرة سػػػابلان فػػػي حػػػديث اللزكينػػػي عػػػف حػػػذؼ المسػػػند إليػػػد 
ث كدةلة السياؽ عميد، حيث ة يجد اللارئ صعكبة فػي التعػرؼ )المبتدأ( كخاصة لالحتراز مف العب

 عميد ألف اللرا ف العلمية كالسياقية تشير إلى العنصر المحذكؼ.

 ثاالةًا: دذف البري:
المبتػػدأ، يجػػكز أيمػػان حػػذؼ الخبػػر، إذا كػػاف فػػي السػػياؽ مػػا يػػدؿ عميػػد كػػذلؾ  حػػذؼ كمػػا يجػػكز

إليد الخطيب اللزكيني بلكلد: "أمػا تركػد فمنحػك مػا سػبؽ  بمعكنة اللرا ف المتعددة كهذا أيمان ما يشير
في باب المسند إليد، مف تخييؿ العدكؿ إلى أقكل الدليميف، مف اختبار تنبد السامع عند قياـ اللرينة، 

 .(ُ)أك ملدار تنبهد، كمف اةختصار كاةحتراز مف العبث عمى الظاهر، إما مع ميؽ الملاـ"

كظػػاهرة الحػػذؼ فػػي العمػػؿ األدبػػي "حػػذؼ بلكلػػد: مكػػي أبػػك حميػػدة لالػػدكتكر/ محمػػد صػػالح ز  كأشػػار
يحكمها ثالثة دكافع أساسية تنسحب عمى مجمؿ سياقات الحػذؼ المختمفػة، سػكاء أكػاف حػذفان لممسػند إليػد 
مػا التخييػؿ أف فػي التػػرؾ  مػا اةحتػراز مػف العبػث، كا  أـ ا لمسػند أـ المتعملػات، كهػي: إمػا لمػيؽ الملػاـ، كا 

 .(ِ)شهادة العلؿ، كفي الذكر تعكيؿه عمى شهادة المفظ مف حيث الظاهر"تعكيالن عمى 

، أربعػة عشػر منهػا فػي خمسػة عشػر مكمػعان  –أحمد دحبكر  –كقد كرد حذؼ الخبر في شعر 
 كجكبان ككاحد جكازان، فيما الحذؼ كجكبان فعمى الصكر اآلتية:

 بعد )لكة( –أ 

نػػان عامػػان، كهػػذا مػػا يشػػير إليػػد صػػاحب أكمػػح كجكبػػان بعػػد لػػكة، كذلػػؾ إذا كػػاف كك يحػػذؼ الخبػػر 
، نحػك "لػكة المسالؾ بلكلد: "كأما حذفد كجكبػان ففػي مسػا ؿ: احػداها: أف يكػكف ككنػان مطملػان بعػد )لػكة(

 .(ّ)زيده ألكرمتؾ"، أم "لكة زيده مكجكده"

 قاؿ: أحمد دحبكر:

 .(ْ)في دمي رسا ؿه لمشكؽ ة أذكرها لكة الرقيبي كنت آت... ة توب -ُ

                                                                 

 .ْٖاللزكيني: اإليماح في عمـك البالةة، ص  (ُ)
 .ُُُـ، صََِٗهػ ػ َُّْ، ِهػ(، جامعة األزهر ػ ةزة، طِٔٔبالةة كاألسمكبية عند السكاكي )أبك حميدة، د/ محمد صالح زكي: ال (ِ)
 .ِْٔ: ُ، كينظر: ابف عليؿ: شرح ابف عليؿ، ُِِ – َِِينظر: اكمح المسالؾ،  (ّ)
 .ُّٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
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 ؟(ُ)كيؼ تخرج زهرةه مف صخرة لكةم -ِ

 .(ِ)كقمت لكة هذ  الرؤيا لمات دمي -ّ

 .(ّ)كنت لحلتي لكة فرصةه لـ يعطها زمني -ْ

هؿ كردة تسطعي في ركحي لكة دمعةي األحباب -ٓ
 ؟(ْ)

، أنػا، هػذ ، فرصػةه، دمعػةه( آ، حيػث جػاءت المبتػدفي األمثمة السابلة بعد لكة ت اآلتيػة: )الرقيػبي
حذفت أخبارها كجكبان كتلديرها )مكجكد(، كذلػؾ حسػب التكجيهػات النحكيػة السػابلة  عمى التكالي، كقد

 في أكمح المسالؾ كشرح ابف عليؿ.

مػا يشػير إليػد  اكمسيلة الخبر المحذكؼ بعد لكة، مسيلة خالؼ بيف نحػاة الككفػة كالبصػرة، كهػذ
ك "لػػكة زيػده ألكرمتػػؾ"، كذهػػب األنبػارم بلكلػػد: "ذهػب الككفيػػكف إلػػى أفَّ )لػكة( ترفػػع اةسػػـ بعػدها، نحػػ

قمنػػا إ إنهػػا ترفػػع اةسػػـ  إنَّمػػاالبصػػريكف إلػػى أنػػد يرتفػػع باةبتػػداء، أمػػا الككفيػػكف فػػاحتجكا بػػيف قػػالكا:   
 نها نا بػة عػف الفعػؿ الػذم لػك ظهػر لرفػع اةسػـ... إة أنهػـ حػذفكا الفعػؿ تخفيفػان، كزادكا )ة(بعدها أل

 .(ٓ)عمى )لك( فصار بمنزلة حرؼ كاحد"

كيتفػػؽ الباحػػث مػػع رأم نحػػاة البصػػرة عمػػى أفَّ اةسػػـ المرفػػكع بعػػد )لػػكة( مبتػػدأ كخبػػر  محػػذكؼ 
 كجكبان تلدير  )مكجكد(.

 بعد المبتدأ النص الصريح في اللسـ: –ب 

ليػػػد صػػػاحب أكمػػػح إيحػػػذؼ الخبػػػر إذا كػػػاف المبتػػػدأ نصػػػان صػػػريحان فػػػي اللسػػػـ كهػػػذا مػػػا يشػػػير 
( ك )أيمػػفي اهلل المسػػالؾ بلكلػػد: "الثانيػػة: أف يكػػكف ال مبتػػدأ صػػريحان فػػي اللسػػـ، نحػػك: )لعمػػرؾ ألفعمػػفَّ

(، لعمػػػرؾ قسػػػمي، كأيمػػػف اهلل يمينػػػي، فػػػإف قمػػػت: "عهػػػدي اهلل ألفعمػػػفَّ جػػػاز إثبػػػات الخبػػػر لعػػػدـ  ألفعمػػػفَّ
 .(ٔ)الصراحة في اللسـ"

 كقد جاء الخبر محذكفان بعد كقكع المبتدأ في اللسـ الصريح، في مكمع كاحد كهك:

                                                                 

 .َٓٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ٓٔٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٕٗٔالسابؽ، ص المصدر  (ّ)
 .ْٕٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ٔٔ(، ص َُيينظر: األنبارم: اإلنصاؼ في مسا ؿ الخالؼ، مسالة ) (ٓ)
 .ِّٓ، ِْٖ، ِْٕ: ُ، كينظر: ابف عليؿ: شرح ابف عليؿ ِِْ: ُينظر: أكمح المسالؾ،  (ٔ)
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 .(ُ)أسمعتي مف كاف نا مان لعمرم للد  -

حيث جػاء المبتػدأ كهػك قكلػد: )لعمػرم(، حيػث كقػع المبتػدأ نصػان صػريحان فػي  في المثاؿ السابؽ
اللسػـ، لػذلؾ تكجػب حػذؼ الخبػر، كتلػدير الكػالـ: )لعمػرم قسػمي( ليتنػاةـ ذلػؾ مػع التكجيػد النحػكم 

 ةبف هشاـ في أكمح المسالؾ.

 اك المعية:بعد المبتدأ معطكفان عميد اسـه بك  -ج

ـه بػػكاك المعيػػة ، أم الػػكاك التػػي العاطفػػة ككػػذلؾ يحػػذؼ الخبػػر، إذا كػػاف المبتػػدأ معطكفػػان عميػػد اسػػ
بمعنى )مع(، كهذا ما يشير إليد ابف هشاـ بلكلد: "أٍف يككف المبتدأ معطكفان عميد اسـه بكاك هي نص 

ٍيعىتد" ك"كؿُّ صانعو كما صنع"  .(ِ)في المعية نحك: "كؿُّ رجؿو كمى

 د جاء الخبر محذكفان بعد المبتدأ المعطكؼ عميد اسـه بكاك المعية، في مثاليف هما: كق

 .(ّ)الريحي كالشراعي نطفة الفراغ ينشباف الخكؼ في أجنحة المدل -ٓ

 .(ْ)أمس بعد اللصؼ كاف الميؿي إيلاعان ألصكات ثالثة: أنا كالمكتي الذم يهكم عميلان كمجاهد -ٔ

( كقػػد عيًطػػؼى عميػػد اسػػـ كهػػك "الشػػراع" كذلػػؾ بػػكاك فػػي المثػػاؿ األكؿ: حيػػث جػػاء المبتػػ دأ )الػػريحي
ػػًذؼى الخبػػر كتلػػدير  )ملترنػػاف(، ككػػذلؾ فػػي المثػػاؿ الثػػاني: حيػػث عيًطػػؼى عمػػى المبتػػدأ  المعيػػة، كقػػد حي

( بكاسطة كاك المعية، ق ًذؼى الخبر كتلدير  )ملترناف(.)أنا( اسـه كهك )المكتي  د حي

:)  دػ حذؼ الخبر بعد )حيثي

(  كقد كرد  في شعر أحمد دحبكر في مثاؿ كاحد كهك: –حذؼ الخبر بعد )حيثي

 .(ٓ)في هذا اآلف مف هذا المكاف حيثي الزر لمعمؿ كالطياري لمكساـ -

ػػًذؼى  ( كقػػد حي فػػي المثػػاؿ السػػابؽ، جػػاء بعػػد حيػػث كهػػك ظػػرؼ مكػػاف، المبتػػدأ كهػػك قكلػػد: )الػػزري
 كبان في هذ  الحالة.خبر ، كتلدير الكالـ: )حيث الزري مكجكده( فحذؼ الخبر كج

 كاحد كهك قكلد: مثاؿفلد كرد في  –في شعر أحمد دحبكر  – أما بالنسبة لحذؼ الخبر جكازان 

                                                                 

 .ٖٕدحبكر: أم بيت، ص  (ُ)
 .ِّٓ، ِْٖ، ِْٕ: ُليؿ: شرح ابف عليؿ، ، كيينظر: ابف عِِْ: ُيينظر: أكمح المسالؾ،  (ِ)
 .َُُدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ِّٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َُُدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)
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(ُ)فمسطيف قا مة ما أقامت فمسطيف، كالفلراء فمسطيف، كاألنبياء فمسطيف كالملبمكف... -
 

خبػر فمسػطيف، في المثاؿ السابؽ: حيث ذكر الشاعر المبتػدأ كهػك قكلػد الفلػراء، ثػـ ذكػر بعػد  ال
ثـ ذكر المبتدأ الثاني كهك قكلد )األنبياء( كخبر  فمسطيف، ثـ ذكػر المبتػدأ الثالػث كهػك قكلػد الملبمػكف 
كحذؼ الخبر، كتلدير الكالـ: كالملبمكف فمسػطيف، فحػذؼ الخبػر جػكازان، كهػذا يكثػر كخاصػة فػي لوػة 

"كأمػػا حػػذؼ الخبػػر جػػكازان فنحػػك  بلكلػػد:الشػػعر، لوػػة التركيػػز الػػدةلي، كهػػذا مػػا يشػػير إليػػد ابػػف هشػػاـ 
ػػٍف عنػػدؾ؟ فتلػػكؿ:  ، كنحػػك: "أكمهػػا دا ػػـ كظمهػػا" أم كػػذلؾ، كيلػػاؿ مى "خرجػػت فػػإذا األسػػدي" أم: حامػػره

 .(ِ)زيده؛ أم: عندم"

 

                                                                 

 .َِْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُِِ – َِِ: ُينظر: أكمح المسالؾ،  (ِ)
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 يح املقيذجمساجلمهح اال: املثحج انخاني
 ة  المقةوة راأل حال الالاقص يمالقيم األال: الجمم  ا 

كؿ النػػكاقص كالنكاسػػ  عميهػػا، كهػػي سػػمة بػػارزة مػػف سػػمات ية دخػػسػػممػػف خصػػا ص الجممػػة اة
ية، كخاصة فيما يدؿ عمى دةةتهػا كتويػر زمنهػا عنػد الػدخكؿ عميهػا، كقػد أكمػح ذلػؾ سمالجممة اة

كهػػك فػػي الموػػة مػػف النسػػ   ابػػف هشػػاـ فػػي قطػػر النػػدل كبػػؿ الصػػدل بلكلػػد: "النكاسػػ : جمػػع ناسػػ ،
،بمعنػػػى اة إذا أزالتػػػد، كفػػػي اةصػػػطالح: مػػػا يرفػػػع حكػػػـ المبتػػػدأ  زالػػػة، يلػػػاؿ: نسػػػخت الشػػػمس الظػػػؿَّ

كهػك ثالثػة أنػكاع: مػا يرفػع المبتػدأ كينصػب الخبػر، كهػك كػاف كأخكاتهػا، كمػا ينصػب المبتػػدأ،  كالخبػر
كيرفع الخبر، كهك إفَّ كأخكاتها، كما ينصبهما معان، كهك ظفَّ كأخكاتها، كيسػمى األكؿ مػف بػاب كػاف 

ان، كالثػاني خبػران، اسػمخبران كمفعكةن، كيسمى األكؿ مػف معمػكلي بػاب إٌف اسمان كفاعالن، كيسمى الثاني 
( مفعكةن أكةن، كالثاني مفعكةن ثانيان"  .(ُ)كيسمى األكؿ مف معمكلي باب )ظفَّ

ية، سػمكقد اختمؼ النحاة في الجممة المليدة بالنكاس  الفعمية أهي مف قبيؿ الجممة الفعمية أـ اة
ية كمػا يكمػح ذلػؾ سػملكف األةمبية العظمػى تػرل أنهػا مػف قبيػؿ الجممػة اةكهـ عمى آراء في ذلؾ ك 

بلكلػد: "ذلػؾ أنهػـ اختمفػكا فػي دةلػة األفعػاؿ الناقصػة عمػى الحػدث،  الدكتكر فامؿ صالح السامرا ي
أنها تػدؿ عمػى الحػدث يلػكؿ بإسػنادها، كمػف ة  يرلسندان؟ فمف مكاختمفكا تبعان لذلؾ في أنها هؿ تلع 

ف ية ألاسػميلكؿ بد فتككف مف الفمػالت، كعمػى هػذا تكػكف جممػة )كػاف أخػكؾ مسػافران(  يرل ذلؾ ة
ما قػرر  صػاحب المونػي أف تكػكف جمػؿ األفعػاؿ الناقصػة كظػٌف  عمى الصدر هك )أخكؾ( بؿ ينبوي

تدخؿ عمى المبتدأ كالخبػر مف )كاف( ك)ظٌف(  ذلؾ ألف كالن  ية عند الجميعسمكأخكاتها مف الجمؿ اة
 . (ِ)قيدان"كمسند إليد فيككف كؿ مف )كاف( ك )ظف(  كهما مسند

كمػػف األفعػػاؿ التػػي تعمػػؿ عمػػؿ كػػاف الناقصػػة، عممػػان أف )كػػاف( كأخكاتهػػا مػػف األفعػػاؿ الناسػػخة 
إنهػا ثالثػة عشػر فعػالن هػي: )كػاف ػ ظػٌؿ ػ بػات ػ  "كتسػمى أيمػان األفعػاؿ الناقصػة"التػي تعمػؿ عممهػا 

 .(ّ)ؿ ػ برح ػ فتئ ػ انفؾ ػ داـ"أصبح ػ أمحى ػ أمسى ػ صار ػ ليس ػ زا

ية بهذ  الدةلة كهذا ما يتمح مػف الملدمػة سمكلهذ  األفعاؿ دةلة خاصة بها، تتيثر الجممة اة
الجزكليػة: "فكػاف: ةقتػراف الجممػػة بػالزمف المامػي، كربَّمػػا دخمهػا معنػى صػػار كتجػيء زا ػدة كبمعنػػى 

                                                                 

: "قكلػد: )فػاعالن( عمػى سػبيؿ اةسػتعارة التصػريحية كمػا يؤخػذ مػف قػاؿ األلكسػي .ُِٕ: شرح قطر الندل كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ُ)
ينظػػر:  قػػكلهـ أنهػػا أشػػبهت الفعػػؿ التػػاـ المتعػػدم لكاحػػد كػػػ مػػرب زيػػد عمػػران )قكلػػد الثػػاني( فػػي الرتبػػة أيمػػان كشػػرطد أة يكػػكف إنشػػاء".

 .َِّـ، ص ََِٔاأللكسي: حاشيتد عمى شرح قطر الندل كبؿ الصدل، دار البصا ر، اللاهرة، ط
 .ُٖٓـ، صََِٕهػ ػ ُِْٕ، ِط األردف، –عٌماف  تيليفها كأقسامها، دار الفكر، -السامرا ي، د/ فامؿ صالح ، الجممة العربية  (ِ)
 .ْٔٓػ  ْٓٓ: ُينظر: حسف: النحك الكافي،  (ّ)
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قتػػراف ممػػمكف الجممػػة بالزمػػاف الػػذم )حػػدث( فتخػػرج كأصػػبح كأمسػػى كأمػػحى: كػػؿ كاحػػدة منهػػا ة
 يشاركها في الحركؼ... ظؿ: المصاحبة لصفة المكصكؼ نهاران.

ػ ( فتخػرج كصػار ةنلػالب الشػيء مػف سى رَّ كبات: ليالن، كتجيء )ظؿ( بمعنى )صار( بمعنػى )عى
 حالد... كما زاؿ كأخكاتها لمصاحبة الصفة لممكصكؼ مػذ كػاف قػابالن لهػا... كمػا داـ لملارنػة الصػفة

 .(ُ)لممكصكؼ في الحاؿ كما معها مصدرية"

أكمػػحد صػػاحب )تلريػػب مػػا كتػػيتي كػػؿ هػػذ  األفعػػاؿ متصػػرفة مػػا عػػدا )لػػيس كمػػا داـ( كهػػذا 
الملػػػرب( بلكلػػػد: "كتتصػػػرؼ كمهػػػا: ة، كلػػػيس، كمػػػا داـ، كقعػػػد، كجػػػاء، كيجػػػب تػػػيخير مػػػا داـ، كزاؿ 

 .(ِ)كأخكاتها منفية )بما أك بال( في جكاب اللسـ عنها"

يشػير  مػالنسبة لتعػدد أخبارهػا، فلػد اختمػؼ فػي ذلػؾ كلكػنهـ فػي األةمػب عمػى المنػع كهػذا أما با
كالمنػع  ،إليد صػاحب همػع الهكامػع بلكلػد: ")ش( فػي تعػدد خبػر كػاف الخػالؼ فػي تعػدد خبػر المبتػدأ

هنػػا أكلػػى، كلهػػذا قػػاؿ بػػد بعػػض مػػف جػػٌكز  هنػػاؾ كػػابف درسػػتكيد، كابػػف أبػػي الربيػػع، ككجهػػد أف هػػذ  
 .(ّ)شبهت بما يتعدل إلى كاحد، فال ييزاد عمى ذلؾ"األفعاؿ 

كيجكز حذؼ كاف مع اسمها، مع دةلة السياؽ عميهما، كذلؾ بعد: إف كلك الشرطيتيف كهذا ما 
ف كػاف اسػمها   الرمييشير إليد  بلكلػد: "كاعمػـ أنػد يجػكز حػذؼ )كػاف( مػع اسػمها بعػد: إٍف كلػك، كا 

مػػػػـ مػػػػف حامػػػػر أك ةا ػػػػب، نحػػػػك: ) ـي مػػػػميران مػػػػا عي اطمبػػػػكا العمػػػػـ كلػػػػك بالصػػػػيف( أم كلػػػػك كػػػػاف العمػػػػ
بعد )إٍف( اسـ، كجزاؤها الفاء، كبعد الفاء اسـ مفرد، نحػك: )المػرء ملتػكؿ بمػا إف كاف  بالصيف... أما

")...  .(ْ)قتؿ بد، إف سيفان فسيؼه

 ية قبؿ دخكؿ النكاقص كالمليدات الفعمية عميها تفيد الثبكت دكف تجدد ، كهػذا مػاسمكالجممة اة
أشار إليها الجرجاني بلكلد: "كبياند أف مكمكع اةسـ عمى أف يثبت بد المعنى لمشيء مػف ةيػر أف 

 .(ٓ)ٌدد  شي ان بعد شيء"جيلتمي ت

بلكلػػػد: "عنػػػدما تػػػذكر األفعػػػاؿ الناقصػػػة ييػػػذكر اةسػػػـ كالخبػػػر ألٌف  هػػػذا األمػػػر الشػػػمرم كيكمػػػح
 ىنػػع... كزادت نسػػبة الخبػػر لممبتػػدأ متامػػة اإلسػػناد يةسػػمالناقصػػة اختصػػت بالػػدخكؿ عمػػى الجممػػة اة

                                                                 

 .َُْػ َُِالجزكلي: الملدمة الجزكلية في النحك، ص  (ُ)
 .ّٓأبك حياف: تلريب الملرب، ص (ِ)
 .ٕٓ: ِسيكطي: همع الهكامع، ال (ّ)
 .َِّػ  َِِ: ِالرمي: شرحد عمى الكافية ،  (ْ)
 .ُْٕالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ٓ)
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( أك التحػكؿ: )صػار عػدكُّؾ صػديلؾ( أك ان آخر، كالزمف لػ : )كاف زيد أخاؾ(، ك)أصبح نهارؾ سػعيد
ـي أخاؾ("  .(ُ)اةستمرار )ما زلت معترفان بفممؾ( أك نفي اتصاؼ المبتدأ بالخبر )ليس الظال

ة عنػػػد تعرمػػػها لمعكامػػػؿ المفظيػػػة يسػػػمكيتفػػػؽ الباحػػػث مػػػع مػػػا سػػػبؽ ذكػػػر  فػػػي دةلػػػة الجممػػػة اة
 الناقصة كما يخص الجانب الدةلي لها.

 ـ التقوةم االتأبةي  ع  يكان هذه الجمم  )كان ا بااتها(:ٔ
كثمػاف  ففػي مػا تي –أحمػد دحبػكر  -ية الملٌيػدة بالنكاسػ  الفعميػة فػي شػعر سػمكردت الجممة اة

 :اآلتيمكمعان، مكزعة عمى النحك  كثمانيف

 اقص + ا يم ايم ظاهي + البري ايم ظاهي. ـ الفحل الال
 كقد كردت هذ  الصيوة أك الصكرة في ما ة كأربعة صكر كمنها:

أتظؿ أكجهيهـ ممرةةن تخاؼ النار -ُ
(ِ). 

كاف الحكاري زهرةن في سمة الزبالة -ِ
(ّ). 

 .(ْ)ؾ معجزةن ليس الكصكؿ إلي -ّ

 .(ٓ)عندما يصبحي بيتي المرء سجنان  -ْ

 .(ٔ)كاف عيرسي فميحة العجز -ٓ

، كػاف، لػيس، في  ما مٌر مف األمثمة السابلة، كردت األفعاؿ الناقصة كهػي عمػى التػكالي: )تظػؿي
هػـ، الحػكار، الكصػكؿ، بيػت المػػرء،  يصػبح، كػاف( كاسػمها اسػـ ظػاهر مفػرد كهػي عمػى التػكالي: )أكجي

 كجاء خبرها أيمان مفردان كهي عمى التكالي )ممرةةن، زهرةن، معجزةن، سجنان، فميحة. ،(عيرسي

فػػػي المثػػػاؿ األكؿ )تظػػػؿ( تفيػػػد اةسػػػتمرار، ككػػػاف تػػػدؿ عمػػػى ارتبػػػاط اةسػػػـ فلتهػػػا كامػػػحة كدة
مي، كلػيس تػدؿ عمػى عػدـ اتصػاؼ اةسػـ بػالخبر، كالفعػؿ يصػبح فػي المثػاؿ ابالخبر في الزمف الم

 الرابع بمعنى التحكؿ كالصيركرة.
                                                                 

 .ُٗص  ،َُُِ، ُط الشمرم، د/ مهدم صالح: األفعاؿ الناسخة في دراسات المحدثيف ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، (ُ)
 .ٕٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ُِٖالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِِٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِّٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َُّالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
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 ب ـ الفحل الالاقص + ايمه + البري جمم   حمة   حمها مضايع:
 هذ  الصكرة في شعر دحبكر في ستيف مكمعان كمنها: كقد كردت

 .(ُ)تاب المويبوة الرعناء نكما زلنا بلاع الكحش -ُ
 .(ِ)كنت تنبضي في الفليد -ِ

 .(ّ)ل ما زلت تحنك لصوار النخؿ كالرمؿ البكارتر أ -ّ

 .(ْ)فصرنا يطيبي الجذر فيها فيوتمي عمى جبهتد -ْ

 .(ٓ)ككنت أسير تمأل عالمي قدمي كجمجمتي بحجـ الييس -ٓ

فػػي األمثمػػة السػػابلة كردت األفعػػاؿ الناقصػػة كهػػي )مػػا زاؿ، كػػاف، مػػا زاؿ، صػػار، كػػاف( عمػػى 
اء، التػاء، التػاء، النػاء، التػاء( كحكمهػا اإلعرابػي نػالتكالي كجػاءت أسػماؤها مػما ر متصػمة كهػي: )ال

مبنيػة فػي محػؿ تلػديـ كاجػب، كذلػؾ ألنهػا مػما ر متصػمة كأخبارهػا جمػؿ  متصػمة عمى أنها مما ر
 مية فعمها ممارع كهي: )نوتاب، تنبض، تحنك، يطيب، تمأل( عمى التكالي.فع

ة السػػابلة الػػذكر، فػػإف كعنػػدما تلػػع أخبػػار األفعػػاؿ الناقصػػة، أفعػػاةن ممػػارعة، مػػف مثػػؿ األمثمػػ
 ستمرار كتدؿ أيمان عمى التجدد كاستحمار الصكرة.دةلتها اة

 ج ـ الفحل الالاقص + البري مقوم + ا يم مؤبي:
ف صػكرة ك كأربعػ كاحػده كتسػعيف مكمػعان منهػا،  كاحدو ردت هذ  الصكرة في شعر دحبكر في كقد ك 

 جكازان، كمنها:

 .(ٔ)كانت لد عيناؾ -ُ

تد سبعي سنابؿبهكاف في ج -ِ
(ٕ). 

 .(ُ)قت فكانت في كفي المرأةكمع الصبح الطالع حدَّ  -ّ

                                                                 

 .َّدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُّْالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َُٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ِْالكاممة، ص دحبكر: األعماؿ  (ٔ)
 .ُُٗالمصدر السابؽ، ص (ٕ)
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 .(ِ)حزفه ناشبه  عينيدكاف في  -ْ

: كانت، كاف، كانت، كػاف( عمػى التػكالي، كقػد جاءت األفعاؿ الناقصة في األمثمة السابلة كهي
جػػاءت أخبارهػػا كهػػي: )لػػد، فػػي جبهتػػد، فػػي كفػػي، فػػي عينيػػد( عمػػى التػػكالي شػػبد جممػػة ملدمػػة عمػػى 

خرة أيمػان عمػػى سػػبيؿ الجػكاز كهػػي عمػػى النحػك التػػالي: )عينػػاؾ، ؤ سػبيؿ الجػػكاز، كجػاءت أسػػماؤها مػػ
( كالسػػبب فػػي ذلػػؾ أف  األسػػماء فػػي األمثمػػة السػػابلة جػػاءت معرفػػةو، سػػبع سػػنابؿ، المػػرأة، حػػزفه ناشػػبه

فػػة باإلمػػافة، كالمػػرأة فػػي المثػػاؿ الثالػػث  فػػاألكؿ )عينػػاؾ( معػػرَّؼ باإلمػػافة، ككػػذلؾ سػػبع سػػنابؿ معرَّ
 معرَّؼ )بيؿ( كحزف جاء معرفان بالكصؼ.

كيػػػرل الباحػػػث أف جػػػكاز تلػػػديـ الخبػػػر شػػػبد الجممػػػة فػػػي األمثمػػػة السػػػابلة لهػػػا دةلػػػة كهػػػي دةلػػػة 
ثارة اةنتبا  إليد.األهمي  ة كتخصيص المتلدـ كا 

فػػي خمسػػيف مكمػػعان  -فػػي شػػعر دحبػػكر  -كأمػػا تلػػديـ الخبػػر كجكبػػان، فلػػد كردت هػػذ  الصػػيوة 
 منها:

 .(ّ)كاف لد موارةه  -ُ
 .(ْ)يمكت ةدو ليس لد موارةه كفي  -ِ

 .(ٓ)كاف لمجكع دربه كباحةن  -ّ

 .(ٔ)كاف في األرض جكعه  -ْ

 .(ٕ)انظر.. كبرتي كصار لي زنداف -ٓ

 .(ٖ)ف لدينا سيؼه ما كا -ٔ

في ما مرَّ مف أمثمة سػابلة، فلػد تلػدمت أخبػار هػذ  األفعػاؿ كجكبػان، كالسػبب كامػح، أٌف الخبػر 
شبد جممة، كاةسـ نكرة تامة محمة ةير مخصصة ة بكصؼ كة بإمػافة، كقػد أكمػح ابػف عليػؿ 

نلػػؿ صػػاحب ذلػػؾ بلكلػػد: "فمثػػاؿ كجػػكب تلديمػػد عمػػى اةسػػـ قكلػػؾ: )كػػاف فػػي الػػدار صػػاحبيها(... ك 
                                                                 

 .ِّّالمصدر السابؽ، ص (ُ)
 .َِْالمصدر السابؽ، ص (ِ)
 .ُُِدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ُِِالمصدر السابؽ، ص (ْ)
 .ُٕٓالمصدر السابؽ، ص (ٓ)
 .ُّٕالمصدر السابؽ، ص (ٔ)
 .ُِٓالمصدر السابؽ، ص (ٕ)
 .ِِٖالمصدر السابؽ، ص (ٖ)
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اإلرشػاد خالفػان فػػي جػكاز تلػػديـ خبػر لػػيس عمػى اسػػمد كالصػكاب جػػكاز ... كذكػر ابػػف معػطو أف )خبػػر 
 .(ُ)داـ( ة يتلدـ عمى اسمها، فال تلكؿ: )ة أصاحبؾ ما داـ قا مان زيدان( كالصكاب جكاز "

ثارة اة  نتبا  لد.لدةلة التلديـ في األمثمة السابلة، كما يرل الباحث هك تخصيص المتلدـ كا 

أمػػا بالنسػػبة لكػػاف، كاسػػمها كخبرهػػا، فإنهػػا قػػد تحػػذؼ إذا كانػػت هنالػػؾ قرينػػة تؤكػػد عمػػى الجػػزء 
بلكلػػػد: "كحػػػذؼ أخبارهػػػا للرينػػػة مػػػركرة، كثالثهػػػا إة لػػػيس كلػػػك  السػػػيكطيالمحػػػذكؼ كهػػػذا مػػػا يؤكػػػد  

خبرهػا  دكنها. قاؿ أبك حياف: نص أصػحابنا عمػى أنػد ة يجػكز حػذؼ اسػـ كػاف كأخكاتهػا، كة حػذؼ
ند شٌبد بالفاعؿ، كأما الخبر، فكاف قياسد جكاز الحذؼ، ألمة اختصاران كة اقتصاران. أما اةسـ فألند 

 .(ِ)إف ركعي أصمد، كهك خبر المبتدأ فإند يجكز حذفد. أك ما آؿ إليد مف شبهد بالمفعكؿ"

 كما يمي: يفي شعر أحمد دحبكر كه ثالثة أمثمةاسمها كخبرها في كقد حذؼ كقد كردت كاف 

أػ مىٍف يممف لي أف المفتاح لديها إف كاف... ففيما الصمت إذف
(ّ). 

ففػػي المثػػاؿ السػػابؽ، جػػاءت كػػاف بعػػد )إف( الشػػرطية، فحػػذؼ اسػػمها مػػع خبرهػػا كتلػػدير الكػػالـ 
 )إف كاف المفتاحي لديها ففيما الصمت( كقد دلت قرينة السياؽ عمى ذلؾ.

 .(ْ)لطفؿ الرميع، كانت... كماذا بعدب ػ كانت يدا  ةمامتيف تفي اف الطمع كا

ككردت كاف في المثاؿ )ب( كقد حػذؼ اسػمها كخبرهػا معػان، كقػد دٌؿ عميػد السػياؽ السػابؽ كهػك 
 قكؿ الشاعر: )كانت يدا  ةمامتيف( فاللرينة السياقية أكمحت ذلؾ.

 .(ٓ)ج ػ كنَّا هنا، أربعةن، خمسةن، أك ستةن 

مػع اسػمها، كظػٌؿ الخبػر منصػكبان فػي قكلػد: )أربعػةن، كقد كردت كاف في هذا المثاؿ كقػد حػذفت 
 خمسةن، أك ستةن( كقد دؿ السياؽ عمى الحذؼ باللرينة المفظية.

 كيرل الباحث أف الدةلة المطمكبة مف الحذؼ هي اةحتراز مف العبث، كدةلة السياؽ.

دكث الفعػؿ، كمف األفعاؿ التي تعمؿ عمؿ كاف كأخكاتها، أفعاؿ الملاربة التي تدؿ عمى قرب ح
إليد صػاحب الملتمػب بلكلػد: "كهػي مختمفػة المػذاهب كالتلػدير، مجتمعػة فػي الملاربػة  أشاركهذا ما 

                                                                 

 .ِْٕػ  ِِٕ: ُف عليؿ: شرح ابف عليؿ، اب (ُ)
 .ْٖ: ِالسيكطي: همع الهكامع،  (ِ)
 .ُْٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص (ّ)
 .ُُْالمصدر السابؽ،  (ْ)
 .ََٔالمصدر السابؽ،  (ٓ)
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فمف تمؾ األفعاؿ )عسى( كهي لملاربة الفعؿ... كاعمـ أند ةبد لها مف فاعؿ؛ ألند ة يككف فعؿه إة 
 ".(ُ)ؽ(مصدر ألنها لملاربتد كذلؾ قكلؾ: )عسى زيده أف ينطم كخبرهاكلد فاعؿ، 

فيفعاؿ الملاربة تعمؿ عمؿ )كاف( كأخكاتها فالمرفكع بعدها اسـ كالمصدر المؤكؿ خبرها ككذلؾ 
 .(ِ)هك تفسير معنى ة تفسير إعراب" إنَّماالجممة بعدها، كتفسيرهما هذ  األفعاؿ بلارب دنا 

ة  مفعػكؿه  عمها، كعمى خبرها بينػداكالكامح مف كالـ )المبرد( السابؽ، أند يطمؽ عمى اسمها ف
 يدؿ عمى أند يعرب الخبر مفعكةن، فلد عبر بذلؾ في باب كاف أيمان.

مف خالؿ ما سبؽ، فإند يتبيف أفَّ هذ  األفعاؿ تدؿ عمػى ملاربػة حػدكث أخبارهػا كهػذا مػا أشػار 
قػػكلهـ: )أفعػػاؿ الملاربػػة(، أم: تفيػػد ملاربػػة كقػػكع الفعػػؿ  معنػػىإليػػد صػػاحب شػػرح المفصػػؿ بلكلػػد: "

كلهػػذا المعنػػى كانػػت محمكلػػة عمػػى بػػاب )كػػاف( فػػي رفػػع اةسػػـ كنصػػب الخبػػر،  ،خبارهػػاالكػػا ف فػػي أ
فػادة المعنػى فػي الخبػر. أة تػرل أٌف )كػاف( كأخكاتهػا  كالجامع بينهما دخكلهما عمى المبتدأ كالخبػر، كا 

دخمػػػت إلفػػػادة معنػػػى الػػػزمف فػػػي الخبػػػر، كمػػػا أف هػػػذ  األفعػػػاؿ دخمػػػت إلفػػػادة معنػػػى اللػػػرب فػػػي  إنَّمػػػا
 .(ّ)"الخبر

أما بالنسبة ألحكػاـ )عسػى( فمهػا مػذهباف: "أحػدهما أف تكػكف بمنزلػة )قػارب( فيكػكف لهػا مرفػكع 
كمنصكب، إة أٌف منصكبها مشركط فيد أف يككف )أٌف( مع الفعػؿ متػيكةن بالمصػدر، كلكلػؾ: )عسػى 

بهػػا إة زيػػده أف يخػػرج" فػػي معنػػى )قػػارب زيػػده الخػػركج( كالثػػاني: أف تكػػكف بمنزلػػة )قػػرب( فػػال يكػػكف 
مرفػػػكع، إة أف مرفكعهػػػا )أف( مػػػع الفعػػػؿ فػػػي تيكيػػػؿ المصػػػدر، كلكلػػػؾ: )كعسػػػى أف يخػػػرج زيػػػد( فػػػي 

معنى قىريبى خركجد("
(ْ). 

صػػاحب النحػػػك  إلػػى ذلػػػؾ كقػػد تكػػػكف )كػػاد( خبرهػػػا مثبػػت أك منفػػػي إذا سػػبلها النفػػػي كقػػد أشػػػار
منفػي إذا سػبلها نفػي، كمثبػت الكافي بلكلد: ")كاد( كويرها مف األفعػاؿ فػي أف معناهػا كمعنػى خبرهػا 

إذا لػػـ يسػػبلها نفػػي، خالفػػان لػػبعض النحػػاة؛ فمثػػؿ: )كػػاد الصػػبي يلػػع( معنػػا : قػػارب الصػػبي الكقػػكع، 
ذا قمنا: )ما كاد الصبي يلع( فمعنا : لػـ يلػارب  فملاربة الكقكع ثابتة، كلكف الكقكع نفسد لـ يتحلؽ، كا 

 .(ٓ)فية"تالصبي الكقكع، فملاربة الكقكع من

                                                                 

 .ٖٔ: ّالمبرد: الملتمب،  (ُ)
 .ٕٗ: ّالمصدر السابؽ،  (ِ)
 .ُُٓ: ٕابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ّ)
 .ِّٕ: ْ، المصدر السابؽ (ْ)
 .ُٖٔ: ُحسف: النحك الكافي، عباس  (ٓ)
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كهػػذا مػػا يشػػير إليػػد  ،ك)كػػاد كأخكاتهػػا( رةػػـ أف العمػػؿ كاحػػد ،فػػرؽ بػػيف )كػػاف كأخكاتهػػا( كهنالػػؾ
فػػي  – صػػاحب: النحػػك الػػكافي بلكلػػد: "أفعػػاؿ الملاربػػة ةبػػد أف يكػػكف خبرهػػا جممػػة فعميػػة ممػػارعية

 .(ُ)، أك ةير مسبكقة"( الناصبة لمفعؿأفػ )مسبكقة ب -األصح 

كاتهػػا فػػي العمػػؿ، بمعنػػى أنهػػا ناسػػخة، فتػػدخؿ عمػػى كهنالػػؾ أفعػػاؿ، أيمػػان تشػػترؾ مػػع كػػاف كأخ
كهػذا مػا يشػير  ،يكػكف جممػة فعميػة خاليػة مػف )أٍف( المصػدرية هػاالمبتدأ فترفعد كيسػمى اسػمها، كخبر 

بلكلػد: "اعمػـ أٌف هػذا البػاب يشػتمؿ عمػى ثالثػة أنػكاع مػف الفعػؿ: أفعػاؿ  هػػ(ِٗٗاألشػمكني )ت إليد 
كشؾ، كمػعت لمدةلػة عمػى قػرب الخبػر، كأفعػاؿ الرجػاء، كهػي الملاربة، كهي ثالثة: كاد، ككرب، كأ

كاخمكلؽ، كمعت لمدةلػة عمػى رجػاء الخبػر، كبليػة أفعػاؿ البػاب لمدةلػة  حرم،أيمان ثالثة: عسى، ك 
، ك  عىػؿى فتسػمية الكػؿ أفعػاؿ الملاربػة مػف  عمػؽ(عمى الشركع في الخبر كهي: )أنشي، كطًفؽ، كأخذ، كجى

 .(ِ)باب التوميب"

)لكاد( فإف اقتػراف خبرهػا الجممػة الفعميػة نػادران مػا يلتػرف )بػيٍف( المصػدرية، كقػد أكمػح كبالنسبة 
إثبػات  أف األشمكني ذلؾ بلكلد: "كمثؿ كاد في األصح  كرب( بفػتح الػراء، كنلػؿ كسػرها أيمػان، يعنػي

 .(ّ)ٍف( بعدها قميؿ"أ)

)أٍف( المصػػدرية تمامػػان، كهػػذا فإنػػد يخمػػك الخبػر الجممػػة الفعميػػة مػف  ،ا بالنسػػبة ألفعػػاؿ الشػركعأمَّػ
يكمػػحد األشػػػمكني بلكلػػػد: "كتػػػرؾ "أٍف" مػػػع ذم الشػػػركع كجكبػػػان لمػػػا بينهمػػػا مػػػف المنافػػػاة؛ ألف أفعػػػاؿ 

 .(ْ)ؽ("طفً ك كى دي حٍ الشركع لمحاؿ، ك)أٍف( لالستلباؿ( )كينشي السَّا ؽ يى 

رهف، كأة تػدخؿ، تدخؿ فػي خبػإفَّ أما بالنسبة لػ )كاد( ك)كرب( ك)أكشؾ( فزعـ ابف مالؾ )أٍف( 
كدخكلهػػػا فػػػي خبػػػر )كػػػاد( ك)كػػػرب( عنػػػد أصػػػحابنا مػػػف بػػػاب المػػػركرة، كة يلػػػع فػػػي الكػػػالـ، كزعػػػـ 
الزجاجي أف )قارب(، مما األجكد فيد أف يستعمؿ )بيٍف( كقيؿ ليست مف أفعاؿ هذا الباب، إذ تتعدل 

 .(ٓ)إلى مفعكؿ كاحد تلكؿ: قارب زيده اللياـ(

بلكلد: "كة يتلػدـ مػا  ،ا ما يتمح مف قكؿ صاحب ارتشاؼ المربكة تتلدـ أخبارها عميها كهذ
بعد المرفكع عمػى هػذ  األفعػاؿ ة يلػاؿ: )أٍفعىػؿي طفلػت(، كة )أف يلػكـ عسػى زيػده( كهػذا باتفػاؽ، كفػي 

                                                                 

 .ُٖٔ :ُالسابؽ،  المرجع (ُ)
شػػرح األشػػمكني عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ، قػػدـ لػػد ككمػػع هكمشػػد كفهارسػػد: حسػػف حمػػد، إشػػراؼ: د. إميػػؿ : ، عمػػي بػػف محمػػداألشػػمكني (ِ)

 .ِّٕ: ُـ، ُٖٗٗ، ُبديع يعلكب، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 .َِٖ: ُبؽ، المصدر السا (ّ)
 .ِِٖ: ُالمصدر السابؽ،  (ْ)
 .ُِِٔ – ُِِٓأبك حياف: ارتشاؼ المرب، ص  (ٓ)
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يهػػا؛ ألنهػػا فعػػؿ متصػػرؼ، كلكػػف لػػـ أر  مالنهايػػة الظػػاهر أف الليػػاس ة يمنػػع مػػف تلػػديـ خبػػر كػػاد ع
 .(ُ)عمى نص في التلديـ كة عدمد"متلدمان، كلـ ييٍعثر 

 كللد كردت أفعاؿ الملاربة في شعر دحبكر في ثالثيف مكمعان منها:

 .(ِ)أة تكاد ترل معي األرض تسلط -ُ

 .(ّ)أكاد ألـ شكاط د -ِ

 .(ْ)كدتي أةمط، سكؼ أةمط -ّ

 .(ٓ)صي قاتميدحكأخرج دفتر الجيب اللديـ كراح ي -ْ

 .(ٔ)لـ تكد تملمني الكسرة حتى ةربتني -ٓ

 .(ٕ)فلع رةكةن تطفك عمى مدار الدكارأكاد أ -ٔ

، كخبرهػا ان مسػتتر  ان فيما مر مف أمثمة، فإف أفعاؿ الملاربة الكاردة كهي )تكاد( قػد جػاء اسػمها مػمير 
جممة فعمية خمػت مػف أٍف المصػدرية فػي المثػاؿ األكؿ، كفػي المثػاؿ الثػاني، جػاء اسػمها مػمير مسػتتران 

مصػػدرية كهػػك كثيػػر، كفػػي المثػػاؿ السػػادس، جػػاءت )كػػاد( كخبرهػػا أيمػػان جممػػة فعميػػة خمػػت مػػف )أٍف( ال
 .فعمية خمت أيمان مف أف المصدرية بنفي، كجاء اسمها مميران مستتران كخبرها جممة ةمسبكق

قػرب حػدكث الفعػؿ، كلكػف فػي المثػاؿ  فهػي أما الدةلة المستكحاة مف أفعاؿ الملاربة في األمثمة
أمػػا دةلػػة أفعػػاؿ الشػػركع  ،نفػػي لينفػػي قػػرب كقػػكع الحػػدثالسػػادس: جػػاء فعػػؿ الملاربػػة )كػػاد( مسػػبكقان ب

 السابلة، فدةلتها الشركع كالبدء في تنفيذ الحدث.

 

                                                                 

 .ُِِٗالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .َْٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 ّْٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ٕٔٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ّٖٗالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .َْٓر السابؽ، ص المصد (ٕ)
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 ة  المقةوة رالديافيمالقيم الثاالع: الجمم  ا 
ية، سػػمية، بمعنػػى أنهػػا تػػدخؿ عمػػى الجممػػة اةسػػمتعػػدُّ النكاسػػ  الحرفيػػة مػػف مليػػدات الجممػػة اة

يلػػكؿ سػػيبكيد: كهػػذ  الحػػركؼ الخمسػػة التػػي تعمػػؿ ع الخبػػر خبػػران لهػػا، فتنصػػب المبتػػدأ اسػػمان لهػػا كترفػػ
نهػػا أكزعػػـ الخميػػؿ . ٌف، كلكػػٌف، كليػػت، كلعػػؿ، ككػػيفَّ إكهػػي أ فيمػػا بعػػدها كعمػػؿ الفعػػؿ فػػي مػػا بعػػد ..

( إة زيػد: )كػاف أخػاؾ عممت عمميف: الرفع كالنصػب، كمػا عممػت )كػاف( الرفػع كالنصػب، حػيف قمػتى 
ؼ اهلل أخػػكؾ( ألنهػػا ة تصػػرَّؼ تصػػرٌ  اهلل( تريػػد )كػػيف عبػػدى  يٌف أخػػكؾ عبػػدى أنػػد لػػيس لػػؾ أف تلػػكؿ: )كػػ

 .(ُ)األفعاؿ"

كهػػذا مػػا أشػػار إليػػد صػػاحب )الملدمػػة الجزكليػػة فػػي النحػػك( بلكلػػد: "ككػػؿُّ حػػرؼو اتصػػؿ باةسػػـ 
ػهي مي مى عٍ بمػا يى  دكعمؿ فيد فيصمد أف يعمؿ الجرَّ كة يعمؿ الرفع كالنصػب إة لشػبه اتهػا ا كشػبد إٌف كأخك مى

ًذؼى مف ممعَّ   .(ِ)فها سكل )لعٌؿ( تخفيفان"باألفعاؿ في المعنى، كالذم استحلد بذلؾ أف حي

ية: "فكػػؿ مبتػػدأ ة تػػدخؿ عميػػد )كػػاف( ة سػػمكهػػي تتفػػؽ مػػع )كػػاف( فػػي دخكلهػػا عمػػى الجممػػة اة
اف( تدخؿ عميد )إٌف( كة تدخؿ أيمان عمى المبتػدأ الػذم خبػر  مفػرد فيػد معنػى اةسػتفهاـ، بخػالؼ )كػ

إلػػى )صػػار( كة يجػػكز تلػػديـ الخبػػر عميهػػا كة تكسػػطد بخػػالؼ كػػاف إلػػى صػػار، إة أف يكػػكف ظرفػػان 
 .(ّ)فيجكز التكسط"

كهذا ما أشار إليد ابف هشاـ بلكلد: "مف نكاس  المبتدأ كالخبر: ما ينصب اةسـ كيرفػع الخبػر، 
متمنػػي، كهػػػك ل ليػػػتمتشػػبيد... ك ل... كلكػػف كمعناهػػػا: اةسػػتدراؾ،... ككػػػيٌف كأفَّ  كهػػك سػػتة أحػػػرؼ: إفَّ 

 .(ْ)مترجي كهك طمب المحبكب المستلرب حصكلد"لطمب ما ة طمع فيد... كلعؿ 

كأما إذا اقترنت النكاس  كالمليدات الحرفية بػ )ما( فإنها تكفهػا عػف العمػؿ، بمعنػى أنهػا ممنكعػةه 
 سيبكيدكهذا ما أشار إليد ية، فيظؿ المبتدأ مرفكعان كالخبر كذلؾ، سممف ممارسة أثرها في الجممة اة

بلكلد: "كاعمـ أنهـ يلكلكف: )إٌف زيدان لذاهب(، ك)إف عمران لخيره منؾ( لما خفٌفها جعمها بمنزلة )لكػٌف( 
 .(ٓ)حيف حففها كألزمها الالـ ل ال تمتبس )بإٌف( التي هي بمنزلة )ما( التي تينفى بها"

( عمػى مػربيف: فمػرة تكػكف بلكلػد: "كتػدخؿ )مػا( زا كهذا ما أشار إليد ابػف السػراج  ػدة عمػى )إفَّ
                                                                 

 . ُُّ: ِسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 َُُػَُٗالجزكلي: الملدمة الجزكلية في النحك، ص  (ِ)
 .ُُُػ َُُالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُْٗػ  ُْٖ: شرح قطر الندل كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ْ)
 .ُّٗ: ِسيبكيد: الكتاب،  (ٓ)
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(  إنَّمػػامموػػاة دخكلهػػا كخركجهػػا، ة تويػػر إعرابػػان، نلػػكؿ: ) لمعمػػؿ  كافػػةزيػػدان منطمػػؽه( كتػػدخؿ عميػػد )إفَّ
زيػػده منطمػػؽ( )فإنمػػا( هػػا هنػػا بمنزلػػة )فعػػؿ(  إنَّمػػافتبنػػى معهػػا بنػػاء، فيبطػػؿ شػػبهها بالفعػػؿ، فتلػػكؿ: )

 .(ُ)"مثؿ: )أشهد لزيد خير منؾ( مموي

كيتفؽ صاحب )الملدمػة الجزكليػة( مػع النحػاة السػابليف بلكلػد: كهػذ  الحػركؼ إذا دخمػت عميهػا 
السػماع ك أٌف أمػعؼ منػد فػي أخكاتهػا كمكمػع ك )ما( كاف اإللوػاء أحسػف، كقػد تعمػؿ كالعمػؿ فػي إفَّ 

 .(ِ)الظرؼ"ب)ليت( ككمها ة تدخؿ عمى أخبارها كة عمى أسما ها المفصكؿ بينها 

حث مع اآلراء النحكيػة السػابلة فػي أٌف هػذ  الحػركؼ إذا اقترنػت بػػ )مػا( الزا ػدة كفتهػا كيتفؽ البا
 عف العمؿ.

هػػا تختمػػؼ فػػي معانيهػػا، كتختمػػؼ دةلػػة نٌ فإرةػػـ اتفاقهػػا عمػػالن إذ كلهػػذ  الحػػركؼ معػػافو مختمفػػة، 
ي مكصػػمة مػػا يشػػير إليػػد ابػػف السػػراج بلكلػػد: "فػػإٌف تككيػػد الحػػديث، كهػػ كذلػػؾالجممػػة الداخمػػة عميهػػا، 

أدخمػػػت )إٌف( اتصػػػمت باللسػػػـ فلمػػػت: )كاهلل إٌف زيػػػدان  لملسػػػـ، ألنػػػؾ ة تلػػػكؿ: )كاهلل زيػػػده منطمػػػؽ( فػػػإفٍ 
كيسػػػتدرؾ بهػػػا فيػػػد تحليػػػؽ كعطػػػؼ حػػػاؿ عمػػػى حػػػاؿ تخالفهػػػا،  ...)كلكػػػٌف( ثليمػػػة كخفيفػػػة ...منطمػػػؽ(
هػي )الكػاؼ(  نَّمػاإخكؼ، ككيف: معناها: التشػبيد: م، ك)لعؿ(: معناها التكقع لمرجك أك تمف ك)ليت(

 .(ّ)ٌف("أالتي تككف لمتشبيد دخمت عمى )

كيتفػػػؽ ابػػػف هشػػػاـ مػػػع ابػػػف السػػػراج فػػػي ذلػػػؾ بلكلػػػد: "إٌف كأٌف لمتيكيػػػد، كلكػػػٌف لالسػػػتدراؾ، ككػػػيف 
لمتشػػبيد أك الظػػٌف، كليػػت لمتمنػػي، كلعػػؿ لمترجػػي أك اإلشػػفاؽ، أك التعميػػؿ؛ فينصػػبف المبتػػدأ اسػػمان لهػػف 

 .(ْ)كيرفعف الخبر خبران لهف"

كيسػػػتدرؾ ابػػػف هشػػػاـ فػػػي تكمػػػيحد لمعػػػاني هػػػذ  النكاسػػػ  الحرفيػػػة بلكلػػػد: "مػػػف نكاسػػػ  المبتػػػدأ 
(، معناهمػػا التككيػػد، تلػػكؿ: )زيػػده  كالخبػػر: مػػا ينصػػب اةسػػـ كيرفػػع الخبػػر كهػػك سػػتة أحػػرؼ: )إٌف كأفَّ

برفع ما يتكهـ قا ـه( ثـ تدخؿ )إٌف( لتيكيد خبر  كتلرير  ك)لكٌف( معناها اةستدراؾ، كهك تعليب الكالـ 
ثبكتػػد أك نفيػػد، ييلػػاؿ: )زيػػده قػػا ـه( فيػػكهـ ذلػػؾ أنػػد صػػالح فتلػػكؿ: لكنػػد فاسػػؽ. ك)ليػػت( لمتمنػػي: كهػػك 

 .(ٓ)طمب ما ة طمع فيد، ك)لعٌؿ( لمترجي: كهك طمب المحبكب المستلرب حصكلد"

                                                                 

 .ِِّ: ُابف السراج: األصكؿ في النحك،  (ُ)
 .ُُُكلي: الملدمة الجزكلية في النحك، ص الجز  (ِ)
 .ِِٗ: ُابف السراج: األصكؿ في النحك،  (ّ)
 .ُْٖ: شرح قطر الندل كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ْ)
 .ُْٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
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 كيتفػػػؽ الباحػػػث مػػػع آراء النحػػػاة السػػػابليف فػػػي معػػػاني هػػػذ  الحػػػركؼ كأثرهػػػا عمػػػى دةلػػػة الجممػػػة
 ية الداخمة عميها، مع اختالؼ هذ  الدةلة مف حرؼ آلخر.سماة

كمما يفٌرؽ بػيف دخػكؿ النػكاقص الفعميػة، كالنكاسػ  الحرفيػة عميهػا كهػك: دخػكؿ الػالـ عمػى خبػر 
التكمػػيح( بلكلػػد: "كالحاصػػؿ أف الػػالـ بعػػد  بممػػمكف( كهػػذا مػػا أشػػار إليػػد صػػاحب )التصػػريح إفَّ )

زيػػدان للػػا ـه(  ككجػػكب تركهػػا، كجػػكاز األمػػريف، فػػاألكؿ: نحػػك: )إفٌ  )إٌف( ثػػالث حػػاةت، كجػػكب ذكرهػػا،
لػف يلػكـ(، كالثالػث )إف زيػدان قػا ـه( باإلعمػاؿ،  ان زيػد باإلعماؿ كاإلهماؿ؛ حيػث ة قرينػة، كالثػاني: )إفَّ 

 .(ُ)كما ذكر  بينها ةـ اةبتداء قاؿ بد سيبكيد، كاألخفشاف، كأكثر البودادييف"

: يحيػػػاف األندلسػػػ قػػػكؿى أبػػػيالتكمػػػيح،  بممػػػمكفصػػػاحب التصػػػريح  كقػػػد كافػػػؽ مػػػا ذهػػػب إليػػػد
، أك مامػػػيان )أٌف(  بجػػػكاز دخػػػكؿ الػػػالـ فػػػي اسػػػمها متػػػيخران، كفػػػي خبرهػػػا اسػػػمان، أك ممػػػارعان  "كتنفػػػردي 

 .(ِ)جامدان، أك متصرفان مع )قد( أك ظرفان أك مجركران"

حػػدث عنهػػا أيمػػان صػػاحب ط تك كة يجػكز ألخبػػار هػػذ  النكاسػػ  أف تتلػػدـ عمػػى أسػما ها إة بشػػر 
، كة معمػػػػكليف)تلريػػػػب الملػػػػرب( بلكلػػػػد: "كة يتلػػػػدـ خبػػػػرهف عمػػػػى اسػػػػمهف إة ظرفػػػػان أك مجػػػػركران، كة 

كتمػػـز نػػكف كقايػػة )ليػػت(  عمػػى اةسػػـ خػػالؼ...معمػػكؿ خبػػرهف عمػػيهف كفػػي تلديمػػد ظرفػػان أك مجركران 
 .(ّ)متصالن بها ياء متكمـ إة مركرة، كيجكز في أخكاتها"

مكمػػعان، ككردت  م تػػيف ككاحػػد كعشػػريف)إٌف( بكسػػر الهمػػزة فػػي شػػعر دحبػػكر فػػي  كللػػد كردت
 كمنها: م تي مكمع ككاحدبفتحها في 

 .(ْ)الحرب متعبةه  إفَّ  -ُ

 .(ٓ)الطمؽ يعمك بال هكاد  إفَّ  -ِ

 .(ٔ)ها حربنا المعادةنَّ إ -ّ

 .(ٕ)كأخرل تؤكد لي أٌف رأسي يطكؼ كيستعجؿ الملصمة -ْ

                                                                 

 .ِّٗ: ُالتكميح،  بمممكفاألزهرم: شرح التصريح  (ُ)
 .ٓٓأبك حياف: تلريب الملرب، ص  (ِ)
 .ٓٓالمصدر السابؽ، ص (ّ)
 .ُّٓدحبكر: األعماؿ الكاممة ص  (ْ)
 .ّْالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َّٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .َّّالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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 .(ُ)النهر مختمطه بالندلينلؿ الساهركف عف الفجر أٌف دـ  -ٓ

 .(ِ)إف فمسطيف بيف المذيع الجرب كالشاعر المتهرب ما عة -ٔ

ألنها جاءت في بداية الكالـ، كهك مػكطف مػف  ؛فيما مرَّ )إٌف( مكسكرة الهمزة في أربعة مكامع
مػكاطف كسػػر همزتهػا كجكبػػان كمػا رأينػػا، كجػاء اسػػمها فػي المثػػاؿ األكؿ مفػردان منصػػكبان، كخبرهػا مفػػردان 

رفكعػػان، كفػػي المثػػاؿ الثػػاني: جػػاء اسػػمها مفػػردان منصػػكبان كخبرهػػا جممػػة فعميػػة فعمهػػا )ممػػارع( ليػػدؿ م
عمى التككيد مع التجدد كاةستمرار، كفي المثاؿ الثالث: جاء اسمها مميران متصالن مبنيان عمػى الفػتح 

اسػمها مفػردان  متلدمان عمى سبيؿ الكجكب ألند ممير كخبرها اسـ ظاهر، كفي المثػاؿ السػادس: جػاء
بػػيف اسػػمها كخبرهػػا كهػػك مػػا  ؿى ًصػػداةن عمػػى بمػػد كهػػك فمسػػطيف كخبرهػػا اسػػـ مفػػرد كهػػك )مػػا عة ( كفي 

 يعرؼ )باإلطالة( لتشكيؽ اللارئ.

ألف األفعػػػاؿ التػػػي سػػػبلتها  ؛أمػػػا فػػػي المثػػػاليف الرابػػػع كالخػػػامس: فلػػػد جػػػاءت همػػػزة )أٌف( مفتكحػػػة
اء اسػمها فػػي المثػاؿ الرابػػع اسػمان ظػػاهران ممػافان )ليػػاء بمعنػى )الخبػر( ففتحػػت همزتهػا كجكبػػان، كقػد جػػ

المتكمـ( كخبرها جممة فعمية )يطكؼ( لتدؿ أيمان عمى التككيد مػع اةسػتمرار، كفػي المثػاؿ الخػامس: 
 جاء اسمها معرفان باإلمافة، كخبرها اسمان مفردان ظاهران.

برفػػع مػػا يتػػكهـ ثبكتػػد أك نفيػػد،  أمػػا بالنسػػبة لػػػ: )لكػػٌف( "كمعناهػػا اةسػػتدراؾ، كهػػك تعليػػب الكػػالـ
: زيده عالـه، فيفهـ مف ذلؾ أند صالحه فنلكؿ: )لكند فاسؽ( يلاؿي
(ّ). 

 :كستيف مكمعان منها كاحدكللد كردت )لكٌف( الثليمة العاممة عمؿ )إٌف( في شعر دحبكر في 

 .(ْ)لكٌف في الجكقة اآلف مف جنات بالكطف الدمكم -ُ

 .(ٓ)نبمةلكنها حيف ينلمي خبرها تتجمع في س -ِ

 .(ٔ)لكف طيفان يطبي مفاجية -ّ

 .(ٕ)لكٌف دمعي ة يدعي حزف الكداع -ْ

                                                                 

 .ّٓٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ِّٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُْٖ: شرح قطر الندل، كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ّ)
 .ّٗٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .َّٖدر السابؽ، صالمص (ٓ)
 .ّٕٓالمصدر السابؽ، ص (ٔ)
 .ّٓٗالمصدر السابؽ، ص (ٕ)
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 .(ُ)لكٌف شمسؾ أركحي مف أم فيء -ٓ

خبرهػػا )فػػي الجكقػػة( كذلػػؾ  عػػفجػػاء اسػػمها متػػيخران ك فػػي األمثمػػة السػػابلة كردت )لكػػٌف( الثليمػػة، 
مها ملػدمان كجكبػان متصػالن مبنيػان فػي محػؿ نصػب اسػ مميران : جاء اسمها نيلالهتماـ، كفي المثاؿ الثا

سػػتدراؾ مػػع المكاصػػمة كاةسػػتمرار، كفػػي نػػد مػػمير، كخبرهػػا جممػػة فعميػػة )تتجمػػع( ليػػدؿ عمػػى اةأل
( يطػبي ف الخبػر جممػة فعميػة ): جاء اسمها مفردان )طيفان( ملدمان عمػى سػبيؿ الكجػكب؛ ألالثالثالمثاؿ 

بػػػر جممػػػة فعميػػػة مصػػػدرة كفػػػي المثػػػاؿ الخػػػامس: جػػػاء اسػػػمها ممػػػافان إلػػػى )يػػػاء المػػػتكمـ( )دمػػػي( كخ
: جػػػاء اسػػػمها ممػػػافان إلػػػى المػػػمير كخبرهػػػا )أركح( اسػػػـ الخػػػامس)بػػػالنفي( )ة يػػػدعي( كفػػػي المثػػػاؿ 

 تفميؿ عمى كزف )أفعؿ( كهك جا ز.

في ستة عشر مكمعان، ككيٌف كما  - شعر أحمد دحبكر - أما بالنسبة لػ: )كيٌف( فلد كردت في
تشػبيد كلكلػؾ: )كػيف زيػدان أسػده( أك الظػف  كلكلػؾ: )كػيٌف زيػدان أسمفنا مف أخكات )إٌف، أٌف( كيسػتخدـ "لم

")  مثمة اآلتية:. كمنها األ(ِ)كاتبه

 .(ّ)كيني لليت بؾ الشبابا -ُ

 .(ْ)كيٌند كاحة تزهى مالمحد في الرمؿ -ِ

 .(ٓ)تفكح هنا كيٌف مف عماف را حةن  -ّ

 .(ٔ)كيٌف سحران لٌؼ أيديهـ -ْ

 .(ٕ)كينؾ لـ تسمع بمكت فدا ي -ٓ

مة فلد جاءت )كيٌف( مصٌدرة الجممػة الداخمػة عميهػا، ففػي المثػاؿ األكؿ: اسػمها: فيما مٌر مف أمث
ممير متصؿ بها مباشػرة ككاجػب التلػدـ، كخبرهػا الجممػة الفعميػة ذات الفعػؿ المامػي )لليػت(، كفػي 
المثػػاؿ الثػػاني: جػػاء اسػػمها أيمػػان متصػػالن بهػػا مباشػػرة خبرهػػا مفػػرد كهػػك )كاحػػةه(، كفػػي المثػػاؿ الثالػػث 

مها متيخران عمى سبيؿ الكجكب ألند )نكرة( كخبرها شػبد جممػة كهػك )مػف عمػاف( كفػي المثػاؿ جاء اس
                                                                 

 .ِْٕالمصدر السابؽ، ص (ُ)
 .ُْٖ: شرح قطر الندل، كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ِ)
 .ُِٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص (ّ)
 .ِْٕالمصدر السابؽ، ص (ْ)
 .ِّّالمصدر السابؽ، ص (ٓ)
 .ِّْالمصدر السابؽ، ص (ٔ)
 .ْٔٓدر السابؽ، صالمص (ٕ)
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الرابػػع: جػػاء اسػػمها مفػػردان كهػػك )سػػحران( كخبػػر  جممػػة الفعػػؿ المامػػي كفاعمػػد المسػػتتر، كفػػي المثػػاؿ 
الخػامس: جػاء اسػمها مػميران متصػالن كخبرهػا جممػػة فعميػة فعمهػا ممػارع مسػبكؽ بنفػي، كجػـز كقمػػب 

 قكلد: )لـ تسمع(. كهك

 .(ُ)أما بالنسبة لػ: )ليت( فهي )لمتمني( كهك: "طمب ما ة طمع فيد"

 كقد كردت )ليت( في شعر دحبكر في ثالثة عشر مكمعان كمنها األمثمة اآلتية:

 .(ِ)يا ليت لمبراؽ أذنان  -ُ

 .(ّ)ليت خيؿ الريح تفديد -ِ

 .(ْ)افليتؾ لـ تجئ بالمعجزات، كليت صمتؾ لـ يفٍض سمعان عمى اإلخك  -ّ

فيما مٌر مف األمثمة فلػد كردت )ليػت( مصػٌدرة األمثمػة السػابلة، كفػي المثػاؿ األكؿ: جػاء اسػمها 
مؤخران كجكبان كذلؾ ألند نكرة محمة ةير مخصصة ة بكصؼ كة إمافة، كخبرهػا شػبد جممػة كهػك 

( كجػاء خبرهػا قكلد: )لمبراؽ( كفي المثاؿ الثاني جػاء اسػمها معرفػان باإلمػافة كهػك قكلػد: )خيػؿ الػريح
جػاء اسػمها: مػميران متصػالن بهػا  الثالػثجممة فعمية فعمها ممارع كخبرها قكلد: )تفديد( كفػي المثػاؿ 

عمى سبيؿ التلدـ الكاجب كهك المػمير )الكػاؼ( كخبرهػا جممػة الفعػؿ الممػارع المنفػي )لػـ تجػيء(، 
 ككذلؾ قكلد: ) لـ يفض(.

( أك ه سػػتلرب حدكثػػد، كلكلػػؾ: )لعػػؿ زيػػدان أمػػا بالنسػػبة لػػػ: لعػػٌؿ( كهػػك: "طمػػب المحبػػكب الم الػػؾه
ٌَخْشَى أَوْ ٌَتَرَكَّسُ نَعَهَّ ُ نٍَِّنًا قَىْالً نَ ُ فَقُىالَ لمتعميؿ كلكلد تعالى: 

 .(ٔ)؛ أم: لكي يتذكر"(ٓ)

الممواة: أف المخففػة المػذككرة  صبة لمفعؿ كالناصبة لالسـا"كفي لعؿ لواته ست: كالفرؽ بيف الن
ة فعؿ محلؽ، كأنها إذا كليها فعؿه جػاز أف يفصػؿ بينهػا كبينػد بحػرؼ نفػي أك تنفػيس ة يعمؿ فيها إ

 .(ٕ)"أك تكقع، كأنها تجيء بعدها جممة ابتدا ية كالناصبة لمفعؿ بعكسها

 كللد كردت )لعٌؿ( في شعر دحبكر في أحد عشر مكمعان منها التالي:
                                                                 

 .ُْٖ: شرح قطر الندل، كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ُ)
 .ِْٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ٓٔالمصدر السابؽ، ص (ّ)
 .َُٓالمصدر السابؽ، ص (ْ)
 مف سكرة طد. ْْاآلية  (  ٓ)
 .ُْٗ: شرح قطر الندل، كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ٔ)
 .ُُٔنحك، ص الجزكلي: الملدمة الجزكلية في ال (ٕ)
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 .(ُ)لعٌؿ هذا المشهد الميلكؼ يكمح ما أريد -ُ

 .(ِ)تطرشنا كة تلعلعٌؿ الحرب  -ِ

 .(ّ)لعؿ األذف مبتكرةه  -ّ

 .(ْ)لعمد النامكس -ْ

 .(ٓ)عٌؿ الريحى تكشؼ عف مزارعها الجميمة -ٓ

ية الداخمػة عميهػا ففػي المثػاؿ األكؿ: جػاء سػمفيما مٌر مف أمثمة، فلد تصػدرت )لعػٌؿ( الجمػؿ اة
أيمػان اسػمها مفػردان  اسمها مفردان منصكبان، كخبرهػا الجممػة الفعميػة )يكمػح( كفػي المثػاؿ الثػاني: جػاء

 ) منصكبان، كخبرهػا )تطرشػنا( الجممػة الفعميػة، كفػي المثػاؿ الثالػث: جػاء اسػمها مفػردان منصػكبان )األذفى
كخبرهػػا مفػػردان كهػػك قكلػػد: )مبتػػكرة( كقػػد طػػابؽ اةسػػـ مطابلػػة كاممػػة، كفػػي المثػػاؿ الرابػػع: جػػاء اسػػمها 

ؿ التلػدـ الكاجػب، كخبرهػا )النػامكس( كفػي مميران متصالن بها مباشرة كهك الممير )الهاء( عمى سػبي
( الفعميػػة ذات ك المثػػاؿ الخػػامس: جػػاءت )لعػػٌؿ(  اسػػمها مفػػردان منصػػكبان )الػػريح( كخبرهػػا جممػػة )تكشػػؼي

 الفعؿ الممارع.

 .(ٔ)حذؼ الالـ في )لعؿ(، كهذ  لوة - هنا –كييمحظ 

 
 

 

                                                                 

 .ُِٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُُٖالمصدر السابؽ، ص (ِ)
 .ُُٖالمصدر السابؽ، ص (ّ)
 .ُِٓالمصدر السابؽ، ص (ْ)
 .ِّالمصدر السابؽ، ص (ٓ)
العربيػة(، ي، عالء الديف ابػف عمػي )مػف عممػاء اللػرف الثػامف الهجػرم(: جػكاهر األدب فػي معرفػة كػالـ العػرب )معجػـ الحػركؼ اإلربمٌ  (ٔ)

 .َِْـ، ص ُُٗٗ -ق ُُِْ ،ُبيركت، طصنعة: د. إميؿ بديع يعلكب، دار النفا س لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 



 



 

 

 

 

 

  انرصم انخاني  
 اجلًهت اخلربٌت انفعهٍت  ادلثبتت

 

 ول: اجلمهح انرعهيح راخ انرعم املثيي نهمعهىو.املثحج األ
 أو 0ً اهَيت اىفعيُت ذاث اىفعو ادلبين ىيَعيىً اىالشً.
 ثبُّب0ً اهَيت اىفعيُت ذاث اىفعو ادلبين ىيَعيىً ادلخعدٌ.

 املثحج انخاني: اجلمهح انرعهيح راخ انرعم املثيي نهمجهىل.
 شً.أو 0ً اهَيت ذاث اىفعو ادلبين ىيَ هىه اىال

 ثبُّب0ً اهَيت ذاث اىفعو ادلبين ىيَ هىه ادلخعدٌ إىل ٍفعىهٍ واحدٍ أصالً.
 ثبىثب0ً اهَيت ذاث اىفعو ادلبين ىيَ هىه ادلخعدٌ دلفعىىني.
 زابعب0ً احلرى يف اهَيت ذاث اىفعو ادلبين ىيَ هىه.

 خبٍعب0ً اىخقدٌَ واىخىخري يف اهَيت ذاث اىفعو ادلبين ىيَ هىه.
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 اجلمهح انرعهيح راخ انرعم املثيي نهمعهىو: ألولاملثحج ا
 تمهةو:

يرل كثير مػف النحػاة أٌف الفعػؿ هػك مػا دؿ عمػى حػدث مػرتبط بػزمف معػيف، كهػذا مػا يشػير إليػد 
ما يككف كلـ لما ممى، ك لنيت سيبكيد بلكلد: "كأما الفعؿ فيمثمتد أخذت مف لفظ أحداث األسماء، كبي 

لػـ مػا  بنػاءأمػا ك  كسمعى كحمدى، ،، كمكثى ، كرسـى هبى ذى ا ما ممى: فى يلع كما هك كا ف لـ ينلطع... فيم
، ككػػذلؾ بنػػاء مػػا لػػـ مػػربي كيى  لتػػؿي يى ك  بي هى ذٍ ، كمخبػػران: يىػػ، كاٌمػػربٍ ؿٍ ، كاقتيػػبٍ يلػػع فإنػػد قكلػػؾ آمػػران: اذهىػػ

 .(ُ)ينلطع كهك كا ف إذا أخبرت"
الزمف حيػػػث يلػػػكؿ: الػػػدكتكر عمػػػي أبػػػك المكػػػاـر أفَّ األفعػػػاؿ ليسػػػت كحػػػدها التػػػي تلتػػػرف بػػػ كيػػػرل

)كليس صحيحان، أف األفعاؿ هي التي تلترف كحدها بالزمف؛ فإف مف األسماء ما يلتػرف بػالزمف، كمػا 
أف منها ما يتعػرؼ إليػد دكف ةيػر ، كحسػبؾ أف ترجػع فػي هػذا الشػيف إلػى مػا قػرر  النحكيػكف أنفسػهـ 

 .(ِ)ية"سمفي أسماء األفعاؿ كالمشتلات اة
المكػػػػاـر مكمػػػػكع قػػػػديـ كثػػػػر الحػػػػديث فيػػػػد عنػػػػد النحػػػػاة اللػػػػدماء  كمػػػػا ذكػػػػر  الػػػػدكتكر عمػػػػي أبػػػػك

 كالمحػػدثيف، يلػػكؿ الػػدكتكر تمػػاـ حسػػاف: "للػػد كػػاف النحػػاة العػػرب عمػػى حػػؽ فػػي تسػػميتهـ الممػػارع
ألف هذ  التسمية ذات دةلة شػكمية ة زمانيػة، فهػـ يلكلػكف: إٌنمػا سػمي الممػارع ممػارعان  ممارعان؛

 ،كشكمد، كلك جرت التسمية في المامي كاألمر عمى هذا النمط لممارعتد المشتؽ مف حيث إعرابد
لخمػػت اصػػطالحات الػػزمف فػػي الموػػة العربيػػة مػػف عػػدكل التفكيػػر فػػي الزمػػاف، كلكػػاف الالحلػػكف مػػف 

 .(ّ)"النحاة أقدر عمى تخميص النحك مف براثف الفمسفة
فػػي  ربيػػة ة تسػػتكمؿ إةزمف فػػي الموػػة العالػػكبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ يلػػكؿ الػػدكتكر كمػػاؿ رشػػيد: "كألف فكػػرة 

أف نفػرؽ كبشػيء مػف التطبيػؽ، بػيف الػزمف الصػرفي، كالػزمف النحػكم،  لنػا ةبػد كػاف الزمف النحكم، كلكػف
... كلػػ ف كانػػت صػػيوة الفعػػؿ اـ حسػػاف أكؿ مػػف أشػػار إليهمػػا، مػػكهمػػا تسػػميتاف حػػديثتاف، كػػاف الػػدكتكر ت

ك السػػياؽ، كمجالػػد الجممػػة العربيػػة هػػي مجػػاؿ النظػػر فػػي الػػزمف الصػػرفي، فػػإف مجػػاؿ الػػزمف النحػػكم هػػ
مػف لكاصػؽ كأدكات  المفظيػة بينكاعها الخبريػة كاإلنشػا ية، كفيػد تػدخؿ اعتبػارات متعػددة، كتتمػافر اللػرا ف

 ،الملػػاـ تعػػيفالتػػي تمػػبط معنػػى السػػياؽ مػػع اللػػرا ف الحاليػػة التػػي  المعنكيػػة كظػػركؼ كنكاسػػ  مػػع اللػػرا ف
 .(ْ)هف اللارئ أك السامع مف قبؿ"كالتي تيتي مف خارج السياؽ كتككف في ذ

                                                                 

 .ُِ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
، عمي: الجممة الفعمية، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، ط (ِ)  .ِْـ، ص ََِٕهػ ػ ُّْٖ، ُأبك المكاـر
 .  ِْٔـ، ص ُٖٔٗالمورب،  –البحث في الموة العربية، دار الثلافة، الدار البيماء  حساف، تماـ )دكتكر(: مناه  (ّ)
. ٓٓـ، ص ََِٖ، ُاألردف، ط –رشػػيد، كمػػػاؿ )دكتػػػكر(: الػػػزمف النحػػكم فػػػي الموػػػة العربيػػػة، عػػالـ الثلافػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، عمػػػاف  (ْ)

 كما بعدها. َِْـ، ص ُٖٗٗ، ّلكتب، اللاهرة، طكينظر: حساف، تماـ )دكتكر(: الموة العربية معناها كمبناها، عالـ ا
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كالفاعػػػؿ: هػػػك الػػػركف الثػػػاني مػػػف أركػػػاف الجممػػػة الفعميػػػة؛ إذ ة فعػػػؿ بػػػدكف فاعػػػؿ، مػػػع اخػػػتالؼ 
( قػػد عرفػػت  ػػرىبى صػػكرة الفاعػػؿ، لػػذا بػػيف صػػاحب الخصػػا ص ذلػػؾ بلكلػػد: "أة تػػراؾ حػػيف تسػػمع )مى

ػٍف هػك؟ كمػا حدثد، كزماند، ثـ تنظر فيما بعد، فتلكؿ: هػذا فعػؿ كة بػٌد لػد مػف ف اعػؿ، فميػت شػعرم مى
(  ة مػفلػد مػف مكمػع آخػر اهك؟ فتبحث حين ذو إلى أف تعمـ الفاعؿ مػف هػك كمػا ح ػرىبى مسػمكع )مى

 .(ُ)ر يصح مند الفعؿ"أة ترل أند يصمح أف يككف فاعمد كؿ مذكَّ 

ف: إليد أيمان ابػف يعػيش بلكلػد: "كاعمػـ أٌف الفاعػؿ فػي عيػرؼ النحػكيي أشاركهذا المعنى السابؽ 
كػػؿُّ اسػػـ ذكرتػػد بعػػد فعػػؿ، كأسػػندت كنسػػبت ذلػػؾ الفعػػؿ إلػػى ذلػػؾ اةسػػـ، كلػػذلؾ كػػاف فػػي اإليجػػاب 

 .(ِ)كالنفي سكاء"

إليػػد ابػػف  أشػػارة العربيػػة كمهػػـ، كهػػذا مػػا اكالحكػػـ اإلعرابػػي لمفاعػػؿ هػػك: )الرفػػع( عمػػى اتفػػاؽ نحػػ
ند إليػد مػف الفعػؿ، ... صػتد مػف الحركػات الرفػع، كرافعػد مػا أيسػحفيعيش بلكلد: )حلػد الرفػع(، يعنػي 

ف ـى كػػاف حػػؽ الفاعػػؿ  كا  ف ذلػػؾ مػػف كجػػك ، أحػػدها: أف الفاعػػؿ عػػ، فػػالجكاب أف يكػػكف مرفكعػػان قيػػؿ: كًلػػ
 بالنصػػب اخػػتص بػػالرفع للكتػػد كالمفعػػكؿ إنَّمػػارفػػع لمفػػرؽ بينػػد كبػػيف المفعػػكؿ... كثانيهػػا: أف الفاعػػؿ 

 .(ّ)لمعفد"

ٌف حكمػد اإلعرابػي إفيمػا يخػص الفاعػؿ حيػث كيتفؽ الباحث مع جميػع اآلراء النحكيػة السػابلة، 
 هك الرفع للكتد كلمفارؽ بيند كبيف المفعكؿ بد الذم حكمد النصب.

كلمفاعػػؿ صػػكره يػػيتي عميهػػا، فلػػد يػػيتي اسػػمان ظػػاهران، أك مػػؤكؿ بػػد، أك اسػػمان مبنيػػان كالمكصػػكؿ 
الفاعػػؿ عبػػارة عػػف اسػػـ إليػػد ابػػف هشػػاـ بلكلػػد: "اعمػػـ أٌف  أشػػاركاإلشػػارة، أك مػػميران مسػػتتران كهػػذا مػػا 

، أك مؤكؿ بد أك مسند إليد فعؿه أك مؤكؿه بد ملدـه عميد باألصالة كاقعان مند أك قا مان بد" صريحو
(ْ). 

أمػػا بالنسػػبة ألحكػػاـ الفاعػػؿ فيػػرل ابػػف هشػػاـ ذلػػؾ بلكلػػد: "أحػػدهما: أف ة يتػػيخر عاممػػد عنػػد، 
إذا كػػػػاف مؤنثػػػػان لحػػػػؽ عاممػػػػد تػػػػاء  كالثػػػػاني: أف ة يمحػػػػؽ عاممػػػػد عالمػػػػة تثنيػػػػة أك جمػػػػع... كالثالػػػػث:

 .(ٓ)تينيث"

كيفصؿ صاحب )النحك الكافي( الحػديث فػي أحكػاـ الفاعػؿ بلكلػد: "لمفاعػؿ أحكػاـه خمسػة، ةبػٌد 
                                                                 

 .ٗٗ، ٖٗ: ّينظر: ابف جني: الخصا ص،  (ُ)
 .ْٕ: ُابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ِ)
 .ٕٓ-ْٕ: ُالمصدر السابؽ،  (ّ)
 .َُٖ: شرح قطر الندل، كبؿ الصدل، ص هشاـابف  (ْ)
 .ُِٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
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كعان، كيجكز أف يككف الفاعؿ مجركران في لفظد، كثانيها: أف مرفأف تتحلؽ مجتمعةن، أكلها: أف يككف 
جزء أساسي، كقصارل اللػكؿ: ةبػٌد فػي أكثػر الحػاةت مػف أك مستتران ألند  –ظاهران  –يككف مكجكدان 

 .(ُ)كجكد الفاعؿ اسمان ظاهران، أك مميران مستتران أك بارزان، كقد يحذؼ أحيانان"

كيتكافػػؽ الباحػػث مػػع مػػا ذكػػر مػػف صػػكر الفاعػػؿ كاألحكػػاـ اإلعرابيػػة لػػد كهػػك الرفػػع فػػي ةالػػب 
 ( ك )الباء(.مفٍ لجر الزا دة مثؿ )األحياف، مع إمكانية مجيء الفاعؿ مجركران بعد حركؼ ا

في العربية، ككانػت الجممػة العربيػة حيزان كبيران  يلكؿ الدكتكر إبراهيـ السامرا ي: "للد شوؿ الفعؿ
 .(ِ)كةسيما المصدرة بالفعؿ هي الجممة الكامحة في هذ  الموة كفي سا ر الموات السامية"

لنصػكص الػكاردة فػي شػعر أحمػد دحبػكر كسييتي اآلف الحديث عف الجممة الفعمية، مػف خػالؿ ا
مف حيث التعدم كالمزكـ، كالبناء لممعمـك كالمجهكؿ، كالتماـ كالنلصػاف، كالتلػديـ  –حسب صكرها  –

 –فػي هػذا الصػدد مػف أحكػاـ نحكيػة  –كالتيخير، كالذكر كالحذؼ، كربط ذلؾ كمد بما كمػعد النحػاة 
 بتمؾ النصكص.

كثالثػيف مكمػعان  ككاحػدو د دحبػكر( فػي ألػؼ كسػبعما ة كقد كردت الجممة الفعميػة فػي شػعر )أحمػ
 مكزعة عمى النحك التالي:

 الجمم  ذات الفحل التام المرالع لممحمام:
   ـ الجمم  ذات الفحل الالزم:

كهك الفعؿ الذم يكتفػي فلػط برفػع الفاعػؿ دكف الحاجػة إلػى مفعػكؿ بػد كهػذا مػا يشػير إليػد إمػاـ 
("النحاة )سيبكيد( بلكلد: "فيما الفا  .(ّ)عؿ الذم ة يتعدا  فعمد فلكلؾ: )ذهب زيده( ك)جمس عمركه

( أك )اللاصػر( كذلػؾ بلكلػد: "كنػكعه  كيطمؽ صاحب )النحك الكافي( عمى هػذا الفعػؿ اسػـ )الػالـز
( أك )اللاصر( كهك الذم ة ينصب بنفسد مفعكةن بد"  .(ْ)ييسمى: )الالـز

ا عشػػػرة عالمػػػة، اثنتػػػاف تػػػ"الػػػالـز كلػػػد اثنلػػػكؿ األزهػػػرم: ، يكلمفعػػػؿ الػػػالـز عالمػػػات ييعػػػرؼ بهػػػا
المصػدر،  ةيػرً  مػميرو  كجكدية، كهي مطَّردة، فاألكلى كالثانيػة: أة يتصػؿ بػد هػاءي  ةعدميتاف، كعشر 

 .(ٓ)د عمرك("جى رى ( أة ترل أند ة يلاؿ: )زيده خى جى رى اسـ مفعكؿ تاـ كذلؾ كػ )خى  مندكأة يبنى 
                                                                 

 .ُٕػ  ٗٔ: ِينظر: حسف: النحك الكافي،  (ُ)
 .َُٗـ، ص ُٖٕٗ، منشكرات كزارة الثلافة كالفنكف، العراؽ، طإبراهيـ: العربية بيف أمسها كحامرها .السامرا ي، د (ِ)
 .ِّ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ّ)
 .ُُٓػ  َُٓ: ِحسف: النحك الكافي،  (ْ)
 .ّٖٗ: ِاألزهرم: التصريح بمممكف التكميح،  (ٓ)
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، هػػك مػػا كانػػت عالقتػػد كيلػػكؿ أحمػػد عبػػد السػػتٌار الجػػكارم فػػي الفعػػ : "إٌف الفعػػؿ الػػالـز ؿ الػػالـز
 .(ُ)بفاعمد ةير خارجة عف عالقة الكصؼ الالـز بالمكصكؼ"

كثالثيف مكمعان، جػاء فعمهػا  ككاحدكقد كردت جممة الفعؿ الالـز في شعر دحبكر في سبعما ة 
 مكمع. كثالثيف مكمعان، كبصيوة الممارع في أربعما ة ككاحدبصيوة المامي في ثالثما ة 

  اً : الجمم  الفحمة  ذات الفحل الالزم رصةغ  الماضع: 
 قاؿ أحمد دحبكر:

 .(ِ)كطفكتي فمـ تمؽ األبعاد كلـ تعرض -ُ
 .(ّ)هربتي كأنت تصميف هؿ تذكريف؟ هربتي كأنت تصميف -ِ

 .(ْ)رماد جذكرم بلاع المدينة، تمممؿ كامٌتد يوزك قرارم تي كعد -ّ

... كانت بلايا صوارم -ْ  .(ٓ)كحٌدقتي

 .(ٔ)قتي أعشابي الصويرة، كانزللتي بدفحر  -ٓ

، إذا خرجكا لمجذكر الدفينة -ٔ  .(ٕ)كلـ أشؾي

، تمممؿ، : )كقد جاءت بصيوة المامي كهيفيما مر سبعة أفعاؿ ةزمة  ، هربتي طفكت، هربتي
 ، ها هك: )تاء المتكمـ، تاء المتكمـ، الممير المستتر الفاعؿ فيك ( عمى التكالي، ا، خرجك انزللتي حدَّقتي

 ، تاء المتكمـ، تاء المتكمـ، كاك الجماعة( عمى التكالي.)هك(
ؿه ةزمػػػة، حيػػػث اكتفػػػت فلػػػط برفػػػع الفاعػػػؿ دكف اكمػػػف المالحػػػظ أٌف هػػػذ  األفعػػػاؿ المامػػػية أفعػػػ

 الحاجة لممفعكؿ بد.

، فػال يحػذؼ أبػدان، بػؿ يكػكف مسػتتران (ٖ)عػؿ مػف فاعػؿفكبما أف الفاعؿ جزء مف الفعؿ، إذ ةبػٌد لم
 .(ٗ)في فعمد

                                                                 

 .ٓٔص ، ـُٖٔٗمكتبة النهمة، بوداد، ر: نحك الفعؿ، ينظر: الجكارم، د/ أحمد عبد الستٌا (ُ)
 .َِّدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ِٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٖالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َْالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ُْالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ّٕالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
 .ِّْ: ِينظر: سيبكيد: الكتاب،  (ٖ)
 .ّّٕ: ُبرد: الملتمب، ينظر: الم (ٗ)
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، قػػاؿ ابػػف مػػد، هػػك مػػا يمنػػع مجػػيء الفاعػػؿ جممػػةمػػب الظػػٌف أٌف هػػذا التػػرابط بػػيف الفعػػؿ كفاعكأة
بخػالؼ مفػردان، إة يكػكف ة نػد محكػـك عميػد، كالمحكػـك عميػد جممة أل لـ يكف الفاعؿ إنَّما: "الحاجب

 .(ُ)"األحكاـ يعبر عنها بالمفرد تارة كالجممة تارة أخرل

في أٌف ترابط الفعؿ بالفاعؿ هك ما يمنع مجيء الفاعؿ في  كيتفؽ الباحث مع قكؿ ابف الحاجب
نػد لػػك خػرج كتلػدـ لخرجػػت الجممػة مػػف صػكرة جممػة، كهػػك أيمػان مػا يمنػػع تلػدـ الفاعػؿ عمػػى فعمػد؛ أل

 ككنها فعمية إلى اسمية.

 ثاالةًا: الجمم  ذات الفحل الالزم رصةغ  المضايع:
 قاؿ أحمد دحبكر:

مبكفري بالدخاف... بنكهة ي -ُ  .(ِ)... الدُّكار الصَّ

 .(ّ)يتحرؾي الظؿي الك يد، كتنزكم صفر الظالؿ -ِ

تدكري مركبة الجفاؼ عمى المدارات الثليمة -ّ
(ْ). 

 .(ٓ)كخٌمفتي عمى الدركب، أطفاؿ دارم، دركبان، لخيؿ التناسي، حزينة، تحٌدؽ فيَّ  -ْ

كالًلٍدري تومي، تستويثي بها الرياحي الخمري  -ٓ
(ٔ). 

كفر، يتحرؾ، تنزكم، ية أفعاؿ ةزمة بصيوة الممارع كهي: )كفي األمثمة السابلة: كردت سبع
تدكر، تحدَّؽي، تومي، تستويث( عمى التػكالي، كفاعمهػا مػمير مسػتتر فػي المثػاؿ األكؿ، كاسػـ ظػاهر 
فػػي المثػػاؿ الثػػاني، كالثالػػث، كهػػك قكلػػد: )الظػػؿ، صػػفر الظػػالؿ، مركبػػة الجفػػاؼ( كمػػمير مسػػتترفي 

(، ككػػذلؾ فػػي قك  لػػد: )تومػػي( أمػػا فػػي المثػػاؿ الخػػامس فلػػد جػػاء الفاعػػؿ اسػػمان ظػػاهران قكلػػد: )تحػػدؽ فػػيَّ
 كهك قكلد: )الرياح( كدةلة استخداـ الفعؿ الممارع الالـز هك التجدد كاةستمرار.

 

                                                                 

ينظر: ابف الحاجػب )أبػك عمػرك جمػاؿ الػديف عثمػاف بػف عمػر(: األمػالي النحكيػة، تحليػؽ هػادم حسػف حمػكدم، عػالـ الكتػب، مكتبػة  (ُ)
 إ. َِِ إمالء  ُْٕ: ْالنهمة العربية، بيركت،  

 .َّدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ُّالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٓؽ، ص المصدر الساب (ْ)
 .ّٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ِْالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
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 ب ـ الجمم  الفحمة  ذات الفحل المتحوي:
ذا بػاب كهك الفعؿ الذم يتجاكز الفاعؿ فيطمب مفعػكةن بػد كهػذا مػا يشػير إليػد سػيبكيد بلكلػد: "هػ

الفاعػػؿ الػػذم يتعػػدا  فعمػػد إلػػى مفعػػكؿ كذلػػؾ قكلػػؾ: )مػػرب عبػػد اهلل زيػػدان( فعبػػدي اهلل ارتفػػع ههنػػا كمػػا 
المفعػػػكؿ قػػػدىمت  فتعػػػدل إليػػػد فعػػػؿ الفاعػػؿ، فػػػإبػػد )ذهػػػب(... كانتصػػب زيػػػده ألنػػػد مفعػػػكؿ  فػػػي ارتفػػع

 .(ُ)ردت بد ملدمان"أردت بد مؤخران ما أ إنَّماما جرل في األكؿ... ألنؾ كأخرت الفاعؿ جرل المفظ 

يػد صػاحبي األصػكؿ فػي النحػك بلكلػد: لإ أشػاركقد ينصب هذا الفعػؿ مفعػكةن أك أكثػر، كهػذا مػا 
"كهذ  األفعاؿ المتعدية تنلسػـ إلػى ثالثػة أقسػاـ: منهػا مػا يتعػدل إلػى مفعػكؿ كاحػد، كمنهػا مػا يتعػدل 

 .(ِ)إلى مفعكليف، كمنها ما يتعدل إلى ثالثة مفاعيؿ"

فالمفعكؿ بد هك ما: تتكقػؼ علميػة الفعػؿ مػع ذكػر الفاعػؿ عميػد  " (ّ)" ؿ بد جممة"كييتي المفعك 
ييتي صريحان أك مميران أك مؤكةن، كأصؿ ترتيب الجممة ذات الفعؿ المتعدم أف يككف الفعؿ أكةن يميػد 

 .(ْ)الفاعؿ ثـ المفعكؿ"

هػذ  اللمػية فيلػكؿ: "فيمػا  أما بالنسبة لتلديـ المفعكؿ بد أك تيخير ، فابف السراج يدلي بدلك  في
، أكمػػت متصػػرفان، فيجػػكز تلديمػػد كتػػيخير  تلػػكؿ: مػػربتي زيػػدان، كزيػػدان مػػربتي الفعػػؿ المفعػػكؿ إذا كػػاف 

 .(ٓ)خبزان، كخبزان أكمت، كمربىٍت هند عمران، كعمران مربىٍت هند"

شػبهد، أنَّد عامؿ الفاعؿ الفعؿ أك  عمى كقد اختمؼ النحاة في ناصب المفعكؿ بد: فالبصريكف"
كقػػاؿ هشػػاـ مػػف الكػػكفييف: هػػك الفاعػػؿ. كقػػاؿ الفػػراء: هػػك ا لفعػػؿ كالفاعػػؿ معػػان، كقػػاؿ خمػػؼ: معنػػى 

 .(ٔ)المفعكلية، أم ككند كما قاؿ في الفاعؿ: إف عاممد ككند فاعالن"

أما بالنسبة لكجكب تلديـ المفعكؿ بد، فلد كمع صاحب )همع الهكامع( شركطان لذلؾ حصػرها 
إف تمػػمف شػػرطان، أك اسػػتفهامان، خالفػػان لمككفيػػة... كتػػيخير  إف كػػاف )إٌف، أٌف(  بلكلػػد: "كيجػػب تلديمػػد

، ة إف قػػػدـ عميػػػد، كةـ اةبتػػػداء أك قسػػػـ أك )قػػػد( أك  مػػػع فعػػػؿ تعجبػػػي، كمكصػػػكؿ بحػػػرؼ أك جػػػازـو
 .(ٕ)مما( أك )ربما(: كنحك )ما زيده عمران إة يمرب"ق)سكؼ( أك )

                                                                 

 .ّْ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .ُِٕ: ُابف السراج: األصكؿ في النحك،  (ِ)
 .َْٔ: ِينظر: ابف هشاـ: موني المبيب،  (ّ)
 .ُْ: ُينظر: سيبكيد: الكتاب،  (ْ)
 . ُْٕ: ُابف السراج: األصكؿ في النحك،  (ٓ)
 .ٕ: ّهمع الهكامع، السيكطي:  (ٔ)
 .ٗ: ّالمصدر السابؽ،  (ٕ)
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المفصؿ: "كحذؼ المفعػكؿ بػد كثيػر، كهػك فػي ذلػؾ أما بالنسبة لحذؼ المفعكؿ، فيلكؿ صاحب 
تلديران، كالثاني أف ييجعؿ بعد الحذؼ نسػيان منسػيان كػيف ك ف: أحدهما أف يحذؼ لفظان، كيراد معنى انكع

كيلػػكؿ ... (ُ)"فعمػػد مػػف جػػنس األفعػػاؿ ةيػػر المتعديػػة كمػػا ينسػػى الفاعػػؿ عنػػد بنػػاء الفعػػؿ لممفعػػكؿ بػػد
حدهما: أف ييحػذؼ كهػك مػراده ممحػكظه، فيكػكف سػلكطد لمػرب حذفد عمى مربيف: أشارح المفٌصؿ "ك 

، كالثػػاني: أف تحذفػػد معرمػػان عنػػد البتٌػػة، كذلػػؾ أف يكػػكف كهػػك فػػي حكػػـ المنطػػكؽ بػػد مػػف التخفيػػؼ
.. فيصػػير مػػف قبيػػؿ مػػف ةيػػر تعػػرض لمػػف كقػػع بػػد الفعػػؿ الوػػرض اإلخبػػار بكقػػكع الفعػػؿ مػػف الفاعػػؿ

 .(ِ)األفعاؿ الالزمة"
 فعاؿ المتعدية إلى مفعكؿ بد كاحد، أك اثنيف أك ثالثة.ف األاكسنيتي هنا لبي

  اً : الجمم  ذات الفحل المتحوي إلى مفحال ره اادو.
 ـ الجمم  ذات الفحل الماضع المتحوي:ٔ

 كقد كردت هذ  الجممة في شعر دحبكر في أربعما ة كخمسيف مكمعان كمنها:
 ظاهيًا:  ـ الفحل الماضع المتحوي + الفاعل + المفحال ره ايماً 

 .(ّ)حرقنا الجذكر الدفينة كج نا نتكؽ -ُ
 .(ْ)خٌمفت في الدرب أطفاؿ دارم كلـ أشؾ -ِ

  .(ٓ)كأطفيًت عبر عيكف المكارم شمكسى الشركؽ -ّ

 .(ٔ)كأرخصت كه  الجذكر، خنلت الجذكرى  -ْ

 .(ٕ)كمف أجؿ عيًرم رهنت صوارم -ٓ

 .(ٖ)فحرقتي أعشابي الصويرة -ٔ

، فيمػػا مػػٌر مػػف أمثمػػة، فلػػد جػػاءت األفعػػاؿ ال متعديػػة مامػػية كهػػي عمػػى التػػكالي: )حرقنػػا، خمفػػتي
( ككما تػرل فػي األمثمػة فػإٌف صػكرة الفاعػؿ جػاءت مػميران متصػالن  ، فحرقتي أطفيًت، أرخصًت، رهنتي

                                                                 

 .ّٗ: ِابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ُ)
 .ّٗ: ِ، نفسد (ِ)
 .ّٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ّٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ّٕالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ّٖالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ّٗالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
 .َْالمصدر السابؽ، ص  (ٖ)
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، صػػػػوارم، أعشػػػػابيشػػػػمكس، بالفعػػػػؿ ككانػػػػت المفاعيػػػػؿ عمػػػػى التػػػػكالي: )الجػػػػذكر، أطفػػػػاؿ،  ، (كهػػػػ ى
جػػػاءت منصػػػكبة بعالمػػػة النصػػػب األصػػػمية  كهػػػ ( شػػػمكس، : )الجػػػذكر، أطفػػػاؿ،األربعػػػةفالمفاعيػػػؿ 

)الفتحػػػة الظػػػاهرة( أمػػػا فػػػي قكلػػػد: )صػػػوارم، أعشػػػابي( فلػػػد جػػػاءت منصػػػكبة بعالمػػػة نصػػػب أصػػػمية 
 كلكنها بالفتحة الملدرة منع مف ظهكرها اشتواؿ المحؿ بحركة المناسبة.

هػػك كدةلػػة األفعػػاؿ المتعديػػة المامػػية هػػك تخميصػػها لمممػػي أك حػػدكثها فػػي الػػزمف المامػػي، ك 
 تثبيت لحالة المعاناة كاأللـ التي ةقاها اإلنساف الفمسطيني عمى امتدد سنيف الصراع.

 ب ـ الفحل المضايع المتحوي + الفاعل + المفحال ره ايمًا ظاهيًا.

 جاء الفعؿ الممارع المتعدم في شعر أحمد دحبكر في خمسم ةو كثالثيف مكمعان منها:

 .(ُ)كها أنت تريديف حرؽ الجذكر الدفينة -ُ

 .(ِ)يمسُّ جذكرم كيرتد عنها -ِ

... آً  تصؾُّ صدةي -ّ  .(ّ)تعدك عمٌي الخيؿي

في األمثمة السابلة، جاء الفعؿ المتعدم الناصب لمفعكؿ بد كاحد ممارعان كهػي عمػى التػكالي: 
( ففي المثػاؿ األكؿ، جػاء الفعػؿ الممػارع )تريػديف( مسػندان إلػى يػاء المخاطبػة  ، تصؾُّ )تريديف، يمسُّ

اعمد، كنصب مفعػكةن اسػمان ظػاهران كهػك )حػرؽ( كقػد نيصػب المفعػكؿ بػد فػي المثػاؿ بحركػة التي هي ف
 النصب األصمية )الفتحة(.

( كفاعمػد  أما في المثاؿ الثاني: فلد جاء الفعؿ الممارع المتعدم لنصػب مفعػكؿ بػد كاحػد كهػك )يمػس ُّ
افان إلػى )يػاء المػتكمـ( لتكػكف عالمػة مستتر فيد عمى سبيؿ الجكاز كتلدير  )هك( كجاء ناصبان لمفعكؿ بد مم

 نصبد الفتحة الملٌدرة يمنع مف ظهكرها اشتواؿ المحؿ بحركة المناسبة كهك قكلد: )جذكرم(.
( كفاعمػد: مػمير مسػتتر جػكازان تلػدير   كفي المثاؿ الثالث: فلد جاء الفعؿ الممارع كهك )تصػؾُّ

عالمػػة نصػػبد الفتحػػة الملػػدَّرة يمنػػع مػػف  )هػػي( كجػػاء مفعكلػػد أيمػػان ممػػافان إلػػى يػػاء المػػتكمـ، لتكػػكف
 ظهكرها اشتواؿ المحؿ بحركة المناسبة كهك قكلد )صدةي(.

كمػػف المعهػػكد أف اسػػتخداـ األفعػػاؿ الممػػارعة يػػدؿ دا مػػان عمػػى التجػػدد كاةسػػتمرار كاستحمػػار 
 الصكرة.

                                                                 

 .ّٕالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ّٖالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ّْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
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 ج ـ الفحل الماضع المتحوي + الفاعل + المفحال ره ضمةيًا متصاًل.

 .(ُ)عثرتها شمكعان هجينةةزتها دمان... ب -ُ

 .(ِ)سيلتؾ: هؿ في خالياؾ جمره  -ِ

كها ريقىع المحـ لمممتها... صنعت منها رؤل جسدو نابضو  -ّ
(ّ). 

في األمثمة السابلة، جاءت األفعاؿ المتعدية لنصب مفعكؿ بد كاحد مامية كهي: )ةزا، بعثر، 
الي: )الهػػاء( فػػي قكلػػد ( عمػػى التػػكالي، كجػػاءت مفاعيمهػػا مػػما ر متصػػمة كهػػي عمػػى التػػك لممػػـسػػيؿ، 

)ةزتها( كالهاء في قكلد: )بعثرتها(، كالهاء في قكلد )لمممتها( كهي مما ر متصمة مبنية عمى الفتح 
 في محؿ نصب مفعكؿ بد، ككذلؾ )الكاؼ( في قكلد في المثاؿ الثاني في قكلد )سيلتًؾ(.

 تقوةم المفحال ره عمى الفحل االفاعل:

 في خمسة عشر مكمعان كمنها: –دحبكر  أحمد -كردت هذ  الصكرة في شعر 

 ؟(ْ)ماذا يلكؿ األبمدي المخبكءي في عينيؾ -ُ

 ؟(ٓ)ماذا حممت سكل العركؽ الجكًؼ مف أككارم المعمى -ِ

 ؟(ٔ) ماذا أحسُّ هنا -ّ

 ؟(ٕ) ماذا يخسر الفلراء -ْ

 ؟(ٖ)ما يرد البارد المزرؽَّ مف حمً  اسمرار اللمح -ٓ

... فرةتي الحصيرى  -ٔ  ؟(ٗ)بابؾ جزتي

( عمػى سػبيؿ الكجػكب، كذلػؾ ألف المفاعيػؿ ٓ - ُالسػابلة، تلػدمت المفاعيػؿ مػف ) في األمثمػة
السابلة مف أسماء اةستفهاـ التي لها حؽ الصدارة في الكالـ، لذلؾ تلػدمت عمػى أفعالهػا كهػي عمػى 

                                                                 

 .ّٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ّٖالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ّٗالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ْْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ٖٕالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َٕالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ُِٕالمصدر السابؽ، ص (ٕ)
 .ٕٓالمصدر السابؽ، ص (ٖ)
 .ْٓالمصدر السابؽ، ص  (ٗ)
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، يخسر، يرد(. ، أحسُّ  التكالي: )يلكؿ، حممتي

بيؿ الجػػكاز عمػػى فعمػػد كفاعمػػد أمػػا فػػي المثػػاؿ السػػادس، فلػػد تلػػدـ المفعػػكؿ بػػد )بابػػؾ( عمػػى سػػ
.)  الممير المتصؿ في قكؿ الشاعر )جزتي

كدةلػػػة التلػػػديـ لممفاعيػػػؿ عمػػػى أفعالهػػػا فػػػي األمثمػػػة السػػػابلة هػػػي إثػػػارة انتبػػػا  المخاطػػػب لممتلػػػدـ 
 ككذلؾ إلحداث اهتمامد بد.

 ثاالةًا: الجمم  ذات الفحل المتحوي لمفحالةن:
 صمهما المرتو  االبري:ـ الجمم  ذات الفحل المتحوي لمفحالةن  ٔ

كقػػػد يتعػػػدل الفعػػػؿ إلػػػى نصػػػب مفعػػػكليف أصػػػمها المبتػػػدأ كالخبػػػر كهػػػذا مػػػا كرد فػػػي الكتػػػاب عنػػػد 
سػػيبكيد بلكلػػد: "هػػذا بػػاب الفاعػػؿ الػػذم يتعػػدا  فعمػػد إلػػى مفعػػكليف، كلػػيس لػػؾ أف تلتصػػر عمػػى أحػػد 

لدان أباؾ، كخاؿ عبػد اهلل المفعكليف دكف اآلخر، كذلؾ قكلؾ، حسبى عبد اهلل زيدان بكران، كظٌف عمر خا
 .(ُ)زيدان أخاؾ، كمثؿ ذلؾ: رأل عبد اهلل زيدان صاحبنا، ككجد عبد اهلل زيدان ذا الحفاظ"

كالكامػػح مػػف خػػالؿ حػػديث سػػيبكيد السػػابؽ أٌف هػػذ  األفعػػاؿ تنصػػب مفعػػكليف همػػا فػػي األصػػؿ 
نمػا منعػؾ إليػد سػيبك  أشػارالمبتدأ كالخبر، لذلؾ ة يجكز اةسػتوناء عػف أحػدهـ كهػذا مػا  يد بلكلػد: "كا 

أردت أف تبػػيف مػػا اسػػتلر عنػػدؾ مػػف حػػاؿ المفعػػكؿ  إنَّمػػاأف تلتصػػر عمػػى أحػػد المفعػػكليف ههنػػا أنػػؾ 
ػػٍف هػػك( فإنمػػا  ؛األكؿ يلينػػان أك شػػكان، كذكػػرت األكؿ لػػتيعًمـ الػػذم تمػػيؼ إليػػد مػػا اسػػتلر لػػد عنػػدؾ )مى

( كنحك  لتجعؿ خبر المفعػكؿ األكؿ يلينػان أك شػكي،  كؿ فيػد الشػؾ كلػـ تػرد أف تجعػؿ األذكرت )ظننتي
 .(ِ)أك تليـ عميد في التعييف"

 .(ّ)كيمثؿ سيبكيد لذلؾ بلكلد: "كمثؿ ذلؾ: عممتي زيدان الظريؼ، كزعـ عبد اهلل زيدان أخاؾ"

كيكمح أبك المكاـر ذلؾ في قكلػد: "ثػـ إٌف التعػدم إلػى مفعػكليف قػد يكػكف أصػؿ المفعػكليف فيػد 
 .(ْ)كيف جممة تامة منها... نحك )ظننتي الناسى كاعيف(المبتدأ كالخبر، أم يمكف تك

كهػػػذا مػػػا ذهػػػب إليػػػد األشػػػمكني بلكلػػػد: "هػػػذ  األفعػػػاؿ تػػػدخؿ بعػػػد اسػػػتيفاء فاعمهػػػا عمػػػى المبتػػػدأ 
ميت بػػذلؾ لليػػػاـ معانيهػػػا باللمػػػب، كالخبػػر، فتنصػػػبها مفعػػػكليف، كهػػي عمػػػى نػػػكعيف: أفعػػاؿ قمػػػكب، سيػػػ

                                                                 

 .ّٗ: ُينظر: سيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .َْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .َْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
: الجممة الفعمية، ص  (ْ)  .ُّٔأبك المكاـر
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 .(ُ)كأفعاؿ تصيير"

كسػػػتيف  كاحػػػدالمتعػػػدم لنصػػػب مفعػػػكليف أصػػػمهما المبتػػػدأ كالخبػػػر فػػػي كقػػػد كردت جممػػػة الفعػػػؿ 
 كهذ  بعض األمثمة: –أحمد دحبكر  –مكمعان في شعر 

 .(ِ)حسبتي كجد النبع أجمؿى  -ُ

 .(ّ)رأيت دمي الجٌكاؿ ييحرر شيكاتو  -ِ

كأزعـي أٌني شاهدت جنكدان دهاقنةن  -ّ
(ْ). 

 .(ٓ)لوكر خصيبه اكستعمـ أٌف  -ْ

 .(ٔ)منخكره أدرم أفَّ هذا الشجرى اليابس  -ٓ

 .(ٕ)أعجبد أف يظفُّ الجذكر امتدادان للرنيد -ٔ

فػػي األمثمػػة السػػابلة المختػػارة مػػف األعمػػاؿ الكاممػػة لػػدحبكر، كردت األفعػػاؿ الناصػػبة لمفعػػكليف 
، رأل اللمبية، كزعـ، كستعمـ، كأدرم، يظف( عمى التكالي، كجاء  أصمهما المبتدأ كالخبر كهي: )حسبى

المثػاؿ  لمثػاؿ األكؿ كالثػاني، كالمػمير المسػتتر كجكبػان تلػدير  )أنػا( فػيفاعمها كهك )تاء الفاعػؿ فػي ا
الثالث، ككذلؾ الممير المستتر كجكبان كتلدير  )أنت( في المثاؿ الرابع، كالممير المستتر كجكبان في 

 المثاؿ الخامس كتلدير  )أنا(، كالممير المستتر جكازان تلدير  )هك( في المثاؿ السادس.

( كهػػك مػػػف كقػػد جػػاءت مفاع يمهػػا عمػػى النحػػػك التػػالي: فػػي المثػػاؿ األكؿ: نصػػػب الفعػػؿ )حسػػبى
(، كفػػػي المثػػػاؿ الثػػػاني نصػػػب الفعػػػؿ )رأل(  أخػػػكات )ظػػػٌف( المفعػػػكليف األكؿ: )كجػػػد( كالثػػػاني )أجمػػػؿى
اللمبػػػي المفعػػػكؿ األكؿ: )دمػػػي( كجػػػاء المفعػػػكؿ الثػػػاني جممػػػة فعميػػػة فعمهػػػا ممػػػارع مبنػػػي لممجهػػػكؿ 

(، كفي المثاؿ  رري الثالث، سد المصدر المؤكؿ المككف مف أف مػع معمكليهػا )أنػي شػاهدت( مسػد )ييحى
ـي( الن صػبة لمفعػكليف أصػمهما المبتػدأ كالخبػر، كفػي المثػاؿ الرابػع كقػع المصػدر المػؤكؿ امفعكلي )أزعػ

( كخبرها )خصػ مف المكٌكف ( فػي محػؿ نصػب مفعػكلي )سػتعمـ( النيأٌف كاسمها )الوكرى صػبة أيمػان ابه
                                                                 

 .ّْٗ: ُاألشمكني: شرحد عمى ألفية ابف مالؾ،  (ُ)
 .ّْٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ِْٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ٖٔٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ُِِالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َّْالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .َِٔالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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ؿ المككف مف أف كاسػمها ك ما المبتدأ كالخبر، كفي المثاؿ الخامس: كقع المصدر المؤ لمفعكليف أصمه
( في محؿ نصػب مفعػكلي )أدرم( بمعنػى )أعمػـ(، كفػي المثػاؿ السػادس: جػاء هذاى ) ( كخبرها )منخكره

( كقد نصب مفعكليف أصػمهما المبتػدأ كالخبػر، فػالمفعكؿ بػد األكؿ الػذم هػك فػي األصػؿ  الفعؿ )يظفُّ
هك )الجذكر( كالمفعكؿ بد الثاني كهػك )امتػداد( كهػك فػي األصػؿ خبػر المبتػدأ، لتكػكف الجممػة  المبتدأ

بعد حذؼ الفعؿ الناصب لمفعكليف مع فاعمد )الجذكري امتداده( جممػة اسػمية مكٌكنػة مػف مبتػدأ كخبػر، 
 ة يستوني أحدهما عف اآلخر.

كثرهػػػا قػػػد اسػػػتونت عػػػف ذكػػػر كةحػػػظ الباحػػػث أفَّ هػػػذ  األفعػػػاؿ الػػػكرادة فػػػي شػػػعر دحبػػػكر فػػػي أ
ؿ ليسػػدُّ بػػدةن منهػػا، كيػػرل ك المفعػػكليف المػػذيف همػػا فػػي األسػػاس )المبتػػدأ كالخبػػر(، ككقػػع المصػػدر المػػؤ 

 الباحث أفَّ لوة اإليجاز التي تتسـ بها لوة الشعر الحر هي السبب في ذلؾ.

 ـ الجمم  ذات الفحل المتحوي لمفحالةن لةس  صمهما المرتو   ا البري:ٕ
ؾ أفعػػاؿ تتجػػاكز رفػػع فاعمهػػا، لتنصػػب مفعػػكليف لػػيس أصػػمهما المبتػػدأ كالخبػػر، كهػػذا مػػا كهنالػػ

يشػػير إليػػد إمػػاـ النحػػاة سػػيبكيد بلكلػػد: "هػػذا بػػاب الفاعػػؿ الػػذم يتعػػٌدا  فعمػػد إلػػى مفعػػكليف، فػػإف شػػ ت 
ف شػػػ ت تعػػػدل إلػػػى الثػػػاني كمػػػا تعػػػدل إلػػػى األكؿ، كذلػػػؾ قكلػػػؾ:  اقتصػػػرت عمػػػى المفعػػػكؿ األكؿ، كا 

 .(ُ)دي اهلل زيدان درهما، ككسكت بشران الثياب الجياد(")أعطى عب

كمػف خػػالؿ نػػص )سػػيبكيد( السػػابؽ؛ فػػإف هنػػاؾ مػػا يعػػرؼ بػػالتالـز بػػيف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي هػػذ  
ت تامػة األجػزاء بمعنػى أنهػا ة سػالجممة؛ ألند بمجػرد حػذؼ هػذ  األفعػاؿ مػع فاعمهػا فػإف الجممػة، لي

ء الجممػػة العربيػػة، كهػػذا المعنػػى مػػا يشػػير إليػػد أبػػك المكػػاـر صػػؿ فػػي بنػػاتعطػػي معنػػى مفيػػدان كهػػك األ
بلكلػػػد: "جممػػػة متعػػػدم فعمهػػػا إلػػػى مفعػػػكليف لػػػيس أصػػػمهما المبتػػػدأ كالخبػػػر، نحػػػك: )أعطيػػػتي النػػػاس 

 .(ِ)أمالن(... كقد ة يككف أصمها المبتدأ كالخبر، أم ة يمكف تككيف جممة تامة منها"

يكػػكف لهػػا األصػػالة فػػي التلػػدـ عمػػى بعمػػها كهػػذا مػػا كيػػرل النحػػاة أف مفاعيػػؿ هػػذ  األفعػػاؿ قػػد 
يشير إليد أبك المكاـر بلكلد: "كيرل النحاة أٌف لبعض هذ  المفاعيؿ األصالة في التلدـ عمػى بعمػها 
( أك  اآلخر، كمرد هذ  األصالة إلى ككف المفعكؿ مبتدأ في األصؿ كاآلخػر خبػر كمػا فػي بػاب )ظػفَّ

 .(ّ)عكؿ معنى كذلؾ في باب أعطى"بككند فاعالن في المعنى كاآلخر مف

كػػػكف أف األفعػػػاؿ التػػػي تنصػػػب مفعػػػكليف أصػػػمهما فػػػي كيكافػػػؽ الباحػػػث اآلراء النحكيػػػة السػػػابلة، 
                                                                 

 .ّٕ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
: الجممة الفعمية، ص  (ِ)  .ُّٔأبك المكاـر
 .ُّٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
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المبتدأ كالخبر، أف يتلدـ فيهػا المبتػدأ الػذم هػك المفعػكؿ بػد األكؿ عمػى الخبػر الػذم هػك المفعػكؿ بػد 
س أصمهما المبتدأ كالخبر إذ يجكز تلػديـ مر مختمؼ مع األفعاؿ التي تنصب مفعكليف ليالثاني، كاأل

 هذ  المفاعيؿ عمى بعمها البعض أك حتى عمى عاممها في مثؿ قكلنا: )درهمان أعطيتؾ(.

كقػػػػد كردت جممػػػػة الفعػػػػؿ المتعػػػػدم لنصػػػػب مفعػػػػكليف لػػػػيس أصػػػػمهما المبتػػػػدأ كالخبػػػػر فػػػػي اثنػػػػيف 
 كخمسيف مكمعان في شعر أحمد دحبكر كمنها األمثمة اآلتية:

 .(ُ)الجريدة أخبارها كيعطي لكؿ سكةو قطارهامىٍف يمنح  -ُ

ناؾ يا جرحي عمرى اللبيمةبكه -ِ
(ِ). 

 .(ّ)أممؾ أف أعطي الهكاء سرم -ّ

 .(ْ)تعطيهـ لسانؾ سافران فيومومكف -ْ

 .(ٓ)كأنا لف أمنح اللبر حذاءن كاحدان  -ٓ

فيما مٌر مف أمثمة، كردت األفعاؿ المتعدية لنصب مفعكليف ليس أصمهما المبتػدأ كالخبػر كهػي: 
)يمنح، كهب، أعطى، تعطيهـ، أمنح( عمى التكالي، ففي المثاؿ األكؿ نصب الفعؿ )يمنح( المفعكؿ 
بد األكؿ )الجريدة( كنصب المفعػكؿ بػد الثػاني )أخبارهػا( ، كفػي المثػاؿ الثػاني نصػب الفعػؿ )كهػب( 

(، كفي المثاؿ الثالث، نالمفعكؿ بد األكؿ كهك )الكاؼ( كنصب المفعكؿ بد الثاني )عي  صب الفعؿ مرى
)أعطػػى( المفعػػكؿ األكؿ كهػػك )الهػػكاء(، كالمفعػػكؿ الثػػاني )سػػرل( ، كفػػي المثػػاؿ الرابػػع نصػػب الفعػػؿ 
)تعطػػػي( المفعػػػكؿ األكؿ كهػػػك )المػػػمير( )الهػػػاء(، كالمفعػػػكؿ الثػػػاني كهػػػك: )لسػػػانؾ(، كفػػػي المثػػػاؿ 

 حذاءن(.الخامس نصب الفعؿ )أمنح( مفعكليف كهما: )اللبر( مفعكؿ بد أكؿ كالمفعكؿ الثاني )

را هػـ النحكيػة الخاصػة، باألفعػاؿ التػي تنصػب مفعػكليف لػيس آكيتفؽ الباحث مػع أقػكاؿ النحػاة ك 
 تعطي معنى مفيدان.ة ية تامة، ك اسمف جممةن نها ة تكك  إأصمهما المبتدأ كالخبر، مف حيث 

 ثالثًا: األ حال التع تالصب ثالث  مفاعةل:
ة مفاعيػػؿ، كهػػي أفعػػاؿه محػػددة كمخصكصػػة فػػي بعػػض األفعػػاؿ فػػي الموػػة العربيػػة، تنصػػب ثالثػػ

                                                                 

 .ِْٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُٔٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِّْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ْٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
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، كهػك مػا يشػير إليػد صػاحب )الكتػاب( بلكلػد "هػذا بػاب الفاعػؿ: الػذم يتعػدا  فعمػد إلػػى العربيػة الموػة
ثالثة مفعكليف، كة يجكز أف تلتصر عمى مفعكؿ كاحد دكف الثالثة، ألف المفعكؿ ههنا كالفاعػؿ فػي 

أرل اهلل بشران زيدان أباؾ، كنبيت زيدان عمران أبا فالف، كأعمـ الباب الذم قبمد في المعنى، كذلؾ قكلؾ: )
اهلل زيدان عمران خيران منؾ(، كاعمـ أف هذ  األفعاؿ إذا انتهت إلى ما ذكرت لػؾ مػف المفعكليػة فمػـ يكػف 
ذلػؾ متعػػدم، تعػػٌدت إلػػى جميػػع مػػا يتعػػدل إليػػد الفعػػؿ الػػذم ة يتعػػدل الفاعػػؿ، كذلػػؾ قكلػػؾ: )أعطػػى 

 .(ُ)الماؿى إعطاءن جميالن(" عبدي اهلل زيدان 

ابف السراج: "اعمـ: أف المفعكؿ األكؿ في هذا الباب هك الذم كاف فاعالن في البػاب الػذم  كقاؿ
( فصار الفاعؿ مفعكةن، تلكؿ: )رأل زيدان بشران أخاؾ( فإذا نلمتها إلى  ( إلى )أفعؿى قبمد فنلمتد مف )فىعىؿى

( قمت أرل اهللي زيدان بشران أخاؾ ـى اهللي زيدان عمران أبا فالف(")أفعؿى (، ك)أعم
(ِ). 

ـى كأىرىل( كأصػمهما قبػكؿ دخػكؿ همػزة الفعػؿ  خالد األزهرمكهذا ما يشير إليد  بلكلد: "كهػي: )أٍعمىػ
نمػػػا اقتصػػػر عميهمػػػا كقكفػػػان مػػػع السػػػماع... كمػػػا مػػػمف  عميهمػػػا: )عمػػػـ كرأل( المتعػػػديات ةثنػػػيف، كا 

 .(ّ)نبي، كخبَّر( ك)أخبر، كحدَّث( بتشديد الداؿ"معناهما مف )نبَّي( بتشديد المكحدة، )كأ

كسػػػييتي الباحػػػث لمحػػػديث عػػػف جممػػػة الفعػػػؿ المتعػػػدم لنصػػػب ثالثػػػة مفاعيػػػؿ فػػػي شػػػعر أحمػػػد 
 دحبكر، كذلؾ حسب التكجيهات النحكية السابلة، كالتي يتفؽ معها الباحث.

 خمسػػػةكقػػػد كردت جممػػػة الفعػػػؿ المتعػػػدم إلػػػى ثالثػػػة مفاعيػػػؿ فػػػي شػػػعر )أحمػػػد دحبػػػكر(، فػػػي 
 مكامع هي:

 .(ْ)تخبرني األجراسي أف حزمةن مف الرؤكس أينعت -ُ

 .(ٓ)ساعتها، تخبرني األجراسي أف ساعتي جاءت -ِ

 .(ٔ)تخبرني األجراسي أفَّ أختي الحزينة تخرج مف حدادها -ّ

ٍف لـ ييعذب عمى الجمجمة -ْ عممتني مسافاتها أند لف يسير عمى الماء مى
(ٕ). 

                                                                 

 .ُْ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .ُٖٖابف السراج: األصكؿ في النحك، ص  (ِ)
: الجممة الفعمية، ص ّٖٔ: ُالتكميح،  بممكفالتصريح  (ّ)  .ُّٔ، كينظر: أبك المكاـر
 .ِِٕكر: األعماؿ الكاممة، ص دحب (ْ)
 .ِِٕالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ِِٕالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .َّٗالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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 .(ُ)فَّ األرضى كانت كرةن عمَّمنا األستاذ في مدرسة الهي ة أ -ٓ

فػػي األمثمػػة السػػابلة نصػػب الفعػػؿ )تخبرنػػي( ثالثػػة مفاعيػػؿ كهػػي )اليػػاء( المػػمير المتصػػؿ بػػد 
قكلد: )أف حزمةن مف الرؤكس أينعت( سد مسد المفعػكليف الثػاني  فيؿ ك مباشرة، ككذلؾ المصدر المؤ 

فعػػكؿ األكؿ كهػػك )اليػػاء( كالثالػػث، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الثػػاني: حيػػث نصػػب الفعػػؿ )تخبػػر( الم
المػمير المتصػؿ بالفعػؿ مباشػرةن، كالمصػدر المػؤكؿ مػف أٌف كمعمكليهػا سػدت مسػد المفعػكليف الثػاني 
كالثالػػث، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الثالػػث: حيػػث نصػػب الفعػػؿ )تخبػػر( المفعػػكؿ األكؿ كهػػك )اليػػاء( 

كمعمكليهػػا( مسػػدهما، كفػػي كنصػػب المفعػػكليف الثػػاني كالثالػػث كالػػذم سػػد المصػػدر المػػؤكؿ مػػف )أف 
المثػػاؿ الرابػػع: نصػػب الفعػػؿ )عمػػـ( المفعػػكؿ بػػد األكؿ كهػػك )اليػػاء( كسػػد المصػػدر المػػؤكؿ فػػي قكلػػد: 

، كفػي المثػاؿ ة( مسػد المفعػكليف الثػاني كالثالػث)أند لػي يسػير عمػى المػاء مػف لػـ يعػذب عمػى الجمجمػ
ثػػػة مفاعيػػػؿ، األكؿ: كهػػػك الخػػػامس: حيػػػث نصػػػب الفعػػػؿ )عمَّػػػـ(، بتشػػػديد عػػػيف الفعػػػؿ كتمػػػعيفد ثال

المػػمير )نػػاء المفعػػكليف(ف كالثػػاني كالثالػػث مػػف المفاعيػػؿ، فلػػد سػػٌد المصػػدر المػػؤكؿ محمهمػػا، كذلػػؾ 
قكلد: )أفَّ األرض كانت كرةن(، كتلدير الكالـ: )عمَّمنا األستاذي في مدرسػة الهي ػة األرض كػرةن(، حيػث 

كذلػؾ عنػد ف الثػاني كالثالػث عمػى حالهمػا، كةيتحكؿ المفعكؿ بد األكؿ إلى نا ب فاعؿ، كيبلػى المفعػ
 ينسجـ مع التكجيهات النحكية السابلة الذكر.بناء الفعؿ لممجهكؿ كهذا ما 

نابػػة المصػػدر المػػؤكؿ محػػؿ المفعػػكليف الثػػاني كالثالػػث، عنػػد الشػػاعر يتفػػؽ مػػع لوػػة الخطػػاب  كا 
 المعاصرة.

( الذم إذا ما لحلتػد همػزة كيرل الباحث أٌف الفعؿ )تخبر( السابؽ في األمثمة، كهك بمع ـى ًم نى )عى
التعدية لمثالػث )أفعػؿ(، أك تمػعيؼ عينػد )فٌعػؿ(، أك إذا اتصػؿ الفعػؿ بػالمفعكؿ بػد األكؿ )المػمير 

 المتصؿ( فنصب ثالثة مفاعيؿ.

 يارحًا: الدذف  ع الجمم  البرية  الفحمة  المثرت :
الفنػي كالشػعرم؛ ألف لوػة الشػعر  الحذؼي ظاهرةه طبيعيةه في الموة العربيػة، كخاصػةن فػي الجانػب

هي لوةه مكثفةه، يستخدـ فيها المبدع أعمى درجات التكثيػؼ الػدةلي كالموػكم، لػذلؾ لجػي الشػعراء إلػى 
هػػػذ  الظػػػاهرة أكثػػػر لصػػػكقان بالفمػػػاء الشػػػعرم، كتعمػػػؿ عمػػػى إثرا ػػػد  فنيػػػة الحػػػذؼ؛ ألنهػػػـ يػػػركف أفَّ 

ةنا د، كهذا ما  حميػدة بلكلػد: "كاألصػؿ فػي الكػالـ أف يػيتي  إليػد الػدكتكر/ محمػد صػالح أبػك أشاركا 
تامان بجميع عناصر  المككنة لد، كفي أبسط صكرة كأكمحها، كلكف المتكمـ أحيانان يطكم ذكر بعض 
عناصػػر  اعتمػػػادان عمػػػى حمػػػكرها فػػػي ذهػػػف المخاطػػػب، أك إمكانيػػػة استحمػػػارها، بنػػػاءن عمػػػى اللػػػرا ف 

                                                                 

 .ّٕٗالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
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 .(ُ)ؿ العبارة مكجزة في بنا ها قكية في دةلتها"الحالية أك الملالية التي تصاحب اللكؿ، مما يجع

كيػػػرل الباحػػػث أفَّ الحػػػذؼ فػػػي العناصػػػر الموكيػػػة، المككنػػػة لمتركيػػػب العربػػػي، جػػػزءه مػػػف ظػػػاهرة 
اإليجاز الموكم، الذم تتصؼ بد لوة الشعر خاصةن، ككنهػا رسػالة مػكجزة، كلكنهػا تحمػؿ فػي طياتهػا 

يماءاتهػا المختمفػة،  الكثير مف الطاقات الدةلية كالمعنكيػة التػي كقػد سػبؽ أف أشػار تشػع بإيحاءاتهػا كا 
الػػدكتكر/ محمػػد أبػػك مكسػػى بلكلػػد: "فالعبػػارة المػػكجزة: تعتمػػد عمػػى ذكػػاء اللػػارئ كالسػػامع،  إلػػى هػػذا

كتعكؿ عمى إثارة حسد كبعث خيالد، كتنشػيط نفسػد، حتػى يفهػـ باللرينػة كيػدرؾ بالممحػة كيفطػف إلػى 
 .(ِ)عبير"معاني األلفاظ التي طكاها الت

ذا مػػا عػػدنا إلػػى مصػػادر التػػراث البالةػػي العربػػي اللػػديـ؛ فإنػػد ة منػػاص مػػف  عمػػى  اةطػػالعكا 
ظػػػاهرة الحػػػذؼ عنػػػد عبػػػد اللػػػاهرة الجرجػػػاني الػػػذم يلػػػكؿ: "هػػػك بػػػابه دقيػػػؽ المسػػػمؾ، لطيػػػؼ الميخػػػذ، 

ػػمت عػػف اإلفػػا دة، عجيػب األمػػر، شػػبيد بالس ػحر، فإنػػؾ تػػرل بػػد تػرؾ الػػذكر، أفصػػح مػػف الػذكر، كالصَّ
َـّ ما تككف بيانان إذا لـ تيبف"جأزيد لففادة، كت  .(ّ)دؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ، كأت

كسيتناكؿ الباحث ظػاهرة الحػذؼ فػي الجممػة الخبريػة الفعميػة المثبتػة مػف نػكاحي: حػذؼ الفعػؿ، 
 .ذؼ مف الناحية النحكية كالبالةيةكحذؼ المفعكؿ مع مراعاة أصكؿ الح

  ـ دذف الفحل:
ؼ الفعؿ كهك عنصره أساسي مف عناصر التركيب الموكم العربي، كذلؾ إذا ما تػكافرت قد يحذ

 في السياؽ أك البناء، أك التركيػب، إشػارات كقػرا ف تػدؿ عمػى الحػذؼ، كهػذا مػا يشػير إليػد )السػكاكي
( بلكلػػد: "فهػػي أف تونػػػي قػػرا ف األحػػكاؿ عػػف ذكػػػر ، كيكػػكف المطمػػكب هػػك اةختصػػػار، أك هػػػِٔٔت

نػي...( أك عمػى تػرؾ تعماؿ الكارد عمػى تركػد، كمػا إذا أردت بلػكلهـ: )لػك ذات سػكارو لطماتباع اةست
 .(ْ)نظا ر  كما إذا قمت: )إف زيدان جاء، كلك عمرك ذهب( كتمؾ اللرا ف كثيرة"

كهنالػػػؾ عمػػػؿه كأسػػػبابه تجعػػػؿ مػػػف حػػػذؼ الفعػػػؿ أمػػػران ة حيػػػدةى عنػػػد كهػػػذا مػػػا يشػػػير إليػػػد أيمػػػان 
مػية لتػرؾ المسػند فهػي: متػى كػاف ذكػر المسػند إليػد بحػاؿ يعػرؼ تحالػة الملبلكلػد: "كأمػا ال السكاكي

كأمػػا قصػػد  ؿ، كلػػكلهـ: )مػػربي زيػػدان قا مػػان(مػػف المسػػند، كتعمػػؽ بتركػػد ةػػرض، أمػػا اتبػػاع اةسػػتعما

                                                                 

 .َُٓأبك حميدة: البالةة كاألسمكبية عند السكاكي، ص  (ُ)
 .ُُُـ، ص َُٖٗ، ِطاللاهرة،  بة،همكتبة ك  خصا ص التركيب، دراسة تحميمية لمسا ؿ عمـ المعاني، د. محمد أبك مكسى، (ِ)
 .ُْٔالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ّ)
، مػػبطديكسػػؼ بػػف أبػػي بكػػر( يعلػػكب كأبػػ)السػػكاكي،  (ْ) كعمػػؽ عميػػد: نعػػيـ زرزكر، دار الكتػػب العمميػػة،  ككتػػب هكامشػػد : مفتػػاح العمػػـك

 .ِِٓػ ِِْ، ص  ـُٕٖٗ، ِبيركت، لبناف، ط



 

- ٕٖ - 

ف العبػػث، كمػػا إذا قمػػت: )خرجػػت فػػإذا زيػػد...( كأمػػا مػػيؽ الملػػاـ مػػع قصػػد عػػاةختصػػار كاةحتػػراز 
 دمػػػا تخييػػؿ أف العلػػؿ عنػػد التػػػرؾ هػػك معرفػػة، كأٌف المفػػظ عنػػػأالعبػػث... ك  فعػػاةختصػػار كاةحتػػراز 

 .(ُ)الذكر هك معرفة مف حيث الظاهر"

كاللكؿ السابؽ لمسػكاكي يؤكػد  الػدكتكر محمػد صػالح أبػك حميػدة فػي كتابػد البالةػة كاألسػمكبية 
 بث كذلؾ:بلكلد: "يحذؼ الفعؿ مف الكالـ بورض تحليؽ اإليجاز في اللكؿ كاةحتراز مف الع

أػػ إذا كقػع فػػي جػكاب اسػػتفهاـ حليلػي. ب ػ إذا كقػع فػػي جػكاب اسػػتفهاـ ملػدَّر، كهػػذا النػكع مػػف 
 .(ِ)"الحذؼ يرفع مف شيف الكالـ كيسمك بشعريتد

كيتفػػؽ الباحػػث مػػع التكجيهػػات البالةيػػة السػػابلة لظػػاهرة الحػػذؼ، كيػػرل أف الحػػذؼ فػػي العمػػؿ 
مػػا اةحتػػ مػػا أف يتػػرؾ المجػػاؿ لملػػارئ الػػنهـ أف الفنػػي يكػػكف: إمػػا لمػػيؽ الكػػالـ، كا  راز مػػف العبػػث، كا 

، كةسػػػيما أف يعػػرؼ العناصػػر المحذكفػػة مػػف اللػػكؿ بعلمػػد كفلػػان لالعتبػػارات الخاصػػة بعمميػػة الحػػذؼ
 .المجاؿ مجاؿ لنص شعرم

يعمػػؿ عمػى إثػػارة اللػػارئ كتشػػكيلد  إنَّمػػاكيػرل الباحػػث أيمػػان أٌف حػذؼ بعػػض العناصػػر الموكيػة، 
عمػػػاؿ علمػػػد كف صػػػر المحذكفػػػة بنػػػاءن عمػػػى اللػػػرا ف كهػػػذ  هػػػي الدةلػػػة اكػػػر  مػػػف أجػػػؿ اسػػػتنباط العنكا 

 المطمكبة مف عممية حذؼ بعض عناصر عممية التكاصؿ الفني.

كقد كردت حالة حذؼ الفعؿ في شعر )أحمػد دحبػكر( فػي سػتةو كعشػريف مكمػعان، كهػذ  بعػض 
 الذكر كهي:النماذج التي كرد فيها حذؼ الفعؿ لمدكاعي البالةية السابلة 

كَّرت -ُ  كمف أيف لي أف أدرم بيٌف الصخكر حي

 كأف السيكؼ نيسلت

 .(ّ)كأف المناجؿ أيدرجت في متاحؼ الدرجة الثانية

 تخبرني األجراسي أٌف حزمةن مف الرؤكس أينعت -ِ

 كأف فينا قاطفان ييتي عمى هي ة شعب

 .(ُ)ادر الصميبوكأفَّ سيدان ي

                                                                 

 .َِٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُُٗ، ُُٖأبك حميدة: البالةة كاألسمكبية، ص  (ِ)
 .ِِٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
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 أدرم أٌف هذا الشجر اليابس منخكره  -ّ

 .(ِ)الفارس الحارس مخمكر كأفَّ 

 .(ّ)يعمـ الجفر أف اللمب صحراء، أٌف المدل حية، أفَّ الصدل خا ف -ْ

 ؟(ْ)جياعه نحف؟ ماذا يخسر الفلراء؟ إعاشتهـ؟ مخيىمهـ -ٓ

فػي األمثمػػة المختػػارة السػػابلة، حػػذفت أفعالهػػا لدةلػة السػػياؽ عميهػػا، كلالحتػػراز مػػف العبػػث، ففػػي 
صػػػػب لمفعػػػػكليف أصػػػػمهما المبتػػػػدأ اكهػػػػك ههنػػػػا بمعنػػػػى )أعمػػػػـ( الن المثػػػػاؿ األكؿ، جػػػػاء الفعػػػػؿ )أدرم(

كالخبػػر، كقػػد نصػػب مفعػػكليف عػػف طريػػؽ سػػداد المصػػدر المػػؤكؿ مكانهمػػا كهػػك قكلػػد: )بػػيف الصػػخكر 
ٌكرت(، ثـ حذؼ الفعؿ فيما بعد في قكلد: )كأٌف السػيكؼ نيًسػلت( كقكلػد: )كأفَّ المناجػؿ أدرجػت فػي  حي

الكػػالـ:  )كأدرم أفَّ السػػيكؼ نيسػػًلت(، )كأدرم أفَّ المناجػػؿ أدرجػػت  ، كتلػػديرمتػػاحؼ الدرجػػة الثانيػػة(
 في متاحؼ الدرجة الثانية(.

حيػث الفعػؿ )أخبػر( قػد ، حزمػة مػف الػرؤكس أينعػت(أفَّ  المثاؿ الثاني: )تخبرني األجػراسي  كفي
 ، كسػػد المصػػدر المػػؤكؿ مػػف أف كمعمكليهػػا محمهمػػا كهػػك قكلػػد: )أفَّ حزمػػة مػػفثالثػػة مفاعيػػؿنصػػب 

الػػػرؤكس أينعػػػت( ثػػػـ حػػػذؼ الفعػػػؿ كالمفعػػػكؿ بػػػد األكؿ فػػػي قكلػػػد: )كأٌف فينػػػا قاطفػػػان يػػػيتي عمػػػى هي ػػػة 
شعب( كقكلد: )كأفَّ سيدان يوادر الصميب( كتلدير الكالـ )كتخبرني أفَّ قاطفان ييتي عمى هي ػة شػعب( 

( كهػػك بمعنػػى كقكلػػد: )كتخبرنػػي أفَّ سػػيدان يوػػادر الصػػميب(، كفػػي المثػػاؿ الثالػػث: جػػاء الفعػػؿ )أدرم
الفعػؿ  )أعمـ( كما أسمفنا، كقد نصب عف طريؽ المصدر المؤكؿ مفعكليف، كلكند فيما بعػد قػد حػذؼ

في قكلد: )كأف الفارس الحارس مخمػكر(، كتلػدير الكػالـ )كأدرم أف الفػارس الحػارس مخمػكر(، كفػي 
ليف أصػػمهما المثػػاؿ الرابػػع: جػػاء الفعػػؿ )يعمػػـ( كقػػد نصػػب أيمػػان عػػف طريػػؽ المصػػدر المػػؤكؿ مفعػػك 

المبتػػػدأ كالخبػػػر، كلكنػػػد فيمػػػا بعػػػد قػػػد حػػػذؼ الفعػػػؿ فػػػي قكلػػػد: )أفَّ المػػػدل حيػػػة، كأٌف الصػػػدل خػػػا ف( 
كتلدير الكالـ: )كيعمـ أفَّ المدل حية(، ك)يعمـ أفَّ الصدل خػا ف( كفػي المثػاؿ الخػامس: جػاء الفعػؿ 

كهػك )مػاذا( المتلػدـ كجكبػان )يخسر( في قكلد: جياعه نحف؟ ماذا يخسري الفلراء؟ كقػد نصػب مفعػكةن بػد 
عمى فعمد كفاعمد معان، كذلؾ ألند مػف األسػماء التػي لهػا حػؽ الصػدارة فػي الكػالـ، كلكنػد حذفػد فيمػا 

 بعد في قكلد: )إعاشتهـ، مخيمهـ؟( كتلدير الكالـ يخسركف إعاشتهـ، يخسركف مخيمهـ(.
                                                                 

 .ِِٕالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .َِْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِْْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ََِالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
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هػػك: )الفعػػؿ( كذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ التمثيػػؿ، حػػذؼ المسػػند ك  اكيتمػػح ممػػا سػػبؽ مػػف أمثمػػة أكردناهػػ
لدةلة السياقات السابلة عميد، كلفحتراز مف العبث، كلكجػكد اللػرا ف الحاليػة كالملاليػة كالعلميػة الدالػة 

 عمى حذؼ الفعؿ.
كالدةلػػػة المسػػػتفادة مػػػف عمميػػػة حػػػذؼ الميسػػػند: )الفعػػػؿ( كهػػػك مػػػيؽ الملػػػاـ بػػػد، كاةحتػػػراز مػػػف 

عطػػػاء اللػػػار  ئ الفرصػػػة إلعمػػػاؿ علمػػػد فػػػي معرفػػػة )الفعػػػؿ( العبػػػث، كتحليػػػؽ اإليجػػػاز فػػػي اللػػػكؿ، كا 
عماؿ ذهند.  المحذكؼ، كهذا يؤدم إلى تشكيلد كا 

 ب ـ دذف المفحال ره:
فػي الركعػة كالجمػاؿ، يلػكؿ عبػد  بالةيػةه ةايػة كفػي حذفػد أسػرار، كقد ييحذؼ المفعكؿ بد أيمػان 

فػػي الحػػاؿ مكمػػعد، كحػػذؼ فمػػا مػػف اسػػـ أك فعػػؿ تجػػد  قػػد حػػذؼ ثػػـ أصػػيب بػػد " اللػػاهر الجرجػػاني:
ينبوػي أف يحػػذؼ فيهػا، إة كأنػػت تجػد حذفػػد هنػاؾ أحسػػف مػف ذكػػر ، كتػرل إمػػمار  فػي الػػنفس أكلػػى 

ـه مػػف خمػػك الفعػػؿ ، كهػػك أف ة يكػػكف لػػد مفعػػكؿ يمكػػف عػػف المفعػكؿ كآنػس مػػف النُّطػػؽ بػػد... فهػػذا قسػ
 : ـه ثػػافو مػػف المفػػظ معمػػكـ إة أٌنػػد ييحػػذؼ  قصػػد  أف يكػػكف لػػد مفعػػكؿ ملصػػكد هػػكك الػػنصُّ عميػػد، كقسػػ

 .(ُ)لدليؿ الحاؿ عميد، كينلسـ إلى جمٌي ة صنعة فيد، كخفي تدخمد الصنعة"
بلكلػػد: "كأمػػا الحالػػة الملتمػػية لتػػرؾ مفعكلػػد كيػػذهب هػػذا المػػذهب السػػكاكي فػػي مفتػػاح العمػػـك 

فهك: اللصد إلى التعميـ كاةمتناع عمى أف يلصر  عمى السامع دكف ةير  مع اةختصػار، كأنػد أحػد 
حر الكالـ، حيث يتكصؿ بتلميؿ الكػالـ إلػى تكثيػر المعنػى كلػكلهـ: فػي بػاب المبالوػة: فػالف أنكاع س

 .(ِ)يعطي كيمنع، كيصؿ كيلطع، كيبني كيهدـ"
كيػػرل الػػدكتكر/ محمػػد صػػالح زكػػي أبػػك حميػػدة، فػػي كتابػػد: )البالةػػة كاألسػػمكبية( فيمػػا يخػػص 

 جاهػان معاكسػان، بحيػث ة تػؤدم إلػىات حذؼ المفعكؿ بػد فػي قكلػد: "كقػد تيخػذ شػعرية حػذؼ المفعػكؿ
نما تلكـ بحركة مكمػعية تتكقػؼ الدةلػة فيهػا عنػد نلطػة معينػة، كهػي  تكثير المعنى كتكسيع مدا ، كا 

حسػػػب دكف أف تتعػػػدا ؛ كمػػػف ثػػػـ تتركػػػز همػػػة المتملػػػي فػػػي تمػػػؾ النلطػػػة، فسػػػناد الفعػػػؿ إلػػػى الفاعػػػؿ إ
 .(ّ)كتنصرؼ عف ةيرها"

بؽ لفنية حذؼ المفعكؿ بد هك: )تنزيؿ الفعؿ المتعدم منزلة كالكامح مف التكجيد البالةي السا
، األمػػػر الػػػذم يعمػػػؿ عمػػػى تكثيػػػؼ حمػػػكر المعنػػػى فػػػي ذهػػػف اللػػػارئ، كتكثيػػػؼ عمميػػػة  الفعػػػؿ الػػػالـز

 الحمكر الدةلي عند .
                                                                 

 .ُٓٓ ،ُّٓ ،ُِٓ الجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص (ُ)
 .ِِٖ، ص السكاكي: مفتاح العمـك (ِ)
 .ُُِأبك حميدة: البالةة كاألسمكبية، ص  (ّ)
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بلكلػػد: "أة تػػرل أنػػؾ إذا قمػػت: )هػػك يعطػػي الػػدنانير( كػػاف  قػػديمان  إليػػد الجرجػػاني أشػػاركهػػذا مػػا 
قصػػدت أف تعمػػـ السػامع أٌف الػػدنانير تػدخؿ فػػي عطا ػػد، أك أنػد يعطيهػػا خصكصػػان  أنػؾ عمػػى المعنػى

عطػاء، ة اإلعطػاء فػي نفسػد، كلػـ دكف ةيرها، ككاف ةرمؾ عمى الجممػة بيػاف جػنس مػا تناكلػد اإل
ى أف يككف مند إعطاء بكجد مف الكجك ، بؿ مع مػف أثبػت لػد إعطػاء إة أٌنػد فى نى  يكف كالمؾ مع مىفٍ 

 .(ُ)ء الدنانير"لـ يثبت إعطا

كممػػػا ة شػػػؾ فيػػػد أٌف لفنيػػػة حػػػذؼ العناصػػػر الموكيػػػة فػػػي التركيػػػب العربػػػي قيمػػػة كفا ػػػدة كسػػػحر 
يسمب العلػؿ كاللمػب معػان بركعػة أسػمكبد كجمػاؿ بنا ػد كهػذا مػا يكمػحد أيمػان عبػد اللػاهر الجرجػاني 

فػي تفخػيـ أمػر ، في قكلد: "كة يعدك الػذم يلػع فػي أكؿ الخػاطر، أٌف الػذم قمػت فػي شػيف )الحػذؼ( ك 
 .(ِ)كالتنكيد بذكر ، كأفَّ ميخذ  يشبد السحر، كيبهر الفكر، كالذم قمت"

كسنيتي اآلف لبياف هذ  التكجيهػات السػابلة مػف خػالؿ أمثمػة مػف كاقػع شػعر أحمػد دحبػكر عمػى 
 مركرة تناةمها مع التكجيهات السابلة.

كمعان، كهذ  بعض األمثمة ف مفي شعر أحمد دحبكر في كاحد كستي بد كقد كرد حذؼ المفعكؿ
 منها:

 .(ّ)تسيلني عجكزه عف مويب الشمس، أىخبرها كأهمس بالشركؽ -ُ

 ؟(ْ)هؿ حدكد األرض ببيت في مخيـ؟ أك ة تعمـ -ِ

لػك أتينػا بػػيرضو مػف النػػار محمكلػة فػكؽ سػػرجو مػف النػػار، ثػـ سػكبنا عمػػى رأسػها خػػكذة مػف ريػػاحو  -ّ
؟ لك أمفنا إلى الحرب أف الحريؽ  ؟(ٓ)طريؽ، كأٌف المسافر نحف فماذا تظفُّ  كثم  فماذا تظفَّ

ـي أفَّ هذا الككفى بارؾ مف يرٌد الكيد؟ -ْ  أتعم

- ... (ٔ) عممتي
 

فيمػػا سػػلنا  مػػف أمثمػػة تخػػص حػػذؼ المفعػػكؿ بػػد، حيػػث جػػاء الفعػػؿ )أيخبرهػػا( كهػػك فعػػؿه ينصػػب 
)الهػػاء(  مفعػػكليف أصػػمهما المبتػػدأ كالخبػػر، كفػػي المثػػاؿ األكؿ نصػػب الفعػػؿ المفعػػكؿ بػػد، كهػػك المػػمير

                                                                 

 .ُٓٓالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ُ)
 .ُُٕالمصدر السابؽ،  (ِ)
 .ِْٔدحبكر: األعماؿ الكاممة،  (ّ)
 .ْْٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َُِالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
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كلكنػػد حػػذؼ المفعػػكؿ بػػد الثػػاني، كذلػػؾ لدةلػػة السػػياؽ عميػػد كهػػك )المويػػب(، كتلػػدير الكػػالـ )ألخبرهػػا 
) . كفي المثاؿ الثاني: حذؼ الشاعر مفعكلي )تعمـ( الناصبة لمفعكليف أصمهما المبتػدأ كالخبػر، المويبى

لكجػػكد اللػػرا ف المفظيػػة كالحاليػػة كتلػدير الكػػالـ: )أكة تعمػػـ حػػدكد األرض ببيػػتو فػػي مخػػيـ( كالحػػذؼ هنػػا 
( مػرتيف،  في السياؽ، كأف في ذكرها في السياؽ عبثان، كفي المثاؿ الثالث: حذؼ الشاعر مفعكلي )ظػفَّ
 ) كذلؾ لدةلة السياؽ عميها كلالحتراز مف العبث، كفػي ا لمثػاؿ الرابػع: حػذؼ الشػاعر مفعػكلي )عممػتي

ر، كذلؾ ألند قد ذكرهما بكاسطة المصدر المػؤكؿ فػي أيمان كهي تنصب مفعكلي أصمهما المبتدأ كالخب
ـي أٌف هػػذا الكػػكف بػػػارؾ مػػف يػػرٌد الكيػػػد؟(، ككينػػد أراد أف يلػػكؿ: )عممػػػتي أفَّ  السػػطر السػػابؽ كهػػك: )أتعمػػػ

؛ ألند لك ذكرها ألحدث عبثػان فػي ها كاف بسبب دةلة السياؽ عميهاالككفى بارؾ مف يرٌد الكيد؟ فمما حذف
أف التركيػز عمػى الرسػالة الموكيػة ذاتهػا، بحيػث تصػبح ك إلػى انصػراؼ الليػٌراء عنػد "لوة شعر ، كأدل هذا 

 .(ُ)الموة ةاية في ذاتها، كليس مجرد كسيمة اتصاؿ لنلؿ فكرة ما أك انفعاؿ ما"

لمعناصػػر الموكيػػة كخاصػػة فػػي الػػنص الشػػعرم ذات دكر فػػي تكثيػػؼ  ة الحػػذؼكانػػت فني ػػكلٌمػػا 
ة فيمػػا يتعمػػؽ بحػػذؼ متعملػػات الفعػػؿ كبالتحديػػد )المفعػػكؿ بػػد( فمػػاء الػػنص، كخاصػػ كاتسػػاعالدةلػػة 

كدكرها في إةناء الدةةت الحا مة فػي  اتمحت دكاعي كأسباب الحذؼ التي تحدثنا عنها فيما سبؽ
 فماء النص، كهذا ما يرا  الباحث متكافلان مع التكجيهات البالةية السابلة.

 

                                                                 

 .ْٖص  أبك حميدة: البالةة كاألسمكبية، (ُ)
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 ملثيي نهمجهىلاجلمهح انرعهيح راخ انرعم ا: املثحج انخاني
 تمهةو:

الفاعػػؿ هػػك الػػركف الثػػاني مػػف أركػػاف الجممػػة الفعميػػة، كهػػك عمػػدةه كمػػا أسػػمفنا فػػي الحػػديث عنػػد، 
لذلؾ ة يجكز تلدمد عمى عاممد؛ ألند صاحب رتبة محفكظة، كعمى الػرةـ مػف ذلػؾ فػإف الفاعػؿ قػد 

، كهذا ما تحػدث عنػد صػاحب )أسػرار العربيػة( بلكلػد: ـى لػـ  ييحذؼ لدكاعي كأةراضو "إف قػاؿ قا ػؿ: ًلػ
َـّ الفاعػػؿ؟ قيػػؿ: ألفَّ  الوايػػة قػػد تكػػكف بػػذكر المفعػػكؿ كمػػا تكػػكف بػػذكر الفاعػػؿ، كقػػد يكػػكف لمجهػػؿ  يسػػ

 .(ُ)بالفاعؿ، كقد يككف لفيجاز كاةختصار أك إلى ةير ذلؾ"

كالمفعكؿ كللد أشار إماـ النحاة )سيبكيد( في تكجيهاتد النحكية الخاصة بهذا المكمكع إلى ذلؾ بلكلد: "
الػػذم لػـػ يتعػػدَّ إليػػد فعػػؿ فاعػػؿ، كلػـػ يتعػػدَّ  فعمػػد إلػػى مفعػػكؿ )آخػػر( كالفاعػػؿ كالمفعػػكؿ فػػي هػػذا سػػكاء، يرتفػػع 
المفعكؿ كما يرتفع الفاعؿ، ألنؾ لـ تيشوؿ الفعؿ بوير ، كفرةتد لد، كما فعمت ذلؾ بالفاعؿ... كالمفعكؿ الذم 

(": لـ يتعدَّ  فعمد كلـ يتعدَّ إليد فعؿ فاعؿ فلكلؾ  .ِ())ميًربى زيده( )ييٍمرىبي عمركه

إليػػػد )ابػػػف عليػػػؿ( بلكلػػػد: "يحػػػذؼ  أشػػػاركالنا ػػػب عػػػف الفاعػػػؿ مرفػػػكع كالفاعػػػؿ تمامػػػان، كهػػػذا مػػػا 
الفاعؿ كييلاـ المفعكؿ بد ملامد، فيعطى ما كاف لمفاعؿ مف لزكـ الرفع، ككجكب التيخير عػف رافعػد، 

راض التػي تػدعك المػتكمـ إلػى حػذؼ الفاعػؿ كثيػرة كاألةػ: "ابػف عليػؿ. كيلكؿ (ّ) كعدـ جكاز حذفد...
يمػػػا لفظيػػػان أك معنكيػػػان، ف شػػػي ان  ة تخمػػػك مػػػف أف سػػػببها إمػػػا أف يكػػػكف –عمػػػى كثرتهػػػا  –كلكنهػػػا جػػػدان 

األسػػػػباب المفظيػػػػة فكثيػػػػرة: منهػػػػا اللصػػػػد إلػػػػى اإليجػػػػاز، كمنهػػػػا المحافظػػػػة عمػػػػى السػػػػجع فػػػػي الكػػػػالـ 
منهػػػا: كػػػكف الفاعػػػؿ معمكمػػػان لممخاطػػػب... كمنهػػػا ككنػػػد المنثػػػكر... كأمػػػا األسػػػباب المعنكيػػػة فكثيػػػرة: 

كمنهػا رةبػػة المػػتكمـ فػي إظهػػار تعظيمػػد  ...مجهػكةن... كمنهػػا رةبػة المػػتكمـ فػػي اإلبهػاـ عمػػى السػػامع
 .(ْ)كمنها رةبة المتكمـ في إظهار تحلير الفاعؿ بصكف لساند عف أف يجرم بذكر " ...لفاعؿبا

ابلة، كالتػػػي تػػرل أف الفاعػػػؿ ييحػػػذؼ مػػف الجممػػػة الفعميػػػة كيتفػػؽ الباحػػػث مػػػع اآلراء النحكيػػة السػػػ
يجػػازان فػػي الكػػالـ، كذلػػؾ ألسػػباب لفظيػػة كأسػػباب معنكيػػة؛ كألف مركػػز اةهتمػػاـ ة يكػػكف  اختصػػاران كا 

 باةسـ الذم ناب منابد. إنَّماعؿ المحذكؼ، ابالف

يد صاحب أسرار كعند بناء الفعؿ لممجهكؿ، هنالؾ تويرات تصيب بنية الفعؿ، كهذا ما أشار إل
                                                                 

 .ٔٔػ  ٓٔاألنبارم: أسرار العربية، ص  (ُ)
 .ّْػ  ّّ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ِ)
 .ُُِػ  ُُُ: ِابف عليؿ: شرح ابف عليؿ،  (ّ)
 .)الهامش( ُُِ: ِ، السابؽ (ْ)
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ـى كجب تويير الفعؿ إذا بيني لممفعكؿ؟ قيؿ: ألف المفعكؿ يصػح أف يكػكف  العربية بلكلد: "فإف قيؿ: فىًم
هك الفاعؿ، فمك لـ ييوير الفعؿ، لـ يعمـ هؿ هك الفاعؿ بالحليلة، أما قا ـه ملامد"
(ُ). 

المفعكؿ بد في المعنى الذم هك  ؿكالكامح مف خالؿ حديث )األنبارم( السابؽ أفَّ نا ب الفاع
كالفاعػػػؿ مػػػف حيػػػث اإلعػػػراب ينبوػػػي أف يميػػػز فػػػي مػػػبطد حتػػػى ة يمتػػػبس األمػػػر عمػػػى السػػػامع بػػػيف 
الفاعميػػة كالمفعكليػػة، كهػػذا مػػا يشػػير إليػػد أيمػػان األنبػػارم بلكلػػد: "فػػإف قيػػؿ: فمػػـ مػػمكا األكؿ ككسػػر 

ًربى زيػده( قيػؿ:  المحػذكؼ الػذم هػك الفاعػؿ إذا األكؿ ليكػكف دةلػة عمػى  امػمك  إنَّمػاالثاني نحك: )مي
نما كسركا الثاني ألنهـ لٌمػا حػذفكا الفاعػؿ الػذم ة يجػكز حذفػد أرادكا أف يصػير  كاف مف عالماتد، كا 

 .(ِ)نحك  عمى بناء ة يشركد فيد شيءه مف األبنية فبنك  عمى هذ  الصيوة"

مػـ أكؿ الفعػؿ الػذم كهذا الحديث كالتكجيد النحكم السابؽ لألنبارم يؤكد  ابػف عليػؿ بلكلػد: "يى 
ف ماميان أك ممارعان كيكسر ما قبؿ آخر المامي، كييفتح ما قبػؿ الـ يسَـّ فاعمد مطملان أم: سكاءه ك

َـّ أكلػػػد كثانيػػػتػػػحػػػان بتآخػػػر الممػػػارع... إذا كػػػاف الفعػػػؿ المبنػػػي لممفعػػػكؿ مفت ػػػ ذلػػػؾ ك  داء المطاكعػػػة مي
(في : كلكلؾ (، ك)تىكىسَّر: تيكىس  )تىدىٍحرج: تيدىٍحرجى ("رى : تيويكًفؿى  .(ّ)، كفي )تىوىافىؿى

كقػػػػد اختمفػػػػت آراء النحػػػػكييف فيمػػػػا ينػػػػكب عػػػػف الفاعػػػػؿ عنػػػػد حذفػػػػد، كهػػػػذا اةخػػػػتالؼ دار بػػػػيف 
أند إذا  –إة األخفش  –البصرييف كالككفييف، كهذا ما يشير إليد ابف عليؿ بلكلد: "مذهب البصرييف 

َـّ فاعمػػد: مفعػػكؿ بػػد، ك  يف عػػت –مصػػدر ، كظػػرؼ، كجػػار كمجػػركر كجػػد بعػػد الفعػػؿ المبنػػي لمػػا لػػـ ييسػػ
ػًربن زيػده مػربان شػديدان يػكـى الجمعػة أمػاـ األميػر فػي دار (  إقامة المفعكؿ بػد ملػاـ الفاعػؿ؛ فتلػكؿ: )مي

 .(ْ)مؤكؿ" كأكة يجكز إقامة ةير   ملامدإ مع كجكد ، كما كرد مف ذلؾ شاذه 

يف أنَّػػد يجػػكز إقامػػة ةيػػر  كهػػك يجػػكز إقامػػة ةيػػر ملامػػد "كمػػذهبي الكػػكفيفإنػػد لكػػكفييف ا أمػػا عنػػد
ًربى مربه شديده زيدان("  .(ٓ)مكجكد: تلدَّـ أك تيخر فتلكؿ: )مي

كذلؾ بلكلد: "كأجػاز أبػك الحسػف صاحب )الخصا ص( تكجيد الككفييف النحكم كيؤيد ابف جني 
تػؿي يػكـى الجمعػةى الػذم تعػرؼ إلػى محمػد دينػاران(، ك)قيتًػؿى الل ًربى المربي الشديدي زيدان( ك)ديًفعى الدفعي )مي 

ف لـ يرد بد اةستعماؿ"مف أخاؾ( كنحك هذ    .(ٔ)المسا ؿ، ثـ قاؿ: هك جا زه في اللياس، كا 
                                                                 

 .ٕٔاألنبارم: أسرار العربية، ص  (ُ)
 .ٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُُْػ ُُّ: ِينظر: ابف عليؿ: شرح ابف عليؿ،  (ّ)
 .ُُِ: ِالمصدر السابؽ،  (ْ)
 .ُُِ: ِالمصدر السابؽ،  (ٓ)
 .ّٖٗ: ُينظر: ابف جني: الخصا ص،  (ٔ)
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كيػػرل صػػاحب )أسػػرار العربيػػة( بخصػػكص مػػا ينػػكب عػػف الفاعػػؿ عنػػد حذفػػد بالتكجيػػد النحػػكم 
في ذلؾ، اآلتي: "فإف قيؿ: فالمصدر ة يتممف حرؼ الجر، فهؿ ينلؿ أكةن؟ قيؿ: اختمؼ النحكيكف 
أٌنػػدي يينلػػؿ فػػذهب بعمػػهـ إلػػى أٌنػػد ة يينلػػؿ ألنػػد لػػيس بينػػد كبػػيف الفعػػؿ كاسػػطة، كذهػػب آخػػركف إلػػى 

كاستدلكا عمػى ذلػؾ مػف كجهػيف: أحػدهما أفَّ الفعػؿى ةبػدَّ لػد مػف الفاعػؿ، كالمصػدر لػك لػـ ييػذكر لكػاف 
 .(ُ)الفعؿ داةن عميد بصيوةن، فصار كجكد  كعدمد سكاء"

ة فػي أيهمػا يلػـك ملػاـ الظرؼ كالمصدر كالجػار كالمجػركر، فلػد اختمػؼ النحػكفي حاؿ اجتماع ا
الفاعؿ، كصاحب )أسرار العربية( يفمؿ أف ينكب عند اةسػـ المجػركر كذلػؾ بلكلػد "فػإف قيػؿ: فػإف 
اجتمػع ظػرؼ الزمػاف، ظػػرؼ المكػاف، كالمصػدر، كالجػػار كالمجػركر، فييهمػا ييلػػاـ ملػاـ الفاعػؿ؟ قيػػؿ: 

بعمػػػهـ أف األحسػػػف أف يلػػػيـ اةسػػػـ هػػػا، أيهػػػا شػػػ ت أقمػػػت ملػػػاـ الفاعػػػؿ، كزعػػػـ أنػػػت مخيػػػره فيهػػػا كم
 .(ِ)المجركر ملاـ الفاعؿ؛ ألند لك لـ يكف حرؼ الجر لـ تلـ ملاـ الفاعؿ ةير "

رأم البصػرييف، "كهػك منػع إقامػة لػ كفلػان بالنيابػة، كذلػؾ  ىكيرل الباحث أفَّ المفعكؿ بد هػك األكلػ
فيما لك كيًجدى المفعكؿ بد، أما الظرؼ كالمصدر، فيشترط في كؿ منهما ةير المفعكؿ بد ملاـ الفاعؿ 

 .(ّ)أف يككف متصرفان مختصان، أم: ليس مالزمان لحالة إعرابية كاحدة كة مبهمان"

كسػػػييتي الحػػػديث مفصػػػالن لبيػػػاف كركد هػػػذ  الجممػػػة فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر كذلػػػؾ عمػػػى النحػػػك 
 اآلتي:

 الجمم  ذات الفحل الالزم  اً :
 ييبنى هذا الفعؿ لوير الفاعؿ، كهذا التكجيد النحكم كرد في )أسػرار العربيػة( لألنبػارم؛ حيػث ة

أشػػار إلػػى ذلػػؾ بلكلػػد: "فػػإف قيػػؿ: فهػػؿ يجػػكز بنػػاء الفعػػؿ الػػالـز لممفعػػكؿ؟ قيػػؿ: ة يجػػكز ذلػػؾ عمػػى 
عػكؿ اللكؿ الصحيح، كقػد زعػـ بعمػهـ أٌنػد يجػكز، كلػيس بصػحيح؛ ألنػؾ لػك بنيػت الفعػؿ الػالـز لممف

بػػد، لكنػػت تحػػذؼ الفاعػػؿ فيبلػػى الفعػػؿ ةيػػر مسػػند إلػػى شػػيء، كذلػػؾ محػػاؿ، فػػإف اتصػػؿ بػػد ظػػرؼ 
الزماف، أك ظرؼ المكاف، أك المصدر، أك الجار كالمجركر، جاز أف تبنيد عميد، كة يجكز أف تبنيد 

 .(ْ)عمى الحاؿ"

وة المامػي كقد كرد الممير المتصؿ نا بان عف الفاعؿ فػي سػتة كعشػريف مكمػعان، كجػاء بصػي
                                                                 

 .ٖٔاألنبارم: أسرار العربية، ص  (ُ)
 .ٖٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُُٗ: ِيينظر: ابف عليؿ: شرح ابف عليؿ،  (ّ)
 .ٖٔاألنبارم: أسرار العربية، ص  (ْ)
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 في ستة عشر مكمعان كفي )عشرة( مكامع، بصيوة الفعؿ الممارع، كمنها قكؿ أحمد دحبكر:

 .(ُ)تيركتي في ب رو كلـ أكف الوريؽ -ُ

ريميتي في نارو فترجمتي الحريؽ إلى حركؼ تتلد -ِ
(ِ). 

ذا سيً ٍمتى عف البعيد فما عساؾ -ّ  ؟(ّ)كا 

لدتي  -ْ كيني هناؾ يكـ كي
(ْ). 

 .(ٓ)سمعيثـ نيكديتي فزلزؿ الصدل  -ٓ

 .(ٔ)كيني شتاته ة أقمتي كة نيًفيتي  -ٔ

، نيًفػػي( عمػػى التػػكالي، كقػػد جػػاءت فيمػػا مػػر مػػف األفعػػاؿ اآلتيػػة: )تيػػرؾى  ًلػػدى، نيػػٍكًدمى ، كي ، سيػػً ؿى ًمػػيى ، ري
صكرة نا ب الفاعؿ فيها مميران متصالن تمثَّؿ في )التاء( كفي أفعاؿ ةزمة جاءت بصػيوة المامػي، 

ةه عمػػػى السػػػككف ةتصػػػالها بتػػػاء نا ػػػب الفاعػػػؿ )كالتػػػاء( كالتػػػي هػػػي نا ػػػب لتعػػػرب أفعػػػاؿه مامػػػيةه مبنيػػػ
الفاعؿ تيعرب: مميران متصالن مبنيان عمى المـ في محؿ رفع نا ب فاعؿ لهذ  األفعػاؿ، كيػيتي نا ػب 
الفاعػػؿ فػػػي صػػػكرة مػػػف صػػػكر  المتعػػػددة مػػػميران متصػػالن كهػػػك كثيػػػره فػػػي لوػػػة العػػػرب، لتكػػػكف الدةلػػػة 

كع نا ػػب الفاعػػؿ مػػميران متصػػالن هػػك تكثيػػؼ الدةلػػة عمػػى المػػمير مػػف خػػالؿ المطمكبػػة مػػف كراء كقػػ
 التعرؼ عمى حاؿ الفاعؿ المحذكؼ في كؿ األمثمة السابلة.

 الفحل المتحوي إلى مفحاٍل اادٍو  صالً  ثاالةًا: الجمم  ذات
كردت جممػػة الفعػػؿ المتعػػدم المبنػػي لممجهػػكؿ، كالمتعػػدم لنصػػب مفعػػكؿ بػػد كاحػػد فػػي خمسػػة 

 ف مكمعان في شعر أحمد دحبكر، كهذ  عينةه مف هذ  األمثمة.كثالثي

 .(ٕ)كييٍستىٍدعىى الشهكدي عمى مكج الهكاء -ُ

فالجسدي المبٌدد يحرسد، كييٍحمىدي آكمك  -ِ
(ٖ). 

                                                                 

 .ُٕ، ص ُالهاني الثلافية، طدحبكر، أحمد: أمُّ بيت،  (ُ)
 .ُٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٗالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ٖٖالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ٖٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ُُّالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ِٗدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٕ)
 ّّٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٖ)
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  .(ُ)عىى بطالن فالمكت جزامان دٍ كة أي  -ّ

 .(ِ)ييذبحي ألؼه مف البلر البشرم -ْ

 .(ّ)تيٍلطىؼي مطربةي الحيَّ مف صكتها -ٓ

األظفاري  لماذا تيٍنزىعي  -ٔ
 ؟(ْ)

 ، ػػى، ييػػٍذبىحي فيمػػا مػػرَّ مػػف األمثمػػة، كردت األفعػػاؿ المبنيػػة لممجهػػكؿ كهػػي: )ييٍسػػتىٍدعىى، ييٍحمػػد، أيٍدعى
، تيٍنػػزىعي( عمػػى التػػكالي، كجميعهػػا أفعػػاؿ ممػػارعة مبنيػػة لممجهػػكؿ كمتعديػػة لنصػػب مفعػػكؿ بػػد  تيٍلطىػػؼي

عػػؿ فػػي قكلػػد )الشػػهكدي(، كفػػي المثػػاؿ كاحػػد، ففػػي المثػػاؿ األكؿ كقػػع المفعػػكؿ بػػد فػػي األصػػؿ نا ػػب فا
)آكمػػك ( كهػػك نا ػػب فاعػػؿ لمفعػػؿ )ييٍحمػػدي( مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد الػػكاك ألنػػد الثػػاني: جػػاء نا ػػب الفاعػػؿ 

ذفت نكند لفمافة إلػى المػمير،  ( مبنيػان كفػي المثػاؿ الرابػع: جػاء الفعػؿ )ييػجمع مذكر سالـ، كحي ٍذبىحي
( كهػػك  فػػي األصػػؿ: المفعػػكؿ بػػد، كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: جػػاء لممجهػػكؿ، كنا ػػب الفاعػػؿ كهػػك: )ألػػؼه

( مبنيان لممجهػكؿ، كنا ػب الفاعػؿ: )مطربػةي( كهػي: فػي األصػؿ المفعػكؿ بػد،  الفعؿ الممارع: )تيٍلطىؼي
( كال ي هػػي تػكفػي المثػاؿ السػادس: جػاء الفعػؿ )تيٍنػزىعي( مبنيػػان لممجهػكؿ، كنا ػب الفاعػؿ كممػة )األظفػاري

ذلػػؾ مػػف خػػالؿ بنػػاء األفعػػاؿ الممػػارعة السػػابلة لممعمػػكـ، كدةلػػة  فػػي األصػػؿ المفعػػكؿ بػػد، كيتمػػح
 األفعاؿ الممارعة السابلة المبنية لممجهكؿ هي: اةستمرار كالتجدد كاستحمار الصكرة.

 الجمم  ذات الفحل المرالع لممجهال المتحوي لمفحالةن :ثالثاً 
 بري(: ـ الفحل المرالع لممجهال المتحوي لمفحالةن ) صمهما المرتو  اال

كرد الفعػؿ المبنػػي لممجهػكؿ المتعػػدم لنصػب مفعػػكليف أصػمهما المبتػػدأ كالخبػر فػػي شػعر )أحمػػد 
 دحبكر( في مكمع كاحد، كذلؾ بعد استلراء مكثؼ لشعر  كهذا المثاؿ هك: 

ك   -  .(ٓ)تي أفعىلى طكيالن تمكيت حي

ي   " هك بمعنى )صي لتي ك  ( كهك مف أفعاؿ التحكيؿ كالصيركرة، ك فالفعؿ "حي هي ف ػةه مػف األفعػاؿ رتي
ػك   ػًذؼى فاعمػد عنػد عمميػة بناالتي تنصب مفعكليف أصمهما المبتػدأ كالخبػر، فالفعػؿ )حي ( السػابؽ حي د  ػؿى

أ مػا طػرأ عميػد مػف مػـ الحػرؼ األكؿ ككسػر الثػاني كفػتح الثالػث، كنػاب المفعػكؿ بػد لممجهكؿ، كطر 
                                                                 

 .َٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ٕٖٓص  المصدر السابؽ، (ِ)
 .َٗٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِّٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ّٖدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)
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منصػكبان، كعنػد بنػاء الجممػة السػابلة األكؿ مكاف الفاعؿ، كظٌؿ المفعكؿ بد الثػاني كهػك قكلػد: )أفعػى 
لىٍت الظركؼي اللاسيةي الفمسطيني أفعى( كعند حذؼ الفعػؿ كالفاعػؿ حلممعمكـ تصب كى : )طكيالن تمكيت حى

 جممةه تامةه، مككنة مف مبتدأ كخبر . (مف الجممة السابلة تصبح الجممة: )الفمسطيني أفعى

ييخػذ كػؿ أحكامػد اإلعرابيػة، كهػذا مػا أشػار كبذلؾ يصبح المفعكؿ بػد األكؿ نا بػان عػف الفاعػؿ ك 
ف كػػاف يتعػػدل إلػى مفعػػكليف صػػار يتعػػدل إلػػى مفعػػكؿ كاحػػد  إليػد صػػاحب )أسػػرار العربيػػة( بلكلػػد: "كا 
كلكلؾ في: )أعطيتي زيدان درهمان، كظننتي عمران قا مان( )أيٍعطي زيده درهمان، كظيفَّ عمركه قا مان( ... إف 

 .(ُ)يؿ: صار يتعدل لمفعكليف"كاف الفعؿ يتعدل إلى ثالثة مفاع

كيتفػػؽ الباحػػث مػػع التكجيػػد النحػػكم السػػابؽ فػػي كتػػاب )أسػػرار العربيػػة( لألنبػػارم فػػي أٌف الفعػػؿ 
مجهػػكؿ، فػػإٌف المفعػػكؿ بػػد األكؿ يصػػبح نا بػػان عػػف الفاعػػؿ كييخػػذ المتعػػدم لمفعػػكليف، إذا مػػا بينػػي لم

فعكةن بد، كيبلى المفعكؿ بد الثػاني عمػى أحكامد اإلعرابية كهك الرفع، فهك في المفظ فاعؿ كالمعنى م
 صكرتد كحالتد اإلعرابية كهك: )النصب(.

 ب ـ الجمم  ذات الفحل المرالع لممجهال الذي ةالصب مفحالةن لةس  صمهما: )المرتو  االبري(:
كردت الجممة ذات الفعػؿ المبنػي لممجهػكؿ الناصػب لمفعػكليف لػيس أصػمهما المبتػدأ كالخبػر فػي 

 ي شعر أحمد دحبكر كهما:مكمعيف اثنيف ف

 .(ِ)لـ أيٍعطى سكا  إند مف أيٍعطي -ُ

 .(ّ)ًهٍبتي مف البراعةكي ككيؼ تركتي مؿء مخيـ اليرمكؾ طبعي، كربما  -ِ

فػػػػي المثػػػػاؿ األكؿ: جػػػػاء الفعػػػػؿ: )أيٍعػػػػًط( كهػػػػك فعػػػػؿه مبنػػػػيه لممجهػػػػكؿ، كهػػػػك مػػػػف األفعػػػػاؿ الناصػػػػبة 
؛ ليكػكف إعرابػد: لمفعكليف، ليس أصػمهما المبتػدأ كالخبػر، كجػاء مسػبكقان )ب ( الجازمػة لفعػؿو ممػارعو كاحػدو مـػ

( كعالمػػة جزمػػد حػػذؼ حػػرؼ العمػػة )األلػػؼ( كحػػٌؿ المفعػػكؿ بػػد  فعػػؿ ممػػارع مبنػػي لممجهػػكؿ مجػػزـك )بمػـػ
)أنػا( ، أمػا كممػة   كقػد جػاء فػي صػكرة )المػمير المسػتتر( تلػدير  ،األكؿ محؿ الفاعؿ ليصبح نا بان لمفاعػؿ

 صب لمفعكليف ليس أصمهما المبتدأ كالخبر.اًط( الن)سكا ( فهي مفعكؿ بد لمفعؿ )أيعٍ 

( كهػك فعػؿه ينصػب مفعػكليف لػيس أصػمهما المبتػدأ  أما في المثاؿ الثػاني: فلػد جػاء الفعػؿ )كىهىػبى
، ليصػبح ؿكالخبر، كجاء الفعؿ في المثاؿ الثاني مبنيان لممجهكؿ، كحٌؿ المفعكؿ بد األكؿ محؿ الفاعػ

                                                                 

 .ٔٔاألنبارم: أسرار العربية، ص  (ُ)
 .ٗٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ِ)
 .َٕٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
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( لممفعكؿ بد نا بان لد في صكرة الممير المتص ؿ كهك )التاء( ثـ تعدل الفعؿ المبني لممجهكؿ )كيًهبى
 الثاني بكاسطة حرؼ الجر )مف( في قكلد )كبما كيًهبتي مف البراعة(.

كيرل الباحث أفَّ حمكؿ المفعكؿ بد األكؿ لهذ  األفعاؿ الناصبة لمفعكليف ليس أصمهما )المبتدأ 
تػػـ مػػع التكجيهػػات النحكيػػة لهػػذا المكمػػكع كالتػػي  كالخبػػر( هػػك كثيػػر فػػي لوػػة العػػرب، كهػػك مػػا يتفػػؽ

 الحديث عنها في األفعاؿ الناصبة لمفعكليف أصمهما )المبتدأ كالخبر(.
 يارحًا: الدذف  ع الجمم  ذات الفحل المرالع لممجهال

كيختص الحذؼ في الجممة ذات الفعؿ المبني لممجهكؿ بما كػاف متعػديان لنصػب مفعػكليف، كقػد 
 الجممة في مثاؿو كاحدو في شعر أحمد دحبكر كهك قكلد:  كرد الحذؼ في هذ

 .(ُ)لـ أيٍعًط سكا  إند مف أيٍعًطي -

( كهػػك فعػػؿه مػػاضو مبنػػي لممجهػػكؿ، كهػػك مسػػنده إلػػى نا ػػب الفاعػػؿ: يفػػي الػػنص السػػابؽ: )أيٍعًطػػ
ػًذؼى مفعػكؿ هػذا الفعػؿ اقتصػاران عمػى اإلخبػار بػيف نا ػب الفاعػؿ  )ممير المفرد )هك( مسػتتران( كقػد حي

 متصؼ بككند معطي.
أما بالنسبة لحذؼ الفعػؿ فػي الجممػة ذات الفعػؿ المبنػي لممجهػكؿ، فلػد كردت هػذ  الجممػة التػي 

ًذؼى منها الفعؿ في مثاؿ كاحد في شعر أحمد دحبكر هك:  حي
ة فمماذا تيٍلرىفي الخمسة بالكعكة؟ كالهمسةي بالسجاف؟ -  .(ِ)كا 

( كهػك: رفػكع كعالمػة رفعػد مفعػؿ ممػارع مبنػي لممجهػكؿ  في المثاؿ السابؽ: جاء الفعؿ )تيٍلػرىفي
الممة الظاهرة عمى آخر ، كجاء المفعكؿ بد الثاني بكاسطة حرؼ الجػر البػاء فػي قكلػد: )بالكعكػة(، 
ًذؼى مف الجممة التػي تميهػا الفعػؿ كذلػؾ فػي قكلػد: )الهمسػةي بالسػجاف( كتلػدير الكػالـ فػي المثػاؿ  ثـ حي

ة فممػػاذا تي  خمسػػة بالكعكػػة؟ كتيٍلػػرىفي الهمسػػةي بالسَّػػجاف( فحػػذؼ الفعػػؿ ا لثػػاني المبنػػي ٍلػػرىفي الالسػابؽ: )كا 
( األكلػ ( كذلؾ لدةلة السياؽ الشػعرم عميػد كنصػد عميػد فػي قكلػد )تيٍلػرىفي ، ىلممجهكؿ كهك قكلد )تيٍلرىفي

ألنهػػا كمػػا أسػػمفنا فػػي العبػػث كالتكػػرار فػػي الموػػة الشػػعرية؛ كثػػـ حذفػػد أيمػػان احتػػرازان مػػف المػػتكمـ مػػف 
 البحث مف أعمى درجات التكثيؼ الدةلي كاإليجاز الموكم.

كاستحمػار الصػكرة كدةلة اسػتخداـ الفعػؿ الممػارع المبنػي لممجهػكؿ هػي: التجػدد كاةسػتمرار 
كخاصة عندما ييحذىؼي الفاعؿ كيحؿ المفعكؿ بد مكاند؛ فإنػد يعطػي اللػارئ المتعػة فػي التعػرؼ عمػى 

 ؽ اللارئ لمتابعة قراءة النص.الفاعؿ المحذكؼ، كهذا مف شيند تشكي
                                                                 

 .ٗٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ٖٕٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
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باميًا: التقوةم االتأبةي  ع جمم  الفحل المرالع لممجهال الذي ةالصب مفحالةن 
  صمهما الةس  صمهما المرتو  االبري

مف خالؿ استلراء قصػا د دحبػكر الشػعرية، لػـ يعثػر الباحػث عمػى أم نػصو مػف النصػكص تػرد 
مبنػػي لممجهػػكؿ كالناصػػب لمفعػػكليف أصػػمهما كلػػيس ؿ اليػػة التلػػديـ كالتػػيخير فػػي جممػػة الفعػػفيهػػا عمم

 أصمهما المبتدأ كالخبر.

المتعديػػػة المبنيػػػة لممجهػػػكؿ، فمػػػـ يعثػػػر الباحػػػث أيمػػػان مػػػف خػػػالؿ عمميػػػة أمػػػا بالنسػػػبة لألفعػػػاؿ 
اةسػػتلراء الػػدقيؽ لنصػػكص أحمػػد دحبػػكر الشػػعرية، عمػػى أم نػػص يؤكػػد كجػػكد مثػػؿ هػػذ  الجممػػة فػػي 

عػػـ األةمػػب فػػي بنا ػػد الموػػكم عمػػى الفعػػؿ المتعػػدم لمفعػػكؿ بػػد شػػعر ، حيػػث اقتصػػر الشػػاعر فػػي األ
 كاحد، كجاءت األفعاؿ المتعدية لمفعكليف معدكدة كقد نص عميها الباحث كؿٍّ في مكمعد.

 



 



 

 

 

 

 انرصم انخانج
 اجلًهت اخلربٌت ادلنفٍت

 وجاء يف يبحثني : 

 مسيح امليريح.اجلمهح اال املثحج األول: 
 ُت بىداة اىنفٍ )ىُط(أو 0ً ّفٍ اهَيت ا مس

 ثبُّب0ً ّفٍ اهَيت ا مسُت حبسى اىنفٍ )ٍب( اىعبٍيت عَو ىُط.
 ثبىثب0ً ّفٍ اهَيت ا مسُت حبسى اىنفٍ ) ( اىعبٍيت عَو )ىُط(. 

 زابعب0ً ّفٍ اهَيت ا مسُت حبسى اىنفٍ )إُْ( اىعبٍيت عَو )ىُط(.
 ت ىي نط.خبٍعب0ً ّفٍ اهَيت ا مسُت حبسى اىنفٍ ) ( اىنبفُ

 اجلمهح اخلربيح انرعهيح امليريح. املثحج انخاني: 
 ٍفهىً اىنفٍ.*

 أو 0ً اهَيت ذاث اىفعو اىخبً ادلبين ىيَعيىً 
 ثبُّب0ً اهَيت ذاث اىفعو ادلبين ىيَ هىه
 ثبىثب0ً اهَُيت ادلنفُت ذاث اىفعو اىنبقص
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 مسيح امليريحاجلمهح اال: املثحج األول
 تمهةو:

نكػػار، يتلػػدـ لػػدفع مػػا  النفػػي: هػػك: "أسػػمكب لوػػكم تحػػدد  مناسػػبات اللػػكؿ، كهػػك أسػػمكب نلػػض كا 
يتػػردد فػػي ذهػػف المخاطػػب، فينبوػػي إرسػػاؿ النفػػي مطابلػػان لمػػا يالحظػػد المػػتكمـ مػػف أحاسػػيس سػػاكرت 

 .(ُ)ذهف المخاطب"

كظاهرة النفي أصيمة مكجكدة في كؿ الموات اإلنسانية، كفيما يخص الموة العربيػة، فػإف ظػاهرة 
النفي تختص بالجممة الخبرية، سكاءه أكانت اسمية أك فعميػة كفػؽ مػا يشػير إليػد الػدكتكر عبػد السػتار 
بطالػػػد... كيخػػػتص بالجممػػػة الخبريػػػة لصػػػحة  الجػػػكارم بلكلػػػد: "كنفػػػي الجممػػػة: يعنػػػي نفػػػي اإلسػػػناد كا 

 .(ِ)تصديلها كتكذيبها"

ف كالموػكيف ياهتمػاـ النحػكيبة ، حظيت ظاهرة نفي الجممػةكفي الدراسات النحكية كالموكية الحديث
كهػػػذا مػػػا يشػػػير إليػػػد صػػػاحب كتػػػاب )إحيػػػاء النحػػػك( بلكلػػػد: "فػػػالنفي مػػػثالن كثيػػػر الػػػدكراف فػػػي الكػػػالـ، 
مختمػػؼ األسػػاليب فػػي العربيػػة، متعػػدد األدكات، يينفػػى بػػالحرؼ، كبالفعػػؿ، كباةسػػـ، ككػػاف جػػديران أف 

 .(ّ)كند ديرس مفرقان عمى أبكاب اإلعراب"كل ،يدرس منفردان لتعرؼ خصا صد، كتميز أنكاعد كأساليبد

كينبوػػي أف تكػػكف الجممػػة العربيػػة، سػػكاءه أكانػػت اسػػمية أك فعميػػة أف تكػػكف خامػػعة لمنفػػي لػػيس 
الجممػػة يجػػػب أف تكػػكف مبػػػدكءة بنفػػػي لفظػػي، كهػػػذا مػػا يشػػػير إليػػد الػػػدكتكر/ مصػػػطفى  إنَّمػػػامعنكيػػان، 

موػكم الػذم يترتػب عميػد الخمػكع لنظػاـ معػيف النحاس بلكلد: "كة تكػكف الجممػة منفيػة فػي المعنػى ال
 .(ْ)في تمؾ الجممة إة حيف تككف مصٌدرة بنفي"

سػػند عػػف كفػػي العربيػػة أدكات نفػػي، تخمػػع الجممػػة بعػػدها لهػػذا النظػػاـ، منهػػا مػػا ينفػػي حكػػـ الم
سػػمية، كمنهػػا مػػا ينفيػػد فػػي الجممػػة الفعميػػة، كمنهػػا مػػا يصػػمح مػػع أم مػػف المسػػند إليػػد فػػي الجممػػة اة

 .(ٓ)متيفالجم

                                                                 

 .ِِٔالمخزكمي: في النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ُ)
مطبكعػات  ، كيينظػر: الجػكارم، د/ أحمػد عبػد السػتار: نحػك المعػاني،ُٔٓينظر: المخزكمي: في النحك العربػي: قكاعػد كتطبيػؽ، ص  (ِ)

 .ُِٓص  ـ،ُٕٖٗالمجمع العممي العراقي، بوداد، 
 .ْ – ّص  ـ،ُِٗٗاللاهرة،  ،ِمصطفى، إبراهيـ: إحياء النحك، ط (ّ)
 .ُٓص  ،ُٕٗٗجامعة الككيت،  –كمية اآلداب كالتربية  النحاس، د/ مصطفى: أساليب النفي في الموة العربية، (ْ)
 –الحمػػػة  مؤسسػػػة دار الصػػػادؽ الثلافيػػػة، دراسػػػة نحكيػػػة، –الجممػػػة الخبريػػػة فػػػي نهػػػ  البالةػػػة  الشػػػمرم، د. عمػػػي عبػػػد الفتػػػاح محيػػػي، (ٓ)

 .ُِّ، ص َُِِ، ُطعماف،  -دار صفاء  العراؽ،
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، ان مكمػػػع أربعما ػػػة كسػػػتة كتسػػػعيف كردت الجممػػػة اةسػػػمية منفيػػػة فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر فػػػي 
 عمى النحك اآلتي: –حسب أدكات النفي  –مكزعة 

  اً : الفع الجمم  ا يمة  رأواة الالفع )لةس(
، (ُ)ذهػػب الخميػػؿ إلػػى أنػػد لفػػظ مركػػب "كأصػػمد: ةيػػس، فطرحػػت الهمػػزة، كألزقػػت الػػالـ باليػػػاء"

، كاألصؿ اةشتلاقي لمفعؿ ليس كما يرل صاحب المساف هك: "كجي بد مػف أيػس (ِ)"معنا  "ة كجدك 
 .(ّ)كليس، أم مف حيث هك كليس هك"

كليس فعؿ عند سيبكيد كبعض النحاة كهك مػا يشػير إليػد أيمػان صػاحب الملتمػب بلكلػد: "أمػا 
ؿ فيهػػا، نحػػك: )لسػػتي منطملػػان(، الػػدليؿ عمػػى أنهػػا فعػػؿ فكقػػكع المػػمير الػػذم ة يكػػكف إة فػػي األفعػػا

، كلستما، كلستـ، كلستٌف، كليست أمة اهلل ذاهبة( كلكلؾ: مربكا كمربان، كمربت، فهذا كجد  ك)لسفى
 .(ْ)تصرفها"

كيستدؿ النحاة عمى رأم سيبكيد بما كاف بيف حماد بف سممة كسيبكيد، كهك ييخذ عند الحػديث 
مػػف أصػػحابي أحػػد إة كلػػك شػػ ت ألخػػذت عميػػد  : "لػػيسفلػػد كػػاف سػػيبكيد يسػػتممي مػػف حمػػاد قكلػػد 

هػك اسػتثناء"  إنَّمػاليس أبا الدرداء" فلاؿ سيبكيد "ليس أبػك الػدرداء" فصػاح حمػاد: "لحنػت يػا سػيبكيد، 
فرفع سيبكيد )أبك الدرداء( مبني عمػى مػا كػاف يعرفػد مػف فعميػة )لػيس( التػي تلتمػي فػاعالن أك اسػمان 

)لػػػيس( هنػػػا ليسػػػت هػػػي التػػػي عرفػػػت، كلكنهػػػا بمنزلػػػة )إة( فػػػي مرفكعػػػان، كلكػػػف حمػػػادان انتبػػػد إلػػػى أف 
اةستثناء حكمان كمعنى، كلذلؾ نصب اةسـ بعدها، كلك كاف حماد ينظر إليهػا نظػرة النحػكييف لنبهػد 

هػػػك  إنَّمػػػاقػػػاؿ لػػػد: " إنَّمػػػاإلػػػى أف )أبػػػا الػػػدرداء( خبػػػر )لػػػيس( كأف اسػػػمها محػػػذكؼ، كلكنػػػد لػػػـ يفعػػػؿ، 
 .(ٓ)استثناء"

ابف السراج بلكلد: "فيما ليس فالدليؿ عمى كهذا ما نص عميد  ة يرد إة جامدان، (كالفعؿ: )ليس
ف كانػػت ة تتصػرؼ تصػرؼ الفعػػؿ قكلػؾ: لسػػت، كمػا تلػكؿ مػػربت، كلسػتما كمػػربتما،  أنهػا فعػؿ كا 

نما امتنعت مف التصرؼ، ألنؾ إذا قمت )كاف( دل ت عمػى مػا مػكلسنا كمربنا، كلسف كمربف، ... كا 
ذا قمت  ذا قمت )ليس( زيدان قا مان اآلف أك م)يككف( دلممى، كا  ت عمى ما هك فيد كعمى ما لـ يلع، كا 

                                                                 

 .ُُِ: ٔظكر: لساف العرب، مادة )ليس(، ابف من (ُ)
 .َِ: ٔنفسد: مادة )أيس(،  (ِ)
 .َِ: ٔالمصدر السابؽ:  (ّ)
 .ٕٖ: ْينظر: المبرد: الملتمب،  (ْ)

 .ُْٕ-ُْٔ: ُ. ينظر: سيبكيد: الكتاب، َِٔ-ِٗٓالمخزكمي، مهدم: في النحك العربي نلد كتكجيد، ص ص  (ٓ)
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ةػػدان أدت ذلػػؾ المعنػػى الػػذم فػػي يكػػكف، فممػػا كانػػت تػػدؿ عمػػى مػػا يػػدؿ عميػػد الممػػارع اسػػتوني عػػف 
 .(ُ)لذلؾ لـ تبف بناء األفعاؿ التي هي مف بنات الياء مثؿ: باع، كبات"ك الممارع فيها، 

ار العربيػػة( أنػػد فعػػؿه ة يتصػػرؼ بػػدليؿ أنػػد ة يجيػػز تلػػديـ خبرهػػا عميهػػا، كيػػرل صػػاحب )أسػػر 
كذلؾ قكلد: "فهؿ يجكز تلديـ خبر )ليس( عميهػا؟ قيػؿ: اختمػؼ النحكيػكف فػي ذلػؾ، فػذهب الككفيػكف 
إلى أند ة يجكز تلديـ خبرها عميها، كذهػب أكثػر البصػرييف إلػى جػكاز ، ألنػد كمػا جػاز تلػديـ خبرهػا 

عنػػدم مػػا ذهػػب إليػػد الككفيػػكف، ألف )لػػيس(  كاةختيػػارز تلػػديـ خبرهػػا عميهػػا نفسػػها عمػػى اسػػمها، جػػا
 .(ِ)فعؿ ة يتصرؼ"

إليد أبػك  أشاركصاؼ كهذا ما كالفعؿ )ليس( هك فعؿه ناقص جامده كهك ة يرد إة عمى هذ  األ
دير، كتنصػب بلكلد: "كاف كأخكاتها: ترفع كؿَّ مبتدأ جا ز اةبتداء، ةير كاجب التصػ حياف األندلسي

 .(ّ)خبر  خبران لها، إة جممةن ةير خبرية كتستعمؿ تامة إة "ليس، كما زاؿ، كفتئ، كجاء، كقعد"

األفعػاؿ تتصػػرؼ، فيػػيتي منهػػا الممػػارع كاألمػػر،  هػػذ  كيػرل صػػاحب )همػػع الهكامػػع( أٌف جميػػع
جمعه عمى عػدـ كالمصدر، كالكصؼ، إة أفَّ األمر ة يتيتى صكةد مف المستعمؿ منفيان إة ليس، فم

 .(ْ)رفها"صت

تطرد صػاحب )همػع الهكامػع( فيمػا يخػص )لػيس( بلكلػد: "كأمػا لػيس فمػذهب الجمهػكر: أٌف سكي
( بالكسر ٌفؼ، كلـز التخفيؼ، لثلؿ الكسرة عمػى اليػاء، كاسػتدؿ لػذلؾ، بينهػا لػك كانػت كزنها: )فىًعؿى ، خي

( باللمػػب، كبػػاع، أك بالمػػـ لليػػؿ فيهػػا:  ( بمػػـ الػػالـ، كة يلػػاؿ: إة بػػالفتح لصػػارت إلػػى )ةسى )ليٍسػػتي
( بفتحها"  .(ٓ))لىٍستي

الدكتكر/ مهدم المخزكمي إلى اللكؿ بحرفية )ليس( كذلؾ فػي قكلػد: "كيؤيػد حرفيتهػا مػا  كذهب
كػاف بنػػك تمػػيـ يفعمػػكف مػػف رفػع الخبػػر بعػػدها عنػػد انتلػػاض النفػي )بػػإة(، فيمػػا ركم مػػف قػػكلهـ: لػػيس 

ؿو لهػا )أم: لػيس(، عمػى )مػا( فػي مػكما عمؿ بد النحاة ذلؾ مف حالطيب إة المسؾي )برفع المسؾ(، 
تػكني لػيس أاإلهماؿ، كيؤيد حرفيتها أيمػان: اسػتعمالها اسػتعماؿ )إة( فػي اةسػتثناء فػي نحػك قػكلهـ: 

 .(ٔ)زيدان، )فميس( هنا بمنزلة )إة( معنى كاستعماةن"
                                                                 

 .ّٖ-ِٖ: ُابف السراج: األصكؿ في النحك، : ينظر (ُ)
 .ٖٗاألنبارم: أسرار العربية، ص  (ِ)
 .ِٓأبك حياف: تلريب الملرب، ص  (ّ)
 .ٕٕ: ِالسيكطي: همع الهكامع،  (ْ)
 ٕٗ: ِالمصدر السابؽ،  (ٓ)
 .ِٗٓينظر: المخزكمي: في النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ٔ)
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نعػد )لػيس( فػي طا فػة مػا  إذف أف كيخمص الػدكتكر مهػدم المخزكمػي إلػى اللػكؿ: "فمػف الخمػط
أسػػمك  باألفعػػاؿ الناقصػػة، أعنػػي )كػػاف( كأخكاتهػػا، فمػػيس لهػػا بكػػاف صػػمة، ألف كػػاف إثبػػات ك)لػػيس( 
نفػػي، كألف )كػػاف( فعػػؿ ك)لػػيس( فعػػؿ جامػػد شػػاذ تخمػػؼ عػػف سػػا ر األفعػػاؿ فيخػػذ يسػػتعمؿ اسػػتعماؿ 

ؿ النحػاة عمػى عػدها األدكات بعد تخميد عف دةلة الحػدث، فػيم جػامع يجمعهػا بهػا، ككػاف الػذم حمػ
في أخكات )كاف( ما ةحظك  مف نصػب الخبػر بعػدها، كة يكفػي هػذا الشػبد المفظػي فػي تصػحيح مػا 

 .(ُ)أقدمكا عميد"

العبػػاس المبػػرد فػػي اللػػكؿ بفعميػػػة )لػػيس( ألنهػػا تلبػػؿ دخػػػكؿ  يكيتفػػؽ الباحػػث مػػع سػػيبكيد، كأبػػػ
، لسػًت، لسػتما ، لىٍسػتى ، لسػتـ، لسػتف( كهػك كجػده مػف كجػك  المما ر التي في األفعاؿ مػف مثػؿ )لسػتي

تصرفها كاألفعاؿ التامة، كما يرل الباحث أيمػان أفَّ )مػا( هػي فػرعه عػف )لػيس( كة ينبوػي أف ييعامػؿ 
 الفرعي كما يعامؿ )األصؿ(.

لذلؾ يرل الباحث أفَّ )ليس( كيخكاتهػا الفعميػة، تػدخؿ عمػى الجممػة اةسػمية فترفػع المبتػدأ اسػمان 
لهػػا، كيتفػػؽ الباحػػث مػػع جػػكاز تلػػديـ خبرهػػا عميهػػا كعمػػى اسػػمها جريػػان عمػػى  ان ر لهػػا كتنصػػب الخبػػر خبػػ

تكجيهات نحاة البصرة في ذلؾ، كطردان لمباب عمى كتيرة كاحدة مف جكاز تلدـ أخبار أخكاتها عميهػا، 
 كألمف المبس في ذلؾ.

مػػعان كقػد جػاءت الجممػػة الخبريػة اةسػمية منفيػػة بػػ )لػيس( فػػي شػعر دحبػكر فػػي م ػةو كسػتيف مك 
 مكزعة عمى الصكر اآلتية:

 الصاية األالى: )لةس + ايمها محي   + بريها الكية(: -
ممػػة الخبريػػة اةسػػمية عمػػى هػػذ  الصػػكرة فػػي عشػػريف مكمػػعان فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر جكردت ال

 كهاؾ بعض النماذج منها:

 .(ِ)ليس الخشبي الممفكؼي بالراية نعشان  -ُ

 .(ّ)ليس الكصكؿي إليؾ معجزةن  -ِ

 .(ْ)لستي أميان  -ّ

                                                                 

 .َِٔنفسد ص  (ُ)

 .ِٗبيت، صأمُّ  دحبكر: (ِ)
 .ِِٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ِِٖالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
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 .(ُ)لستي ةمان  -ْ

 .(ِ)لستي مفجكعان إلى الحد الذم قدَّرت -ٓ

 .(ّ)ليست أصابعي كفيؾ كاحدةن  -ٔ

فػػي النصػػكص السػػػابلة: جػػاءت )لػػيس( فػػػي سػػتة مكامػػع، كجػػػاءت أسػػماؤها معرفػػةن، كأخبارهػػػا 
( معرفػػان بػػيؿ كخبرهػػا نكػػرة كهػػك قكلػػد: )نعشػػان(، كفػػي  نكػػرة، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: جػػاء اسػػمها )الخشػػبي

الثػػاني: جػػاء اسػػمها )الكصػػكؿ( معرفػػان بػػيؿ، كخبرهػػا )معجػػزةن( نكػػرة، كفػػي المثػػاؿ الثالػػث: جػػاء المثػػاؿ 
اسػمها: مػػميران متصػػالن، كالمػػمير كمػػا نعػػرؼ أعػػرؼ المعػػارؼ كخبرهػػا نكػػرة، كهػػك قكلػػد )أميػػان( ككػػذا 

كلػػد األمػػر فػػي المثػػاؿ الرابػػع، حيػػث جػػاء اسػػمها مػػميران متصػػالن بهػػا كهػػك )التػػاء( كخبػػر  نكػػرة، كهػػك ق
)ةمػان( كفػػي المثػػاؿ الخػػامس، حيػػث جػػاء اسػػمها مػميران متصػػالن بهػػا كهػػك )التػػاء( كخبرهػػا نكػػرة كهػػك 
قكلد )مفجكعان( كفي المثاؿ السادس: جاءت )ليس( ملترنػة بتػاء التينيػث اسػمها كهػك )أصػابع كفيػؾ( 

لػػدـ أسػػماء لػػيس المعػرَّؼي باإلمػػافة كخبرهػػا نكػرة كهػػك قكلػػد )كاحػػدة(. كالمالحػظ فػػي األمثمػػة السػابلة ت
، كقػػػد نفػػػت )لػػػيس( فػػػي كالخبػػػر نكػػػرةه  عمػػػى أخبارهػػػا كعمػػػى سػػػبيؿ الكجػػػكب، كذلػػػؾ ألف اةسػػػـ معػػػرؼه 

 المكامع السابلة حكـ خبرها عف اسمها.

 الصاية الثاالة : )لةس + ايمها محي   + بريها محي  (: -
كرة في خمسةو كللد كردت الجممة الخبرية المنفية بػ )ليس( في شعر أحمد دحبكر عمى هذ  الص

 كعشريف مكمعان كمنها هذ  النماذج:

 .(ْ)لستي الجكهرى الفرد -ُ

 .(ٓ)لستي كحدم ففي ددمي بمد -ِ

 .(ٔ)لسًت الفرحة الكبرل -ّ

 .(ٕ)األكحد لستى نكرى اهلل لستى الكلدى  -ْ

                                                                 

 .ٕٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ْٗالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُٗٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ٔٗدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ْ)
 .ٔٗالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ّٖالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ٖٕٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٕ)
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مػػراتو عمػػى التػػكالي، كجػػاءت أسػػماؤها كأخبارهػػا فػػي  خمػػسفػػي األمثمػػة السػػابلة، تكػػررت )لػػيس( 
( كجػاء الجػكهرى النحػك التػالي: فػي المثػاؿ األكؿ: جػاء اسػمها معرفػةن كهػك قكلػد )اةمثمة السػابلة عمػ

، لػذا تلػٌدـ اسػمها عمػى خبرهػا عمػى سػبيؿ الكجػكب، كفػي المثػاؿ الفػرد(بالطبع مرفكعان، كخبرها قكلد )
فػػان باإلمػػافة إلػػى الثػاني د اء المػػتكمـ فػػي قكلػػيػػ: جػػاء اسػػمها: مػػميران متصػػالن كهػػك )التػػاء( كخبرهػا معرَّ

)كحػػػدم( لػػػذلؾ تلػػػدـ اسػػػمها عمػػػى خبرهػػػا كجكبػػػان، أمػػػا فػػػي المثػػػاؿ الرابػػػع: فلػػػد جػػػاء اسػػػمها مػػػمير 
الفرحة( المعرَّؼ بيؿ، حيث تلدـ اسمها عمى خبرهػا كجكبػان ألنػد مػمير، المخاطبة المؤنثة، كخبرها )

لمعػػرَّؼ كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: جػػاء اسػػمها مػػميران متصػػالن كهػػك )التػػاء( لػػذا تلػػدـ كجكبػػان عمػػى خبػػر  ا
باإلمافة كهك قكلد )نكري اهلل(، كيتمح مف خالؿ سكؽ األمثمة السابلة أفَّ أسػماء )لػيس( قػد تلػدمت 
عمػى أخبارهػا كجكبػان ألنهػا فػي األةمػب األعػـ مػما ر متصػمة فاألحليػة لمتلػدـ لهػا، كقػد نفػت )لػػيس( 

 أيمان في األمثمة السابلة حكـ خبرها عف اسمها.

 ايمها محي   + بريها جمم   حمة (: الصاية الثالث : )لةس + -
كردت الجممػػةي الخبريػػة اةسػػمية المنفيػػة بػػػ )لػػيس( عمػػى هػػذ  الصػػكرة فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكرفي 

 ثمانيف مكمعان، منها هذ  األمثمة:

 .(ُ)لسنا نرهبي التاري  لكٌنا نككند -ُ

 ؟(ِ)ليس يكفي لمف أنت -ِ

 .(ّ)لستي أشكك عطبان في قاربي -ّ

 .(ْ)حلستي أعيشي مف ريع الجرك  -ْ

 .(ٓ)لستي أرمى أف يميع الطفؿ مني مرتيف -ٓ

 .(ٔ)قمبي لستي أكسري  -ٔ

، فلد جاء اسمها في المثاؿ األكؿ كهك ممير  في النصكص الشعر: تكررت )ليس( ست مراتو
( الفعميػػة ذات الفعػػؿ الممػػارع المرفػػكع، كالتػػي هػػي فػػي محػػؿ  المتكممػػيف )النػػاء( كخبػػر  جممػػة )نرهػػبي

                                                                 

 .ََِالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .َّٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ََْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)
 .ُُٗالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



 

- ٖٗ - 

ني: جػاء اسػمها مػميران مسػتتران عمػى سػبيؿ الجػكاز كهػك )هػك( كخبرهػا نصب خبرها، كفي المثاؿ الثػا
جممة فعمية فعمها ممارع كهك )يكفي(، كفي المثاؿ الثالث: جاء اسمها مػميران متصػالن كهػك مػمير 
المػػتكمـ المفػػرد )التػػاء( كقػػد تلػػدـ عمػػى سػػبيؿ الكجػػكب عمػػى الخبػػر الجممػػة الفعميػػة )اشػػكك( كمػػا فػػي 

حلة لد، ككذلؾ في المثاؿ الرابع: حيػث جػاء اسػمها مػميران متصػالن كهػك )التػاء( األمثمة السابلة كالال
( كقػد جػاء ممػارعان، كفػي المثػاؿ الخػامس: جػاء أيمػان اسػمها مػميران  كخبرها الجممة الفعميػة )أعػيشي
متصػػػػالن كهػػػػك )التػػػػاء( كخبرهػػػػا الجممػػػػة الفعميػػػػة ذات الفعػػػػؿ الممػػػػارع )أرمػػػػى(، ككػػػػذلؾ فػػػػي المثػػػػاؿ 

اسػػػمها المػػػمير المتصػػػؿ كهػػػك )التػػػاء( كخبرهػػػا الجممػػػة الفعميػػػة ذات الفعػػػؿ الممػػػارع السػػػادس: جػػػاء 
( كييالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا سػػػػبؽ أف األفعػػػػاؿ الممػػػػارعة الكاقعػػػػة أخبػػػػاران )لمػػػػيس(  ؿ عمػػػػى تػػػػد)أكسػػػػري

 اةستمرار كالتجدد، كللد نفت )ليس( في األمثمة السابلة عف أسما ها حكـ أخبارها.

 ايمها محي   + بريها  ره جمم  جاي امجياي(:الصاية اليارح : )لةس +  -
 - شػعر أحمػد دحبػكر - كردت الجممة الخبرية اةسمية المنفية بػ )ليس( عمى هػذ  الصػكرة فػي

 في خمسة كعشريف مكمعان منها:

 .(ُ)ليس لي سكا  -ُ

 .(ِ)ليست لليصر هذ  البالد -ِ

 .(ّ)ليس لؾ الفماءي  -ّ

 .(ْ)ليس لد أمُّ يد -ْ

 .(ٓ)ليس لي عيناف زا دتاف -ٓ

 .(ٔ)أليس لي حصافه يعديني -ٔ

في األمثمػة كالنمػاذج الشػعرية السػابلة: جػاءت )لػيس( اسػمها معرفػةن، كخبرهػا شػبد جممػةو مككنػةو 
مػػف جػػار كمجػػركر، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: جػػاء خبرهػػا كهػػك قكلػػد )لػػي( كهػػك شػػبد جممػػة كقػػد تلػػدـ عمػػى 

 كعالمػة رفعػد المػمة الملػدرةكع ( المػؤخر جػكازان كالمرفػ اسمها عمى سػبيؿ الجػكاز، كاسػمد قكلػد )سػكا
                                                                 

 .ٔٓدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ْٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُٕٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ُِْدر السابؽ، ص المص (ْ)
 .َُٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ٕٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٔ)



 

- ٗٗ - 

( معرفػػان بإمػافتد لمػػبالد،  منػع مػف ظهكرهػػا التعػذر، كفػػي المثػاؿ الثػاني: جػػاء اسػمها كهػػك: قكلػد )هػذ
كجاء الخبر كهك قكلد )لليصر( شبد جممة )جار كمجركر( كقد تلدـ عمى اسمها جػكازان، كفػي المثػاؿ 

أيمان عمى سبيؿ الجكاز كخبرهػا )لػؾ( شػبد الجممػة الثالث: جاء اسمها )الفماء( معرَّفان )بيؿ( مؤخران 
( المماؼ لػػ )يػد( كقػد تلػدمها الخبػر  الجار كالمجركر، كفي المثاؿ الرابع: جاء اسمها كهك قكلد )أمُّ
شػػبد الجممػػة الجػػار كالمجػػركر )لػػي( أيمػػان عمػػى سػػبيؿ الجػػكاز، كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: جػػاء اسػػمها 

كهػػك قكلػػد: )لػػي(  هػػاؤخران عمػػى سػػبيؿ الجػػكاز كقػػد تلدمػػد خبر )عينػػاف( المعػػرَّؼ بالكصػػؼ )زا ػػدتاف( مػػ
عمى سبيؿ الجكاز، كفػي المثػاؿ السػادس، جػاء أيمػان اسػمها )حصػاف( المعػرَّؼ بالكصػؼ مػف جممػة 
)يعديني( كقد تلدمها الخبػر شػبد الجممػة الجػار كالمجػركر فػي قكلػد )لػي( كقػد أفػادت )لػيس( فػي كػؿ 

ا، كمػػا يػػرل الباحػػث أف تلػػدـ أخبارهػػا المتمثمػػة فػػي شػػبد هػػذ  المكامػػع نفػػي حكػػـ خبرهػػا عػػف اسػػمه
 الجممة )الجار كالمجركر( في األمثمة السابلة لالهتماـ بالمتلدـ.

 الصاية البامي : )لةس + ايمها محي   + بريها جمم  ظي ة (: -
كردت الجممػػة الخبريػػة اةسػػمية المنفيػػة بػػػ )لػػيس( عمػػى هػػذ  الصػػكرة فػػي تسػػعة أمثمػػة فػػي شػػعر 

 كمنها التالي: دحبكر

 .(ُ)ليس معي المصباح كالجنيُّ  -ُ

 .(ِ)ليست هنا -ِ

 .(ّ)ليس لدم ما أقكؿ -ّ

 .(ْ)ليس لديد ما يخشا  -ْ

 .(ٓ)ليس قمبي معي -ٓ

 .(ٔ)ليس لدم ما أنسى -ٔ

جػػاءت أخبػػار )لػػيس( ظركفػػان منهػػا  –أحمػػد دحبػػكر  –فػػي النمػػاذج الشػػعرية المختػػارة مػػف شػػعر 
ؿ: جػاء خبػر )لػيس( ظرفػان لممصػاحبة كهػك قكلػد: )معػي(، المكانية، كمنها الزمانية، ففػي المثػاؿ األك 

                                                                 

، ص  (ُ)  .ِٓدحبكر: أمُّ بيتو
 .ُُْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ُْٗالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٕٕالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ُْٕالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 المصدر السابؽ، ص . (ٔ)



 

- ََُ - 

( معرفان بػيؿ، كتلػدـ خبرهػا ليفيػد ةرمػان بالةيػان فػي المثػاؿ األكؿ )لتخصػيص مكجاء اس ها )المصباحي
( يالمتلدـ(، أما في المثػاؿ الثػاني: فلػد جػاء اسػـ لػيس )مػميران مسػتتران( عمػى سػبيؿ الجػكاز كهػك )هػ

ي قكلػد )هنػا(، أمػا فػي المثػاؿ الثالػث: جػاء اسػـ لػيس اسػمان مكصػكةن كجاء الخبر شبد جممة ظرفية فػ
كهػػك )مػػا( كخبػػر  شػػبد الجممػػة الظرفيػػة المكانيػػة )لػػدم( كقػػد تلػػدـ أيمػػان لمتخصػػيص، ككػػذا األمػػر فػػي 
المثػػػاؿ الرابػػػع: حيػػػث جػػػاء اسػػػـ لػػػيس )اسػػػمان مكصػػػكةن( كهػػػك قكلػػػد )مػػػا( كخبػػػر  شػػػبد الجممػػػة الظرفيػػػة 

دـ لتخصيص المخاطب، كفػي المثػاؿ الخػامس: جػاء اسػـ لػيس ممػافان إلػى يػاء المكانية )لديد( المتل
المتكمـ في قكلد )قمبي(، ليمنػع مػف ظهػكر حركػة الرفػع عميػد اشػتواؿ المحػؿ بحركػة المناسػبة، كجػاء 
خبرهػػا جممػػة ظرفيػػة مكانيػػة فػػي قكلػػد )معػػي(، كفػػي المثػػاؿ السػػادس: جػػاء اسػػـ لػػيس )مػػا( المكصػػكلة 

جػػكاز، كتلػػدـ الخبػػر شػػبد الجممػػة الظرفيػػة المكانيػػة )لػػدم( عمػػى سػػبيؿ الجػػكاز متػػيخران عمػػى سػػبيؿ ال
 ليعطي دةلة تخصيص المتكمـ.

 مصوي مؤال(: امحي   + بريه االصاية الياوي : )لةس + ايمه -
كقد كردت الجممة اةسػمية الخبريػة المنفيػة بػػ )لػيس( عمػى هػذ  الصػكرة فػي شػعر أحمػد دحبػكر 

 في مكمع كاحد كهك:

 .(ُ)المكت إة أٍف تسامحى هؤةءليس  -

( متلػػدمان عمػػى سػػبيؿ الكجػػكب، كذلػػؾ يفػػي المثػػاؿ السػػابؽ: جػػاء اسػػـ )لػػ س( كهػػك قكلػػد: )المػػكتي
لحصر اةسـ في الخبر، كما أٌف الخبر جاء مصدران مؤكةن كهػذ  صػكرةه قػد يػيتي عميهػا خبػر )لػيس(، 

 إة مسامحة هؤةء(. لذلؾ يمكف تيكيمد لمصدر صريحو كتلدير الكالـ: )ليس المكتي 

 وبال )الراء( الزائوة عمى بري )لةس(:
سػيبكيد فػي  ذكػر يكثر اقتراف خبر )ليس( بالباء التي يطمؽ عميها النحػاة البػاء الزا ػدة، كهػذا مػا 

الكتػاب بلكلػد: "كذلػؾ قكلػؾ: لػيس زيػده بجبػاف، كة بخػيالن، كمػا زيػده بيخيػؾ، كة صػاحبؾ، كالكجػد فيػػد 
تشػرؾ بػيف الخبػريف، كلػيس ينلمػي إجػراؤ  عميػؾ المعنػى، كأف يكػكف آخػر  عمػى  الجر ألنؾ تريد أفٍ 

 .(ِ)"مند الهما في ةير الباء مع قربدحأكلد أكلى ليككف حالهما في الباء سكاء ك

كفػػي حػػديث سػػيبكيد إشػػارة كامػػحة إلػػى كثػػرة اقتػػراف خبػػر لػػيس بالبػػاء الزا ػػدة، ككػػذلؾ مػػع )مػػا( 
يخؿ بالمعنى الخاص بالجممػة الداخمػة عميهػا )لػيس(  لـعمى الخبر العاممة عممها، كألف دخكؿ الباء 

                                                                 

 .َُص دحبكر: أمُّ بيت،  (ُ)
 .ٕٔ-ٔٔ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ِ)



 

- َُُ - 

كهػػذا مػػا يشػػير إليػػد سػػيبكيد أيمػػان بلكلػػد: "ألف البػػاء دخمػػت عمػػى شػػيءو لػػك لػػـ تػػدخؿ عميػػد لػػـ ييخػػؿَّ 
أة ترل أنهـ يلكلكف: حسبؾ هذا، كبحسبؾ هذا فمـ تويػر البػاء  بالمعنى، كلـ يحت  إليها ككاف نصبان 

 .(ُ)جرا  قبؿ اٍف تدخؿ الباء، ألف بحسبؾ مع مكمع ابتداء(معنى، كجرل هذا م

 (الباء)كيرل ابف مالؾ في شرح التسهيؿ ما يرا  إماـ النحاة سيبكيد في ذلؾ حيث يلكؿ: "كتيزاد 
زيػادة )البػاء( فػي  :كثيران في الخبر المنفي بميس، ك)ما( أختها، كقد تزاد بعد نفي فعػؿ ناسػ  لالبتػداء

عَبْهدَ ُ  بِكَها ٍ  انهَّه ُ  سَأَنَهٍْ ( قكلػد تعػالى: سبمػيالخبر المنفػي )
، ككػذلؾ فػي الخبػر المنفػي بػػ )مػا( قكلػد (ِ)

ٌَعًَْهُىٌ عًََّا بِغَافِمٍ زَبُّكَ وَيَاتعالى: 
في الخبر المنفي، كلـ أقؿ في خبػر )لػيس( لػيعمـ أٌف ك كقمتي ، (ّ)

 .(ْ)المكجبى بعد )ليس( كةيرهما ة تدخمد الباء"

: "مػػا أنهػػرى الػػدَّـ كذيًكػػر كلػػكؿ الرسػػكؿ كر/ محمػػد أحمػػد سػػحمكؿ، أٌف زيػػادة )البػػاء( كيػػرل الػػدكت
" فهػػي فػػي الحػػديث الشػػريؼ قػػد اسػػتعممت أداة اسػػتثناء فػػال  ، كالظُّفػػرى اسػػـ اهلل عميػػد فكمػػكا لػػيس الس ػػفَّ

س اهلل يجػكز أف تػػزاد فػي خبرهػػا البػاء، كالثػػاني: أف ينػػتلض نفػي خبرهػػا )بػإة( نحػػك قكلػد تعػػالى: )ألػػي
 .(ٓ)بكاؼو عبد (

إليػػػد أيمػػػان  أشػػػاركة يجػػػكز انتلػػػاض نفػػػي خبرهػػػا )بػػػإٌة( إذا كانػػػت فيهػػػا البػػػاء الزا ػػػدة، كهػػػذا مػػػا 
صاحب كتاب )مكابط النفي فػي المسػاف العربػي( بلكلػد: "فػإف انػتلض نفػي خبرهػا بػإة لػـ يجػز جػٌر  

زيػدت لتيكيػد النفػي فػال تػدخؿ  إنَّمػااء بالباء الزا دة فػال يجػكز: )لػيس الونػي إة بونػي الػنفس( ألٌف البػ
بعػػد انتلامػػد. )كمػػف زيػػادة البػػاء عػػدـ تعملهػػا بشػػيء تعػػد معنػػا  إلػػى الويػػر، ة أنهػػا تػػدؿ عمػػى معنػػى 

 .(ٔ)لدةلتها عمى رفع تكهـ اإلثبات أك تيكيد النفي"

كنؤكد ، كذلؾ  أٌف الباء الزا دة تعمؿ عمى تلكية الحكـ المستفاد مف الجممةكؿ مالدكتكر محمد سحكيرل 
 .ٕ()الزيادة تلكم الحكـ المستفاد مف الجممة كتؤكد "  بلكلد: "كهذ

كمف خػالؿ مػا سػبؽ يتمػح التكجيػد الػدةلي لزيػادة )البػاء( فػي خبػر )لػيس( كهػك: تلكيػة الحكػـ 
                                                                 

 .ٖٔ-ٕٔ المصدر السابؽ، ص (ُ)
 مف سكرة الزمر. ّٔاآلية  (  ِ)
 مف سكرة األنعاـ. ُِّاآلية  (  ّ)
هػػ ػ َُُْ، ُابف مالؾ: شرح التسهيؿ، تحليؽ: د/ عبد الرحمف السيد، كد/ محمد بدكم المختػكف، هجػر لمطباعػة كالنشػر، اللػاهرة، ط (ْ)

 .ِّٖ: ُـ، َُٗٗ
 .ُٗٓـ، ص ُُٖٗهػ ػ َُُْسحمكؿ، د/ محمد أحمد: مكابط النفي في المساف العربي، مطبعة النهمة العربية، اللاهرة  (ٓ)
 .ُٗٓالمرجع السابؽ، ص  (ٔ)
 .َُٔالمرجع السابؽ،  (ٕ)
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كػػؿ زيػػادة فػػي المبنػػى تػػؤدم إلػػى زيػػادة فػػي معنػػا ، كزيػػادة  المعنػػكم المسػػتفاد مػػف الجممػػة، كذلػػؾ ألفٌ 
 كية لمحكـ كتككيده لد.الباء تل

 هما: مكمعيففي  –في شعر أحمد دحبكر  –كجاء خبر )ليس( ملترنان بهذ  )الباء( 

 .(ُ)كلـ يسمعكا نداكا، فميسكا إذف بيهمي -ُ

 .(ِ)معذرةن يا سيدم، فمستي بالثرثار إذا زعمتي أنني حدثتكـ عف فتح -ِ

الجماعػػػػة( أم: )كاك فػػػػي المثػػػػاؿ األكؿ: جػػػػاء الفعػػػػؿ )لػػػػيس(، كقػػػػد رفػػػػع اةسػػػػـ كهػػػػك )مػػػػمير 
نػػػد مػػػميره الجماعػػػة(، كهػػػي مػػػميره مبنػػػيه عمػػػى السػػػككف فػػػي محػػػؿ رفػػػع اسػػػـ لػػػيس ملػػػدـ كجكبػػػان؛ أل

متصػػػؿ، كجػػػاء الخبػػػر، كهػػػك قكلػػػد )بػػػيهمي( كقػػػد زيػػػدت فيػػػد البػػػاء كذلػػػؾ لزيػػػادة الحكػػػـ المسػػػتفاد مػػػف 
كر لفظػػػان : عمػػػى أنهػػػا خبػػػر )لػػػيس( مجػػػر الممػػػافة زيادتهػػػا، ككػػػذلؾ لتلكيػػػة هػػػذا الحكػػػـ، لتعػػػرب أهػػػؿ

 منصكب محالن.

اء( ليعػربى تػكفي المثػاؿ الثػاني: جػاءت )لػيس(: كهػي فعػؿ مػاضو جامػد، كقػد رفعػت اسػمان لهػا كهػك )ال
( ليعػرب البػاء( كقػد زيػد بػػ )بالثرثػارفي محؿ رفػع اسـػ لػيس ملػدـ كجكبػان، كجػاء الخبػر ) ان بنيم متصالن  ان ممير 

 ( الزا دة.الباءبعد ) محالن ر لفظان منصكب ( عمى أند: خبر ليس مجرك الثرثارالخبر كهك قكلد )

 ايتتاي ايم )لةس(:
فػي شػعر دحبػكر فػي ثالثػة عشػر  كالػذم اسػتتر اسػمها كردت الجممة اةسػمية المنفيػة بػػ )لػيس(

 مكمعان منها األمثمة اآلتية:

الناري ليست ما يشب فيستزاد -ُ
(ّ). 

 .(ْ)ليس ميتان فينعى -ِ

 .(ٓ)ليس جبنان  -ّ

 .(ٔ)إٌنا لنطب  ما ليس ينم  -ْ

                                                                 

 .َُٔ األعماؿ الكاممة، ص دحبكر: (ُ)
 .ّٕٕاألعماؿ الكاممة، ص  دحبكر: (ِ)
 .ٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ّ)
 .َٕالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ُٖٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٔ)
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 .(ُ)زرم ليس ملطكعان  -ٓ

 .(ِ)الهكاء ليس عدك الناس -ٔ

فيما تلدـ مف أمثمة عف استتار اسـ ليس في األمثمة السابلة، حيث جاء في المثاؿ األكؿ: اسـ 
( كخبػػر  )مػػا( المكصػػكلة، كفػػي المثػػاؿ الثػػاني: )لػػيس ميتػػان ي)لػػيس( مػػميران مسػػتتران جػػكازان تلػػدير  )هػػ
مػػميران مسػتتران عمػػى سػػبيؿ الجػػكاز كتلػدير  )هػػك(، كخبرهػػا اسػػمان ينعػى( حيػػث جػػاء اسػـ )لػػيس( أيمػػان 

ظػػاهران كهػػك قكلػػد )ميتػػان(، كاألمػػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الثالػػث: )لػػػيس جبنػػان( حيػػث جػػاء اسػػمها مػػػميران 
مسػتتران تلػػدير  )هػك( ، كخبرهػػا اسػمان ظػػاهران هػك قكلػػد )جبنػان(، كفػػي المثػاؿ الرابػػع: جػاء اسػػمها مػػميران 

تلػػدير  )هػػك( كخبػػر )لػػيس( جػػاء جممػػة فعميػػة فعمهػػا ممػػارع كهػػك قكلػػد )ينمػػ (، كفػػي مسػػتتران جػػكازان 
المثاؿ الخامس، جاء أيمان اسـ )ليس( مميران مستتران في قكلػد: )زرم لػيس ملطكعػان( أم )لػيس هػك 
ملطكعان( كالخبر اسمان ظاهران كهك قكلػد )ملطكعػان(، كفػي المثػاؿ السػادس: )الهػكاءي لػيس عػدك النػاس( 

اء اسمها مميران مستتران جكازان تلدير  )هك( كتلدير الكالـ: )الهكاء ليس هػك عػدك النػاس( كجػاء فلد ج
 الخبر اسمان ظاهران ممافان ةسـ ظاهر بعد .

كفػػي صػػكرة اسػػتتار اسػػـ لػػيس قػػاؿ سػػيبكيد: "فمػػكة أف فيػػد إمػػمار لػػـ يجػػز أف نػػذكر الفعػػؿ كلػػـ 
 .(ّ)ألند"تعممد في اسـ، كلكف فيد مف اإلممار مثؿ ما في 

حػػرؼ نفػػي بمنزلػػة )مػػا( تنفػػي  –هنػػا  –كقػػد ذهػػب الػػدكتكر/ مهػػدم المخزكمػػي إلػػى أٌف )لػػيس( 
 .(ْ)الجممة الفعمية بعدها، كة إممار فيها

كيتفػػػؽ الباحػػػث مػػػع التكجيػػػد النحػػػكم الخػػػاص بسػػػيبكيد السػػػابؽ، حيػػػث يكثػػػر فػػػي الموػػػة العربيػػػة 
أف نػػذكر الفعػػؿ كلػػـ تعممػػد فػػي اسػػـ، ككمػػا اسػػتتار اسػػـ )لػػيس(؛ ألنػػؾ إف لػػـ تمػػمر  فإنػػد ة يجػػكز 

 ييممر اسـ )إٌف( ييممر أيمان اسـ )ة( جريان عميها.
 التقوةم االتأبةي: 

كلكػػف  (ٔ)، كقػػد منعػػد ابػػف درسػػتكيد(ٓ)يجػػكز تلػػديـ خبػػر )لػػيس( عمػػى اسػػمها عنػػد جمهػػكر النحػػاة
مػا تلػديـ خبرهػا عميهػا ملدَّمان عمى اةسـ ييسند  مذهب الجمهكر، أ –في شعر أحمد دحبكر  –كركد  

                                                                 

 .ْٕٗالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ٕٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ّٔ – ّٓ: ُينظر: سيبكيد: الكتاب،  (ّ)
 .ُُٗينظر: في المخزكمي: النحك العربي: قكاعد كتطبيؽ، ص  (ْ)
 .ّّٖ، ِّٖ: ِ، كابف جني: الخصا ص، ُْٗ: ْملتمب، يينظر: المبرد: ال (ٓ)
 .ُّٖ: شرح قطر الندل، ص هشاـينظر: ابف  (ٔ)
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كعمػػػى اسػػػمها فلػػػد منعػػػد الككفيػػػكف، كعمػػػؿ ابػػػف األنبػػػارم ذلػػػؾ المػػػذهب بلكلػػػد: "ألف )لػػػيس( فعػػػؿه ة 
 .(ُ)يتصرؼ عممد إذا كاف متصرفان في نفسد" إنَّمايتصرؼ، كالفعؿ 

إليػػد صػػاحب أسػػػرار  أشػػاركللػػد اختمػػؼ النحكيػػكف فػػي جػػكاز تلػػديـ خبػػر لػػػيس عميهػػا كهػػذا مػػا 
د: "اختمػػؼ النحكيػػكف فػػي ذلػػؾ؛ فػػذهب الككفيػػكف إلػػى أٌنػػد ة يجػػكز تلػػديـ خبرهػػا عميهػػا، العربيػػة بلكلػػ

نػد كمػا جػػاز تلػديـ خبرهػا عمػى اسػمها، جػاز تلػديـ خبػر عميهػػا كذهػب أكثػر البصػرييف إلػى جػكاز ؛ أل
 .(ِ)نفسها، كاةختيار عندم ما ذهب إليد الككفيكف، ألف )ليس( فعؿه ة يتصرؼ"

ييسػػػػند   –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –( ملػػػدمان عميهػػػا كعمػػػى اسػػػمها إف عػػػدـ كركد خبػػػر )لػػػيس
المذهب الككفي، فالتلديـ كالتػيخير جػار بػيف اسػمها كخبرهػا فلػط، كقػد كرد خبرهػا ملػدمان عمػى اسػمها 

 في ثالثة عشر مكمعان في شعر دحبكر، كمنها هذ  األمثمة:

 .(ّ)ليس لدم ما أنسى، كليس لديد ما يخشا  -ُ

 .(ْ)ت ماءه ليس في البي إنَّما -ِ

 .(ٓ)ليس لي عيناف زا دتاف -ّ

 .(ٔ)ليس لي حبر السياسي عمى سبر -ْ

(ٕ) ليس معي المصباح كالجنيُّ ةير أني أقدر أٍف أةني.. -ٓ
 

 .(ٖ)كليس لليصر هذم البالد -ٔ

أخبػػار )لػػيس( عمػػى أسػػما ها، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: تلػػدـ الخبػػر  تفػػي األمثمػػة السػػابلة، فلػػد تلػػدم
)لديػد( جػكازان كهػك مػذهب الجمهػكر كمػا أسػمفنا، كجػاء اةسػـ المكصػكؿ شبد الجممة الظرفية )لدل( ك

مبنيان في محؿ رفع اسمها مؤخران جكازان، كفي المثاؿ الثاني: تلدـ الخبر شبد الجممة الجػار كالمجػركر 
ًصػر الخبػر فػي اةسػـ، كفػي المثػاؿ الثالػث:  )في البيػت( كجكبػان كذلػؾ ألف اةسػـ )مػاءه( نكػرة، كقػد حي

                                                                 

 .َُْاألنبارم: أسرار العربية، ص  (ُ)
 .ٖٗالسابؽ، ص (ِ)
 .ّٕٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ْٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َُٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ُٗدحبكر: أمي بيت: ص  (ٔ)
 .ِٔالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
 .ْٔالمصدر السابؽ، ص  (ٖ)
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بر شبد الجممة )لي( عمى اةسـ )عيناف( جكازان ألف اةسػـ جػاء معرفػان بالكصػؼ كهػك قكلػد: تلدـ الخ
)زا دتاف(، كفي المثاؿ الرابع: تلدـ خبر )ليس( )لي( كهك شبد الجممة جكازان عمى اةسـ كهػك )حبػر( 
 كذلػػؾ ألنػػد معػػرؼه باإلمػػافة، كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: فلػػد تلػػدـ الخبػػر كهػػك قكلػػد )معػػي( كهػػك ظػػرؼ

ف اةسػػـ جػػاء معرفػػان )بػػيؿ(، كفػػي المثػػاؿ السػػادس: جػػاء لممصػػاحبة عمػػى اسػػمد )المصػػباح( جػػكازان أل
خبر )ليس( كهك قكلد )لليصر( شبد جممة ملٌدـ جكازان عمى اسمها كهك اسـ اإلشارة )هذم( المعػرؼ 

 بإمافتد )لمبالد(.

لدةلػػػة  كذلػػػؾ السػػػابلةكاألمثمػػػة السػػػابلة التػػػي تلػػػدـ فيهػػػا خبػػػر )لػػػيس( عمػػػى اسػػػمها فػػػي األمثمػػػة 
اةهتمػػػاـ بالمتلػػػدـ إة فػػػي المثػػػاؿ الخػػػامس: فلػػػد تلػػػدـ ظػػػرؼ المصػػػاحبة )معػػػي( كذلػػػؾ لتخصػػػيص 
المتلػػدـ، كمػػا نػػكد اإلشػػارة إليػػد هػػك أٌف التلػػديـ كالتػػيخير جػػاء مكافلػػان لػػرام جمهػػكر النحػػاة، كهػػك تلػػديـ 

فػػؽ مػػذهب الكػػكفييف كعميػػد الخبػػر عمػػى اةسػػـ، كعػػدـ تلػػدـ خبرهػػا عميهػػا كعمػػى اسػػمها، كهػػذا مػػا كا
جػاءت أشػػعار دحبػػكر، حيػػث خمػػت أشػػعار  مػػف تلػػدـ خبػػر )لػػيس( عميهػػا كعمػػى اسػػمها كهػػذا مػػا ييسػػند 

 رأم الككفييف.
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 ثاالةًا: الفع الجمم  ا يمة  رأواة الالفع )ما( الحامم  عمل لةس:
لخبػػر، تعمػػؿ الحػػركؼ )مػػا( ك)إف( ك)ةت( عمػػؿ لػػيس، التػػي ترفػػع المبتػػدأ اسػػمان لهػػا كتنصػػب ا

إليػد سػيبكيد بلكلػد:  أشػاركمف هذ  الحركؼ )مػا( فهػي حػرؼه بمعنػى )لػيس( كتعمػؿ عممهػا كهػذا مػا 
"هػػػذا بػػػابي مػػػا أيجػػػرم مجػػػرل )لػػػيس( فػػػي بعػػػض المكامػػػع، كذلػػػؾ الحػػػرؼ )مػػػا( تلػػػكؿ: )مػػػا عبػػػد اهلل 

فػي شػيءو ا(، ك)هػؿ( أم ة يعممكنهػا أخاؾ(، ك)ما زيده منطملان(، كأما بنػك تمػيـ فيجركنهػا مجػرل )أٌمػ
كهػػك الليػػاس؛ ألنػػد لػػيس بفعػػؿ، كلػػيس )مػػا( كػػػ )لػػيس(، كة يكػػكف فيهػػا إمػػمار، كأمػػا أهػػؿ الحجػػاز 

 .(ُ)فيشبهكنها بػ )ليس( إذا كاف معناها كمعناها، كما شبهكا بها )ةت( في بعض المكامع"
كهػػذا الػػنص يكشػػؼ لنػػا عػػف شػػيءو مػػف دقػػة مػػنه  سػػيبكيد فهػػك قػػد سػػجؿ الظػػاهرة الموكيػػة فػػي 

)مػػا( إعمػػاؿ لػػيس فػػي بي ػػة الحجػػاز عمػػى حػػيف سػػجؿ إهمالهػػا فػػي بي ػػة تمػػيـ، كهػػذا يممػػح إلػػى  إعمػػاؿ
شػػيء مػػف المػػنه  الكصػػفي فػػي تحديػػد المكػػاف، كفػػي الكقػػت نفسػػد يشػػير إلػػى قياسػػية لوػػة تمػػيـ فػػي 

 الموكم حيث يمجي إلى التعميؿ كالتفسير.إهماؿ )ما( كفي هذا إشارة إلى المعيارية في البحث 
د أف هنالػػؾ شػػركطان لعمػػؿ )مػػا( عمػػؿ )لػػيس( كذلػػؾ بلكلػػد: ")مػػا زيػػده إة منطمػػؽه(: كيػػرل سػػيبكي

يِثْهُنَا بَشَسٌ إِالّ ىأََْتَ يَا الموتاف، كمثمد قكلد  دتستكم في
، لـ تلك )ما( حيث نلمت معنػى لػيس كمػا (ِ)

يعنػي  نهمػا، كمػا أٌف معنػى كػاف الكاجػب، ككػؿ كاحػد ملـ تلك حػيف قػدمت الخبػر، فمعنػى لػيس النفػيي 
 .(ّ)جردتد فهذا معنا " إذاكاف كليس 

فػػػي كتابػػػد )معػػػاني الحػػػركؼ( )مػػػا( حيػػػث يلػػػكؿ: "كأمػػػا التػػػي  هػػػػ(ّْٖ)ت الرمػػػاني كقػػػد تنػػػاكؿ
لمجحػػكد: فنحػػك )مػػا هػػذا بشػػران( ك)مػػا أنػػت إة بشػػره مثمنػػا( أهػػؿ الحجػػاز ينصػػبكف بهػػا الخبػػر إذا كػػاف 

ؿ فيلكلػكف: )مػا زيػده قػا ـه( كتلػكؿ: )مػا قػا ـه زيػده( منفيان في مكمعد، كبنك تمػيـو يرفعكنػد عمػى كػؿ حػا
 . (ْ)فتجتمع الموتاف

ف، أم اإلعمػاؿ كاإلهمػاؿ كالسػبب كمػا ذكػر يلسػيبكيد فػي أٌنػد يجيػز الموتػ الرمػانيكبذلؾ ينمػـ 
 سيبكيد نفسد كهك أف اللياس إهماؿ العمؿ.

لعمػػػؿ )مػػػا( عمػػػؿ فػػػي كتابػػػد الجنػػػى الػػػداني أٌف هنالػػػؾ شػػػركطان  هػػػػ(ْٗٓ)ت  المػػػرادم كيفصػػػؿ
)لػػػيس( كذلػػػؾ بلكلػػػد: "األكؿ: تػػػيخر الخبػػػر، فمػػػك تلػػػدـ بىطػػػؿ عممهػػػا، هػػػذا مػػػذهب الجمهػػػكر، كأجػػػاز 

ػٍف أعتػبمػا ة، كحكػى )وػبعمهـ نصب الخبر الملٌدـ عمػى اةسػـ، كقػاؿ الجرمػي: إنَّػد لي  ( ...مسػي ان مى
                                                                 

 .ٕٓ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .يسمف سكرة  ُٓاآلية  (  ِ)
 .ٗٓ: ُسيبكيد: الكتاب،  (ّ)
، ِ، طلمنشػػر كالتكزيػػع كالطباعػػة معػػاني الحػػركؼ، تحليػػؽ: د/ عبػػد الفتػػاح إسػػماعيؿ شػػمبي، دار الشػػركؽ عمػػي بػػف عيسػػى:، الرمػػاني (ْ)

 .ُْٓـ، ص ُُٖٗهػ ػ َُُْ



 

- َُٕ - 

)إف( فمػك كجػدت )إف( بعػد  ، كالثالػث: فلػدي العمػؿة( بطػؿ بلػاء النفػي، فمػك انػتلض النفػي بػػ)إ كالثاني:
 .(ُ)")ما( بطؿ عممها نحك: )ما إٍف زيده قا ـه(

كيمػػػيؼ المػػػرادم بعػػػض الشػػػركط التػػػي يلػػػكؿ: إفَّ النحػػػاة أمػػػافكها مػػػف مثػػػؿ: "أة يتلػػػدـ ةيػػػر 
 ، ظرؼو أك جار كمجركر مف معمكؿ خبرها، فإف تلدـ ةيرها بىطيػؿ العمػؿ نحػك: مػا طعامػؾ زيػده آكػؿه

أة  كزاد بعمػهـ شػرطيف آخػريف أحػدهماآكؿ( كنحك  مػع تلػديـ المعمػكؿ. كأجاز أبف كيساف نصب )
أة يبػػدؿ مػػف الخبػػر بػػدؿ  كثانيهمػػا، ...: )مػػا مػػا زيػػده قػػا ـه( كجػػب الرفػػعكتؤكػػد بمثمهػػا، فػػإف أكػػدت نحػػ

 . (ِ)مصحكبه بػ )إٌة( نحك )ما زيده شيءه إة شيء ة يعبي بد("
: "كلمػػا كػػاف عمػػؿ )مػػا( معمػػالن كمفسػػران حيػػث يلػػكؿ)مػػا( إعمػػاؿ كيسػػهب ابػػف مالػػؾ اللػػكؿ فػػي مسػػيلة 

(؛ ألف كؿ استحسانيان ة قياسيان، اشترط فيد تيخر الخبر، كتيخر معمكلد، كبلاء النفي، كخمكها مف ملاربة )إفٍ 
 .ّ()، كالتخمي عنها أك عف بعمها تكهيف"ة حاؿ أصمي، فالبلاء عميها تلكيةه كاحدو مف هذ  األربع

كص )إٍف( بعػد )مػا( بلكلػد: "كزعػـ الككفيػكف أفَّ )إٍف( الملترنػة بػػ )مػا( كيستطرد ابف مالؾ بخص
هػي النافيػة جػيء بهػا بعػد )مػا( تككيػدان، كالػػذم زعمػك  مػردكده بػكجهيف: أحػدهما: أنهػا لػك كانػت نافيػػة 
مؤكػػد لػػـ تويػػر العمػػؿ، كمػػا ة يتويػػر لتكريػػر )مػػا(، كالثػػاني: أٌف العػػرب قػػد اسػػتعممت )إٍف( زا ػػدة بعػػد 

 .(ْ)التي بمعنى الذم كبعد )ما( المصدرية التكقيتية، لشبههما في المفظ )بما( النافية")ما( 
كلكفَّ األخفش يجيز حذؼ اسـ )ما( كاةستوناء عند ببدلد المكجب )بإة( كذلؾ قكلد: )مػا أحػد 

جػب )بػإة(، قا مان: إة زيده( أٍف يلاؿ: )مػا قا مػان إة زيػده( بحػذؼ اسػـ )مػا( كاةسػتوناء عنػد ببدلػد المك 
ف شػركط جػكاز الحػذؼ أف يكػكف المحػذكؼ كما كاف هكذا فالحكـ بمنعػد أكلػى مػف الحكػـ بجػكاز ؛ أل

 .(ٓ)متعينان ة محتمالن"
كقاؿ ابػف هشػاـ فػي شػيف )مػا( الحجازيػة: "كهػي الموػة اللكيمػة، كبهػا جػاء التنزيػؿ، قػاؿ تعػالى: 

ا بىشىرنا هىذىا مى
ا، ك (ٔ) أيمَّهىاًتًهـٍ  هيفَّ  مى

(ٕ)"(ٖ). 
                                                                 

محمػػد نػػديـ فامػػؿ، دار الكتػػب  كأ.فخػػر الػػديف قبػػاكة، د. المػػرادم، الحسػػيف بػػف قاسػػـ: الجنػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػاني، تحليػػؽ:  (ُ)
 .ِّٕ - ِّّص  ،ـُِٗٗق ػ ُُّْ، ُالعممية، بيركت ػ لبناف، ط

 .ِّٗ - ِّٖالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ّٗٔ: ُابف مالؾ: شرح التسهيؿ،  (ّ)
 .ُّٕ: ُسد، نف (ْ)
 .  ِّٕ: ُابف مالؾ: شرح التسهيؿ،  (ٓ)
 مف سكرة يكسؼ. ُّاآلية  (  ٔ)
 مف سكرة المجادلة. ِاآلية  (  ٕ)
 .ُّْ: شرح قطر الندل، ص هشاـينظر: ابف  (ٖ)
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كيرجع الدكتكر: مهدم المخزكمػي اةخػتالؼ بػيف المهجتػيف فػي )مػا( إلػى التفػاكت بينهمػا، كأٌف 
 .(ُ)لهجة أهؿ الحجاز أعمى تطكران، مف لهجة تميـ كأدؽ في التعبير عف معانيها"

أكانت لمسابليف منهـ كالالحليف أٌف )ما(  التكجيهات النحكية السابلة، سكاءه خص مف جميع مكيت
 .(ِ)الشركط اآلتية –كي تعمؿ في ركني الجممة اةسمية المنفية بها  –حجازية ال

 أة يتلدـ خبرها أك معمكلها عمى اسمها، إف لـ يككنا شبد جممة. - أ

 أة ينتلض نفيها )بإة(. - ب

 أة يفصؿ بينها كبيف اسمها بػ )إٍف( الزا دة. - ت

 أة يبدؿ خبرها مكجب. - ث

ة بطؿ عممها، كاستكت كالتميمية في النفي دكف العمػؿ، فإذا لـ يتحلؽ شرطه مف الشركط السابل
كهػذا مػػا يتفػؽ فيػػد الباحػػث مػع التكجيهػػات النحكيػة السػػابلة كبخاصػػة تكجيهػات صػػاحب )الملتمػػب( 
النحكيػػة، ككػػذلؾ صػػاحب األصػػكؿ فػػي النحػػك( مػػف مػػركرة تػػكافر الشػػركط السػػابلة إلعمالهػػا عمػػؿ 

 المبتدأ اسمان لها كنصب الخبر خبران لها.)ليس( بمعنى الدخكؿ عمى الجممة اةسمية كرفع 

 مكامػعخمسػة فػي  –شعر أحمد دحبكر  –كللد كردت )ما( الحجازية العاممة عمؿ )ليس( في 
 هي:

 .(ّ)فما عاصمةي األكلى فيها كالـ -ُ

 .(ْ)ما الدنيا سكل أسماء -ِ

 .(ٓ)أنا جده مالد كرقةه  -ّ

 .(ٔ)بما هك أهؿه كما نحف أهؿ -ْ

 .(ٕ)ما أنت سكل أنت -ٓ

                                                                 

 .َِٓينظر: المخزكمي: النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ُ)
 ّٗ - ِٗ: ُاألصكؿ في النحك،  ، كينظر: ابف السراج:ُٖٗ: ْيينظر: المبرد: الملتمب،  (ِ)
 .ٓٗأمُّ بيت، ص  (ّ)
 .ُِْالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 ُّٕاألعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)
 .ّٕٕالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ْْأمُّ بيت، ص  (ٕ)



 

- َُٗ - 

مػػة السػػابلة جػػاءت )مػػا( بمعنػػى )لػػػيس( كهػػك معنػػى )النفػػي(، ففػػي الشػػطر األكؿ مػػػا: فػػي األمث
عاممػػة عمػػؿ لػػيس كهػػي: حػػرؼ نفػػي مبنػػي عمػػى السػػككف ة محػػؿ لػػد مػػف اإلعػػراب، كعاصػػمةه: اسػػـ 
)مػػا( العاممػػة عمػػؿ )لػػيس( مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد المػػمة الظػػاهرة عمػػى آخػػر ، كجػػاء خبرهػػا كهػػك قكلػػد 

 ر لػ )ما( العاممة عمؿ ليس.)فيها( متعمؽ بمحذكؼ خب

الثػػاني: جػػاء اسػػـ )مػػا( العاممػػة عمػػؿ لػػيس، كهػػك قكلػػد: )الػػدنيا( ليعػػرب: اسػػـ مػػا كفػػي المثػػاؿ 
العاممػة عمػؿ )لػيس( مرفػػكع كعالمػة رفعػد المػػمة الملػدَّرة منػع مػف ظهكرهػػا )التعػذر(، كخبرهػا قكلػػد: 

ي المثػاؿ الثالػث: حيػث تلػدـ خبرهػا )سكل( المنصكب بالفتحة الملدَّرة منع مف ظهكرها )التعػذر(، كفػ
الخبػػر شػػبد جممػػة، كاةسػػـ نكػػرة  فَّ شػػبد الجممػػة فػػي قكلػػد: )لػػد( كجكبػػان عمػػى اسػػمها )كرقػػةن( كذلػػؾ أل

محمة تامة ةير مخصصة ة بكصؼ كة إمافة، كفي المثاؿ الرابع: جاء اسـ لػيس كهػك: مػمير 
ع اسػػـ )مػػا( العاممػػة عمػػؿ المتكممػػيف )نحػػف( كهػػك: مػػمير منفصػػؿ مبنػػي عمػػى المػػـ فػػي محػػؿ رفػػ

)لػيس( فلػدـ كجكبػػان، كجػاء خبرهػػا كهػك قكلػد: )أهػػؿ( منصػكبان كقػػد سيػًكف مػف بػػاب المػركرة الشػػعرية، 
الشعراء أمراء الكالـ كيجكز لهـ ما ة يجكز لويػرهـ عمػى حػد قػكؿ الخميػؿ بػف أحمػد الفراهيػدم،  فَّ أل

 منفصػالن  ان ك قكلػد )أنػت( ليعػرب: مػمير أما في الشطر الخامس فلد جاء اسمها )مميران منفصالن( كهػ
عمػػى الفػػتح فػػي محػػؿ رفػػع اسػػـ )مػػا( العاممػػة عمػػؿ )لػػيس( كخبرهػػا قكلػػد: )سػػكل(: خبػػر )مػػا(  ان مبنيػػ

 العاممة عمؿ ليس منصكب كعالمة نصبد الفتحة الملٌدرة منع مف ظهكرها )التعذر(.

مػر كمػا هػك األ (ُ)يػد النفػيأما بالنسبة ةقتػراف خبػر )مػا( العاممػة عمػؿ )لػيس( فالبػاء تػيتي لتكك
ترف خبرها بهذ  قر كقد اك نها لـ ترد في شعر أحمد دحب، كأل(ِ)مع)ليس( كتدخؿ عمى خبر )ما( بكثرة

 برها عميها كعمى اسمها عمى سبيؿ الجكاز.خ)الباء( الزا دة، كما لـ يرد في شعر  أيمان تلدـ 

 

                                                                 

 .ّٗ: ُ، كيينظر: ابف السراج: األصكؿ في النحك: َّٕ: ِينظر: سيبكيد: الكتاب  (ُ)
 .ْٓينظر: أكمح المسالؾ، ص  (ِ)



 

- َُُ - 

 عمل )لةس(: ) ( الحامم ثالثًا: الفع الجمم  ا يمة  رأواة الالفع  
كللػػد اشػػترط النحػػاة عممهػػا فػػي النكػػرة كهػػذا مػػا يشػػير  ،كمػػف الحػػركؼ العاممػػة عمػػؿ )لػػيس( )ة(

إليها المرادم بلكلد: "الثػاني: العاممػة عمػؿ )لػيس( كة تعمػؿ: إة فػي النكػرة، كمنػع المبػرد، كاألخفػش 
س( فػػي رفػػع اةسػػـ إعمػػاؿ )ة( عمػػؿ )لػػيس(، كحكػػى ابػػف كٌةد عػػف الزجػػاج، أنهػػا أيجريػػت مجػػرل )لػػي

خاصةن، كة تعمؿ في الخبر شي ان، كأجاز ابػف جنػي إعمػاؿ )ة( عمػؿ لػيس فػي المعرفػة، ككافلػد ابػف 
 .(ُ)مالؾ"

كهػػك عنػػد أهػػؿ  ك)ة( حػػرؼ نفػػي لػػد فػػي الجممػػة اةسػػمية اسػػتعماةف، أكلػػد: أٍف يشػػبد بػػػ )لػػيس(
اةسػػتراباذم اللػػكؿ بػػيف عممهػػا  ، كذكػػر(ّ)، كقػػد ذهػػب ابػػف الحاجػػب إلػػى أنػػد شػػاذ(ِ)الحجػػاز قميػػؿ جػػدان 

كيتفػػؽ معػػد فػػي ذلػػؾ )ابػػف هشػػاـ(، كرأل اةسػػترباذم  (ْ)عمػػؿ )لػػيس( ملصػػكران عمػػى الشػػعر خاصػػة
، (ٓ) عمػػى الشػػعر خاصػػة كيتفػػؽ معػػد فػػي ذلػػؾ )ابػػف هشػػاـ( اللػػكؿ بػػيف عممهػػا عمػػؿ )لػػيس( ملصػػكره 

حمكةن عمػى )لػيس(، يومػب كرأل اةسترباذم إنها ة تعمؿ عمؿ )ليس( مطملان، كما جاء مف الشعر م
، كعمػػػػػى هػػػػػذا جػػػػػاء رأم األسػػػػػتاذ إبػػػػػراهيـ (ٔ)ة لمجػػػػػنسفيػػػػػفيػػػػػد أف تحمػػػػػؿ )ة( عمػػػػػى )إف( فتكػػػػػكف نا

 .(ٕ)مصطفى

، كقػد جػاءت )ة( (ٖ)لذلؾ فهي تنفي مممكف الجممة اةسمية فلػط، حسػبما كرد فػي لهجػة تمػيـ
الشػػػعرية  األمثمػػةهػػا فػػي أحػػد عشػػػر مكمػػعان كمن –أحمػػد دحبػػكر  –العاممػػة عمػػؿ )لػػيس( فػػي شػػػعر 

 اآلتية:

 .(ٗ)ة حجابي بيف بيكت األهؿ كالمزراب -ُ

 .(َُ)ة المكاكيؿي العريلةي لستي أكفي -ِ

 .(ُ)ة حرجي إف تباهيت بيف الناس بهذا الفؤاد -ّ
                                                                 

 .ِّٗ – ِِٗينظر: المرداكم: الجنى الداني، ص  (ُ)
 .ِّٖ: ْ. كينظر: المبرد: الملتمب ّْٓ: ُينظر: سيبكيد: الكتاب  (ِ)
 .ُُِ: ُيينظر: شرح الكافية  (ّ)
 .ُُِ: ُالمصدر السابؽ:  (ْ)
 .ُْٓ: شرح قطر الندل ابف هشاـيينظر:  (ٓ)
 .ُُِ: ُينظر: شرح الكافية:  (ٔ)
 .ُّّ -ُِّإحياء النحك، ص  يينظر: مصطفى: (ٕ)
 .ِٖيينظر: ابف يعيش: المفصؿ، ص  (ٖ)
 .ُٕٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٗ)
 .ّْٖالمصدر السابؽ، ص  (َُ)



 

- ُُُ - 

 .(ِ)حيث ة ذهبه يحتكيني، كة لهبي  -ْ

 .(ّ)ة الفمةي لي كة حلكؿي النفط -ٓ

 .(ْ)ة الميؿي يسمح لي أف أناـ -ٔ

، كنصػػبت الخبػػر، كذلػػؾ تشػػبهان هػػك اسػػمها بلة، جػػاءت )ة( كقػػد رفعػػت المبتػػدأفػػي األمثمػػة السػػا
( مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد المػػمة الظػػاهرة  )بمػػيس(، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: جػػاء اسػػمها كهػػك قكلػػد: )حجػػابي

)بيف( كهك شبد الجممة الظرفية المتعملة بمحذكؼ خبػر لهػا، كفػي المثػاؿ الثػاني:  هاعمى آخر ، كخبر 
( مرفكعان كعالمة رفعد المػمة الظػاهرة، كجػاء خبرهػا جممػة )لسػت أكفػي( كهػذا جاء اسمها )ال مكاكيؿي

( ما أجاز  ابف جني في قكلد السابؽ، كهك إعماؿ )ة( في المعرفة، حيػث عممػت فػي قكلػد  )المكاكيػؿي
( كهػػك عمػػى قػػكؿ جمهػػكر  كهػػك معرفػػةه، أمػػا فػػي المثػػاؿ الثالػػث: فلػػد جػػاء اسػػمها نكػػرة كهػػك قكلػػد )حػػرجه

اة بينهػػػا ة تعمػػػؿ إة فػػػي النكػػػرات، كجػػػاء خبرهػػػا )جممػػػة إف تباهيػػػت(، كتلػػػدير الكػػػالـ )ة حػػػرجه النحػػػ
مباهاتؾ بيف الناس(، كفي المثاؿ الرابع: كقع اسـ )ة( العاممة عمؿ )ليس( نكرة أيمان، كجاء خبرها 

( كالتلػدير )كة لجممة فعمية )تحتكيني(، كفي نفس المثاؿ: حذؼ الخبر الجممة الفعمية فػي قكلػد:  هػبه
)ة لهبه يحتكيني(، أما في المثاؿ الخامس: فلد جاء اسمها )الفمةي( معرفان كهك جا ز، كلكف خبرها 
شبد جممة كهك )لي( المتعمؽ بمحذكؼ خبر، كالذم حذؼ في نفس الشطر، كذلػؾ قكلػد: )كة حلػكؿي 

معرفػػةن عمػػى  هالػػد جػػاء اسػػمؿ السػػادس: فا(، كأمػػا فػػي المثػػلػػينفػػط(، كتلػػدير الكػػالـ )كة حلػػكؿي الػػنفط 
( لتشػػكؿ الجممػػة الفعميػػة مػػع فاعمهػػا فػػي محػػؿ يسػػمحكجػػد سػػا  ، كخبرهػػا أيمػػان جممػػة فعميػػة فعمهػػا )

 نصب خبر )ة( العاممة عمؿ )ليس(.

 كالكامح مف خالؿ األشطر الشعرية انسجامها مع التكجيهات النحكية السابلة.

 الدذف:
 فان خبرها في اثني عشر مكمعان منها:كردت الجممة اةسمية منفية بػ )ة( محذك 

، كلـ يصؿ الجكاب -ُ  .(ٓ)ميؽه كة فرجه

كجاء الماء... ة نبعه كة ةيـه، كة دمعه أتى بالماء -ِ
(ُ). 

                                                                 

 .ٓٔدحبكر: أمُّ بيت: ص  (ُ)
 .ٖٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٖٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .َٕالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 ْٕٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)



 

- ُُِ - 

ٍف قتمد؟ ة الصهاينة المجرمكف، كة شركاتي األذل -ّ لماذا؟ مى
(ِ). 

 .(ّ)حيث ة ذهبه يحتكيني كة لهبه  -ْ

 .(ْ)كة اعتراضه إف تكف هذ  بمكل، فال شككل -ٓ

 .(ٓ)ة الفمةي لي كة حلكؿي النفط -ٔ

فيما مٌر مف أمثمة بخصكص )ة( المحذكؼ خبرهػا، كقػد دٌؿ عميػد السػياؽ، ففػي المثػاؿ األكؿ: 
ػػذؼ خبرهػػا جػػكازان كذلػػؾ  ( مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد المػػمة الظػػاهرة عمػػى آخػػر ، كقػػد حي جػػاء اسػػمها )فػػرجه

(، أمػػا فػػي المثػػاؿ الثػػاني فلػػد جػػاءت )ة( نافيػػة ان لدةلػػة السػػياؽ عميػػد، كتلػػدير الكػػالـ )ة فػػرجه مرجػػك 
بمعنى ليس، فكقعت األسماء التالية )ةيـه، نبعه، دمعه( كجاء خبرها محذكفان عمى سبيؿ الجكاز، كذلؾ 
أيمان لدةلة السياؽ عميد كتلدير الكالـ )ة نبعه مكجكدان، كة ةيـه مكجكدان، كة دمػعه مكجػكدان، أمػا فػي 

جاء اسـ )ة( كهك قكلد: )الصهاينة( مرفكعػان كعالمػة رفعػد المػمة الظػاهرة عمػى المثاؿ الثالث: فلد 
، كقػػد دؿَّ عميػد السػياؽ كتلػدير  )قاتميػػد(، كتلػدير الكػالـ: )كة الصػهاينة قاتميػػد(  آخػر ، كخبػر  محػذكؼه
أم )لػػػيس الصػػػهاينة قاتميػػػد(، أمػػػا فػػػي المثػػػاؿ الرابػػػع، فلػػػد جػػػاء خبػػػر )ة( جممػػػة فعميػػػة كهػػػي جممػػػة 

(، كتلػدير الكػػالـ: )كة لهػػبه يحتػػكيني( كالحػػذؼ الجػػا ز )تح ػػًذفىٍت فػػي قكلػػد )كة لهػػبه تػكيني( كلكنهػػا حي
ػػػذؼ خبرهػػػا  فػػػي هػػػذا المثػػػاؿ، كذلػػػؾ لدةلػػػة الخبػػػر )تحتػػػكيني( األكؿ عميػػػد، كفػػػي المثػػػاؿ الخػػػامس: حي

( كلكػػف كتلػػدير الكػػالـ )ة اعتػػراضه مكجػػكدان(، كفػػي المثػػاؿ السػػادس: جػػاء خبػػر )ة( شػػبد جممػػة )لػػي
 .الشاعر حذفها في نفس الشطر، كتلدير الكالـ: )كة حلكؿي النفط لي(

مػػػا يػػػرا  إمػػػاـ البالةػػػيف عبػػػد اللػػػاهر الجرجػػػاني، مػػػف أفَّ الحػػػذؼى فػػػي مثػػػؿ هػػػذ  كيػػػرل الباحػػػث 
، هك لالحتراز مف العبث، كلدةلة السياقات الموكية السابلة عمى المحذكؼ، كدةلتػد التشػكيؽ األمثمة

عماؿ العل  ؿ في المحذكؼ.كا 

الشػػعرية الخاصػػة )بػػال( العاممػػة عمػػؿ لػػيس، حػػذؼ اسػػمها فػػي شػػعر أحمػػد  األمثمػػةكلػػـ يػػرد فػػي 
 الخبر دكف سكا . أصابدحبكر، كلكف الحذؼ الجا ز 

                                                                 

 .ٕٖٕالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .َّٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٖٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ّ)
 .ّٖالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ٖٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- ُُّ - 

 يارحًا: الفع الجمم  ا يمة  رأواة الالفع )إْن( الحامم  عمل )لةس(:
خػاصو  مثػاؿلـػ يعثػر عمػى كجػكد أٌم  مف خالؿ استلراء نصكص أحمد دحبػكر الشػعرية، فػإٌف الباحػث

 ندرة استعمالها في اةستعماؿ الموكم العربي كخاصةن الحديث مند. كبها، كلعؿ السبب في ذلؾ ه

 

 : الفع الجمم  ا يمة  رأواة الالفع ) ( الالا ة  لمجالس:بامياً 
عػرؼ عنػد كالتػي تكالتي تتمػمف معنػى )ًمػٍف(،  تستخدـ )ة( النافية لمجنس لنفي الجنس النكرة،

إليػػد المبػػرد بلكلػػد: "اعمػػـ أٌف )ة( إذا كقعػػت عمػػى نكػػرة  أشػػاركهػػذا مػػا  بعػػض المصػػنفيف بػػال التبر ػػة.
نمػػا كػػاف ذلػػؾ لمػػا أذكػػر  لػػؾ:  كمػػعت األخبػػار جكابػػات لالسػػتفهاـ، إذا  إنَّمػػانصػػبتها بويػػر تنػػكيف؛ كا 

نمػػػا نفيػػت عػػف الػػػدار  قمػػت: )ة رجػػؿى  صػػوير هػػذا الجػػػنس فػػي الػػػدار( لػػـ تلصػػد إلػػػى رجػػؿو بعينػػد، كا 
 .(ُ)ند يسيؿ عف قميؿ هذا الجنس ككثير "ككبير ، فهذا جكاب قكلؾ: هؿ مف رجؿو في الدار؟؛ أل

كهػػذا التكجيػػد النحػػػكم لممبػػرد يعنػػػي أٌف )ة( النافيػػة لمجػػػنس ة تػػدخؿ إة عمػػػى النكػػرة متمػػػمنةن 
ير إليػد ابػف مالػؾ فػي معنى )ًمٍف(، كتككف جكابان لمف يسيؿ: )هػؿ مػف رجػؿو فػي الػدار؟( كهػذا مػا يشػ

التسػػهيؿ بلكلػػد: "ش: إذا قيصػػدى )بػػال( نفػػي الجػػنس عمػػى سػػبيؿ اةسػػتوراؽ كرفػػع احتمػػاؿ الخصػػكص 
اختصػػت باألسػػػماء؛ ألف قصػػد ذلػػػؾ يسػػتمـز كجػػػكد )ًمػػٍف( الجنسػػػية لفظػػان أك معنػػػان، كة يميػػؽ ذلػػػؾ إة 

مػا بيسماء النكرات، فكجب لػ )ة( عند ذلؾ اللصد عمؿ فيما يميها مػف نكػرة ، كذلػؾ العمػؿ إمػا جػر كا 
نصػػب، فمػػـ يكػػف جػػران لػػ ال يتػػكهـ أٌنػػد )بمػػف( المنكيػػة، فإنهػػا فػػي حكػػـ المكجػػكدة لظهكرهػػا فػػي بعػػض 

 .(ِ)األحياف"

كالنحػػػاة يحممػػػكف عمػػػؿ )ة( النافيػػػة لمجػػػنس فيمػػػا بعػػػدها بعمػػػؿ )إٌف( عنػػػد دخكلهػػػا عمػػػى الجممػػػة 
ردت أف تنفػػي الجممػػة السػػابلة قمػػت: )ة رجػػؿى فػػي اةسػمية، فػػإذا قمػػت مػػثالن: )إفَّ فػػي الػػدار رجػػالن(، كأ

بلكلػد: "أحػدهما عممهػا فػي النكػرات، كذلػؾ إذا كانػت جكابػان )هػؿ  الرمػانيإليػد  أشػارالدار(، كهػذا مػا 
س ننها نليمتها، يدلؾ عمى ذلؾ ما حكى يك ًمٍف(: كهي تنصب اةسـ، كترفع الخبر بمنزلة )إٌف(؛ أل

 أنها مبنية مع ما بعدها... كحؽ الجكاب أف يككف كفؽ السؤاؿ، مف قكلهـ: )ة أحده أفمؿ منؾ( إة
..( إة أنهػػـ حػػذفكا )مػػف( كمػػمنكا الكػػالـ بمعناهػػا فكجػػب البنػػاء  فكػػاف يجػػب أف يلػػاؿ: )ة مػػف أحػػدو

 .(ّ)لتممف معنى الحرؼ، كهكذا كؿ شيءو يتممف معنى الحرؼ يجب لد البناء"
                                                                 

 .ّٕٓ: ْالمبرد: الملتمب،  يينظر: (ُ)
 .ْٓ – ّٓ: ِينظر: ابف مالؾ: التسهيؿ،  (ِ)
 .ٕٓمعاني الحركؼ، ص : الرمانيينظر:  (ّ)
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بمنزلػػػة ك نهػػػا مػػػع اسػػػمها بمثابػػػة كف )تنػػػكيف(؛ ألكالبنػػػاء فػػػي اسػػػـ )ة( النافيػػػة لمجػػػنس، يكػػػكف بػػػد
)خمسػػة عشػػر( كهػػذا مػػا يشػػير إليػػد صػػاحب الملتمػػب بلكلػػد: "فيمػػا تػػرؾ التنػػكيف، فإنمػػا هػػك ألنهػػا 
عمػػت كمػػا عممػػت فيػػد بمنزلػػة اسػػـ كاحػػد كخمسػػة عشػػر، فػػإف قيػػؿ: أيكػػكف الحػػرؼ مػػع اةسػػـ اسػػمان  جي

. تلكؿ: )قد عممتي أ ٌف زيدان منطمؽه( فػ )أٌف( حػرؼ، كهػي مػا عممػت كاحدان؟ قيؿ: هذا مكجكده معركؼه
فيد/ اسـه كاحد كالمعنى: )عممتي انطالؽ زيد("
(ُ). 
لػـ يكػف عممهػا فيمػا يميهػا رفعػان لػ ال ة النافيػة لمجػنس : "يرل ابف مالػؾ فػي كتابػد )التسػهيؿ( أفَّ 

عنػػػػد قصػػػػد نهػػػػا لػػػػك رفعػػػػت مػػػػا يميهػػػػا يتػػػػكهـ أٌف عاممػػػػة اةبتػػػػداء، فػػػػإف مكمػػػػعها مكمػػػػع ابتػػػػداء؛ كأل
التنصيص عمى العمـك لػـ يحصػؿ الوػرض؛ ألنهػا عمػى ذلػؾ التلػدير بمنزلػة المحمكلػة عمػى )لػيس(، 

"  .(ِ)كهي ة تنصيص فيها عمى العمـك
كنفػػي )ة( النافيػػة لمجػػنس ة يكػػكف إة عامػػان، كهػػذا مػػا يشػػير إليػػد المبػػرد بلكلػػد: "كة يجػػكز أف 

عمػى شػيء قػد عمػؿ فيهػا ةيرهػا لػـ تعمػؿ شػي ان، ككػاف  يككف هذا النفي إة عامان، فإف قيٌدرت دخكلهػا
الكالـ كما كاف عميد؛ ألنؾ أدخمت النفي عمى ما كاف مكجبان، كذلؾ قكلؾ: أزيده في الدار أـ عمرك؟ 

 .(ّ)فتلكؿ: )ة زيده في الدار كة عمرك(
( مػػ ع اخػػتالؼ كيػػرل ابػػف مالػػؾ فػػي كتابػػد التسػػهيؿ أٌف إعمػػاؿ )ة( هػػذا العمػػؿ إلحاقػػان لهػػا بػػػ)إفَّ

( لمشػابهتها لهػػا فػػي  دةلػة النفػػي، كذلػػؾ بلكلػد: "كأيمػػان فػػإف إعمػاؿ )ة( هػػذا العمػػؿ إلحاقػان لهػػا بػػػ )إفَّ
فػػػػػادة التككيػػػػػد فػػػػػإف )ة( لتككيػػػػػد النفػػػػػي، ك)إٌف( لتككيػػػػػد  التلػػػػػدير، كالػػػػػدخكؿ عمػػػػػى المبتػػػػػدأ كالخبػػػػػر، كا 

 .(ْ)اإلثبات"

فػػػػإنهـ يػػػػركف أنهػػػػا ة تػػػػدخؿ عمػػػػى كالنحػػػػاة عمػػػػى اتفػػػػاؽ بخصػػػػكص اسػػػػـ )ة( النافيػػػػة لمجػػػػنس؛ 
المعرفة، كهذا ما يشير إليد )المبرد( بلكلد: "أة ترل أٌف المعرفة ة تلع هػا هنػا؟؛ ألنهػا ة تػدؿ عمػى 
الجنس كة يلع الكاحد منها في مكمػع الجميػع، فمػك قمػت: هػؿ مػف زيػد؟ كػاف خمفػان، فممػا كانػت )ة( 

 .(ٓ)كأخكاتها عميها، فيعممت عمؿ )إٌف(" كذلؾ كاف دخكلها عمى المبتدأ كالخبر كدخكؿ إفٌ 

كيسػػتطرد صػػاحب الملتمػػب فيمػػا يخػػص اسػـػ )ة( إذا كػػاف معرفػػةن، بػػيف حلػػد الرفػػع ة البنػػاء كذلػػؾ 
بلكلػػد: "فػػإف كانػػت معرفػػةن لػـػ تكػػف إة رفعػػان؛ ألف )ة( ة تعمػػؿ فػػي معرفػػة، كذلػػؾ قكلػػؾ: ة زيػػده فػػي الػػدار 

                                                                 

 .ّٖٓ: ْالمبرد: الملتمب،  ينظر: (ُ)
 .ْٓ: ِينظر: ابف مالؾ: التسهيؿ،  (ِ)
 .ّٗٓ: ْينظر: المبرد: الملتمب،  (ّ)
 .ْٓ: ِينظر: ابف مالؾ: التسهيؿ،  (ْ)
 .ّٕٓ: ْالمبرد: الملتمب،  (ٓ)
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مػـػ أٌف )ة( إف فصػػمت بينهػػا كبػػيف النكػػرة لػـػ يجػػز أف تجعمهػػا اسػػمان هػػك جػػكاب: أزيػػده فػػي الػػدار؟ كاع إنَّمػػا
 .(ُ)كاحدان؛ ألف اةسـ ة ييفصؿ بيف بعض كبعض فتلكؿ: ة في الدار أحد، كة في بيتؾ رجؿ"

أمػػػا إذا جػػػاءت معرفػػػة حسػػػب التكجيػػػد النحػػػكم لممبػػػرد فػػػإف حكمهػػػا الرفػػػع ألنهػػػا ة تعمػػػؿ فػػػي 
الجػػنس، كعنػػد ذلػػؾ تتكػػرر )ة( كفػػي تكرارهػػا جػػكاز اإلعمػػاؿ المعػػارؼ، ألف المعػػارؼ ة تػػدؿ عمػػى 

كاإللواء، كهذا ما يشير إليد صاحب التسهيؿ بلكلد: "كة يجب أف تعمػؿ )ة( هػذا العمػؿ مػف اللصػد 
لواؤهػػػػا، فجػػػػكاز إعمالهػػػػا لعػػػػدـ تويرهػػػػا كحػػػػاؿ  المػػػػذككر إذا كػػػػررت، بػػػػؿ إذا كػػػػررت جػػػػاز إعمالهػػػػا كا 

 .(ِ)لمكركرة مع المعرفة"ها باه، كجكاز إلوا ها لشبمصحكبها

كة خػالؼ بػػيف النحػاة عمػػى أٌف خبػػر )ة( النافيػة لمجػػنس مرفػػكعه، كهػذا مػػا يشػػير إليػد ابػػف مالػػؾ 
أيمان بلكلد: "ثـ أشرت إلى أٌند ة خالؼ في ككف الخبر مرفكعان )بال( إذا لـ يركب اةسـ معهػا، ثػـ 

إليػػد سػػيبكيد مػػف أٌف الخبػػر مػػع  قمػػت: ككػػذا مػػع التركيػػب عمػػى األصػػح، فنبهػػت بػػذلؾ عمػػى مػػا ذهػػب
 .(ّ)التركيب مرفكع بما كاف مرفكعان بد قبؿ دخكؿ )ة("

للػػد ذهػػػب الػػػدكتكر مهػػدم المخزكمػػػي إلػػػى أف كظيفػػة )ة( ملتصػػػرة عمػػػى النفػػي فلػػػط، إذ تنفػػػي 
 .(ْ)النسبة المدركة بيف المسند كالمسند إليد كعزا عممها إلى اختراع النحاة كتيثرهـ بنصب ما بعدها

 تف كيػؼ يكػػكف التكجيػد النحػكم لػػػ )ة( النافيػة لمجػػنس إذا تكػررت كاسػمها نكػػرة؟ كقػد تكػػرر كلكػ
 )ة( كما بعدها نكرة، ففي إعمالها خمسة أكجد ذكرها النحاة، كهذ  الكجك  الخمسة هي:

بناء اةسـ الكاقع بعد )ة( األكلػى عمػى الفػتح عمػى اعتبػار أنهػا ة النافيػة لمجػنس كعاممػة،  –أ 
   الحالة يجكز في اةسـ الكاقع بعد )ة( الثانية األكجد الثالثة.كفي هذ

عمػػؿ )إٌف(، كثانيهػػا:  ةأكةن: بنػػاؤ  عمػػى الفػػتح عمػػى اعتبػػار أف )ة( الثانيػػة نافيػػة لمجػػنس، كعاممػػ
رفػػع اةسػػـ الكاقػػع بعػػد )ة( األكلػػى عمػػى اعتبػػار أنهػػا ةيػػر عاممػػة أك أنهػػا عاممػػة عمػػؿ )لػػيس(، كفػػي 

فػػي اةسػػـ الكاقػػع بعػػد ة الثانيػػة كجهػػاف: األكؿ: بنػػاؤ  عمػػى الفػػتح، كالثػػاني: رفعػػد  هػػذ  الحالػػة يجػػكز
 .(ٓ)ةن ممعمى اعتبار أٌند مبتدأ، كأف )ة( ليست عا

ابػف مالػؾ: "ثـػ أشػرت إلػى حػذؼ الخبػر، كهػك  بلػكؿأما فيما يتعمؽ بحذؼ خبرها، فػإف الباحػث يكتفػي 
                                                                 

 .ُّٔ: ْالمصدر السابؽ،  (ُ)
 .ْٓ: ِالتسهيؿ، شرح ينظر: ابف مالؾ:  (ِ)
 .ٓٓ: ِالمصدر السابؽ،  (ّ)
 .ِِٓ – ُِٓيينظر: المخزكمي: النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ْ)
 .ُٓٔ – ُْٔـ، ص ُٗٗٗ، ُعكض اهلل، محمد محمكد: الممع البهية، مكتبة دار األرقـ، ةزة، فمسطيف، ط (ٓ)
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 ،مػػف لفػػظ كة معنػػى فيػػدنع حذفػػد فػػي مكمػػع ة دليػػؿ الممتفػػعمػػى ثالثػػة أقسػػاـ: ممتنػػع، كجػػا ز، ككاجػػب، 
كأمػا الجػا ز كالكاجػب فحػذؼ مػا دؿ عميػد دليػؿ كلكلػؾ: )ة رجػؿى( لمػف  ...كلكلؾ مبتد ان ملتصران: )ة رجػؿى(

( تح خػر، فمثػؿ هػذا ذؼ فيها مف األكؿ، ك: عميػؾ مػف اآلقاؿ: )هؿ في الدار مف رجؿ؟( ككلكلؾ: )ة بيسى
 .ُ()"عند الحجازييف اتيجكز فيد الحذؼ كاإلثب

كنحاة البصرة كالككفة عمػى خػالؼو فيمػا يخػص اسػمها المفػرد الػذم يػرل البصػريكف أنػد يبنػى عمػى مػا 
ينصب بد، كيشير صػاحب اإلنصػاؼ إلػى ذلػؾ بلكلػد: )ذهػب الككفيػكف إلػى أفَّ اةسـػ المفػرد النكػرة المنفػي 

 .ِ()البصريكف إلى أنَّد بني عمى الفتح" )بال( معربه منصكبه بها، نحك )ة رجؿى في الدَّار(، كذهب

أما بالنسبة ةسـ )ة( النافية لمجنس، إذا كاف مثنى؛ فإف ابف مالؾ في كتابد التسهيؿ يػرل أنَّػد 
معػػرب، كذلػػؾ قكلػػد: "كخػػالؼ المبػػرد سػػيبكيد فػػي اسػػـ )ة( المثنػػى نحػػك: ة رجمػػيف فيهػػا، فػػزعـ أٌنػػد 

دة اليػػػاء كالنػػػكف أشػػػبد المسػػػتحؽ لمنصػػػب، كالثػػػاني: أفَّ معػػػرب، كاحػػػت  لػػػد بػػػيمريف أحػػػدهما: أٌنػػػد بزيػػػا
العرب تلكؿ: )أعجبني يكـ زرتني، فتفتح، كأعجبني يكـي زرتني فتعرب"
(ّ). 

كيػػرل صػػاحب كتػػاب مػػكابط النفػػي فػػي المسػػاف العربػػي أٌف اسػػـ )ة( "إذا كػػاف مثنػػى أك جمػػع 
فإنػد يبنػػى  ان جمػػع مؤنػث سػػالم ، أمػػا إذا كػاف...اليػاء عمػى يبنػػى عمػى مػػا ينصػب بػػد أم ان مػذكر سػالم

عمػػى الكسػػرة كعمػػى الفػػتح، ألف اسػػـ )ة( يبنػػى عمػػى مػػا ينصػػب بػػد، كجمػػع المؤنػػث السػػالـ ينصػػب 
بالكسػػرة فكػػاف الليػػاس كجػػكب بنا ػػد عمػػى الكسػػر مػػع )ة(، كلكنػػد جػػاز فيػػد البنػػاء عمػػى الفػػتح كهػػك 

 .(ْ)كيب )خمسة عشر("األرجح ألنها الحركة التي يستحلها المركب، ك)ة( ركبت مع اسمها تر 

ف إكيتفػػؽ الباحػػث مػػع التكجيهػػات النحكيػػة المسػػكقة بخصػػكص )ة( النافيػػة لمجػػنس، مػػف حيػػث 
اسػمها معرفػة فػإف  ءاسمها يجب أف يككف نكرة، تركب )ة( معد تركيب )خمسة عشػر(، كأنػد إذا جػا

ال تكػػكف عاممػػة تكػػرر )ة( فػػتحلػػد )الرفػػع( كمػػا ذكػػر المبػػرد فػػي تكجيهاتػػد السػػابلة كيجػػب حينهػػا أف 
عمػػؿ )إٌف(، أمػػا بالنسػػبة ةسػػمها إذا كػػاف مثنػػى فإنػػد يبنػػى عمػػى اليػػاء فػػي محػػؿ نصػػب، أمػػا إذا كػػاف 

، فإف جمع المؤنث السالـ ينصب بالكسرة؛ فإف الباحث يرل بناء )اسـ( )ة( عمػى ان جمع مؤنث سالم
شػػعر  –، فلػػد جػػاء فػػي الكسػػر أدؽ، كذلػػؾ طػػردان لمبػػاب عمػػى كتيػػرة كاحػػدة، أمػػا بالنسػػبة لحػػذؼ خبرهػػا

 مف باب الجا ز؛ ألف السياؽ داؿه عميد، كهذا مسكغ حذفد. –دحبكر 

                                                                 

 .ٔٓيينظر: ابف مالؾ: التسهيؿ، ص  (ُ)
 (.ّٓمسيلة )، الّٔٔ: ُينظر: األنبارم: اإلنصاؼ في مسا ؿ الخالؼ،  (ِ)
 .ٕٓ: ِالتسهيؿ، شرح ينظر: ابف مالؾ:  (ّ)
 .ْٓ – ّٓينظر: سحمكؿ: مكابط النفي في المساف العربي، ص  (ْ)
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الباحػث كجكدهػا حػظ فلػد لالشػعرية الخاصػة بػػ )ة( النافيػة لمجػنس،  األمثمػةكمف خالؿ استلراء 
 بكثافة في شعر أحمد دحبكر حيث كردت في م ةو كستة كأربعيف مكمعان كهي:

في شعر أحمد دحبكر _ مػف حيػث  –)منفية( بػ )ة( النافية لمجنس كقد كردت الجممة اةسمية 
 ها عمى صكرتيف هما:يذكر طرف

 األالى:   + ايمها مفيو + بريها مفيو م تق:
 في خمسة مكامع هي: –أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الصكرة في شعر 

 .(ُ)ة طفؿى هنا مختزفي الفكر العتيد -ُ

 .(ِ)ف شية شيءى في شدؽ الردل أحسفي لي م -ِ

 .(ّ)ة رياةت اللبكؿ اللابالت، كة دنانير اللبكؿ الرافمة -ّ

 .(ْ)ة أرز، ة مال كة، ة ةزالة سارحة -ْ

 .(ٓ)جكادؾ العتيؽ ة مناصى محتمره  -ٓ

في األمثمة السابلة: )ة( تكررت في خمسة مكامع، كقد نفت في كؿ منها عف اسمها: )طفؿ، 
تمػػر( عمػػى ح)مختػػزف، أحسػف، اللػػابالت، سػارحة، مشػيء، ريػػاةت، ةزالػة ، منػػاص( حكػـ خبرهػػا: 

التكالي، ففي المثاؿ األكؿ: جاء اسـ )ة( النافية لمجػنس كهػك قكلػد )طفػؿ( نكػرة مفػردة، كجػاء خبرهػا 
مشتلان عمى صيوة ككزف )اسـ الفاعؿ( كهك قكلد )ميٍختىزف(، كفػي المثػاؿ الثػاني: جػاء اسػـ )ة( قكلػد 

ر  عمػػى كزف اسػػـ التفمػػيؿ )أحسػػف( ، كفػػي المثػػاؿ الثالػػث: جػػاء )شػػيء( كهػػك مفػػرد نكػػرة أيمػػان، كخبػػ
اسمها: رياةت كقد أعممها عمى البناء عمى الكسر؛ ألند جمع مؤنث سالـ، كخبرها قكلد: )اللابالت( 
الذم جاء عمى صيوة )اسـ الفاعػؿ(، أمػا فػي المثػاؿ الرابػع: فلػد جػاءت )ة( النافيػة لمجػنس كاسػمها 

)ةزالة( كخبرها: )سارحةه( عمػى صػيوة اسػـ الفاعػؿ، أمػا فػي المثػاؿ الخػامس: نكرة مفردة، كهك قكلد 
(، كاسػػمها )منػػاص( المبنػػي عمػػى الفػػتح فػػي محػػؿ نصػػب، كخبرهػػا  فلػػد جػػاءت )ة( العاممػػة عمػػؿ )إفَّ

الشػعرية الخمسػة مػف شػعر أحمػد  األمثمػةجاء عمػى صػيوة اسػـ الفاعػؿ كهػك قكلػد )ميٍحتىًمػر(، كهػذ  
 يها صكرة الخبر مشتلان.دحبكر التي جاءت عم

                                                                 

 .َٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ْٕٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِٕٕالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 َُُدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ْ)
 .ُْٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)



 

- ُُٖ - 

 الثاالة :   + ايمها + بريها جاي امجياي:
كمنهػػا األمثمػػة  –أحمػػد دحبػػكر  –كقػػد كردت هػػذ  الجممػػة فػػي سػػتة كخمسػػيف مكمػػعان فػػي شػػعر 

 اآلتية:

ة كهـى في األمر، كة نهرى في المستكدع -ُ
(ُ). 

ة شمعى لي كة زيت -ِ
(ِ). 

 .(ّ)ة نلطةى في سحابة الصيؼ -ّ

 .(ْ)ة سلؼى لممدل -ْ

ة نفعى في الصدل -ٓ
(ٓ). 

 .(ٔ)ة حؽَّ لي في التنصؿ -ٔ

، نفػعى، حػؽَّ( عمػى  فيما مرَّ جاءت )ة( النافية لمجنس كأسماؤها هي: )كهـى، شمعى، نلطةى، سلؼى
التكالي، كخبرها هك )في األمر، لي، في سػحابة، لممػدل، فػي الصػدل، لػي( عمػى التػكالي، كقػد نفػت 

( نكػرة مفػردة، فكػاف )ة( مممكف كؿ جممة منها، كفي ال مثاؿ األكؿ: جاء اسـ )ة( كهك قكلد: )كهـى
مػف حلػد البنػاء عمػى الفػتح فػي محػؿ نصػب، كجػاء الخبػر كهػك شػبد الجممػة فػي قكلػد: )فػي األمػػر(، 
كفي المثاؿ الثاني: جاء اسـ )ة( نكرة كمفردان أيمان، كخبر  شبد الجممة المككَّف مف الجار كالمجركر 

ي المثػػاؿ الثالػػث: جػػاء اسػػـ )ة( نكػػرة مفػػردان، كهػػك قكلػػد: )نلطػػة( كجػػاء خبرهػػا فػػي قكلػػد: )لػػي( ، كفػػ
أيمان شبد جممة مكٌكف مف جار كمجركر في قكلد: )فػي سػحابة الصػيؼ(، كفػي المثػاؿ الرابػع: جػاء 
اسػـ )ة( النافيػػة لمجػنس نكػػرة مفػردان كهػػك قكلػد: )سػػلؼ( كجػاء خبرهػػا أيمػان شػػبد الجممػة المكػػٌكف مػػف 

جػػركر كهػػك قكلػػد: )لممػػدل( ، كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: جػػاء كػػذلؾ اسػػـ )ة( نكػػرةن مفػػردان كهػػك الجػػار كالم
قكلد: )نفعى( كجاء خبرها أيمان شبد جممة كهك قكلد )في الصدل(، أما في المثاؿ السادس أيمان فلػد 

فػػي جػاء اسػػمها نكػػرة مفػردان كهػػك قكلػػد )حػؽَّ( كخبرهػػا شػػبد شػبد الجممػػة المكػػٌكف مػف الجػػار كالمجػػركر 
 قكلد )لي(.

                                                                 

 .ُّ: أمُّ بيت، ص دحبكر (ُ)
 .ُُْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُُٕالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 ّٓٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ْٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ٖٔٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



 

- ُُٗ - 

 الثالث :   + ايمها + بريها  ره جمم  )ظيف(.
 في كاحدو كخمسيف مكمعان منها: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الجممة 

ة شجرى حكلي -ُ
(ُ). 

 .(ِ)ة جدار خمفي -ِ

 .(ّ)ة ميكؼى هنا كالسكافي قد هربكا -ّ

 .(ْ)ة حجابى بيف بيكت األهؿ كالمزراب -ْ

(ٓ) دينا...بالنار نبدأ ة خيار ل -ٓ
 

، جػػدار،  فػػي األمثمػػة السػػابلة، حيػػث تكػػررت )ة( خمػػس مػػرات، كجػػاءت أسػػماؤها كهػػي: )شػػجره
( عمى التكالي، كجاءت أخباريها كهي: )حكلي، خمفي، هنا، بيف، لػدينا( عمػى  ، خيارى ميكؼ، حجابى

( نكػرة مفػردان كخبر  رفيػة )حػكلي( شػبد الجممػة الظ هػاالتكالي، ففػي المثػاؿ األكؿ: جػاء اسػـ )ة( )شػجرى
المتعملػة بمحػذكؼ خبػر )ة( النافيػة لمجػػنس، كفػي المثػاؿ الثػاني: جػػاء اسػـ )ة( النافيػة لمجػنس كهػػك 
قكلد: )جدار( مفردان كنكرةن، كخبر  قكلد: )خمفي( شبد الجممة الظرفية المكانية المتعملة بمحذكؼ خبر 

( كهػك نكػرة كجػاء جمػع )ة( النافية لمجػنس، كفػي المثػاؿ الثالػث: جػاء اسػـ )ة( كهػك قكلػ د: )مػيكؼى
عمػػػى الفػػػتح فػػػي محػػػؿ نصػػػب كخبرهػػػا شػػػبد الجممػػػة الظرفيػػػة المكانيػػػة المتعملػػػة  بنػػػيه متكسػػػير، فهػػػك 

بمحذكؼ خبر )ة(، كفي المثاؿ الرابع: جاء اسـ )ة( نكرة مفردان، كجػاء خبرهػا شػبد الجممػة الظرفيػة 
( ، كفػي المثػاؿ الخػامس: جػاء اسػـ )ة( المكانية كهك قكلد: )بيف بيكت( المتعملة بمحذكؼ خبػر )ة

( مبنيان عمى الفتح في محؿ ن ب، كجاء خبر  شبد الجممة الظرفية صالنافية لمجنس، كهك قكلد: )خيارى
المكانية كهك قكلد: )لدينا( بمعنػى )عنػدنا( المتعملػة بمحػذكؼ خبػر )ة( النافيػة لمجػنس، كقػد نفػت ة 

 لجمؿ السابلة.في األمثمة السابلة مممكف كؿ جممة مف ا

 الدذف:
  اً : دذف ايم ) ( الالا ة  لمجالس:

نمػػا فػػي حذفػػد مػػا  قػػد ييحػػذؼ اسػػـ )ة( النافيػػة لمجػػنس، كهػػك قميػػؿه فػػي اةسػػتعماةت الموكيػػة، كا 
                                                                 

 .ِّدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ِْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُِْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُٕٕاممة، ص دحبكر: األعماؿ الك (ْ)
 .ٕٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- َُِ - 

يشير إليد فػي السػياؽ الموػكم، كهػذا مػا يشػير إليػد إمػاـ النحػاة )سػيبكيد( بلكلػد: "كنظيػري ة كزيػد فػي 
نمػػػػا يريػػػد ة بػػػيسى عميػػػؾ، كة شػػػػيء عميػػػؾ، كلكنػػػد حػػػذؼ لكثػػػػرة حػػػذفهـ اةسػػػـ قػػػكلهـ: ة ع ميػػػؾ، كا 

 .(ُ)استعمالهـ إيا "

في مكمع كاحد  –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كرد الحذؼ الخاص باسـ )ة( النافية لمجنس 
 ة ةير كهك قكلد :

 .(ِ)ة عميؾ ة بيسى  -

زان كتلػدير الكػالـ: )ةبػيسى في المثاؿ السابؽ، جػاءت )ة( النافيػة لمجػنس، كاسػمها محػذكؼ جػكا
نة مف الجار كالمجركر كهي قكلد: )عميؾ( متعملة بمحذكؼ خبر )ة(  عميؾ(، أما شبد الجممة المككَّ

الشعرم لدحبكر، هك عمى سبيؿ الجكاز، ة سيما أٌف السػياؽ  المثاؿالنافية لمجنس، فالحذؼ في هذا 
(، كهػك قكلػد )بػ ػذؼ خبرهػا أيمػان عمػى سػبيؿ قد نص عميػد كهػك قػكؿ الشػاعر: )ة بػيسى ( التػي حي يسى

 طر الشعرم.سالجكاز كتلدير  )عميؾ( المنصكص عميد في صدر ال

 ثاالةًا: دذف بري ) ( الالا ة  لمجالس:
إذا  -كة سػػيما  -أمػػا بالنسػػبة لحػػذؼ )خبػػر( ة النافيػػة لمجػػنس فهػػك كثيػػر فػػي لوػػة الحجػػازييف، 

د: "كيحذفػػد الحجػػازيكف كثيػػران، فيلكلػػكف: ة أهػػؿى كة بلكلػػ الزمخشػرمإليػػد  أشػػاركػاف معمكمػػان، كهػػذا مػػا 
، كة فتػػى إة عمػػي  مػػ ، كة بػػيسى ، كة سػػيؼ إة ذك الفلػػار، كمنػػد كممػػة الشػػهادة، كمعناهػػا ة إلػػد فػػي اؿى

كاعمـ أنهـ يحذفكف كيلكؿ ابف يعيش: " (ّ) "الكجكد إة اهلل، كبنك تميـ ة يثبتكند في كالمهـ أصالن...
، كالمعنػى: )ة رجػؿ كة ةػالـ لنػا كة حػكؿى كة ... رجػؿ كة ةػالـى كة حػكؿى كة قيػكةى(خبر )ة( مف )ة

كيجػػكز إظهػػار الخبػػر نحػػك: ة رجػػؿ أفمػػؿ منػػؾ، كة أحػػد خيػػر منػػؾ... هػػذا مػػذهب أهػػؿ قػػكةى لنػػا(، 
أمػػا بنػػك تمػػيـ فػػال يجيػػزكف ظهػػكر خبػػر )ة( البتػػة، كيلكلػػكف هػػك مػػف األصػػكؿ المرفكمػػة الحجػػاز، 

 .(ْ)ف ما كرد مف ذلؾ"كيتيكلك 
كيتفؽ الباحث في قمية حذؼ خبر )ة( النافية لمجنس مع تكجيد نحاة البصرة لػذلؾ، كالسػبب 
في ذلؾ كثرة حذؼ خبرها خصكصان إذا كاف اةستعماؿ الموػكم فػي السػياقات كالتراكيػب الموكيػة داةن 

 عميد كمستفادان مند.
                                                                 

 .ِٓٗ: ِيينظر: سيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .ِٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ِ)
 .َُٕ: ُالمفصؿ شرح ابف يعيش:  يينظر: (ّ)
 .َُٕ: ُ نفسد (ْ)



 

- ُُِ - 

في ثالثةو كثالثيف مكمعان،  –أحمد دحبكر  في شعر –كقد كرد حذؼ خبر )ة( النافية لمجنس 
 منها األمثمة الشعرية اآلتية:

(ُ)ة صديؽ كة شهكدى. ة... -ُ
 

أكاف األمري ة بدَّ  -ِ
(ِ). 

 .(ّ)فال مكعدى أك إنذار -ّ

 .(ْ)ها هي الشمسي تفمؽ الصخر ة نبعى، فليره عمى الحديد كة ظهرى  -ْ

 .(ٓ)مةى ي كباء الفعؿ أيعمف ة شفاءى كة سالمبيف حجارتي كد -ٓ

 .(ٔ)ها أنا ألعب أك أكتب ة فرؽى  -ٔ

في األمثمة السػابلة: جػاءت )ة( النافيػة لمجػنس كجػاءت أسػماؤها كهػي عمػى التػكالي: )صػديؽى، 
ػػذفت أخبارهػػا جػػكازان، أل ، شػػفاءى، سػػالمةى، فػػرؽى( عمػػى التػػكالي، كقػػد حي  فَّ شػػهكدى، بػػدَّ، مكعػػدى، نبػػعى، ظهػػرى

خبػػر المحػػذكؼ، فتلػػدير الخبػػر فػػي المثػػاؿ األكؿ: )ة صػػديؽ السػػياقات الشػػعرية السػػابلة تػػدؿ عمػػى ال
( كخبرهػػا ملػػدَّر  لػػي كة شػػهكد معػػي(، أمػػا فػػي المثػػاؿ الثػػاني فػػي قػػكؿ الشػػاعر )ةبػػدَّ( بمعنػػى )ة مفػػرى
جكازان تلدير  )مكجكده(، أما في المثػاؿ الثالػث: )فػال مكعػد لػي( كتلػدير الخبػر )لػي( أك )مكجػكد(، أمػا 

فلد جاء اسـ )ة( النافية لمجنس كهك قكؿ: )نبعى( كخبر  محذكؼ كتلػدير  )مكجػكده( في المثاؿ الرابع: 
( كالخبػػػر محػػذكؼ جػػػكازان كتلػػدير  )ة ظهػػػر لػػي(، أمػػػا فػػي المثػػػاؿ  كفػػي نفػػػس المثػػاؿ قكلػػػد: )ة ظهػػرى
ػذؼ خبرهػا  الخامس: فلد جاء اسـ )ة( النافية لمجنس مكرران كهػك قكلػد: )ة شػفاءى كة سػالمةى( كقػد حي

تلػػدير الكػػالـ: )ة شػػفاء مكجػػكده، كة سػػالمة مكجػػكدةه(، أمػػا فػػي المثػػاؿ السػػادس: فلػػد جػػاء اسػػـ ة ك 
ًذؼ خبر  كتلدير الكالـ: )ة فرؽى بينهما(، كمػف  النافية لمجنس كهك قكلد: )ة فرؽ( نكرة مفردان كقد حي

ازييف كمػا أسػمفنا المالحظ مف األمثمة السابلة الخاصة بحذؼ الخبر كهك جا ز ككثيػر فػي لوػة الحجػ
 الحديث عف ذلؾ، إة أفَّ دةلة الحذؼ كامحة كهي دةلة السياؽ عميد.

 
                                                                 

 .ِٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .َٔالمصدر السابؽ: ص  (ِ)
 .َُّالمصدر السابؽ،  ص  (ّ)
 .ّٖٗ - ّٖٖالكاممة، ص دحبكر: األعماؿ  (ْ)
 .ِْْالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ّْٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



 

- ُِِ - 

 )*(يارحًا:   الزائوة لتاكةو الالفع
ًفػػػضى  اختمػػػؼ النحكيػػػكف فػػػي مسػػػيلة )ة(، فمػػػنهـ مػػػف يراهػػػا اسػػػمان بمعنػػػى )ةيػػػر( كأفَّ مػػػا بعػػػدها خي

"تنبيػد: مػف أقسػاـ  ، يلكؿ ابػف هشػاـ:بخصكص )إة(باإلمافة، كمنهـ مف يراها حرفان زا دان لتككيد النفي، 
( ك)ةمػبتي مػف ة شػيءو(، كعنػد  )ة( النافية المعترمة بػيف الخػافض كالمخفػكض، نحػك: )ج ػت بػال زادو

فػػضى باإلمػػافة، كةيػػرهـ يراهػػا حرفػػان، ار دخػػؿ عميهػػا نفسػػها، كأفَّ مػػا بعػػالكػػكفييف أنهػػا اسػػـه، كأٌف الجػػ دها خي
ف كانػػػت مفيػػػدة لمعنػػػى، كهػػػك  كيسػػػميها زا ػػػدة كمػػػا يسػػػمكف )كػػػاف( فػػػي نحػػػك: )زيػػػده كػػػاف فامػػػؿه( زا ػػػدة، كا 
ـى أنهـ   .(ُ)يريدكف بالزا د المعترض بيف شي يف متطالبيف"قد الممي كاةنلطاع فىعيًم

كلكف صاحب )األزهية في عمـ الحركؼ( يرل أفَّ )ة( هي اسـه بمعنػى )ةيػر( متفلػان بػذلؾ مػع 
"كأمػا )ة( بمعنػى )ةيػر(، فلكلػؾ: )خرجػت بػال زاد(، كج ػتي بػال ؿ: رأم الككفييف في ذلؾ، حيث يلك 

ـه لػدخكؿ حػرؼ  ، ك)ة( هػا هنػا اسػ شيء( ك)ةمبت مف ة شيء( ك)أخذتد بال ذنب( أم بوير ذنبو
 .(ِ)الخفض عميها"

كيتفؽ المرادم مع تكجيد ابػف هشػاـ اآلنػؼ الػذكر، كمػع جمهػكر النحػاة فػي زيػادة )ة( لفظػان ة معنػى؛ 
تشير إلى تككيد دةلة النفي، كذلؾ بلكلد: "األكؿ: أف تكػكف زا ػدة مػف جهػة المفػظ، فلػط كلػكلهـ: ج ػتي نها أل

بػػال زادو، كةمػػػبتي مػػف ة شػػػيءو. فػػػ )ة( فػػػي ذلػػؾ زا ػػػدة، مػػف جهػػػة المفػػظ لكصػػػكؿ عمػػؿ مػػػا قبمهػػا إلػػػى مػػػا 
 .ّ()زا دة لما ذكرنا"بعدها، كليست زا دة مف جهة المعنى ألنها تفيد النفي، كلكنهـ أطملكا عميها ال

كيميؼ المرادم في تكجيهد بخصكص )ة( رأم نحاة الككفة الذيف يركف أف )ة( اسػـ بمعنػى 
ةيػػر لػػدخكؿ حػػركؼ الجػػر عميهػػا، كذلػػؾ بلكلػػد: "كحكػػى بعمػػهـ عػػف الكػػكفييف، أفَّ )ة( فػػي قػػكلهـ: 

ًعمػت )عػف( ك) ، اسـه بمعنى )ةير( لدخكؿ حرؼ الجر عميهػا، كمػا جي عمػى( اسػميف، إذا ج ت بال زادو
ـى باسػميتها، بخػالؼ  ًك دخؿ حرؼ الجر عميها كريدَّ بيفَّ )عف( ك)عمى( لـ تثبت لهما الزيادة، فمذلؾ حي

 .(ْ))ة( فإنها قد ثبتت لها الزيادة"

كالحؽُّ أف سيبكيد مف أكا ؿ مف رجح اسمية )ة( في مثؿ المكامع حيث يلكؿ: "كاعمـ أف )ة( 
                                                                 

درج بعض المؤلفيف عمى دراسة "ة الزا دة" في أثناء الحديث عػف "ة" النافيػة لمجػنس كالتػي أطملػكا عميهػا )ة التبر ػة( كذلػؾ عمػى أنهػا  )*(
 َُٗ: ِ عاممة. ينظر: خالد األزهرم: التصريح بمممكف التكميح، ةير

 .ِِٕ: ُيينظر: ابف هشاـ: موني المبيب،  (ُ)
 مطبكعػػات مجمػػع الموػػة العربيػػة، دمشػػؽ كحي،: األزهيػػة فػػي عمػػـ الحػػركؼ، تحليػػؽ: عبػػد المعػػيف الممُّػػعمػػي بػػف محمػػد الهػػركميينظػػر:  (ِ)

 .َُٔ – ُٗٓص  ،ُّٗٗ ،ِط
 .َُّيينظر: المرادم: الجنى الداني في حركؼ المعاني، ص  (ّ)
 .َُّالسابؽ، ص  المصدر (ْ)



 

- ُِّ - 

منزلػػة اسػػـ كاحػػد هػػي كالممػػاؼ إليػػد )لػػيس معػػد شػػيء(، كذلػػؾ نحػػك قػػد تكػػكف فػػي بعػػض المكامػػع ب
قكلؾ: أخذتد بال ذنب، كأخذتد بال شيء، كةمبت مف ة شػيء، كذهبػت بػال عتػاد، كالمعنػى معنػى 

 .(ُ)ذهبت بوير عتاد، كأخذتد بوير ذنب"

زا ػػدةن أف هنالػؾ كجػػك  زيػػادة لػػ )ة( لػػيحكـ فػػي ذلػؾ بزيادتهػػا كذلػػؾ قكلػد: "كتكػػكف  الرمػػانيكيػرل 
عمى كجك  منها: أف تزاد مع الكاك إلزالة اةحتمػاؿ ؛ كذلػؾ نحػك قكلػؾ: مػا قػاـ زيػده كة عمػرك؛ كذلػؾ 
أنؾ إذا قمػت مػا قػاـ زيػده كعمػرك احتمػؿ أنهمػا لػـ يلكمػا معػان كلكػف قامػا منفػرديف. فػإذا زدت )ة( زاؿ 

ؿ كالمعمػكؿ كلكلػؾ: ةمػبتي مػف هذا اةحتماؿ. كصار إعالمان بينهـ لـ يلكما ألبتة، كتزاد بيف العامػ
" ، كج ت بال زادو  .(ِ)ة شيءو

كيتفؽ الباحث مع رأم جمهكر النحاة في تكجيهاتهـ النحكية بخصكص مسالة )ة(، حيث إنهػا 
تيزاد في الكػالـ لتككيػد دةلػة النفػي، كمػا يتفػؽ الباحػث مػع تكجيػد المػرادم بزيػادة )ة( لفظػان ة معنػى 

ككفػػة فػػي اعتبػػار )ة( اسػػمان بمعنػػى )ةيػػر(، ككػػذلؾ يختمػػؼ مػػع الهػػركم كدةلػػة، كيختمػػؼ مػػع نحػػاة ال
 الذم جرل عمى مذهب الككفييف في ذلؾ.

كللد ةحظ الباحث كجكد ظاهرة زيادة )ة(، لتككيػد ظػاهرة النفػي فػي شػعر أحمػد دحبػكر بشػكؿو 
مكمعان في شػعر كثيؼ كةفتو لمنظر، فلد كردت )ة( الزا دة بيف العامؿ كمعمكلد في اثنيف كثالثيف 

 أحمد دحبكر كمنها:

 .(ّ)إٌف الطمؽ يعمك بال هكادةو  -ُ

 .(ْ)كحيده أمكتي بال سببو كأنا السبب -ِ

 .(ٓ)كنتـ حمكران خا بان أسياف كنتـ بال لسافو  -ّ

، بال ككفو جديد -ْ  .(ٔ)هاها.. إذف ما زلت، في دكامة الملهى، بال رفضو

 .(ٕ)ما الذم بمؿ الحريؽ كأعطاني بحاران بال سفينةن؟ -ٓ

                                                                 

 .َِّ: ِسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .ْٖيينظر: الرماني: معاني الحركؼ، ص  (ِ)
 .ْٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .َُِدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ْ)
 .ُِٖدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)
 .ّْ، ص السابؽ (ٔ)
 .ُّٗ، ص السابؽ (ٕ)



 

- ُِْ - 

؟ -ٔ  .(ُ)يا خكلة يا خكلة، ماذا خمؼ األرض الكعرة ةير الملتكؿ بال سببو

 .(ِ)البحر ممحه بال ميا و، كجزرو بال تنا و  -ٕ

في األمثمة السابلة، حيث جاءت )ة( زا دة بيف العامؿ كهك حػرؼ الجػر )البػاء( كمعمكلػد كهػك 
مثػػاؿ األكؿ: حيػػث اعترمػػت اةسػػـ المجػػركر، كذلػػؾ لتككيػػد دةلػػة النفػػي فػػي األمثمػػة السػػابلة، ففػػي ال
م الجمهػكر عمػى أنهػا: اسػػـ أ)ة( بػيف )البػاء( حػرؼ الجػر كاةسػػـ المجػركر )هػكادة( لتعػرب حسػػب ر 

مجػػركر بالبػػاء كعالمػػة جػػػر  الكسػػرة الظػػاهرة، ك)ة( زا ػػػدة لتككيػػد النفػػي، كاألمػػػر نفسػػد فػػي األمثمػػػة: 
 الثاني كالثالث كالرابع كالخامس كالسادس كالسابع.

مف اعتراض )ة( بيف العامؿ، أم حرؼ الجر، كمعمكلد أم اةسـ المجركر فإٌنهػا  كعمى الرةـ
لػػـ تمنػػع العامػػؿ مػػف العمػػؿ فػػي معمكلػػد ألنهػػا زا ػػدة لفظػػان ة معنػػى كمػػا أشػػار المػػرادم فػػي تكجيهػػد 

إليػػد الػػدكتكر/ محمػػد أحمػػد سػػحمكؿ بلكلػػد:  أشػػارالسػػابؽ كهػػك إعطػػاء دةلػػة تككيػػد النفػػي، كهػػذا مػػا 
ف شارؾ )مػا( فػي عػدـ اةختصػاص إة أنػد انفػرد بكثػرة الػدكراف كالتصػرؼ  "كنلكلؾ إفٌ  حرؼ )ة( كا 

( ك)ةمػبتي مػف ة  معد، كهك حرؼ ة يحجز ما قبمد عػف أف يعمػؿ فيمػا بعػد  نحػك: )ج ػتي بػال زادو
(، بجر ما بعد )ة( بحرؼ الجر السابؽ"  .(ّ)شيءو

تػي كردت فيهػا )ة( زا ػدة فيهػا، أنهػا كللد ةحظ الباحث أيمان كمػف خػالؿ اسػتلراء النصػكص ال
اسػػتيخدمت لتككيػػد نفػػي معػػاني اةستسػػالـ كالخمػػكع لممحتػػؿ الػػذم سػػمب األرض كالعػػرض، ككػػذلؾ 
لألنظمػػة العربيػػة العميمػػة التػػي تنكػػرت كتجاهمػػت الفمسػػطينييف عمػػى حػػدو سػػكاء، كبػػذلؾ تكػػكف )ة( قػػد 

 استخدمت في حلكؿ دةلية متشابهة.

ما التػػي تػػيتي بعػػد الػػكاك العاطفػػة، كذلػػؾ لمتنصػػيص عمػػى نفػػي اةحتمػػاؿ، كقػػد تػػزاد )ة(، كة سػػي
كهذا مػا يشػير إليػد اإلربمػي بلكلػد: "أحػدها: الزا ػدة لمتنصػيص عمػى نفػي اةحتمػاؿ، كهػي التػي تػذكر 
بعد الػكاك العاطفػة، كقػد دخػؿ المعطػكؼ عميػد حػرؼ نفػي عاطفػان... كلكلػؾ: )جػاء زيػده ة عمػرك كة 

كة عمػرك(، فػإف هػذا ممكػف حممػد عمػى نفػي الليػاـ عنهمػا معػان، كأف يكػكف قػد قامػا بكر(، ك)قاـ زيػده 
 .(ْ)منفرديف فإذا زيدت )ة( انتفى اللياـ عنهما منفرديف، ككلكلؾ: )ما قاـ ةيري زيدو كة عمرك(

 :منهاكقد كردت )ة( زا دة بعد حرؼ العطؼ الكاك، في شعر أحمد دحبكر، في ثالثة مكامع 
                                                                 

 .ُٔٔ، ص السابؽ (ُ)
 .ْْٔ، ص السابؽ (ِ)
 .ُِ – َِيينظر: سحمكؿ: مكابط النفي في المساف العربي، ص  (ّ)

 ِّٓيينظر: اإلربٌمي، جكاهر األدب في معرفة كالـ العرب، ص  (ْ)



 

- ُِٓ - 

 .(ُ)أرل الكرد بال سياج كة حدكدلكٌف لي أف  -ُ

 .(ِ)ة يدرم لماذا تبعديف كة لماذا تلربيف؟ -ِ

المالحظ في المثاؿ األكؿ كالثاني حيث تكررت )ة(، كجاءت )ة( الثانية زا دة لنفي اةحتماؿ، 
كقد دخؿ المعطكؼ عميػد حػرؼ نفػي عاطفػان، ففػي المثػاؿ األكؿ نسػتطيع اةسػتوناء عػف )ة( الثانيػة 

يختػؿ المعنػى، فنسػػتطيع اللػكؿ: )بػػال سػياج كحػدكد(، كفػػي المثػاؿ الثػػاني تكػررت )ة( حيػػث  دكف أفٍ 
 نستطيع اللكؿ: )ة يدرم لماذا تبعديف كلماذا تلربيف(.

كيتفؽ الباحػث مػع تكجيػد المػرادم السػابؽ: حيػث إفَّ زيػادة )ة( فػي األمثمػة السػابلة، هػي زيػادة 
عطػػت دةلػة تككيػد نفػي اةحتمػػاؿ كزيادتػد، كذلػؾ ألف الزيػػادة فػي المفػظ ة زيػادة فػػي المعنػى، ألنهػا أ

 في الكممة العربية، أك العبارة هي زيادة في المبنى تؤدم بالمركرة إلى زيادة في معناها كدةلتها.

 

 ا يتثالاء رـ )إ (:
حكـ؛ ألفَّ يتفؽ النحاة عمى أٌف )إة( حرؼ استثناء، كالمستثنى الذم ييذكر بعد  مخالؼه لما قبمها في ال

اةسػػػتثناء معنػػػا : إخػػػراج مػػػا بعػػػد )إة( مػػػف حكػػـػ مػػػا قبمهػػػا، فػػػإذا كػػػاف قبمهػػػا مكجبػػػان كػػػاف مػػػا بعػػػدها منفيػػػان، 
ك"كاةسػػػػتثناء فيػػػػد نفػػػػي معنػػػػكم كمػػػػف هػػػػذ  كػػػػاف لػػػػػ )إة( عالقػػػػة بمكمػػػػكع النفػػػػي الػػػػذم نعالجػػػػد فػػػػي هػػػػذا 

كبة مف )إفَّ ة( النافية كذلػؾ فػي قكلػد: .لذلؾ يرل صاحب )أسرار العربية( أف )إة( اةستثنا ية مر ّ()البحث"
"كذهب بعض النحاة إلى أٌف العامؿ هك )إٌة( بمعنى )أٍستىثٍني( كهك قكؿ الزجاج مف البصرييف كذهب الفرٌاء 
مف الككفييف إلى أف )إة( مركبة مف )إٌف + ة( ثـ خيففت )إٌف( كأدةمت في )ة( فهي تنصب في اإليجاب 

( كتر   .ْ()فع في النفي اعتباران بػ )ة( كالصحيح ما ذهب إليد البصريكف"اعتباران بػ )إفَّ

 في كاحد كستيف مكمعان منها: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت جممة اةستثناء بػ)إة( 

 .(ٓ)نا المنحكتهمالؾ إة مدانا... ككج -ُ

 .(ٔ)لـ يبؽى إة هيكؿي العظـ البميد -ِ

                                                                 

 .ِّ، ص أمُّ بيتدحبكر:  (ُ)
 .ّْٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ُِّسحمكؿ: مكابط النفي في المساف العربي، ص  (ّ)
 .ُُٕ، األنبارم: أسرار العربية (ْ)
 ّّدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)
 .ّٔالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



 

- ُِٔ - 

 .(ُ)لـ يحممكؾ إلى العركس إة لتؤكؿ الكليمة -ّ

 .(ِ)لـ أةمض العينيف إة ةمتالؾ بصيرتي -ْ

 ؟(ّ)كهؿ هي إة األمكمةي  -ٓ

طر الشعرية، تكررت )إة( اةستثنا ية خمس مرات، حيث لـ تنػؼ فػي المثػاؿ سفيما مرَّ مف األ
نها مف قبيؿ اةستثناء المفرَّغ الذم خمت فيد جممػة اةسػتثناء مػف المسػتثنى منػد، األكؿ ما بعدها؛ أل

لعمؿ كما بعدها ييعرب حسػب مكقعػد مػف الجممػة، كاألمػر نفسػد فػي المثػاؿ الثػاني: حيػث فإة ممواة ا
(: فاعػػؿ مرفػػكع  )إة( مهممػػة العمػػؿ، كاةسػػتثناء فيػػد مػػف قبيػػؿ اةسػػتثناء المفػػرغ، لػػذلؾ تعػػرب )هيكػػؿي
كعالمة رفعد الممة الظاهرة، ككذلؾ في المثاؿ الثالث: حيث )إة( مهممػة كمػا بعػدها يعػرب حسػب 

د مف الجممة، كنفس األمر في المثاؿ الرابع: حيث )إة( مهممة كما بعدها يعػرب حسػب مكقعػد مكقع
مػف الجممػػة، أمػا فػػي المثػػاؿ الخػامس: فجممػػة اةسػػتثناء مػف قبيػػؿ جممػػة اةسػتثناء  المفػػرغ )النػػاقص( 

مػف  حيث سيبلت جممة اةستثناء بشبد النفي )هؿ(، لذلؾ يعرب اةسـ الكاقع بعد )إة( حسب مكقعػد
 مكمة: خبر المبتدأ )هي( مرفكع كعالمة رفعد الممة الظاهرة عمى آخر .الجممة، فتعرب: األ

 ا يتثالاء رـ )ياى( ا)غةي(:
تعرفنػػا فيمػػا سػػبؽ عمػػى حػػػركؼ النفػػي مػػف مثػػؿ: )ة ، مػػا، لػػػف ، لػػـ ، ةت(، ثػػـ تعرفنػػا عمػػػى 

يد النفػي مثػؿ )ةيػر( كهػذا مػا بعض األفعاؿ التي تفيد النفي مثؿ: )ليس(، كهنالؾ مف األسماء ما يف
يشير إليد صاحب أسرار العربية بلكلد: "إف قاؿ قا ؿ: لـ أيعربت )ةير( إعراب اةسـ الكاقع بعػد إة 
دكف )سكل، سكاء( قيؿ: ألف )ةير( لما أقيمت ههنا ملاـ إة، كاف بعػدها مجػركران باإلمػافة، كة بػٌد 

كاقػع بعػد )إة( ليػدلؾ بػذلؾ عمػى مػا كػاف يسػتحؽ لها في نفسػها مػف إعػراب، أيعربػت إعػراب اةسػـ ال
 .(ْ)اةسـ الذم بعد )إة( مف اإلعراب كيبلى حكـ اةستثناء"

نهمػػا ة يككنػػاف إة ظػػرفيف، فمػػـ يجػػز نلػػؿ اإلعػػراب "كأمػػا )سػػكل كسػػكاء(، فمزمهمػػا النصػػب، أل
فمذلؾ لـ يجز أف  إليهما كما جاز في )ةير( ألٌف ذلؾ يؤدم إلى تمكنهما، كهما ة يككناف متمكنيف،

 .(ٓ)يعربا إعراب اةسـ الكاقع بعد )إة("

                                                                 

 .ُْدحبكر: أم بيت، ص  (ُ)
 .ُْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ْٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُُٖينظر: األنبارم: أسرار العربية، ص (ْ)
 .ُُٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- ُِٕ - 

ف كأربعػػػيف يفػػػي اثنػػػ –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كقػػػد كردت جممػػػة اةسػػػتثناء بػػػػ )سػػػكل، ةيػػػر( 
 مكمعان منها:

 .(ُ)ة أطمب مند سكل كقت ليدكر حديث ما مثالن  -ُ

 .(ِ)فهؿ الدنيا صارت ةيرى الدنيا -ِ

 .(ّ)كلست سكل أٍف أرجَّ الزماف -ّ

ٍيتفين -ْ  .(ْ)ا ة أممؾ اآلف سكل دمعة راكدت السَّياب في ذكرل بيكى

 .(ٓ)الحنيف –ماذا تبلى ةير ما دة الذهكؿ لـ يبؽ ةير الشمؿ  -ٓ

أبكاني الدـي المهدكر في ةير المياديف -ٔ
(ٔ). 

ففػي المثػاؿ األكؿ جػاءت سػكل  ،طر الشعرية، حيث جاء اةستثناء )بسكل( ك)ةير(سفيما مرَّ مف األ
ةير(، ألف )سكل مف أدكات اةسػتثناء التػي تحمػؿ معنػى النفػي(، كتلػع صػفةن أك اسػتثناءن كمػا كهي بمعنى )

تلػع )ةيػػر( كهػػي عنػػد الزجػاجي كابػػف مالػػؾ )كويػػر( فػي التصػػرؼ فػػي المعنػػى. تلػكؿ: جػػاءني سػػكاؾ فيكػػكف 
ليػػػة، كتلػػػدر فيهػػػا الحركػػػات عمػػػى األلػػػؼ لمتعػػػذر، كعنػػػد مكقعهػػػا فػػػاعالن، كرأيػػػت سػػػكاؾ بالنصػػػب عمػػػى المفعك 

 .ٕ()سيبكيد كجمهكر البصرييف أنها ظرؼ مكاف مالـز لمنصب عمى الظرفية"
كيميؿ الباحث إلى رأم الزجاجي كابف مالؾ فػي أنهػا كػػ )ةيػر( فػي التصػرؼ فػي المعنػى لػذلؾ 

لملػٌدرة منػع مػف ظهكرهػا التعػذر، الفتحػة اان كعالمػة نصػبد بػد منصػكب تيعرب في المثاؿ األكؿ: مفعػكةن 
( فػي  كفي المثاؿ الثاني: جاءت )ةيػر( حاممػة معنػى النفػي، كمػا بعػدها ممػافان إليػد، كتعػرب: )ةيػرى

 المثاؿ الثاني عمى أنها: خبر )لصار( الناقصة منصكب كعالمة نصبد الفتحة الظاهرة.
المة نصبد الفتحة الملػدَّرة كع ان كفي المثاؿ الثالث: جاءت )سكل( خبران )لميس( الناقصة منصكب

 منع مف ظهكرها التعذر.
كعالمػة نصػبد الفتحػة  ان كفي المثاؿ الرابػع: جػاءت )سػكل(: مفعػكةن بػد لمفعػؿ )ة أممػؾ( منصػكب

                                                                 

 .ْٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ْٖالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ْٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 ُِْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)
 .ُٕٗالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ُُٗيينظر: سحمكؿ: مكابط النفي في المساف العربية، ص  (ٕ)
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متعػػذر كهػػي ممػػاؼ كدمعػػةو: ممػػاؼ إليػػد مجػػركر باإلمػػافة كعالمػػة جػػر  الكسػػرة الظػػاهرة، لالملػػدَّرة 
(: فاعػػؿ لػػػ )تبلػػى( مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد المػػمة الظػػاهرة عمػػى  كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: جػػاءت )ةيػػري

 آخر ، كهك مماؼ كما دةو: مماؼ إليد مجركر باإلمافة كعالمة جر  الكسرة الظاهرة عمى آخر .
كفػي المثػاؿ السػػادس: جػاءت )ةيػػر( الحاممػة لمعنػػى النفػي، كقػد أيعربػػت: اسػـ مجػػركر بػػ )فػػي( 

كالميػػاديف: ممػػاؼ إليػػد مجػػركر باإلمػػافة  ،ؼكعالمػػة جػػر  الكسػػرة الظػػاهرة عمػػى آخػػر ، كهػػك ممػػا
 كعالمة جر  الكسرة الظاهرة عمى آخر .

فػػػػي شػػػػعر أحمػػػػد  –طر الشػػػػعرية السػػػػابلة كةيرهػػػػا سػػػػكيتمػػػػح مػػػػف اسػػػػتعماةت )ةيػػػػر( فػػػػي األ
أنػد اسػػـ يػدؿ عمػػى مخالفػة مػا قبمػػد كهػذا مػػا يشػير إليػد صػػاحب كتػاب )مػػكابط النفػي فػػي  – دحبػكر

: ةيػر: اسػـ داؿه عمػى مخالفػة مػا قبمػد لحليلػة مػا بعػد ، كهػذ  المخالفػة المساف العرب( بلكلػد: "معنػى
مػا كصػؼ مػف األكصػاؼ العرمػية التػي تطػرأ عمػى الػذات، كالمػراد مػف  إما في الػذات أك الحليلػة، كا 

 .(ُ)الحليلة: المفهـك مف المفظ"
 الالفع رـ )  ةكان(:

النفػػي، كهػػذا مػػا يشػػير إليػػد الػػدكتكر/ تسػػتخدـ )ة يكػػكف( كهػػي مػػف أدكات اةسػػتثناء التػػي تحمػػؿ معنػػى 
محمد أحمد سحمكؿ بلكلد: "مف أدكات اةستثناء التي تحمؿ معنى النفي )ة يككف(، فػإذا قمػت: قػاـ اللػـك ة 

 .ِ()يككف محمد، معنى ذلؾ أٌنؾ أثبت اللياـ لملـك كاستثنيت قياـ محمد أم نفيت عند اللياـ"
 في مكمع كاحد كهك:  –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت )ة يككف( حاممة معنى النفي 

 .(ّ)هدل"تي فهؿ كاصمت حتى ة يككف المياعي هديةن  -

 عففػػػػي المثػػػػاؿ السػػػػابؽ: حيػػػػث نفػػػػت )ة يكػػػػكف( ممػػػػمكف الجممػػػػة المؤلفػػػػة مػػػػف الفعػػػػؿ الممػػػػار 
 –مػف جهػة  –مسمطه عمػى الفعػؿ النػاقص  –ههنا –الناقص، كاسمد: المياعي، كخبر : هديةن، كالنفي 

 ، فيعـ النفي مممكف الجممة كمها.-مف جهة أخرل  –بر كعمى الخ
كاستخدمت )ة( في المثاؿ السابؽ لنفي النسبة المدركة بيف الفعؿ الناقص كهك الميسند كالميسند 

 إليد )المياعي(.
 

                                                                 

 .ُِٖينظر: سحمكؿ: مكابط النفي في المساف العربي، ص  (ُ)
 .ٕٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُّٕكر: أمُّ بيت، ص دحب (ّ)
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 اجلمهح اخلربيح انرعهيح امليريح: املثحج انخاني
 مفهام الالفع

 الالفع رـ )ما(:
عػؿ المامػػي، ككػػذلؾ عمػى الفعػػؿ الممػػارع، كهػك حػػرؼه ةيػػر يػدخؿ حػػرؼ النفػي )مػػا( عمػػى الف

إليػػد صػػاحب: شػػرح المفصػػؿ بلكلػػد: "اعمػػـ أٌف )مػػا(  أشػػارمخػػتص ة يعمػػؿ فيمػػا يميػػد، كهػػذا المعنػػى 
األفعػػاؿ، كقياسػػد أٍف ة يعمػػؿ شػػي ان، كذلػػؾ ألف عكامػػؿ األسػػماء ة األسػػماء ك حػػرؼ نفػػي يػػدخؿ عمػػى 

 .(ُ)تدخؿ عمى األسماء" تدخؿ عمى األفعاؿ، كعكامؿ األفعاؿ ة

كيستطرد صاحب شرح المفصؿ مشبهان )ما( مف حيث عدـ العمؿ فيما يميهػا مػف أفعػاؿ بحػرؼ 
فكليػػػد الفعػػػؿ اةسػػػتفهاـ )هػػػؿ( كذلػػػؾ قكلػػػد: "أة تػػػرل أنػػػؾ لٌمػػػا قمػػػت: هػػػؿ قػػػاـ زيػػػده؟ كهػػػؿ زيػػػده قػػػا ـه؟ 

عػاؿ لعػدـ اختصاصػها؟ فهػذا عؿ، كالمبتدأ كالخبر، لـ يجز إعمالهما في شيء مف األسػماء كاألفاكالف
 .(ِ)هك اللياس في )ما( ألنؾ تلكؿ: ما قاـ زيده، كما تلكؿ: ما زيده قا ـ، فيميها اةسـ كالفعؿ"

كالدكتكر مهدم المخزكمي في كتابد )نلد كتكجيد( يؤيد التكجيد النحكم السابؽ لصاحب )شرح 
األسماء كاألفعػاؿ، ككػاف حلهػا  المفصؿ( حيث يلكؿ المخزكمي: "أما )ما( فهي أداة نفي تدخؿ عمى

نهػا ةيػر مختصػة، كة يعمػؿ مػف الحػرؼ إة المخػتص، كحػركؼ اإلمػافة، أة تعمؿ عنػد النحػاة؟ أل
، كحركؼ النصب، كلكنها مع ذلؾ عممت في الجممة اةسمية عمؿ )ليس("  .(ّ)كحركؼ الجـز

ارع كذلػػؾ قكلػػد: كيػػرل الػػدكتكر المخزكمػػي أيمػػان، أفَّ )مػػا( تػػدخؿ عمػػى الفعػػؿ المامػػي كالممػػ
)، كعمػػى )يىٍفعػػؿ(، لتػػدؿ عمػػى النفػػي المحػػض، أمػػا الدةلػػة عمػػى الػػزمف  ")مػػا( هػػذ  تػػدخؿ عمػػى )فىعىػػؿى

( الدالة عمى المامي، ك)يىٍفعؿ( الدالة عمى الحامر"  .(ْ)فمستفادة مف صيوة )فىعىؿى

حػػػػكم فػػػػي تكجيهػػػػد الن الرمػػػػانيإليػػػػد  أشػػػػاركتسػػػػتخدـ )مػػػػا( لنفػػػػي الحػػػػاؿ كاةسػػػػتلباؿ، كهػػػػذا مػػػػا 
ذا كانت حرفان كانت لها خمسة مكامع أيمان: أحػدهما: أف تكػكف نفيػان  بخصكص )ما( حيث قاؿ: "كا 

 .(ٓ)لمحاؿ كاةستلباؿ، نحك قكلؾ: ما يلكـ زيده، كما يخرج عمرك"

نهػا حػرؼ ةيػر مخػتص يػدخؿ إالسابلة لػ )ما( مف حيػث  ةكيتفؽ الباحث مع التكجيهات النحكي
                                                                 

 .َُٖ: ُينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ُ)
 .َُٖ: ُالمصدر السابؽ،  (ِ)
 .ِْٗينظر: المخزكمي: في النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ّ)
 .ِْٗالسابؽ، ص  المرجع (ْ)
 .ٖٖ: معاني الحركؼ، صالرمانييينظر:  (ٓ)
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يعمؿ شي ان، إة إذا كانػت مػع األسػماء عاممػة عمػؿ )لػيس( فترفػع المبتػدأ  عمى األسماء كاألفعاؿ، كة
 اسمان لها، كتنصب الخبر خبران لها، ككذلؾ في نفيها لمحاؿ كاةستلباؿ.

 الالفع رـ ) (:
كتشػػترؾ )ة( مػػع )مػػا( فػػي دخكلهمػػا عمػػى الجممػػة اةسػػمية، ككػػذلؾ عمػػى الجممػػة الفعميػػة كلكػػفَّ 

كهػذا مػا يشػير إليػد صػاحب شػرح المفصػؿ بلكلػد: "فممػا كانػت )مػا( ألػـز  )ما( أكةؿ منها في الشػبد،
لنفي الحاؿ، كانت أكةؿ في الشبد بػ )ليس( مف )ة(، فمػذلؾ قػؿَّ اسػتعماؿ )ة( بمعنػى )لػيس( ككثيػر 

 .(ُ)استعماؿ )ما( فكانت لذلؾ أعَـّ تصرفان"

يػػد المخزكمػػي لإ أشػػارمػػا  كتػػدخؿ )ة( عمػػى الجممػػة اةسػػمية، ككػػذلؾ عمػػى الجممػػة الفعميػػة كهػػذا
صَههَّى  وَالَ صَهدَّ َ  فَالَبلكلد: "كيلاؿ: ة يلرأ زيده، كة يكتب عمرك، كفي التنزيؿ 

: )ة زيػده ، كيلػاؿ(ِ)
في الدار كة عمرك(، كالنفي في جميع هذ  األمثمػة مسػمط عمػى النسػبة بػيف المسػند إليػد كالمسػند، ة 

 معنػػى لنفػي اللػػراءة كحػػدها، كة الكتابػة كحػػدها، كة لنفػػي عمػى المفػػرد الػذم اتصػػمت )ة( بػػد؛ ألنػد ة
 .(ّ)التصديؽ كالصالة كحدهما، كة معنى لنفي زيد أك عمرك كذلؾ"

كيحػػػدد الػػػدكتكر: مهػػػدم المخزكمػػػي، كظيفػػػة )ة( فػػػي أنهػػػا تسػػػتخدـ لمنفػػػي عنػػػد دخكلهػػػا عمػػػى  
لمنفػػػػي عنػػػػد دخكلهػػػػا عمػػػػى الجممتػػػػيف اةسػػػػمية كالفعميػػػػة بلكلػػػػد: "ة شػػػػؾ أف )ة( فػػػػي أنهػػػػا تسػػػػتخدـ 

الجممتيف: اةسمية كالفعمية في كمعها الموكم الطبيعػي، تتػيلؼ مػف مسػند إليػد ملػٌدـ، كمسػند مػؤخر 
 .(ْ)د كالمسند، كة كظيفة لها إة النفي"يكتدخؿ )ة( لنفي النسبة المدركة بيف المسند إل

ة الفعػػؿ الممػػارع كيػػرل صػػاحب كتػػاب )إحيػػاء النحػػك(: أف )ة( تسػػتعمؿ مػػع األفعػػاؿ كبخاصػػ
أكثر مف األسماء كذلؾ قكلد: "تستعمؿ )ة( مع الفعؿ أكثر مما تستعمؿ مع اةسـ، ففي سكرة البلرة 

( مكمعان، أم سبعيف كما ة مكمع، كالنافية تختص بالممارع أيمان، َُٕكحدها تجيء )ة( في )
ػدَّؽى  فىػالى كة تدخؿ عمى المامػي إة قمػيالن، كشػرط أف تتكػرر مثػؿ  ػمَّى كىةى  صى ، كالنافيػة لمممػارع صى

(، فػػالنفي لممامػػي  ـٍ هػي أكثػػر أنػػكاع )ة( اسػػتعماةن، كيالحػػظ فػػي نفػػي الممػػارع أنػػؾ تلػػكؿ: )لػػـ يػػتكم
)ما يتكمـ(، فالنفي لمحاؿ )لف يتكمـ( فهك مستلبؿ، فػإذا قمػت ة يػتكمـ كػاف النفػي أكسػع كأشػمؿ، ففػي 

                                                                 

 َِٕ: ُيينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ُ)
 مف سكرة الليامة. ُّية اآل (  ِ)
 .ِْٗ – ِْٖينظر: المخزكمي: في النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ّ)
 .ُِٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)



 

- ُُّ - 

"  .(ُ)نفي )ة( معنى الشمكؿ كالعمـك
كرة تكرارها مع الفعؿ المامي، كعدـ تكرارها ر هشاـ في تكجيهاتد بخصكص )ة( مكيرل ابف 

 .(ِ)مع الفعؿ الممارع
 الالفع رـ )لم(ة االالفع رـ )لما(:

، كقمػػب، أم أنهػػا تنفػػػي  تػػدخؿ )لػػـ( عمػػى الفعػػػؿ الممػػارع فتجزمػػد ، كهػػػي: حػػرؼ نفػػي، كجػػػـز
زمػػػد، كقمػػػب؛ ألنهػػػا نلمػػػت الفعػػػؿ الحػػػدث الخػػػاص بالفعػػػؿ الممػػػارع، كهػػػي مػػػف الناحيػػػة اإلعرابيػػػة تج

بلكلػد: "كمنهػا: )لػـ(، كهػي مػف الحػركؼ  الرمػانيالمامي ثـ نفتد، كهذا ما يشير إليػد  إلىالممارع 
نمػا عممػت الجػـز ألنهػا نلمػت الفعػؿ نلمػيف: نلمتػد إلػى المامػي،  العكامؿ، كعممها الجـز في الفعػؿ، كا 

  إلػػى المامػػي، كذلػػؾ نحػػك قكلػػؾ: )لػػـ يلػػـ كنفتػػد، كمػػف حكمهػػا أف تػػدخؿ عمػػى المسػػتلبؿ فتنلػػؿ معنػػا
أمس( كهي نفي فعؿ، كيٌف قا الن قاؿ: )قاـ أك خرج( فلمػت أنػت: )لػـ يلػـ كلػـ يخػرج(، فػإف قػاؿ: )قػد 

 . (ّ)قاـ، كقد خرج( قمت أنت: )لٌما يلـ، كلٌما يخرج("
المامػي، ك)لـ( مف الحركؼ التػي تجػـز فعػالن ممػارعان كاحػدان، ثػـ ينفيػد كيلمبػد مػف الحػاؿ إلػى 

كهذا ما يتمح مف خالؿ تكجيد صػاحب: قطػر النػدل كبػؿ الصػدل، حيػث يلػكؿ: "الثػاني: مػا يجػـز 
فعالن كاحدان )لـ( كهك حرؼ ينفي الممارع، كيلمبد ماميان، كلكلؾ: "لـ يلـ"، ك"لـ يلعد"، كالثالث: لٌما 

مػػد كقمػػب زمانػػد ـ( فػػي أربعػػة أمػػكر، كهػػي: الحرفيػػة، كاةختصػػاص بالممػػارع كجز لػػأختهػػا كتشػػارؾ )
إلػػى الممػػي، كتفارقهػػا فػػي أربعػػة أمػػكر: أحػػدهما: أٌف المنفػػي بهػػا مسػػتمر اةنتفػػاء إلػػى زمػػف الحػػاؿ، 

 .(ْ)بخالؼ المنفي بػ )لـ( فإند قد يككف مستمران، كقد يككف منلطعان"
( مػػف األدكات المركبػػة، حيػػث يلػػكؿ: "كهمػػا: اكيػػرل الػػدكتكر: مهػػدم المخزكمػػي: أفَّ )لػػـ( ك)لٌمػػ

(، كتػػدؿ  أداتػا نفػي مختصػتاف بالفعػؿ، ة تػػدخالف عمػى ةيػر  )بيفعػؿ( خاصػة فػػال تػدخالف عمػى فىعىػؿى
)يفعؿ( معهمػا عمػى نفػي كقػكع الفعػؿ فػي المامػي إة أف هنػاؾ فرقػان بػيف قكلنػا: )لػـ يفعػؿ(، كقكلنػا: 

( ا يجابهػا )فىعىػؿى لػذم يػدؿ )لٌما يفعؿ(، فمـ يفعؿ: تدؿ عمى نفي كقكع الحدث في المامي المنلطع، كا 
عمػػى كقػػكع الحػػدث فػػي المامػػي المنلطػػع، كلٌمػػا يفعػػؿ: تػػدؿ عمػػى نفػػي كقػػكع الحػػدث فػػي المامػػي 

                                                                 

 .ُّٓينظر: مصطفى: إحياء النحك: ص  (ُ)
 .ُِٕ – َِٕينظر: ابف هشاـ: موني المبيب، ص  (ِ)
 .َُُ: معاني الحركؼ، ص الرمانيينظر:  (ّ)
 .ٖٓطر الندل كبؿ الصدل، ص : قهشاـينظر: ابف  (ْ)
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يجابهػػا )قػػد فىعىػػؿ( الػػذم يػػدؿ عمػػى كقػػكع الحػػدث فػػي المامػػي  اللريػػب مػػف الحػػاؿ أك المتصػػؿ بػػد، كا 
 .(ُ)اللريب مف الحاؿ"

"كيبػدك أٌف )لػـ(،  لٌمػا( بلكلػد: –كيستطرد المخزكمي في تكجيهد الموػكم بخصػكص تركيػب )لػـ 
ك)لٌما( أداتاف مركبتاف ة مفردتاف، كبناؤهما يشعر بالتركيب؛ ألف الذم يدؿ عمى النفي أصػالة هػك: 

ة اشتلت العربية أدكات نفػي مركبػة بطريػؽ النحػت، فدةلػة )لػـ كلٌمػا( عمػى النفػي لػـ  كمف)ة، كما( 
 .(ِ)تكف مستفادةن منهما"

( ك)مػػػا( الزا ػػػدة، ثػػػـ حػػػذؼ األلػػػؼ مػػػف )ة(، كألزقػػػت الػػػالـ )فمػػػـ( إذف هػػػي: )ةكيلػػػكؿ أيمػػػان: "
بػػالميـ، فصػػارت )لٌمػػا( ثػػـ حػػذفت ألػػؼ )مػػا( لتطرفهػػا فصػػارت )لػػـ( كتػػرددت فػػي اةسػػتعماؿ كثيػػران، 

 .(ّ)" –كهذا أكبر الظف  –فصارت كينها كممة كاحدة، ككينها أداة مفردة كة تركيب فيها 

حيػػث قبكلهػػا: )الهمػػزة(، ككػػذلؾ )التػػاء( كذلػػؾ  إلػػى بعػػض خصػػا ص )لٌمػػا( مػػف الرمػػاني كأشػػار
قكلػػد: "كهػػي مػػف الحػػركؼ التػػي تعمػػؿ مػػرة، كة تعمػػؿ أخػػرل، كلهػػا ثالثػػة مكامػػع أحػػدها: أف تكػػكف 
، كلٌمػا يخػرج(، كأصػمها )لػـ( زيػدت عميهػا )مػا( كهػي جػكاب مػف قػاؿ: قػد  ـٍ نافية، كذلؾ قكلؾ: )لٌما يل

، كيػدخؿ عميهػػا الفػاء كالػكاك فيلػػاؿ: فمٌمػا كلمػػا،  قػاـ كقػد خػػرج... كتػدخؿ عميهػا الهمػػزة فيلػاؿ: ـٍ ألٌمػػا يلػ
 .(ْ)كما أشبد ذلؾ"

كيتفػػؽ الباحػػث مػػع التكجيهػػات الموكيػػة السػػابلة فػػي كػػكف )لٌمػػا( منبثلػػة عػػف )لػػـ( فػػي األسػػاس، 
كأنهما تدخالف عمى الفعؿ الممارع فتجزمد، كأنهما يفيداف النفي، ككذلؾ يتفؽ الباحث مع الدكتكر/ 

خزكمػػي، مػػف حيػػث الفػػرؽ الػػدقيؽ بػػيف )لػػـ(: التػػي تػػدؿ عمػػى نفػػي فػػي المامػػي المنلطػػع، مهػػدم الم
 ك)لٌما( التي تدؿ عمى نفي كقكع الحدث في المامي اللريب أك المتصؿ بد.

كلعػػػؿ هػػػذا السػػػبب الػػػذم حػػػذا بالباحػػػث إلػػػى دمػػػ  )لػػػـ(، ك)لٌمػػػا( مػػػع بعمػػػهما الػػػبعض؛ ألنهمػػػا 
 قريبتاف مف بعمهما البعض في العمؿ.

 ع رـ: )َلْن(:الالف
إليػػػد الػػػدكتكر/ مهػػػدم  أشػػػارتعػػػدُّ )لػػػف( مػػػف أشػػػهر حػػػركؼ النصػػػب لمفعػػػؿ الممػػػارع، كهػػػذا مػػػا 

المخزكمػػػي بلكلػػػد: "كهػػػي أداة مختصػػػة )بيفعػػػؿ(، كيفعػػػؿ بعػػػدها تشػػػعر بالدةلػػػة عمػػػى مػػػا يػػػيتي مػػػف 
                                                                 

 .ِْٓينظر: المخزكمي: النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ُ)
 .ِْٓالسابؽ، ص  المرجعينظر:  (ِ)
 .ِٓٓالسابؽ، ص  المرجع (ّ)
 .ُِّ: معاني الحركؼ، ص الرمانيينظر:  (ْ)
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الزمػػاف، كربمػػا دلػػت )لػػف( عمػػى نفػػي مؤكػػد أك مؤبػػد، كمػػا كػػاف الزمخشػػرم يسػػتظهر مػػف اسػػتعمالتها 
نهػػا نفػػي )سػػكؼ( فػػي قػػكلهـ: عمػػى حػػؽ فػػي اسػػتظهار  هػػذا؛ أل –فيمػػا يبػػدك  –المختمفػػة، كالزمخشػػرم 

 .(ُ)سكؼ يفعؿ، كسكؼ نص عمى المستلبؿ"

كيػػرل الػػدكتكر: مهػػدم المخزكمػػي أٌف )لػػف( مركبػػة كليسػػت مفػػردة كذلػػؾ قكلػػد: "كهػػي مركبػػة ة 
ؿ: أنها )ة ، أف( كلكنهـ حذفكا لكثرتد مفردة، كأصمها: )ة ، أف( كهك رأم الخميؿ، ككاف الخميؿ يلك 

 .(ِ)في كالمهـ، كما قالكا: )كيمٌمد( يريدكف: كم ألمد"

بلكلػد: "لىػٍف: كهػي لنفػي المسػتلبؿ، فيمػا  الرمػانيكالتكجيد الموكم السابؽ لممخزكمي، يؤيػد  قػكؿ 
كالنػػكف فحػػذفت  األلػػؼ فػػالتلىأف( إة أٌف الهمػػزة حػػذفت تخفيفػػان  –الخميػػؿ، فػػذهب إلػػى أٌف أصػػمها )ة 

، كألزمػد سػيبكيد  )لىٍف( كة ينتصب فعؿ عنػد الخميػؿ إة بػيٍف ممػمرة أك مظهػر ةلتلاء الساكنيف فبلي 
 فَّ ف زيػػدان فػػي صػػمة )أٍف( ألنػػد مفعػػكؿ مػػرب( كة يمػػـز الخميػػؿ هػػذا ألأة يجيػػز: زيػػدان لػػف أمػػرب، أل

 .(ّ)الحركؼ إذا ريكبت انتلؿ حكمها في ةالب األمر"

ر/ محمػػد أحمػػد سػػحمكؿ "لػػف: حػػرؼ نفػػي كنصػػب كاسػػتلباؿ: فهػػي تنفػػي الممػػارع، كيػػرل الػػدكتك 
كتنصػػػػػبد، كتخمصػػػػػد لالسػػػػػتلباؿ؛ ألف الفعػػػػػؿ الممػػػػػارع؛ بحسػػػػػب كمػػػػػعد األصػػػػػمي يحتمػػػػػؿ الحػػػػػاؿ 
كاةستلباؿ ك)السيف( تخمصد لالسػتلباؿ، ك)لػف( تػدؿ عمػى نفػي الفعػؿ الممػارع، كهػك الػذم يعبػركف 

 .(ْ)عند بلكلهـ: سيفعؿ"

ف( لهػػػذا الػػػزمف المسػػػتلبؿ عمػػػى مػػػربيف، كمػػػا يلػػػكؿ: الػػػدكتكر: محمػػػد أحمػػػد سػػػحمكؿ "كنفػػػي )لػػػ
 .(ٓ)المرب األكؿ: أف يككف لمنفي ةاية ينتهي إليها، كأف يككف النفي مستمران إلى النهاية"

كيتفػػؽ الباحػػث مػػع التكجيهػػات الموكيػػة السػػابلة بشػػيف )لػػف(، مػػف أنهػػا تسػػتخدـ لنفػػي المسػػتلبؿ 
 –عمػى حػد  –ةايػة ينتهػي إليهػا، كأف يكػكف النفػي بهػا عمػى كجػد اةسػتمرار شريطة أف يككف لمنفي 

 تعبير الدكتكر محمد أحمد سحمكؿ.

سػػػبعما ة كتسػػػع كسػػػتيف فػػػي ) –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كقػػػد جػػػاءت الجممػػػة الفعميػػػة منفيػػػةن 
 ، مكزعة عمى النحك التالي:(مكمعان 

                                                                 

 .ِٔٓيينظر: المخزكمي: في النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ُ)
 .ِٔٓالسابؽ، ص  المرجع (ِ)
 .ََُ: معاني الحركؼ، ص الرمانيينظر:  (ّ)
 .ٖٗينظر: سحمكؿ: مكابط النفي في المساف العربي، ص  (ْ)
 .َٗ - ٖٗالسابؽ، ص  المرجع (ٓ)
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 مرالع لممحمام اً : الجمم  ذات الفحل التام ال
 لجمم  ذات الفحل الالزم:ا - 

 مالفة  رـ )ما(:
كردت هػػذ  الجممػػة فػػي )سػػبعة عشػػر( مكمػػعان جػػاء فعمهػػا بصػػيوة المامػػي فػػي )سػػتة عشػػر( 

 دحبكر: دمكمعان، كبصيوة الممارع في مكمعو كاحد كمنها قكؿ الشاعر أحم

 .(ُ)فانفمت كما ي ستي  -ُ

 .(ِ)ما عدًت في حارة الفلراء -ِ

 .(ّ)اءةحت في األفؽ كما ةحت في الم -ّ

 .(ْ)فرَّح ما عشش تحت الجذكر -ْ

 .(ٓ)ما يتكاطي فيد خريؼ الخياؿ مع الرعب -ٓ

فػػي األمثمػػة السػػابلة كردت )مػػا( فػػي خمسػػة مكامػػع، كذلػػؾ مػػع األفعػػاؿ الالزمػػة اآلتيػػة: )يػػ س، 
عاد، ةح، عشش، يتكاطي( كذلؾ عمى التكالي، كقػد نفػت كقػكع أحػداث األفعػاؿ السػابلة، كهػي أفعػاؿ 

(، كممارع في المثاؿ الخامس، كقد نفت )مػا( أحػداث هػذ  األفعػاؿ ْ – ُثمة مف )مامية في األم
عف فاعمها كهػك فػي األمثمػة السػابلة: "تػاء المػتكمـ، تػاء المخاطػب لممفػرد المؤنػث، كالمػمير لموا ػب 

 المؤنث، كالممير لموا ب المذكر، ككذلؾ الممير لموا ب المذكر( عمى التكالي.

مفعػػؿ المامػػي هػػي النفػػي المحػػض ألحػػداث هػػذ  األفعػػاؿ ككػػذلؾ األمػػر كدةلػػة النفػػي بػػػ )مػػا( ل
)مػػػا( عنػػػدما تنفػػػي الفعػػػؿ الممػػػارع فهػػػي أيمػػػان مػػػف الناحيػػػة  فَّ إبخصػػػكص الفعػػػؿ الممػػػارع، حيػػػث 

 الدةلية تفيد النفي المحض لمحدث استنادان إلى تكجيد الدكتكر/ مهدم المخزكمي اآلنؼ الذكر.

 مالفة  رـ ) (:
فػػي  –منفيػػة )بػػال( فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –ذات الفعػػؿ الػػالـز  –الفعميػػة  كقػػد كردت الجممػػة

 ثمانية كخمسيف مكمعان، كذلؾ مع الفعؿ الممارع فلط، كمنها:
                                                                 

 .َٕٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ْٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ّْٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُِٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ُِٕؽ، ص المصدر الساب (ٓ)
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 .(ُ)ة ينجح -ُ

 .(ِ)الجكع ة يلكل عميٌ  -ِ

 .(ّ)أنا ة أمكت -ّ

 .(ْ)ي اللعيدة ة تفكز بوير ما ؾتإف سنبم -ْ

 .(ٓ)ة يوني، كة توني أمانينا لديد -ٓ

ة السابلة كردت )ة( النافية في خمسة مكامع عمى التكالي كقد نفت أحكػاـ األفعػاؿ: في األمثم
فاعؿ كؿ منها كهك: )ممير الويبة المسػتتر فػي المثػاؿ ك )ينجح، يلكم، أمكت، تفكز، يوني، توني( 

األكؿ، ككػػذلؾ األمػػػر فػػػي المثػػػاؿ الثػػاني، كمػػػمير المفػػػرد )أنػػػا( فػػي المثػػػاؿ الثالػػػث، كمػػػمير الويبػػػة 
 د المؤنث في المثاؿ الرابع، ككذلؾ ممير الويبة لممفرد المذكر، كالمؤنث في المثاؿ الخامس.لممفر 

كيتفػػؽ الباحػػث مػػع رأم إبػػراهيـ مصػػطفى فػػي كتابػػد )إحيػػاء النحػػك( الػػذم يػػرل أٌف مجػػيء )ة( مػػع 
تنفػي  أفالممارع ة مع المامي، كذلؾ قكلد: "لذلؾ ناسب الممارع النفي بػ )ة( فاختصػت بػد، كامتنػع 

 .(ٔ)المامي حتى يككف فيد معنى اةستلباؿ، أك حتى تتكرر ليككف في التكرار معنى الشمكؿ"

 إنَّمامنفية بػ )ة( كفعمها بصيوة الممارع،  –هنا  –لذلؾ يرل الباحث أٌف كركد الجممة الفعمية 
 آنفان. –تسند رأم األستاذ/ إبراهيـ مصطفى المذككر 

إبػػػػػراهيـ مصػػػػػطفى مػػػػػف "دةلػػػػػة النفػػػػػي بػػػػػػ)ة( تفيػػػػػد العمػػػػػـك  كيػػػػػرل الباحػػػػػث مػػػػػا يػػػػػرا  األسػػػػػتاذ/
 .(ٕ)كالشمكؿ"

 مالفة  رـ )لم(:
منفيػة بػػ )لػـ( فػي شػعر أحمػد دحبػكر فػي م ػةو  –ذات الفعؿ الػالـز  –كقد كردت الجممة الفعمية 

 كثالثيف مكمعان منها:

                                                                 

 .ُٗٗدحبكر: األعماؿ الكاممة،  (ُ)
 .ُِْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُِٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّّْالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِِٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ُّٔينظر: مصطفى: إحياء النحك، ص  (ٔ)
 .ُّٓالسابؽ، ص  المرجع (ٕ)
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 .(ُ)لـ ترتٍح عمى مرصد الدرب حكاياتي البحار -ُ

 .(ِ)لبكحو لـ يكابٍر فيد حرؼ -ِ

 .(ّ)يذكر اياـ اقتطعت فمـ أصحي ل -ّ

 .(ْ)كيكـ كبرت... لـ أصفحٍ  -ْ

 .(ٓ)كذابكا في كيسو لـ تعبر عني -ٓ

، أمثمػػػة فيمػػا مػػػٌر مػػف  تكػػررت )لػػػـ( الجازمػػػة خمػػس مػػػرات، مػػع األفعػػػاؿ: )تػػرتٍح، يكػػػابٍر، أصػػػحي
، مػمير المػػتكمـ  أصػفح، ، حػػرؼي تعبػٍر( عمػػى التػكالي، كقػػد نفػت عػػف فاعػؿ كػػؿ منهػا كهػػك: )حكايػاتي

 (، كممير المتكمـ )أنا( كممير الوا ب المؤنث )هي(( عمى التكالي.)أنا

كمف المالحظ مف خالؿ األمثمة السػابلة أٌف )لػـ( حػرؼه مخػتصه مػف الحػركؼ التػي تجػـز فعػالن 
تكجيد ابػف هشػاـ اآلنػؼ الػذكر فػي كتابػد )قطػر النػدل كبػؿ الصػدل(،  –عمى حد  –ممارعان كاحدان 

الفعػؿ الممػارع )تػرتٍح( عمػى السػككف، كهػي عالمػة الجػـز األصػمية، ففػي المثػاؿ األكؿ جزمػت )لػـ( 
كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الثػػاني مػػع الفعػػؿ )يكػػابٍر(، أمػػا فػػي المثػػاؿ الثالػػث: فلػػد جزمػػت )لػػـ( الفعػػؿ 
( بعالمػػة جػػـز فرعيػػة كهػػي حػػذؼ حػػرؼ العمػػة )الػػكاك( كالمػػمة عمػػى )الحػػاء( دليػػؿ  الممػػارع )أصػػحي

، كفػػي المثػػاؿ الرابػع جزمػػت )لػـ( الفعػػؿ الممػارع )أصػػفٍح بعالمػػة عمػى جػػنس حػرؼ العمػػة المحػذكؼ
ـز الفعؿ الممارع )تعبٍر(  الجـز األصمية كهي )السككف(، كاألمر نفسد في المثاؿ الخامس: حيث جي

 بالسككف الظاهر عمى آخر .

، بمعنػى كاألفعاؿ السابلة المجزكمة بػ )لـ( هي أفعاؿه مبنيػةه لممعمػكـ، كهػي أيمػان، أفعػاؿه ةزمػةه 
 انها اكتفت برفع الفاعؿ دكف الحاجة لنصب مفعكؿو بد.

فػي أنهػا تػدؿ  مهدم المخزكمي في تكجيهد السابؽ بخصكص )لـ( /كيتفؽ الباحث مع الدكتكر
( كػذ يجابهػا: )قػد فىعىػؿى  لؾعمى نفي كقػكع الحػدث فػي المامػي اللريػب مػف الحػاؿ، أك المتصػؿ بػد، كا 

ريػػب مػػف الحػػاؿ، كيتفػػؽ الباحػػث أيمػػان مػػع ابػػف هشػػاـ فػػي يػػدؿ عمػػى كقػػكع الحػػدث فػػي المامػػي الل
 تكجيهد السابؽ في أف )لـ( تجـز الفعؿ الممارع كتلمب زماند إلى المامي.

                                                                 

 َُْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .َُٖلسابؽ، ص المصدر ا (ِ)
 .ُّٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُٖٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ْٕدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)
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 مالفةٌ  رـ )َلْن(
منفيةه بػ )لٍف( فػي شػعر أحمػد دحبػكر فػي سػتة  –ذات الفعؿ الالـز  –كقد كردت الجممة الفعمية 

 كخمسيف مكمعان منها:
 .(ُ)لف ييتكا ةدان  -ُ

 .(ِ)لف يتكردى الجمهكر بالخجؿ -ِ

 .(ّ)لف نخجؿ مف أكراقنا المهركءة الحمراء -ّ

 .(ْ)لف أصفحى  -ْ

 .(ٓ)إٌف الكؼ لف تعجزى  -ٓ

 .(ٔ)لف تفجع األرضي بالبنيف -ٔ

فػػي األمثمػػة السػػابلة، تكػػررت )لػػف( سػػت مػػرات، كقػػد نفػػت حكػػـ األفعػػاؿ اآلتيػػة: )يػػيتكا، يتػػكرد، 
أفعػاؿه ممػارعةه منصػكبة، بعالمػات نصػب منهػا خجؿ، أصػفح، تعجػز، تفجػع( عمػى التػكالي كهػي: ن

الفرعيػػة، كمنهػػا األصػػمية ففػػي المثػػاؿ األكؿ: جػػاء الفعػػؿ )يػػيتكا( منصػػكبان بعالمػػة نصػػب فرعيػػة كهػػي 
)حػػذؼ النػػػكف( مػػف الفعػػػؿ )يػػػيتكا( المسػػند إلػػػى )كاك الجماعػػة(، أمػػػا بػػػاقي األفعػػاؿ: )يتػػػكرد، نخجػػػؿ، 

ة بعالمػػة نصػػب أصػػمية كهػػي الفتحػػة الظػػاهرة عجػػز، تفجػػع، فهػػي: أفعػػاؿ ممػػارعة منصػػكبتأصػػفح، 
عمػػى نهايػػة الفعػػؿ الممػػارع؛ ألف األفعػػاؿ الممػػارعة السػػابلة كالتػػي ظهػػرت عميهػػا عالمػػات النصػػب 

 األصمية )الفتحة( هي أفعاؿ ممارعة صحيحة اآلخر.
بكػػؿ منهػػا فاعػػؿ كهػػك: )مػػمير الجماعػػة  ؿكقػػد نفػػت األفعػػاؿ الممػػارعة السػػابلة عػػف أٍف يتصػػ

كمػمير المتكممػيف الجمعػي فػي المثػاؿ الثػاني،  كاةسـ الظاهر )الجمهػكر(المثاؿ األكؿ،  )الكاك( في
فػػي المثػػاؿ الثالػػث )نحػػف(، كفػػي المثػػاؿ الرابػػع: مػػمير المفػػرد المػػتكمـ )أنػػا(، كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: 

( عمى التكالي.  ممير الوا ب )هي(، كفي المثاؿ السادس: اةسـ الظاهر )األرضي
لفعػؿ الممػارع جػاء منسػجمان مػع التكجيهػات النحكيػة كالموكيػة السػابلة خاصػة ككركد )لف( مع ا

 مع تكجيهات الدكتكر/ مهدم المخزكمي السابلة.

                                                                 

 .ُُٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ُِٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُْٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ُٖٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َِِالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َِٗالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
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 الجمم  ذات الفحل المتحوي إلى مفحال ره اادو: -ب
 مالفة  رـ )ما(:

كردت الجممػػة ذات الفعػػؿ المتعػػدم إلػػى مفعػػكؿ بػػد )كاحػػد( فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر مػػع الفعػػؿ 
 فلط في ثمانية كثمانيف مكمعان، كمع الفعؿ الممارع في ستة مكامع منها: المامي

 .(ُ)فما صدقني الشام -ُ

 .(ِ)ما رايتي الشعكب تديف بديف الممكؾ -ِ

 .(ّ)لعؿ ذاؾ الطفؿ ما ذاؽ الطفكلة كمؿ صكرتها -ّ

 .(ْ)كما نسيت سكل احتماؿ البدء بالنسياف -ْ

 .(ٓ)ادتييأرل أـ صخر ما تمؿُّ ع -ٓ

 .(ٔ)طفؿه ما تعكد أف يفيد مف البكاءكأنا البرمء كيني  -ٔ

فيمػػا مػػرَّ مػػف األمثمػػة، حيػػث تكػػررت )مػػا( فػػي سػػتة مكامػػع، خمسػػة منهػػا مػػع الفعػػؿ المامػػي، 
ككاحد، كهك المثاؿ الخامس مع الفعؿ الممارع، كقد نفت )ما( مممكف سػت جمػؿ مؤلفػة كػؿ منهػا 

، تعكد(، كفاعمد: الشام في المثاؿ األكؿ، كالمفعػكؿ بػد  مف األفعاؿ: )صدؽ، رأل، ذاؽ، نسى، تمؿَّ
)اليػاء( المػػمير المتصػؿ المتلػػدـ عمػى سػػبيؿ الكجػػكب عػف الفاعػػؿ كهػك )الشػػام(، كاألمػر كػػذلؾ فػػي 
المثػػاؿ الثػػاني: الفاعػػؿ: كهػػك )تػػاء المػػتكمـ( كالمفعػػكؿ بػػد كهػػك قكلػػد )الشػػعكب( المتلػػدـ كجكبػػا عمػػى 

ب( المتلػػػدـ كجكبػػػان عمػػػى الفاعػػػؿ؛ ألف اء المػػػتكمـ( كالمفعػػػكؿ بػػػد كهػػػك قكلػػػد )الشػػػعك تػػػالفاعػػػؿ؛ كهػػػك )
ـه  متصؿه  الفاعؿ: مميره  ، كالفاعػؿ فػي المثػاؿ الثالػث: كهػك المػمير المسػتتر ظػاهره  كالمفعكؿ بد اسػ

عمػػى سػػبيؿ الجػػكاز كهػػك )هػػك( كالمفعػػكؿ بػػد )الطفكلػػة( كهػػك اسػػـ ظػػاهر، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ 
جكبػػان كهػػػك قكلػػػد )سػػكل( ألف الفاعػػػؿ: مػػػمير الرابػػع، الفاعػػػؿ: تػػاء المػػػتكمـ، كالمفعػػػكؿ بػػد المتػػػيخر ك 

متصؿ كالمفعكؿ بد اسـ ظاهر، كفػي المثػاؿ الخػامس: نفػت )مػا( الفعػؿ الممػارع )تمػٌؿ( عػف فاعػؿ 
المػػمير المسػػتتر عمػػى سػػبيؿ الجػػكاز )هػػي(، كمفعكلػػد )عيػػادتي( المنصػػكب بفتحػػة ملػػدرة ةشػػتواؿ 

                                                                 

 .ٖٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ٖٗٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ْْٕالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ْٕٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ٕٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)
 .ُٕٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٔ)
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)مػا( فعمهػا المامػي )تعػكد( عػف فاعمػػد: المحػؿ بحركػة المناسػبة، أمػا فػي المثػاؿ السػادس: فلػد نفػت 
( الناسػػػخة  كهػػػك المػػػمير المسػػػتتر جػػػكازان، كتلػػػدير  )هػػػك( المفسػػػر بكممػػػة )طفػػػؿ( الكاقػػػع خبػػػران )لكػػػيفَّ

 كمفعكلد كهك المصدر المؤكؿ )أف يفيد( المؤكؿ بمصدر صريح كتلدير  )ما تعكد اإلفادة(.

 مالفة  رـ ) (:
فػػي  –مبنػػي لممعمػػـك المتعػػدم لنصػػب مفعػػكؿ بػػد كاحػػد كقػػد كردت الجممػػة الفعميػػة ذات الفعػػؿ ال

 في ستة كثمانيف مكمعان، منها: –شعر أحمد دحبكر 

 .(ُ)الهمس ة يفمحي  فَّ ألف الكرد ة يجرحي قتمتي الكرد. أل -ُ

 .(ِ)ة يدارم -ِ

ة نشكك... كة نندـي. كة نلكؿي المتا  -ّ
(ّ). 

مىًدم مكمع ة يفكتي ة أريدي السككت فعندم الكالـ المباح، كعندم السالح، ك  -ْ  .(ْ)في خى

، كة أتجزأي لحمان كداران  -ٓ  .(ٓ)كمف أجؿ هذا أنا ة أمكتي

مكامػػػع، كنفػػػت ممػػػمكف الجمػػػؿ الداخمػػػة عميػػػد  ثمانيػػػةفػػػي األمثمػػػة السػػػابلة، فلػػػد تكػػػررت )ة( فػػػي 
، أتجػػزأي( كفاعمهػػا: )المػػمير المسػػ تتر كأفعالهػػا كهػػي: )يجػػرحي، يفمػػحي، يػػدارم، نشػػكك، نلػػكؿ، أريػػدي، يفػػكتي

عمى سبيؿ الجػكاز )هػك(، كالمفعػكؿ بػد المحػذكؼ كتلػدير  )ة يجػرح أحػدان، كة يفمػح أحػدان(، كفػي المثػاؿ 
الثػػاني: الفاعػػؿ كهػػك المػػمير المسػػتتر جػػكازان كتلػػدير )هػػك( كمفعكلػػد المحػػذكؼ كتلػػدير  )ة يػػدارم حزبػػد(، 

ؿ بػد المحػذكؼ المفسَّػر كتلػدير  جمعػي )نحػف( كالمفعػك الكفي المثاؿ الثالث: الفاعػؿ: كهػك مػمير المػتكمـ 
)ة نشػػػكك ألمنػػػا(، كالفاعػػػؿ: )نحػػػف( كمفعكلػػػد اةسػػـػ الظػػػاهر كهػػػك قكلػػػد: )المتػػػا (، كفػػػي المثػػػاؿ الرابػػػع: 

، كالمثػاؿ  : الخػامسالفاعؿ: كهك ممير المتكمـ لممفرد المذكر )أنا( كمفعكلد: )السػككت( كهػك اسـػ ظػاهره
 هك قكلد: )لحمان( اةسـ الظاهر عمى التكالي.الفاعؿ: كهك ممير المتكمـ )أنا( كمفعكلد ك 

كمػػف المعػػركؼ أٌف )ة( تػػدخؿ عمػػى الجممػػة اةسػػمية كالفعميػػة عمػػى حػػدو سػػكاء، كهػػذا مػػا تعرفنػػا 
لتنفػػي  تعميػػد مػػف خػػالؿ تكجيػػد الػػدكتكر/ مهػػدم المخزكمػػي السػػابؽ، كهػػي فػػي األمثمػػة السػػابلة جػػاء

 نفي المفرد.النسبة المدركة بيف الميسند كالميسند إليد، ة ل
                                                                 

 .ُٕٗالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُِْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِْٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .َِٓدر السابؽ، ص المص (ْ)
 .َِٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- َُْ - 

 مالفة  رـ )لم(:
فػي  –في شعر أحمد دحبػكر  –كقد كردت الجممة المنفية ذات الفعؿ المتعدم لمفعكؿ بد كاحد 

 م ةو كستة كثالثيف مكمعان منها:
 .(ُ)لـ يرًك كثيران عف أخبار األرض الطيؼي  -ُ

 .(ِ)في جسدم ضلـ يكفني أني حفظت النب -ِ

ف  -ّ  .(ّ)كا عميَّ نُّ مى أٌني لـ أبٍع أهمي كا 

 .(ْ)كلـ أجٍد في البيت نصؼ قرش -ْ

م ـ عيني إلى سمطاف النكـ -ٓ  .(ٓ)لـ أيسى

 خمػػسمػػرات عمػػى التػػكالي، كقػػد نفػػت ممػػمكف  خمػػسفيمػػا سػػبؽ مػػف أمثمػػة، فلػػد تكػػررت )لػػـ( 
ػػم ـ فػػي المثػػاؿ  (، كفاعمػػد : )الطيػػؼ(جمػػؿ مؤلفػػة كػػؿ منهػػا مػػف الفعػػؿ: )يػػركم، يكفػػي، أبيػػع، أجػػد، أيسى

( كفػػي المثػػاؿ انيالثػػ، أمػػا فػػي المثػػاؿ األكؿ ، فالمصػػدر المػػؤكؿ مػػف أٌف كاسػػمها كخبرهػػا )أنػػي حفظػػتي
، كمفعكلػػد فػػي الرابػػع كالخػػامس: مػػمير المػػتكمـ كهػػك ملػػٌدر بػػػ )أنػػا(، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الثالػػث

قكلػػد: )أهمػػي(  الثالػػث، كفػػي المثػػاؿ الثػػانيالمثػػاؿ األكؿ: قكلػػد: كثيػػران ، ك)اليػػاء( لممػػتكمـ فػػي المثػػاؿ 
: قكلػد الرابػعبفتحة ملٌدرة منػع مػف ظهكرهػا اشػتواؿ المحػؿ بحركػة المناسػبة، كفػي  المثػاؿ  المنصكب

( المنصكب : )عينػي( المنصػكب بفتحػة الخػامسظاهرة، كفػي المثػاؿ الفتحة كعالمة نصبد ال )نصؼى
 ملدرة منع مف ظهكرها اشتواؿ المحؿ بحركة المناسبة.

خؿ عمػى الفعػؿ الممػارع فتجزمػد، ففػي المثػاليف كمف خػالؿ األمثمػة السػابلة اتمػح أفَّ )لػـ( تػد
األكؿ جزمت الفعميف )يػرًك، يبػًؾ( عمػى حػذؼ حػرؼ العمػة )اليػاء( كهػي عالمػة جػـز فرعيػة، كاألمػر 

الرابػػع، كالخػػامس، فلػػد جزمػػت الثالػػث، ك فػػي قكلػػد )يكفنػػي(، أمػػا فػػي المثػػاؿ  الثػػانينفسػػد فػػي المثػػاؿ 
( عمى الس ـٍ م   ككف الظاهر كهي عالمة الجـز األصمية.األفعاؿ: )أبٍع، أجٍد، أيسى

( السابؽ في كتابد معاني الحركؼ قد نلمت الفعؿ الممػارع انيالرمَّ كما أٌف )لـ( حسب تكجيد )
نلميف: األكؿ نلمتد إلى الزمف المامي ثـ نفتد بعد ذلؾ، كهي مف الحركؼ التي تجـز فعالن ممارعان 

 )قطر الندل كبؿ الصدل(.في كتابد  كاحدان، حسب تكجيد ابف هشاـ السابؽ
                                                                 

 .َِْالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُِٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُِٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُِٖالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِِٕالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- ُُْ - 

 كيميؿ الباحث إلى التكجيهات النحكية السابلة ميالن كامالن.
 مالفة  رـ )َلْن(:

فػي شػعر  كردت الجممة المنفية ذات الفعؿ المتعدم لنصب مفعكؿ بػد كاحػد كالمبنػي لممعمػـك _
 ف كأربعيف مكمعان منها.أحمد دحبكر في م ةو كاثني

 .(ُ)لف أةقي نخمتي األكلى -ُ

 .(ِ)د في المب ما لف يبيد  جرادي الويابكأحل -ِ

 .(ّ)كمؿى السفرتلف  -ّ

 .(ْ)لف يجدكا لهـ عذرا -ْ

ـى أسرارم -ٓ كلف أكت
(ٓ). 

 .(ٔ)لف نستعيدؾ الخطبي  -ٔ

فػػػي النصػػػكص الشػػػعرية السػػػابلة، حيػػػث تكػػػررت )لػػػف( كقػػػد نفػػػت الفعػػػؿ الممػػػارع المتعػػػدم لنصػػػب 
، تكمػؿ، يجػدكا، أكػتـ، يبيػد )أةقػي،  :مفعكؿ بد كاحد في ست مرات، كقد نفػت كقػكع الحػدث مػف األفعػاؿ

)أنػػا( مػػمير المػػتكمـ فػػي المثػػاؿ األكؿ، كقكلػػد )جػػرادي( اةسػـػ الظػػاهر فػػي المثػػاؿ سػػتعيدؾ( عػػف فاعمػػد: ن
الجماعػػػة فػػػي قكلػػػد: )يجػػػدك( فػػػي  (كاك)الثػػػاني، كمػػػمير المخاطػػػب لممػػػذكر )أنػػػت( فػػػي المثػػػاؿ الثالػػػث، ك

( فػػي المثػػػاؿ السػػادسالمثػػاؿ الرابػػػع، كمػػمير المػػػتكمـ )أنػػا( فػػػي المثػػ ، عمػػػى اؿ الخػػػامس، كقكلػػد )الخطػػػبي
مفعكلػػػد: )نخمتػػػي( المنصػػػكب بفتحػػػة ملػػػٌدرة فػػػي المثػػػاؿ األكؿ، كالمػػػمير المتصػػػؿ فػػػي قكلػػػد )يبيػػػد ( فػػػي 

ران( فػػػي المثػػػاؿ الرابػػػع، كقكلػػػد: عػػػذالمثػػػاؿ الثػػػاني، كقكلػػػد )السػػػفر( اةسػػـػ الظػػػاهر فػػػي المثػػػاؿ الثالػػػث، ك)
المنصػػكب بفتحػػة ملػػٌدرة ةشػػتواؿ المحػػؿ بحركػػة المناسػػبة، ك)الكػػاؼ( فػػي )أسػػرارم( فػػي المثػػاؿ الخػػامس 

( عمى التكالي.  )تستعيدؾ( في المثاؿ السادس الملٌدـ كجكبان عمى فاعمد )الخطبي
كيتمح مف خالؿ األمثمػة السػابلة أٌف )لػف( حػرؼ مخػتصه ينصػب الفعػؿ الممػارع فهػك حػرؼ 

د لالسػػتلباؿ، حسػػب التكجيػػد النحػػكم السػػابؽ صػػمنفػػي كنصػػب كاسػػتلباؿ تنفػػي الممػػارع كتنصػػبد كتخ
 بخصكص )لف( كخاصة تكجيد صاحب كتاب: )مكابط النفي في المساف العربي(.

                                                                 

 .ٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُّٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُُٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِّٕلمصدر السابؽ، ص ا (ْ)
 .ُٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)
 .ُُٖالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



 

- ُِْ - 

كيتفؽ الباحث مع تكجيد صاحب كتػاب )مػكابط النفػي فػي المسػاف العربػي( أٌف نفػي )لػف( كمػا 
ي إليهػا، ككػذلؾ أف هك كامح في األمثمة السابلة، أف نفيها لمممػارع ينبوػي أف يكػكف لػد ةايػة ينتهػ

 يككف النفي بها عمى كجد اةستمرار.
 مالفة  رـ )لّما(: -

شػػعر أحمػػد  –كقػػد كردت جممػػة الفعػػؿ المبنػػي لممعمػػـك كالمتعػػدم لنصػػب مفعػػكؿ بػػد كاحػػد فػػي 
 في مكمع كاحد كهك: –دحبكر 

 ...(ُ)كأخرجت النهار إلى جزيرتنا التي لٌما نصمها بعد -

بؽ أٌف )لٌمػػا( قػػد نفػػت حكػـػ كحػػدث الفعػػؿ )تصػػؿ( عػػف فاعمػػد: الشػػعرم السػػا المثػػاؿكيتمػػح مػػف خػػالؿ 
 كهك ممير المتكمـ الجمعي )نحف( كمفعكلد: كهك الممير المتصؿ بالفعؿ )تصؿ( كهك )الهاء(.

فػ )لٌما حسب تكجيد الدكتكر/ مهدم المخزكمي السابؽ "تػدؿ عمػى نفػي الفعػؿ الممػارع كحدثػد 
يجابهػا )قػد فعػؿ( الػذم يػدؿ عمػى كقػكع الحػدث فػي في المامي اللريب مػف الحػاؿ أك المتصػؿ بػد  كا 

 .(ِ)مف الحاؿ"المامي اللريب 
 الجمم  ذات الفحل المتحوي إلى مفحالةن: –ج 
 الجمم  ذات الفحل المتحوي إلى مفحالةن  صمهما المرتو  االبري: -ٔ

ر أحمد في شع –ذات الفعؿ المتعدم إلى مفعكليف أصمهما المبتدأكالخبر المنفية كردت الجممة 
 في خمسة مكامع هي: – دحبكر
 .(ّ)كالجفر لـ يجعمد صحراء -ُ

 .(ْ)لـ يدًر أفَّ المعذبة األرض تكمف بيف التنفس كالنفس -ِ

 .(ٓ)ما حسبتي الحرب لعبة -ّ

 .(ٔ)صيدان ما حسبتؾ  -ْ

 

                                                                 

 .ُْٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 ِّٓيينظر: المخزكمي: النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ِ)
 .ِْٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ُٗٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ُِٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ْْٕصدر السابؽ، ص الم (ٔ)



 

- ُّْ - 

كردت األفعػػػاؿ المنفيػػػة المتعديػػػة لنصػػػب مفعػػػكليف أصػػػمهما المبتػػػدأ كالخبػػػر فػػػي األمثمػػػة السػػػابلة 
سػػػب، حسػػػب( عمػػػى التػػػػكالي، كقػػػد نفػػػت )لػػػـ( فػػػي المثػػػاؿ األكؿ كالثػػػػاني رم، ح)يجعػػػؿ ، يػػػدكهػػػي: 

مممكف الجممة المؤلفػة مػف الفعػؿ )يجعػؿ(، كفاعمػد: المػمير المسػتتر )هػك(، كمفعكليػد فػي المثػاؿ 
(، مػػػػع  األكؿ: الهػػػػاء: المػػػػمير المتصػػػػؿ كالمفعػػػػكؿ بػػػػد الثػػػػاني )صػػػػحراء(، كفػػػػي المثػػػػاؿ الثػػػػاني )أفَّ

صػبة لمفعػكليف أصػمهما المبتػدأ كالخبػر، كقػد ا)يعمػـ( الن بمعنػىلي )يػدرم( معمكليها سدت مسد مفعك 
ػػزـى الفعػػؿ فػػي المثػػاؿ األكؿ، بحركػػة الجػػـز األصػػمية كهػػي السػػككف فػػي قكلػػد: )يجعمػػد(، كجػػـز فػػي  جي

 حذؼ حرؼ العمة كهك: )الياء( في قكلد )يدرم(. عالمة جزمدالمثاؿ الثاني: 

الناصب لمفعػكليف أصػمهما المبتػدأ كالخبػر كهػك بمعنػى  كفي المثاؿ الثالث: جاء الفعؿ )حسب(
(، كقػػػد ن ( كالثػػػاني: صػػػ)ظػػػفَّ ب مفعػػػكليف أصػػػمهما المبتػػػدأ كالخبػػػر، فػػػالمفعكؿ بػػػد األكؿ هػػػك: )الحػػػربى

لعبػةه(، جممػة اسػمية  )لعبةن(، كعند حذؼ المسنىد كالمسند إليد، كتويير ما يمـز تصبح الجممة )الحربي 
فعػػؿ )حسػػب( )مػػا( التػػي نفػػت ممػػمكف الجممػػة المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ ت اللذات معنػػى كامػػح، كقػػد سػػب

 )حسب( كفاعمد: الممير المتصؿ )تاء المتكمـ( كمفعكليد األكؿ )الحرب( كالثاني )لعبة(.

كاألمر نفسد فػي المثػاؿ الرابػع، حيػث نفػت )مػا( ممػمكف الجممػة المؤلفػة مػف الفعػؿ )حسػب( كفاعمػد: 
 يد األكؿ: الكاؼ: الممير المتصؿ، كالثاني كممة )صيدان(.)تاء المتكمـ( الممير المتصؿ كمفعكل

كمػػػف الكامػػػح أفَّ )لػػػـ( فػػػي المثػػػاليف األكؿ كالثػػػاني كهػػػك حػػػرؼه مخػػػتص بالػػػدخكؿ عمػػػى الفعػػػؿ 
 الممارع، كقد جـز األفعاؿ بعد ، أما )ما( فهك حرؼ ةير مختص كيدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ.

 ةن )لةس(  صمهما المرتو  االبري:الجمم  ذات الفحل المتحوي لالصب مفحال -ٕ
 في سبعة مكامع هي: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الجممة منفية 

كأنا لف أمنح اللبرى حذاءن كاحدان  -ُ
(ُ). 

 .(ِ)فرصةن  ءى األعدا فمف أهبى  -ِ

 .(ّ)لـ أيعطى سكا  -ّ

لـ يعطني السرى هنا -ْ
(ْ). 

 
                                                                 

 .ِٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ِٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٗٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ّ)
 .َْٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)



 

- ُْْ - 

 .(ُ)يعطني كقتان لمتيسيلـ  -ٓ

 .(ِ)فيان لمسخريةلـ يعطًد التفجير كقتان كا -ٔ

عمػـك منفيػػة بػػ )لػػف( فػي المثػػاؿ مفػي األمثمػة الشػػعرية السػابلة، كردت األفعػػاؿ المتعديػة المبنيػػة لم
األكؿ كالثػػاني حيػػث نفػػت )لػػف( فػػي المثػػاؿ األكؿ ممػػمكف الجممػػة الداخمػػة عميهػػا مػػف خػػالؿ الفعػػؿ 

لبػػػر(، كالمفعػػػكؿ بػػػد الثػػػاني: ( كفاعمػػػد: المسػػػتتر كجكبػػػان تلػػػدير  )أنػػػا(، كالمفعػػػكؿ بػػػد األكؿ )الأمػػػنح)
ثاؿ الثاني: حيث نفت )لف( مممكف الجممة المؤلفة مف الفعؿ )أهب(، م)حذاءن(، كاألمر نفسد في ال

سػػػتتر فيػػػد كجكبػػػان تلػػػدير  )أنػػػا( كمفعػػػكليف: األكؿ )األعػػػداء(، كالثػػػاني: )فرصػػػةن(، مال المػػػمير كفاعمػػػد
دأ كخبر؛ ألف األصؿ فػي الجممػة اةسػمية أٍف عداءي فرصةه( كهما: جممتاف ليستا مككنتيف مف مبت)األ

 تعطي معنى مفيدان ييحسف السككت عميد كما أسمفنا.

المثػػػاؿ الثالػػػث، كالرابػػػع، كالخػػػامس، جػػػاءت جممػػػة الفعػػػؿ المتعػػػدم لنصػػػب مفعػػػكليف لػػػيس كفػػػي 
حػذؼ بمة التي جزمػت الفعػؿ فػي المثػاؿ الثالػث عمػى ز أصمهما المبتدأ كالخبر، كقد نفيت بػ )لـ( الجا

 حرؼ العمة كاألمر نفسد في المثاؿ الرابع كالخامس كالسادس.

كقػػد نفػػت )لػػـ( ممػػمكف الجممػػة المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )أيعػػط(، كنا ػػب الفاعػػؿ: المػػمير المسػػتتر 
كجكبان تلدير  )أنا( كمفعكلد )سكا (، كفي المثاؿ الرابع: نفت )لـ( ممػمكف الجممػة المؤلفػة مػف الفعػؿ 

، كقكلػػد: المػػتكمـ )يػػاء(المػػمير المتصػػؿ كهػػك  تتر )هػػك( كمفعكليػػة)يعطػػي( كفاعمػػد: المػػمير المسػػ
المػػمير  )السػػر(، فػػي المثػػاؿ الخػػامس: نفػػت ممػػمكف الجممػػة المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )يعطػػي(، كفاعمػػد:

كقكلػػػد )كقتػػػان( كاألمػػػر نفسػػػد فػػػي المثػػػاؿ  المػػػتكمـ المػػػمير المتصػػػؿ، يػػػاء(المسػػػتتر )هػػػك( كمفعكليػػػد )
 السادس.

 

                                                                 

 .َّٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ِٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)



 

- ُْٓ - 

 ذات الفحل المرالع لممجهالالفة  المثاالةًا: الجمم  
كعشػػريف مكمػػعان، جػػاء منهػػا  يففػػي اثنػػ –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كردت هػػذ  الجممػػة منفيػػةن 

مػع الفعػؿ المتعػدم تعدم لمفعػكؿ بػد كاحػد، كمكمػع آخػر جػاء مكاحد كعشركف مكمعان مع الفعؿ ال
كؿ في هذ  الجممة؛ فإند لـ يرد لمفعكليف ليس أصمهما المبتدأ كالخبر، أما الفعؿ الالـز المبني لممجه

 بعد استلراء نصكصد. –مف شعر أحمد دحبكر  –في أم مكمع 

 المتحوي إلى مفحال ره اادو: المرالع لممجهال الجمم  ذات الفحل - 

 كردت هذ  الجممة في )ستة( مكامع، جاء فيها الفعؿ بصيوة المامي كمنها.

ذف.. ة خكؼ عمٌي كة أيٍدعىى بطالن  -ُ  .(ُ)كا 

... ة أقمت كة ني  كيني -ِ  .(ِ)ًفٍيتي شتاته

ًمبتي تي هٍ كلف يجدكا لهـ عذران فما شيبً  -ّ  .(ّ)حيف صي

فيمػػػا مػػػٌر نفػػػت )ة( فػػػي ثالثػػػة مكامػػػع ممػػػمكف الجممػػػة الداخمػػػة عميهػػػا المؤلفػػػة كػػػؿ منهػػػا مػػػف 
ػػى( كنا ػػب فاعمػػد: كهػػك المػػمير المسػػتتر )أنػػا( فػػي المثػػاؿ األ كؿ، كفػػي المثػػاؿ الثػػاني: الفعػػؿ: )أيٍدعى

( كنا ػب فاعمػد كهػك: )التػاء( نف ت )ة( ممػمكف الجممػة التػي دخمػت عميهػا المؤلفػة مػف الفعػؿ )نفيػتي
المػػمير المتصػػؿ مباشػػرةن فػػي الفعػػؿ المبنػػي لممجهػػكؿ، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الثالػػث: حيػػث نفػػت 

ػػمبت)مػػا( ممػػمكف الجممػػة التػػي دخمػػت عميهػػا كالمؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )شيػػًبٍهت( ك)  (، كنا ػػب الفاعػػؿ:صي
 كهك الممير المتصؿ باألفعاؿ المامية السابلة المبنية لممجهكؿ.

كمف المالحظ أٌف )ة( ك)ما( الداخمتاف عمػى الجمػؿ السػابلة هػي حػركؼ ةيػر مختصػة بمعنػى 
 أنها ة تعمؿ في األفعاؿ الداخمة عميها.

 ككردت هذ  الجممة في )ستة كعشريف مكمعان، جػاء الفعػؿ فيهػا بصػيوة الممػارع كهػذ  بعػض
 .منهااألمثمة 

 .(ْ)حتى ة تلرأ ما لـ تكتب بعد عمى الكرؽ الكٌماء -ُ

ف كانت تدٌكم قبمة في شفتينا -ِ دي أنفاسه كا   .(ُ)كة تحصى

                                                                 

 .َٓدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ُّٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِّٕالكاممة، ص  دحبكر: األعماؿ (ّ)
 .ُِِالمصدر السابؽ، ص  (ْ)



 

- ُْٔ - 

ٍؿ بعد في أسرة النبات -ّ  .(ِ)بفكاكد مشهكدة، كأخرل، لـ تيسىجى

 .(ّ)مرت رصاصة بيف عينٌي فمـ أيٍقتىؿٍ  -ْ

 .(ْ)عانت ركحي إثمان ة يىٍرتىكب -ٓ

ثمة، كقد جاءت فيها جممػة الفعػؿ المبنػي لممجهػكؿ المتعػدم لنصػب مفعػكؿ بػد فيما سبؽ مف أم
(: كهػك فعػؿ ممػارعه مبنػيه  األكؿكاحد، كذلؾ بصيوة الممػارع، حيػث كرد فػي المثػاؿ  الفعػؿ )ييكتىػبي

لممجهكؿ مجزكـ بػ )لـ( كعالمة جزمد السػككف الظػاهر عمػى آخػر ، كقػد نفػت )لػـ( فػي المثػاؿ األكؿ 
نة مف الفعؿ )يىٍكتػب(، كنا ػب الفاعػؿ كهػك: المػمير المسػتتر عمػى حكـ الجممة الد اخمة عميها كالمككَّ

 سبيؿ الجكاز )هك(.

كالمؤلفػة مػف الفعػؿ  اكأما في المثاؿ الثاني: فلد نفػت )ة( حكػـ كممػمكف الجممػة الداخمػة عميهػ
ػػدي(: كهػػك فعػػؿ ممػػارع مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد المػػمة الظػػاهرة عمػػى آخػػر ، كنا ػػب  فاعمػػد اةسػػـ )تيٍحصى

.)  الظاهر )أنفاسه

كفػي المثػػاؿ الثالػػث: حيػث نفػػت )لػػـ( ممػػمكف كحكػـ الجممػػة الداخمػػة عميهػا كالمؤلفػػة مػػف الفعػػؿ 
ٍؿ(، كهك: فعؿ ممارع مجزكـ بػ )لـ( كعالمة جزمد السككف الظاهر عمى آخر ، كنا ػب فاعمػد  )تيسىجى

 كهك الممير المستتر جكازان )هك(.

فػػت )لػػـ( أيمػػان ممػػمكف كحكػػـ الجممػػة الداخمػػة عميهػػا كالمؤلفػػة مػػف كفػػي المثػػاؿ الرابػػع: حيػػث ن
الفعػػػؿ )أيٍقتىػػػٍؿ( كهػػػك: فعػػػؿ ممػػػارع مجػػػزكـ بػػػػ )لػػػـ( كعالمػػػة جزمػػػد السػػػككف الظػػػاهر، كنا ػػػب فاعمػػػد: 

 الممير المستتر كجكبان كتلدير  )أنا(.

نػػػة مػػػفالخػػػامسكفػػػي المثػػػاؿ  فعػػػؿ ال : حيػػػث نفػػػت )ة( ممػػػمكف الجممػػػة الداخمػػػة عميهػػػا كالمككَّ
( كهػػك: فعػػؿ ممػػارعه مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد المػػمة الظػػاهرة عمػػى آخػػر ، كنا ػػب الفاعػػؿ: كهػػك )ييٍرتىكػػبٍ 

 الممير المستتر عمى سبيؿ الجكاز كتلدير  )هك(.

 الجمم  الفحمة  ذات الفحل المرالع لممجهال المتحوي لالصب مفحالةن: –ب 
د مػػع الفعػػؿ الػػذم ينصػػب فػػي مكمػػع كاحػػ –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كقػػد كردت هػػذ  الجممػػة 

 مفعكليف ليس أصمهما المبتدأ كالخبر، كالمثاؿ هك:
                                                                 

 .ْٖٗالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ِِٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ْٔٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .  َٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)



 

- ُْٕ - 

ند مف أيٍعًطي لـ أيٍعطً  -ُ  .(ُ)سكا ، كا 

هػػا، كالمؤلفػػة مػػف يكردت )لػػـ( فػػي المثػػاؿ السػػابؽ، كقػػد نفػػت حكػػـ كممػػمكف الجممػػة الداخمػػة عم
األلػػؼ( كالفتحػػة ( كهػػك: فعػػؿ ممػػارعه مجػػزكـ بػػػ )لػػـ( كعالمػػة جمػػد حػػذؼ حػػرؼ العمػػة )الفعػػؿ )أيٍعػػطً 

عمى )الطػاء( دليػؿه عمػى جػنس حػرؼ العمػة المحػذكؼ، كنا ػب فاعمػد: كهػك المػمير المسػتتر كجكبػان 
 كهك قكلد: )سكا (. الثاني كتلدير  )أنا( كهك المفعكؿ بد األكؿ، كمفعكلد

( فلػد حػذؼ الشػاعر مفعػكلي )أعطػى(، كهػك المػمير  كمف المالحظ في قكلد: )إٌنػد مػف أيٍعًطػيى
 كجكبان )نا ب الفاعؿ( ككممة )شي ان( المحذكفة الملٌدرة في السياؽ. المستتر

                                                                 

 .ٗٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)



 

- ُْٖ - 

 ة  ذات الفحل الالاقصفثالثًا: الُجمم  المال
مكمػعان منهػا في خمسة كسػتيف  –في شعر أحمد دحبكر  –كردت جممة الفعؿ الناقص المنفي 

فػي بػػ )لػف( مػع الممػارع ما نيفيى )بما( مع المامي، كمنها ما نيًفي بػ )لـ( مع الممػارع، كمنهػا مػا ن
 أيمان، كمنها ما نيًفيى بػ )ة( مع الممارع.

 الفحل الماضع الالاقص المالفع رـ )ما(: -ٔ
فػػػي ثالثػػػة عشػػػر  –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػكر  –كردت )كػػاف( الناقصػػػة منفيػػػةن بصػػػيوة المامػػي 

 مكمعان منها:

 .(ُ)ما كنتي أصنع لك أكقفكني -ُ

 .(ِ)ما كنتي يكمان حسامان  -ِ

 .(ّ)أحسب أف يمنحكني سكل األعيف الدامعة ما كنتي يكمان  -ّ

 .(ْ)ما كنتي بخيؿى الكصؿ -ْ

 .(ٓ)ما كنتي أبكي -ٓ

 .(ٔ)ان هذ  المرةبما كاف خطي -ٔ

في األمثمة السابلة، تكررت )كػاف( الناقصػة سػت مػرات، كمػا تكػررت )مػا( التػي نفػت ممػمكف 
كؿ، كخبػػر  لمثػػاؿ األالجممػػة المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )كػػاف(، كاسػػمد )المػػمير المتصػػؿ فيػػد مباشػػرة فػػي ا

الجممػػة الفعميػػة )أصػػنعي( كالتػػي هػػي متعملػػة بمحػػذكؼ خبػػر لمفعػػؿ النػػاقص، كتلػػدير الكػػالـ )مػػا كنػػتي 
كفػػػي المثػػػاؿ الثػػػاني: نفػػػت )مػػػا( ممػػػمكف الجممػػػة الداخمػػػة عميهػػػا مػػػف خػػػالؿ الفعػػػؿ )كػػػاف(  ،صػػػانعان(

د مػػمير، ككػػذلؾ خبػػػر  كاسػػمد: المػػمير المتصػػؿ فيػػد مباشػػرةن، كالػػذم تلػػػٌدـ كجكبػػان عمػػى الخبػػر ألنػػ
 )حسامان( كهك اةسـ الظاهر.

كفػػػي المثػػػاؿ الثالػػػث: نفػػػت )مػػػا( ممػػػمكف جممػػػة الفعػػػؿ النػػػاقص، كاسػػػمد المػػػمير المتصػػػؿ بػػػد 

                                                                 

 .ٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .َُٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .َِٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِِٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ّْٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ِٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



 

- ُْٗ - 

( المتعملػػػة بمحػػػذكؼ خبػػػر )كػػػاف( كتلػػػدير الكػػػالـ )مػػػا كنػػػت  مباشػػػرةن، كخبػػػر  الجممػػػة الفعميػػػة )أحسػػػبي
ة المؤلفػػة مػػف )كػػاف( الفعػػؿ النػػاقص كاسػػمد حاسػػبان(، كفػػي المثػػاؿ الرابػػع: نفػػت )مػػا( ممػػمكف الجممػػ

 )الممير المستتر(، كخبر : اةسـ الظاهر )بخيؿ(.

كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: نفػػت )مػػا( حكػػـ الجممػػة المؤلفػػة مػػف )كػػاف( الناقصػػة، كاسػػمها المػػمير 
المتصػػؿ بهػػا مباشػػرةن، كخبرهػػا: الجممػػة الفعميػػة )أبكػػى(، كفػػي المثػػاؿ السػػادس: نفػػت )مػػا( ممػػػمكف 

ير المسػػتتر جػػكازان الملػػدَّر )هػػك( كخبػػر  اةسػػـ مػػمممػػة المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )كػػاف( كاسػػمد: الكحكػػـ الج
الظاهر )خطيبان(، كمف الكامح أٌف )ما( كما أشار صاحب المفصؿ في تكجيهد السػابؽ حػرؼ ةيػر 

 مختص، أم ة يعمؿ فيما يميد.

 الفحل الالاقص مالفةًا رـ )لم(: -ٕ
فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر فػػي  – ػ )لػػـ( مػػع الفعػػؿ الممػػارعكردت جممػػة الفعػػؿ النػػاقص المنفػػي بػػ

 ثالثة كأربعيف مكمعان منها:

 .(ُ)لـ تكف درجة -ُ

 .(ِ)فمـ يكٍف مرةن معي، كقاربد -ِ

 .(ّ)لـ نكٍف يا جرحي نعمـ، كلـ تكٍف حتى جيكب السر تعمـ -ّ

 .(ْ)لـ أكٍف أرقص -ْ

 .(ٓ)لـ تكٍف تملمني الكسرة حتى ةربتني -ٓ

 .(ٔ)لـ تكٍف يكمان عالماتو مميزة -ٔ

مػػػع الفعػػػؿ  تالشػػػعرية السػػػابلة، حيػػػث تكػػػررت )لػػػـ( سػػػت مػػػرات، كتكػػػرر  األمثمػػػةفيمػػػا مػػػٌر مػػػف 
الممػػارع النػػاقص المجػػزكـ، كقػػد نفتػػد، كنفػػت اسػػمد كخبػػر ، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: نفػػت )لػػـ( الجازمػػة 

، كاسػػمد: المسػػتتر جػػكازان يػػد كتلػػدير  )هػػي( كخبػػر  اةسػػـ (تىكػػفٍ ف الفعػػؿ )مػػممػػمكف الجممػػة المؤلفػػة 
الظػاهر )درجػػة(، كفػػي المثػػاؿ الثػػاني: نفػػت )لػػـ( ممػػمكف الجممػػة المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ النػػاقص )يكػػف( 

                                                                 

 .ّٕدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ّٖالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُُٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ّٓٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ّٖٗالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ّْٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



 

- َُٓ - 

(، كفي المثػاؿ الثالػث: نفػت )لػـ( ممػمكف معيكاسمد: الممير المستتر جكازان كتلدير  )هك( كخبر  )
ك( كخبػػر : الجممػػة المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ النػػاقص )نكػػٍف( كاسػػمد: المػػمير المسػػتتر فيػػد جػػكازان كتلػػدير  )هػػ

 مر نفسد في المثاؿ الثالث: في جممة: )لـ تكف حتى جيكب السر تعمـ(.الجممة الفعمية )نعمـ( كاأل

كفي المثاؿ الرابع: نفت )لـ( أيمان مممكف الجممػة المؤلفػة مػف الفعػؿ )أكػف(، كاسػمد المػمير 
 التاـ )أرقص( . تتر فيد كجكبان كتلدير  )أنا(، كخبر  الجممة الفعمية ذات الفعؿ الممارعسالم

ف الفعؿ الناقص )تكٍف( كاسمد مكفي المثاؿ الخامس: نفت )لـ( مممكف الجممة الداخمة عميها 
جػػكازان كخبػر  الجممػػة الفعميػػة ذات الفعػؿ الممػػارع )تملمنػػي(، كفػي المثػػاؿ السػػادس:  المػمير المسػػتتر

لمسػػتتر جػػكازان كتلػػدير  نفػػت )لػػـ( ممػػمكف الجممػػة الداخمػػة عميهػػا مػػف الفعػػؿ النػػاقص )تكػػٍف( كاسػػمد ا
( المجػػركر بالكسػػرة نيابػػة عػػف الفتحػػة؛ ألنػػد جمػػع مؤنػػث سػػالـ، كهػػي عالمػػة  )هػػك( كخبػػر  )عالمػػاتو

 نصب فرعية خاصة بجمع المؤنث السالـ.

( الثانيػػة أنهػػا قمبػػت كنلمتػػد إلػػى المامػػي كنفتػػد، كأنهػػا تػػدخؿ عمػػى المسػػتلبؿ  الفعػػؿ الممػػارع كدةلػػة )لػـػ
، كهػػي حػػرؼ جػػـز يجػػـز فعػػالن ممػػارعان كاحػػدان، كهػػذ  التكجيهػػات سػػبؽ كأف تعرفنػػا فتنلػػؿ معنػػا  إلػػى المامػػي

 ، كصاحب قطر الندل كبؿ الصدل.مانيالرُّ عميها في التكجيهات النظرية الخاصة بالنفي عند 

 الفحل الالاقص المالفع ر يط: -ٖ
 فػػي سػػتة مكامػػع، كذلػػؾ مػػع –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كرد الفعػػؿ النػػاقص المنفػػي بشػػركط 

 الفعؿ )ة يزاؿ( منفيان بػ )لـ( الجازمة كمنها.

 .(ُ)بعد هذا العمر أنؾ لـ تزٍؿ جمالن  -ُ

ٍف تنلمت البالد -ِ  .(ِ)كلـ تزٍؿ في كربالء، كا 

 .(ّ)لـ أزٍؿ أستنبت الريح مف الصبرة، كاألمس الجديد -ّ

 .(ْ)لـ أزٍؿ حيان  -ْ

 .(ٓ)د شعبيالـ أزٍؿ كسك  -ٓ

                                                                 

 .ُِٓ: أمُّ بيت، ص دحبكر (ُ)
 .ُِّالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .َِْالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ْٕٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)



 

- ُُٓ - 

ؿ )ة يػػزاؿ( النػػاقص الػػذم يجػػب فػػي عممػػد أف الشػػعرية السػػابلة، حيػػث تكػػرر الفعػػ األمثمػػةفػػي 
يككف مسبكقان بػ )ة( النافية خمس مرات، كتكررت قبمد )لـ( الجازمة لد أيمان في خمس مرات، ففػي 

(، كاسػػػػمها المػػػػمير ؿالمثػػػاؿ األكؿ: نفػػػػت )لػػػػـ( ممػػػػمكف الجممػػػة المككٌنػػػػة مػػػػف الفعػػػػؿ النػػػاقص )تػػػػز 
هر: )جمالن(، كفي المثاؿ الثاني: نفػت )لػـ( ممػمكف المستتر كجكبان كتلدير  )أنت( كخبر  اةسـ الظا

الجممة المؤلفة مف الفعؿ الناقص )تزٍؿ(، كاسمها: الممير المستتر فيػد عمػى سػبيؿ الكجػكب كتلػدير  
شػػبد الجممػػة: )فػػي كػػربالء( المتعملػػة بمحػػذكؼ خبػػر ة يػػزاؿ كتلػػدير  )كا نػػان، مكجػػكدان(   )أنػػت(، كخبػػر 

ٍؿ(، ز ممػػمكف الجممػػة الداخمػػة عميهػػا كالمككنػػة مػػف الفعػػؿ النػػاقص )أكفػػي المثػػاؿ الثالػػث: نفػػت )لػػـ( 
 كاسمد الممير المستتر فيد كجكبان كتلدير  )أنا( كخبر  الجممة الفعمية )أستنبت(.

نة مف الفعؿ الناقص )أ ٍؿ( ز كفي المثاؿ الرابع: نفت )لـ( مممكف الجممة الداخمة عميها، كالمككَّ
اةسـ الظاهر )حيان(، كفي المثاؿ الخػامس:   بان كتلدير  )أنا(، كخبر كاسمد: الممير المستتر فيد كجك 

ٍؿ( النػػػاقص، اسػػػمد: المػػػمير ز )لػػػـ( أيمػػػان ممػػػمكف الجممػػػة الداخمػػػة عميهػػػا مػػػف الفعػػػؿ )أنفػػػت فلػػػد 
المستتر فيد كجكبان كتلدير  )أنا(، كخبػر  شػبد الجممػة المتعمػؽ بمحػذكؼ خبػر، كتلػدير  )كا نػان مسػتلران، 

 أك مكجكدان(.

كجميع األفعاؿ الممػارعة الناقصػة السػابلة: جػاءت مجزكمػة بػػ )لػـ(؛ ألٌف )لػـ( حػرؼه مخػتصه 
، كعالمػة الجػـز فيػد هػي: حركػة الجػـز األصػمية  بالدخكؿ عمى األفعاؿ الممارعة، كتعمؿ فيد الجػـز

 السككف في جميع األفعاؿ السابلة عمى التكالي.

ى اسػتمرارية النفػي كتجػدد  مػع الفعػؿ النػاقص كيرل الباحػث أٌف نفػي مثػؿ هػذ  األفعػاؿ يػدؿ عمػ
 العامؿ بشركط كما أسمفنا.

 الفحل الالاقص المالفع رـ )لن(: -ٗ
في مكمعيف اثنيف ة ةير، كذلؾ  –في شعر أحمد دحبكر  –كرد الفعؿ الناقص منفيان بػ )لف( 
 بعد استلراء شعر أحمد دحبكر، كهما:

 .(ُ)لف نصيرى كبيران مثؿ أبينا -ُ

 .(ِ)أككفى سكام أٌني لف رةي -ِ

 

                                                                 

 .ََُدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ْٕٔعماؿ الكاممة، صدحبكر: األ (ِ)



 

- ُِٓ - 

ف اف الممػػػػارعالشػػػػعرييف السػػػػابليف، تكػػػػررت )لػػػػف( مػػػػرتيف، كتكػػػػرر معهػػػػا الفعػػػػال المثػػػػاليففػػػػي 
ف، كقد نصبتهما بعالمة النصب األصمية كهػي الفتحػة الظػاهرة عمػى نهايػة الفعػؿ الممػارع؛ االناقص

 ٌند فعؿ ممارع صحيح اآلخر، فكجب ظهكر حركة النصب األصمية عميد.أل
األكؿ: نفػػت )لػػف( حكػػـ جممػػة الفعػػؿ النػػاقص )نصػػير(، كاسػػمد المسػػتتر فيػػد كجكبػػان ففػػي المثػػاؿ 

ران، كفػي المثػاؿ الثػاني: نفػت )لػف( حكػـ كممػمكف الجممػة يػاةسػـ الظػاهر: كب  كتلدير  )نحف(، كخبػر 
(، كاسػػمد: المػػمير المسػػتتر  كجكبػػان كتلػػدير  )أنػػا( الداخمػػة عميهػػا كالمككنػػة مػػف الفعػػؿ النػػاقص )أكػػكفى

 (: المنصكب بالفتحة الملدرة منع مف ظهكرها اشتواؿ المحؿ بحركة المناسبة.)سكام كخبر 
في قكلػد الدكتكر/ مهدم المخزكمي  اكدةلة نفي الفعؿ الممارع الناقص بػ )لف(، قد أشار إليه

السابؽ "كهي أداة مختصةه بػ )يفعؿ(، كيفعػؿ بعػدها تشػعر بالدةلػة عمػى مػا يػيتي مػف الزمػاف، كربمػا 
 .(ُ))لف( عمى نفي مؤكد أك مؤبد، كما كاف الزمخشرم يظهر مف استعماةتها المختمفة"دلت 

فػػي شػػعر أحمػػد  –كيتفػػؽ الباحػػث مػػع التكجيػػد النحػػكم كالػػدةلي لمزمخشػػرم، حيػػث إٌف مػػا كرد 
فػػػي المثػػػاليف السػػػابليف، كمػػػا هػػػك ظػػػاهره مػػػف دةةت  ينسػػػجـ تمامػػػان مػػػع أٌف النفػػػي مؤبػػػده  –دحبػػػكر 

 يف.طريف السابلسال
 الالفع رـ ) (: -٘

بػػػػ )ة( النافيػػػة فػػػي ثالثػػػة  –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كرد نفػػػي الجممػػػة ذات الفعػػػؿ النػػػاقص 
 مكامع هي:

 ؟(ِ)فهؿ كاصمت حتى ة يككفي المياعي هديةن تيٍهدىل -ُ

لماذا ة يككف النبعي أجمؿى  -ِ
 ؟(ّ)

(ْ)كلكٌند قد ة يككفي مفيدان للصيدة ممتزمة -ّ
 

بلة، فلػػػػد تكػػػػررت )ة( ثػػػػالث مػػػػرات، كقػػػػد تكػػػػررت بعػػػػدها األفعػػػػاؿ طر الشػػػػعرية السػػػػاسػػػػفػػػػي األ
 الناقصة أيمان ثالث مرات.

( كاسػمد: )المػياعي( كهػك  ففي المثاؿ األكؿ نفت )ة( مممكف الجممة المؤلفة مف الفعؿ )يكػكفي
ـه ظػػػاهر، كخبػػػر : )هديػػػة( كهػػػك اسػػػـ ظػػػاهره أيمػػػان، كفػػػي المثػػػاؿ الثػػػاني: نفػػػت )ة( حكػػػـ الجممػػػة  اسػػػ

                                                                 

 .ِٔٓيينظر: المخزكمي: في النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ُ)
 .ُّٕدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ِ)
 .ّْٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .َْٕالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
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، كخبػػر  اةسػػـ الظػػاهر الداخمػػ ـه ظػػاهره ة عميهػػا كالمؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )يكػػكف( كاسػػمد )النبػػعي( كهػػك: اسػػ
أيمػػان، كفػػي المثػػاؿ ا لثالػػث نفػػت )ة( ممػػمكف الجممػػة الداخمػػة عميهػػا كالمؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )يكػػكف(، 

 كاسمد: الممير المستتر جكازان كتلدير  )هك( كخبر : اةسـ الظاهر )مفيدان(.
طر الشعرية السابلة مسمطه عمى الفعؿ مػف جهػة، كعمػى الخبػر مػف جهػة س( في األكالنفي بػ )ة

 أخرل، فيعـ النفي مممكف الجممة كمها.
فعػػاؿ كبخاصػػة كيتفػػؽ الباحػػث مػػع رأم )إبػػراهيـ مصػػطفى( السػػابؽ فػػي أٌف )ة( تسػػتعمؿ مػػع األ

 مف األسماء. الفعؿ الممارع أكثر
فػػي شػػعر  –صػػة بالفعػػؿ الممػػارع المنفػػي بػػػ )ة( كقػػد جػػاءت األشػػطر الشػػعرية الكحيػػدة، كالخا

حسػػػب تكجيهػػػات كآراء )إبػػػراهيـ مصػػػطفى السػػػابلة(؛ ألنهػػػا لػػػـ تػػػرد إة مػػػع الفعػػػؿ  –أحمػػػد دحبػػػكر 
 الممارع فلط كما رأينا.

لػػذلؾ جػػاءت األفعػػاؿ الممػػارعة بعػػدها كمػػا هػػك الحػػاؿ فػػي األشػػطر الشػػعرية السػػابلة مرفكعػػة 
 آخرها. كعالمة رفعها الممة الظاهرة عمى

أمػػا بخصػػكص النفػػي بػػػ )لٌمػػا( مػػع الفعػػؿ النػػاقص؛ فػػإف الباحػػث لػػـ يعثػػر حتػػى كلػػك عمػػى مثػػاؿ 
 كاحد ليبسط لد الحديث.

 التقوةم االتأبةي  ع الجمم  الفحمة  المالفة  ذات الفحل الالاقص:
كردت جممػػة الفعػػؿ النػػاقص المنفػػي، كخاصػػةن مػػع )لػػـ( كقػػد تلػػدـ خبرهػػا كجكبػػان عمػػى اسػػمها فػػي 

 كهي: –في شعر أحمد دحبكر  –مكامع، كجكازان في مكمع كاحد خمسة 
، كما لي فـ -ُ  .(ُ)ما كاف لي صكته

 .(ِ)ما كاف لدينا سيؼه حيف نفرنا أكؿ يكـ -ِ

 .(ّ)لك لـ يكف لنا أخكاته لكرثنا عمى األقؿ -ّ

فمـ يكف لمحكذم متَّسعه  -ْ
(ْ). 

 .(ٓ)مدينة األحالـ ميلةلـ تكف  -ٓ
                                                                 

 .ُٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ِِٖدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ٕٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .َٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َُٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
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جممػػػة الفعػػػؿ النػػػاقص خػػػػالؼ الترتيػػػب األصػػػمي لمجممػػػػة  الشػػػعرية السػػػػابلة، كردت األمثمػػػةفػػػي 
 .(اةسمية عند دخكؿ األفعاؿ الناقصة عميها كهك: )الفعؿ الناقص منفيان + اسمد + خبر 

ففي المثاؿ األكؿ: نفت )ما( مممكف جممة الفعؿ الناقص )كاف(، كاسػمد المتػيخر كجكبػان ألنػد 
كخبرهػػػػا شػػػػبد الجممػػػػة )لػػػػي( المتعمػػػػؽ نكػػػػرة محمػػػػة تامػػػػة ةيػػػػر مخصصػػػػةو ة بكصػػػػؼ كة إمػػػػافة، 

مػا( ممػمكف الجممػة المؤلفػة مػف )كػاف( َدان(، كفي المثاؿ الثػاني نفػت ك بمحذكؼ خبر كتلدير  )مكج
(؛ ألنػد نكػػرة تامػػة محمػة، ككػػاف الخبػػر  كخبرهػا المتلػػٌدـ كجكبػان )لػػدينا( كاسػػمد المتػيخر كجكبػػان )سػػيؼه

 شبد جممة ظرفية.
مسػػبكقة بالشػػرط ةيػػر الجػػاـز )لػػك( ممػػمكف الجممػػة الداخمػػة كفػػي المثػػاؿ الثالػػث: نفػػت )لػػـ( ال

عميها، كالمككنة مف الفعؿ )يكٍف(، كخبر : شبد الجممة الجار كالمجركر )لنا(، كاسػمد المتػيخر كجكبػان 
( كقد تلدـ الخبر شػبد الجممػة عمػى اةسػـ كجكبػان، أل ف اةسػـ نكػرة محمػة تامػة كالخبػر عند )أخكاته

 كمجركر. شبد جممة مكٌكنة مف جار
: نفػػػت )لػػػـ( ممػػػمكف جممػػػة الفعػػػؿ )يكػػػٍف( النػػػاقص، كخبرهػػػا المتلػػػدـ كجكبػػػان الرابػػػعكفػػػي المثػػػاؿ 

: نفػػػت )لػػػـ( الخػػػامس)لمحػػػكذم( ألنػػػد شػػػبد جممػػػة، كاسػػػمها )متسػػػعه(؛ ألنػػػد نكػػػرة تامػػػة، كفػػػي المثػػػاؿ 
تػيخر جػكازان مممكف الجممة المؤلفة مف الفعؿ الناقص )تكف( كخبر  المتلٌدـ جكازان )ميلة( كاسمد الم

كةيرهػػا هػػك إثػػارة  األمثمػػةفػػي هػػذ   )مدينػػة األحػػالـ(، كيػػرل الباحػػث أف دةلػػة تلػػديـ مػػا حلػػد التػػيخير
 اةهتماـ لممتلدـ كتخصيصد.

 ايتتاي ايم الفحل الالاقص  ع األ حال الالاقص  المالفة :
مع في ثالثة عشر مكمعان كمها  - شعر أحمد دحبكر -جاء الفعؿ الناقص كاسمد مستتر في 

 )لـ( النافية كمنها:
 ؟(ُ)ألـ تكٍف دكمان أبا ؟ فييند -ُ

 .(ِ)لك لـ تكٍف ةكؿى األذل -ِ

كلـ تكٍف لتفهـى  -ّ
(ّ). 

 .(ْ)لـ نكف كصمنا الشارع -ْ

                                                                 

 .ٗدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ِّالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُٓٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِِٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
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 .(ُ)كلـ أكف أحمـ تمؾ األمسية -ٓ

 .(ِ)كلـ أكف بيننا -ٔ

فيما مرَّ مف أمثمة، فلػد تكػررت )لػـ( سػت مػرات، كقػد نفػت ممػمكف الجممػة المؤلفػة مػف الفعػؿ 
اقص، كاسػػػمد، كخبػػػر ، ففػػػي المثػػػاؿ األكؿ: نفػػػت )لػػػـ( الفعػػػؿ الممػػػارع النػػػاقص مجػػػزكـ بػػػػ )لػػػـ( النػػػ

كعالمػػػة جزمػػػد السػػػككف الظػػػاهر، كاسػػػمد: المػػػػمير المسػػػتتر كجكبػػػان كتلػػػدير  )أنػػػت(، كخبػػػر  )أبػػػػا ( 
ألند مف األسماء الستة، كفي المثاؿ الثاني: نفت )لـ( كذلؾ حكـ الجممة الداخمة  ؛المنصكب باأللؼ

نػػة مػػف الفعػػؿ الممػػارع النػػاقص المجػػزكـ بػػػ)لـ( المسػػبكقة بالشػػرط ةيػػر الجػػاـز )لػػك(،  عميهػػا كالمككَّ
( المنصكب بعالمة  كاسمد: الممير المستتر فيد كجكبان، كتلدير  )أنت(، كخبر  اةسـ الظاهر: )ةكؿى

 النصب األصمية، كهي )الفتحة(.
ف الجممػة المؤلفػة مػف الفعػؿ الممػػارع كاألمػر نفسػد فػي المثػاؿ الثالػث: حيػث نفػػت )لػـ( ممػمك 

النػػػاقص المجػػػزكـ بػػػػ )لػػػـ( كعالمػػػة جزمػػػد السػػػككف، كاسػػػمد: المػػػمير المسػػػتتر فيػػػد كجكبػػػان، كتلػػػدير  
)أنت(، كخبر  مجمكع الجممة الفعمية في قكلد )لتفهـ(، كفي المثاؿ الرابع: نفت )لـ( مممكف الجممة 

قص المجزـك بػ )لـ( كعالمة جزمد السككف الظاهر، الداخمة عميها، كالمؤلفة مف الفعؿ الممارع النا
نػة مػف  كاسمد: الممير المستتر فيد كجكبػان كتلػدير  )نحػف(، كخبػر  كهػك مجمػكع الجممػة الفعميػة المككَّ

 الفعؿ المامي، كناء الفاعميف، كالمفعكؿ بد )الشارع(.
ؿ الممػػارع النػػاقص كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: نفػػت )لػػـ( الجممػػة الداخمػػة عميهػػا، كالمكٌكنػػة مػػف الفعػػ

المجزكـ بػػ )لػـ( كعالمػة جزمػد السػككف، كاسػمد: المػمير المسػتتر فيػد كجكبػان كتلػدير  )أنػا(، كخبػر : 
مجمكع الفعؿ الممارع كفاعمد المستتر، كاألمر نفسد في المثاؿ السادس: حيث نفػت )لػـ( ممػمكف 

(، كخبػػر  شػػبد الجممػػة الظرفيػػة جممػػة الفعػػؿ النػػاقص )أكػػف( كاسػػمد: المسػػتتر فيػػد كجكبػػان، كتلػػدير  )أنػػا
 المتعملة بمحذكؼ خبر )أكف( الناقصة كتلدير  )كا نان ، مستلران، مكجكدان(.

خبػر الفعػؿ النػاقص المنفػي محػذكفان، ككػذلؾ لػـ يػرد حػذؼ  –في شعر أحمد دحبػكر  –كلـ يرد 
ػػًذؼى فيػػد الفعػػػؿ النػػاقص ك  مثػػػاؿالجممػػة ذات الفعػػؿ النػػاقص فػػػي شػػعر ، إة فػػي  ، حي بلػػي اسػػػمد كاحػػدو

 كخبر ، كالمثاؿ هك:
، ما لي فـه  -  .(ّ)ما كاف لي صكته

                                                                 

 .ّٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ّ)
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ـه( كتلػػدير الكػػالـ فيػػد: )مػػا كػػاف لػػي  حيػػث حػػذؼ الفعػػؿ )كػػاف( النػػاقص مػػف قكلػػد: )كمػػا لػػي فػػ
ـه( كعنػػدما حػػذفت )كػػاف( الثانيػػة  ، كمػػا كػػاف لػػي فػػ حػػذفها لدةلػػة السػػياؽ عميهػػا فػػي كػػاف  إنَّمػػاصػػكته

 األكلى، كلالحتراز مف العبث
 ان بري كان الالاقص  رديف الجي الزائو  ع الجمم  ذات الفحل الالاقص المالفع:اقتي 

كقػػد اقتػػرف خبرهػػا بحػػرؼ  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كقػػد كردت جممػػة الفعػػؿ النػػاقص المنفيػػة 
 فلط كهما: مثاليفالجر الزا د في 

 .(ُ)كلـ تكف بالمستحيؿ -ُ

 .(ِ)ما كاف مف تمر لنلتات بد -ِ

سػابليف، أٌف )لػـ( الجازمػة قػد نفػت حكػـ الجممػة المؤلفػة مػف الفعػؿ ال المثاليفكيتمح مف خالؿ 
الممارع الناقص المجػزكـ بالسػككف الظػاهر، كاسػمد المػمير المسػتتر عمػى سػبيؿ الكجػكب )أنػت(، 
كخبر : )بالمستحيؿ( الملترف بػػ )البػاء( الزا ػدة، ليعػرب: خبػر )تكػف( الناقصػة مجػركر لفظػان منصػكب 

 الكاقعة في خبر )كاف(. محالن بعد الباء الزا دة
كفي المثاؿ الثاني: حيث نفت )ما( مممكف الجممة المؤلفة مف الفعؿ )كاف(، كاسمد: الممير 

سػػتتر فيػػد جػػكازان كتلػػدير  )هػػك( كخبػػر : )مػػف تمػػر( الملتػػرف بػػػ )مػػف( الزا ػػدة ليعػػرب: فعػػؿ مامػػي مال
 ناقص مبني عمى الفتح.

ران بالبػاء الزا ػدة، ككػذلؾ األمػر نفسػد مػع )كػاف( كقد أسمفنا الحػديث عػف اقتػراف خبػر )لػيس( كثيػ
 في التكجيهات النحكية السابلة كالخاصة بباب كاف كأخكاتها في هذا البحث.

 الفع ما جاء تامًا من هذه األ حال:
فػػي ثالثػػة مكامػػع حيػػث جػػاءت  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  -كردت جممػػة الفعػػؿ )كػػاف( تامػػةن 

د  ( –بمعنى الفعؿ التاـ: )كجى ؿى  كهذ  األمثمة هي: حىصى
، كما كاف مكءه  -ُ ، كناره  .(ّ)ثيَـّ كاف احتكاؾه

ؿى كفاعمد: مكءه،  تامةن  (كافالمثاؿ الشعرم السابؽ )حيث كردت في  نفت )ما( ك ، بمعنى حىصى
  ، كتلدير الكالـ: )ما حصؿ مكءه( كهي جممة فعمية تامة.هامممكن

                                                                 

 .ُِّالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ِِٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ٓٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)



 



 

 

 انرصم انراتع
 اجلًهت اخلربٌت ادلؤكدة

  :وجاء يف يبحثني

 مسيح.مؤكذاخ اجلمهح اال املثحج األول: 
 أو 0ً اىخىمُد بد )إَُّ وأَُّ(0

 ثبُّب0ً اىخىمُد بد ) ً ا بخداء(0
 ثبىثب0ً اىخىمُد بد )أٍب(0

 زابعب0ً اىخىمُد بد اىقصس0
 خبٍعب0ً اىخىمُد بد )ضَري اىفصو(0

 ظبدظب0ً اىخىمُد بد اىخىمُد ادلعنى0ٌ
 اىصائدة ىي َيت ا مسُت0 ظببعب0ً اىخىمُد بد األدواث

 اجلمهح اخلربيح انرعهيح املؤكذج. املثحج انخاني: 
 أو 0ً اىخىمُد بد )قد(.

 ثبُّب0ً اىخىمُد بد اىقعٌ احملروى وذىل بعد )قد(.
 ثبىثب0ً اىخىمُد بد )اىقصس(.

 زابعب0ً اىخىمُد بد اىخىمُد ادلعنىٌ.
 خبٍعب0ً اىخىمُد بد اىخىمُد اىيفظٍ.

 مُد بد )اىضَري ادلنفصو(.ظبدظب0ً اىخى
 ظببعب0ً اىخىمُد بد )األدواث اىصائدة(.
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التككيػػػد: ييلػػػاؿ: التككيػػػد كالتيكيػػػد كمعناهمػػػا كاحػػػد. جػػػاء فػػػي لسػػػاف العػػػرب: "ككػػػد العلػػػد: كثلػػػد، 
 .(ُ)كالهمزة فيد لوة... كبالكاك أفصح"

إليػػػد  أشػػػارمػػػا كالتككيػػػد أسػػػمكبه مػػػف أسػػػاليب العربيػػػة، يهػػػدؼ إلػػػى اإلزالػػػة كجػػػالء األمػػػر، كهػػػذا 
صاحب أسرار العربية بلكلد: "إٍف قاؿ قا ؿ: ما الفا دة مف التككيد؟ قيػؿ: الفا ػدة فػي التككيػد التحليػؽ 
"( كهك يريػدكف  زالة التجكُّز في الكالـ، ألٌف مف كالمهـ المجاز؟ أة ترل أنهـ يلكلكف: )مررتي بزيدو كا 

 .(ِ)مهـ؟"كهـ يريدكف بعالمركر بمنزلد كمحمد، ك)جاء في اللكـ( 
كينسػػجـ رأم الػػدكتكر: مهػػدم المخزكمػػي مػػع التعريػػؼ السػػابؽ لمتككيػػد، حيػػث يلػػكؿ: "التككيػػد 
تثبيت الشيء في النفس، كتلكية أمػر ، كالوػرض منػد إزالػة مػا عمػؽ فػي نفػس المخاطػب مػف شػككؾ، 

ماطة ما خالجد مف شبهات"  .(ّ)كا 
فَّ كيشػػػير المخزكمػػػي إلػػػى صػػػكرو تعبيريػػػةو مختمفػػػةو لمتككيػػػد، كذلػػػ متككيػػػد صػػػكران لؾ قكلػػػد: "هػػػذا كا 

دةن كمػػعفان، كتسػػتعمؿ كفػػؽ شػػتعبيريػػةن مختمفػػةن؛ بػػاألداة حينػػان، كبويرهػػا أحيانػػان، كتختمػػؼ هػػذ  الصػػكرة 
 .(ْ)الحاجة، ككفؽ متطمبات الظركؼ"

 أشارصاحب "الملدمة الجزكلية في النحك" أفَّ التككيد مرباف: لفظي، كمعنكم، كهذا ما  كرأل
حاطػة، فػالتكرير مػرباف: تكريػر لفػظو كتكريػر معنػى؛ فتكريػر المفػظ أف إليد بلكلد:  "التككيػد: تكريػر كا 

مػؿ، كتكريػر المعنػى نفسػد كعينػد، كيتبػع  تعيد  عمى نحك ما تلػدـ، كيتبػع اةسػـ كالفعػؿ كالحػرؼ كالجي
 .(ٓ)اةسـ المعرفة مطملان، كاإلحاطة يتبع اةسـ كالمعرفة المتجزئ"

كجيهػػد النحػػكم كالموػػكم لظػػاهرة التككيػػد فػػي الموػػة، حيػػث يػػرل أنَّػػد ة كيسػتطرد )الجزكلػػي( فػػي ت
يجػػػكز عطػػػؼ ألفػػػاظ التككيػػػد عمػػػى بعمػػػها الػػػبعض، كذلػػػؾ قكلػػػد: "كألفػػػاظ التككيػػػد ة يجػػػكز عطػػػؼ 
بعمػػها عمػػى بعػػض بػػالحركؼ فيحصػػؿ الفصػػؿ بػػالحرؼ بػػيف المؤًكػػد كالمؤكػػد، كلمػػا فيػػد مػػف عطػػؼ 

ر المرفػػػكع المتصػػػؿ بػػػالنفس مػػػف ةيػػػر كاسػػػطةو بينهمػػػا الشػػػيء عمػػػى نفسػػػد، كيصػػػح أٌف تككيػػػد المػػػمي
 .(ٔ)كلكلؾ: )قمتى نفسيؾ(؛ ألٌف النفس لـ تتمكف مف التككيد"

تتـ، حسب حاؿ المخاطب، ككػذلؾ حسػب قبكلػد كتػردد   إنَّماكعممية التككيد الموكم في العربية 
                                                                 

 .ْٔٔ: ّابف منظكر: لساف العرب، مادة )ككد(،  (ُ)
 .ُُٓينظر: األنبارم: أسرار العربية،  (ِ)
 .ِّْينظر: المخزكمي: النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ّ)
 .ِِّ – ِِِ، كيينظر: شرح المفصؿ ص ِّٕالسابؽ، ص  المرجع (ْ)
 .ّٕيينظر: الملدمة الجزكلية في النحك، ص  (ٓ)
 .ٕٓ، ص المصدر السابؽ (ٔ)
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نكار  في قبكؿ مممكف الخبر مف المتكمـ، فلد يتردد المخاطب في إسن ممة إلى كشكد كا  اد طرفي الجي
"فإذا أللى الجممة الخبرية إلى مف هك خالي الػذهف  األمر بالةيان بلكلد: هذالسكاكي كيفسر ااآلخر، 

يملى إليد، ليحمػر طرفاهػا عنػد  كينػتلش فػي ذهنػد اسػتناد أحػدهما إلػى اآلخػر ثبكتػان أك انتفػاءن،  عما
ان، فتسػتوني الجممػة عػف مؤكػدات الحكػـ، كفى في ذلؾ اةنتلاش حكمد، كيتمكف لمصادفتد إيا ، خالي

 .(ُ)هذا النكع مف الخبر ابتدا يان" كسمي

ذا أللاهػا إلػى طالػبو لهػا، متحيػر طرفاهػا عنػد  دكف  كيستطرد )السػكاكي( فػي تكجيهػد قػا الن: "كا 
اةسػػتناد، فهػػك منػػد بػػيف بػػيف، لينلػػذ  عػػف كرطػػة الحيػػرة، استحسػػف تلكيػػة المنلػػذ بإدخػػاؿ )الػػالـ( فػػي 

( كسمي هذا النكع مف الخبر طمبيان" الجممة،  .(ِ)أك )إٌف(، كنحك: )لزيده عارؼ( أك )إٌف زيدان عارؼه

أمػا إذا كػاف المخاطػب منكػران، كجاحػدان لمخبػر كممػمكند؛ فإنػد يؤكػد لػد حسػب درجػة إنكػار  قػكة 
ذا أللاها إلى حاكـ فيها بخالفد، لير  د  إلى حكـ كمعفان: كهذا ما يشير إليد السكاكي أيمان بلكلد: "كا 

نفسد، استكجب كممة ليترجح تيكيدان بحسػب مػا أشػرب المخػالؼ اإلنكػار فػي اعتلػاد  كنحػك: "صػادؽ 
 .(ّ)إنٌي" لمف ينكر صدقؾ إنكاران، ك"إن ي لصادؽه" لمف يبال  في إنكار صدقؾ، ك"كاهلل إن ي لصادؽه"

لى مثؿ هذا ذهب  ذهف مف الحكـ بيحد "فإف كاف المخاطب خالي البلكلد:  الخطيب اللزكينيكا 
طرفي الخبر عمى اآلخر، كالتردد فيد؛ استيوني عف مؤكدات الحكـ كلكلؾ: "جاء زيده كعمركه ذاهػب" 

ٍف كػػاف متصػػٌكر الطػػرفيف، متػػرددان فػػي إسػػناد أحػػدهما إلػػى ففيػػتمكف فػػي ذهنػػد لمصػػاد تد إيػػا  خاليػػان، كا 
" أك  سػػف تلكيتػػد بمؤكػػد، كلكلػػؾ: "لزيػػده عػػارؼه ف كػػاف حاكمػػان اآلخػػر طالبػػان لػػد حي "، كا  "إفَّ زيػػدان عػػارؼه

لكؿ: "إن ي صادؽ" لمف ينكر صدقؾ، كة يبال  في إنكار ، تبخالفد، كحسب تككيد  بحسب اإلنكار؛ ف
 .(ْ)ك"إن ي لصادؽه" لمٍف يبال  في إنكار "

لػػد  –حسػػب التكجيهػػات البالةيػػة السػػابلة  –فػػالخبر اةبتػػدا ي، الػػذم يخمػػك مػػف مؤكػػدات الموػػة 
ختمػػؼ عػػف دةلػػة الخبػػر الطمبػػي، ككػػذلؾ تختمػؼ دةلػػة الخبػػر اإلنكػػارم عنهمػػا كهػػك مػػا يشػػير دةلػة ت

إليػػد اللزكينػػي مػػف خػػالؿ إجابػػة أبػػي العبػػاس )لمكنػػدم(، حيػػث يلػػكؿ: "كيؤيػػد مػػا ذكرنػػا  جػػكاب أبػػي 
 العبػػاس )الكنػػدم( عػػف قكلػػد: إنػػي أجػػد فػػي كػػالـ العػػرب حشػػكان، يلكلػػكف )عبػػدي اهلل قػػا ـه( ك)إفَّ عبػػدىاهلل
قػػا ـه(، ك)إفَّ عبػػدى اهلل للػػا ـه( كالمعنػػى كاحػػد، بػػيف قػػاؿ: بػػؿ المعػػاني مختمفػػة، فػػػ )عبػػد اهلل قػػا ـ( إخبػػار 

                                                                 

، ص  (ُ)  .َُٕيينظر: السكاكي: مفتاح العمـك
 .َُٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُُٕالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِٖاللزكيني: اإليماح في عمـك البالةة، ص  (ْ)
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عػػػف قيامػػػد، ك)إٌف عبػػػد اهلل قػػػا ـه( جػػػكاب عػػػف سػػػؤاؿ سػػػا ؿ، ك)إٌف عبػػػدى اهلل للػػػا ـه( جػػػكاب عػػػف إنكػػػار 
خراج الكالـ عف هذ  منكر، كيسمى النكع األكؿ مف الخبر ابتدا يان، كالثاني طمبيان، كالث الث إنكاريان، كا 

 .(ُ)الكجك ، إخراجان عمى ملتمى الظاهر(

ٌف إكيتفػػؽ الباحػػث مػػع التكجيهػػات النحكيػػة كالبالةيػػة السػػابلة لظػػاهرة التككيػػد فػػي الموػػة، حيػػث 
زالػػة التجػػٌكز كمػػا ذكػػر المخزكمػػي فػػي تكجيهػػد مػػك أف يزيػػؿ اإلبهػػاـ كالو –مػػف شػػيند  –التككيػػد  ض كا 

أف الباحػػػث متفػػػؽه مػػػع صػػػاحب الملدمػػػة الجزكليػػػة فػػػي النحػػػك : الػػػذم يػػػرل أٌف التككيػػػد السػػػابؽ، كمػػػا 
مػؿ، كمػا يتفػؽ الباحػث أيمػان  مرباف: لفظي معنكم، كأفَّ التككيد يكػكف بػالحرؼ كاةسػـ كالفعػؿ كالجي

التككيػػػد يكػػػكف بحسػػػب حػػػاؿ  فَّ إمػػػع تكجيهػػػات السػػػكاكي كاللزكينػػػي البالةيػػػة لظػػػاهرة التككيػػػد، حيػػػث 
نكػػػػار  لممػػػػمكف الخبػػػر، ففػػػػي هػػػػذ  الحالػػػة ييستحسػػػػف تككيػػػػد الخبػػػػر المخاطػػػب  مػػػػف حيػػػػث جحػػػكد  كا 

نكار . جحكد بالمؤكدات المختمفة حسب درجة   كا 

حسػب مػا كرد مػف مؤكػدات كػؿ منهمػا فػي شػعر  –بلسػميها  –كسيتناكؿ دراسة الجممة الخبرية 
 أحمد دحبكر.

                                                                 

 .ِٗيينظر: المصدر السابؽ، ص  (ُ)
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 مؤكذاخ اجلمهح اإلمسيح: املثحج األول
، أربعما ػػة كسػػبع كسػػتيف مكمػػعان  :سػػمية مؤكػػدةن فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر فػػيجػػاءت الجممػػة اإل

 كعمى النحك اآلتي:
 ( نَّ )إنَّ ا التاكةو رـ اً : 

( بكسػػر الهمػػزة كفتحهػػا حرفػػاف يفيػػداف التككيػػد، كهمػػا مػػف النكاسػػ   الحرفيػػة التػػي تػػدخؿ )إفَّ كأفَّ
األصػػػكؿ فػػػي النحػػػك( أٌف  كيػػػرل )صػػػاحب –كمػػػا أسػػػمفنا الحػػػديث فػػػي ذلػػػؾ  –سػػػمية عمػػػى الجممػػػة اة

( المكسػػكرة كهػذا قكلػػد: "كأفَّ الشػديدة ليسػػت  ( المفتكحػة، ة تلػػع فيهػا )إفَّ المكامػع التػػي تلػع فيهػػا )أفَّ
( المكسكرة، لمتيكيد... كالمكامػع التػي كذلؾ؛ ألند ة يميها إة اةسـ، كهي بعد لمتي كيد، كما إفَّ  )إفَّ

( المفتكحة ة تلع فيها ( المكسكرة، فمتى كجدتهما يلعاف في مكقع كاحد، فاعمـ: أٌف  تلع فيها )أفَّ )إفَّ
ذ ( مكقػع المصػػدر الػذم تػدخؿ عميػد ةـ الجػر فتحتهػا نحػػك:  االمعنػى كالتيكيػؿ مختمػؼ. كا  كقعػت )أفَّ

 .(ُ))ج تؾ أنَّؾ تريد الخير("
، كترفعػػاف الخبػر، ( عمػػى الجممػة اةسػػمية لتككيػدها، فتنصػػباف اةسـػ كهػػذا مػا يؤكػػد   كتػدخؿ )إفَّ كأفَّ

ٌف كأخكاتها تلتمي اسميف مع اختصاصهما باةسـ، فكجػب أف تعمػؿ  هػ(ُٔٔالعكبرم )ت  بلكلد: "أٌف كا 
( تػػدخؿ عمػػى مبتػػدأ كخبػػر، كالمبتػػدأ يلتمػػي الخبػػر، كالخبػػر يلتمػػي  فيهمػػا، كالفعػػؿ نفسػػد، كبيانػػد أفَّ )إفَّ

( تلتمػيهما جميعػان، فػإذا عممػت فػي اةسػـػ األ كؿ ةقتمػا ها إيػا ، عممػت فػي الثػاني كػػذلؾ، المبتػدأ، ك)إفَّ
( كأخكاتها في الخبر دكف المبتدأ"بؿ فيد آكد؛ كذلؾ   .(ِ)أٌف تيثير )إفَّ

( يؤكدها  ، هما تؤكػداف  الزمخشرمكالتكجيهات السابلة لظاهرة التككيد بػ )إفَّ كأفَّ بلكلد: "إفَّ كأفَّ
عهػا عمػى اسػتلاللها بفا ػدتها، كالمفتكحػة تلمبهػا مممكف الجممة، كتحللاند، إة أفَّ المكسكرة الجممػة م

فػإف قػاؿ قا ػؿ: )إفَّ زيػدان قػا ـه( ، كيلػكؿ ابػف يعػيش شػارحان عبػارة الزمخشػرم: "(ّ) "إلى حكـ المفػرد...
ناب مناب تكرير الجممة مرتيف، إة أٌف قكلؾ: )إٌف زيدان قا ـه( أكجز مف قكلؾ )زيده قا ـه زيده قا ـه( مع 

التيكيػد.. فػإف أدخمػت الػالـ، كقمػت: )إفَّ زيػدان للػا ـه( ازداد معنػى التيكيػد، ككينػد حصكؿ الوػرض مػف 
 .(ْ)بمنزلة تكرار المفظ ثالث مرات"

( كيػرل أف دةلػة التككيػد بهمػا أنهمػا يؤكػداف  فَّ كيتفؽ الباحث مػع التكجيهػات السػابلة الخاصػة بػػ )أفَّ كا 
 في ذلؾ شارح المفصؿ في قكلد السابؽ. مممكف الجممة اةسمية بطرفيها كيحللاند كما تحدث

                                                                 

 .ِٕٔ – ِٔٔ :ُيينظر: ابف السراج: األصكؿ في النحك،  (ُ)
د الػػرحمف بػػف سػػميماف بػػالتبيػػيف عػػف مػػذاهب النحػػكييف البصػػرييف كالكػػكفييف، تحليػػؽ: د. ع: عبػػد اهلل بػػف الحسػػيفأبػػك البلػػاء  ،العكبػػرم (ِ)

 ـ.ُٖٔٗق ػ َُْٔ، ُالعثيميف، دار العربي اإلسالمي، بيركت، لبناف، ط
 .ٗٓ: ٖابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ّ)
 .ٗٓ: ْٖ، المصدر نفسد (ْ)
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(: ـ ٔ  صاي تأكةو الجمم  ا يمة  رـ )إنَّ
( فػػي: )م  ممػػة اةسػػمية مؤكػػدة بػػػ )إفَّ مكمػػعان( كقػػد جػػاءت  كخمسػػيفكسػػتة  تػػيفكقػػد جػػاءت الجي

 حسب الصكر اآلتية:

 األالى: األواة + ايمها محي   + بريها مفيو الكية مبصص   ا الكية:
 –شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –مكمػػعان( فػػي  خمسػػة كسػػبعيفدة بػػػ )إف( فػػي )كردت هػػذ  الجممػػة مؤكػػ

 كمنها األمثمة اآلتية:

 .(ُ)قدمتي دفاعي... إني طا عه  -ُ

 .(ِ)إنها ساعة الكةدة -ِ

 .(ّ)إٌف السنابؿ شاخصةه  -ّ

 .(ْ)إني حافظه درسي -ْ

 .(ٓ)تمفتي إٌف بعض الظف  إثـه  -ٓ

( مكسػػكرة الهمػػزة كجكبػػان، ـٌ  ففػػي األمثمػػة السػػابلة: جػػاءت )إفَّ كذلػػؾ فػػي خمسػػة مكامػػع، كقػػد تػػ
، فػػي المثػػاؿ األكؿ، كمػػمير المفػػرد اليػػاءتيكيػػد اتصػػاؼ اسػػمها فػػي كػػؿ منهػػا كهػػك: )مػػمير المفػػرد 

الهػػاء( فػػي المثػػاؿ الثػػاني، كالسػػنابؿ( فػػي المثػػاؿ الثالػػث، كمػػمير الوا ػػب لممفػػرد فػػي المثػػاؿ الرابػػع، 
ألكؿ، كسػاعة الػكةدة فػي المثػاؿ الثػاني، طا عه في المثاؿ اكهك: بخبرها  (كبعض في المثاؿ الخامس

ثـ في المثاؿ الخامس، عمى التكالي:  كشاخصة في المثاؿ الثالث، كحافظ في المثاؿ الرابع، كا 

مػػؿ )األكلػػى، الثانيػػة، الرابعػػة( مشػػتؽه مػػف الفعػػؿ )طػػاع، شػػخص، حفػػظ ، لػػذلؾ (كالخبػػر فػػي الجي
كلػػى، كالثالثػػة كالرابعػػة، أمػػا الخبػػر فػػي جػػاء حػػامالن لممػػمير العا ػػد عمػػى اةسػػـ فػػي خبػػر الجممػػة األ

جامػد ة يحمػؿ مػميران  فػإفالجممة الثانية: فعمى الرةـ مف أنَّد معرَّؼه باإلمافة لالسـ الظػاهر بعػد  
يعكد عمى اةسـ، كفي المثاؿ الخامس: جاء الخبر )إثـ( نكرة ةير مخصصة ة بكصؼ كة إمػافة 

 ط كيعكد عمى اةسـ في خبر الجممة الخامسة.ككذلؾ جاء جامدان، خال مف الممير الذم يرب

                                                                 

 .ِّّدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ِٗٗالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .َّٖالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِْٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 المصدر السابؽ، ص . (ٓ)



 

- ُّٔ - 

 الثاالة : األواة + ايمها محي   + بريها محي  :
 مكمعان( منها: سبعيففي ) –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة 

 .(ُ)إنَّد العجؿي السميف -ُ

نَّد الصكتي المحتـ -ِ  .(ِ)لكنها الدنيا تدكر... كا 

 .(ّ)إنها الشككة المزمنة -ّ

 .(ْ)يأة إنني المون -ْ

 .(ٓ)بؿ: إنَّها الركح شلشلة في لساف -ٓ

( المكسػػكرة الهمػػػزة خمػػػس مػػػرات سػػػكغ كسػػػر همزتهػػػا مك  فيمػػا مػػػرَّ مػػػف أمثمػػػةو، حيػػػث تكػػػررت )إفَّ
كقكعهػػا فػػي بدايػػة الكػػالـ، كقػػد جػػاء اسػػمها معرفػػة كهػػي: )مػػمير المفػػرد فػػي المثػػاؿ األكؿ، كمػػمير 

كممير المتكمـ المفػرد فػي المثػاؿ  لمثاؿ الثالثالمفرد في المثاؿ الثاني، كممير المفرد المؤنثة في ا
 الرابع، كممير المفردة الوا بة في المثاؿ الخامس(.

، كقػد جػػاء خبرهػػا فػػي األمثمػػة السػػابلة معرفػةن كهػػي: ) ، الشػػككةي، المونػػي، الػػركح( العجػػؿي الصػػكتي
 عمى التكالي.

أسػػماء )إٌف( كقػػد أكػػدت )إٌف( فػػي المكامػػع الخمسػػة السػػابلة ممػػمكف خمػػس جمػػؿ تيلفػػت مػػف 
 كأخبارها.

( : مػػميران يػػربط خبػػر إفَّ ( جامػػدان، بمعنػػى أنَّػػد ة يحمػػؿ ٓ، ّ، ِ، ُكقػػد جػػاء الخبػػر فػػي األمثمػػة رقػـػ
( المكسكرة الهمزة كهك قكلػد: )المونػي( مشػتلان عمػى صػيوة  بيسما ها، أما في المثاؿ الرابع: فلد جاء خبر )إفَّ

( المكسكرة كتلدير الممير )أنا(.اسـ الفاعؿ، كقد جاء حامالن لممير يربط ال  خبر باةسـ المؤكد بػ )إفَّ
 الثالث : األواة + ايمها محي   + بريها  ره جمم :

( المكسكرة الهمزة كجكبان  في أربعػة  –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ: )إفَّ
 مكامع هي:

                                                                 

 ُُُدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُِٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .َْٕالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُّٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َُٗدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)



 

- ُْٔ - 

 .(ُ)سيخط: إفَّ األرضى لي، كالبحر لي -ُ

نني هنا -ِ  .(ِ)كا 

 .(ّ)الذبيحة في الشارع اآلف إفَّ  -ّ

 .(ْ)إفَّ ليمى هنا -ْ

( فػػي أربعػػة مكامػػع، ممػػمكف أربػػع جمػػؿ تيلفػػت كػػؿ منهػػا مػػف اسػػـ )إٌف(  فيمػػا مػػر أكػػدت )إفَّ
 كهك: )األرض، ممير المتكمـ، الذبيحة، ليمى(، كخبرها: )لي، هنا، في الشارع، هنا( عمى التكالي.

( جػاءت مكسػكرة الهمػز  نهػا جػاءت فػي ة كجكبػان فػي المكامػع الخمسػة؛ ألكمف المالحظ: أٌف )إفَّ
صدر الجمؿ السابلة، كقد جاءت أسماؤها معرفة في المثػاؿ األكؿ كالثالػث كالرابػع، كجػاء اسػمها فػي 

 ند ممير.المثاؿ الثاني معرفان أل
كالمالحػػظ أيمػػان أفَّ هػػذ  األسػػماء قػػد تلػػدمت عمػػى أخبارهػػا عمػػى سػػبيؿ الكجػػكب، كقػػد جػػاءت 

نػة مػف جػار كمجػركر كهػك قكلػد: أخبارها شبد جم مػة، ففػي المثػاؿ األكؿ: جػاء الخبػر شػبد جممػة مككَّ
( الناسخة كقد تكررت )لي( في نفس الشطر الشعرم لتلع خبران لػ  )لي( المتعملة بمحذكؼ خبر لػ )إفَّ

ٌف البحرى لي. ( المحذكفة، كتلدير الكالـ: إفَّ األرضى لي، كا   )إفَّ
)إٌف( شػػبد الجممػػة الظرفيػػة المكانيػػة كهػػك قكلػػد: )هنػػا( المتعملػػة كفػػي المثػػاؿ الثػػاني: جػػاء خبػػر 

بمحذكؼ خبر إٌف، كفي المثاؿ الثالث: كقع الخبر شبد جممة مككنػة مػف الجػار كالمجػركر كهػك قكلػد 
)فػػػي الشػػػارع( المتعملػػػة بمحػػػذكؼ خبػػػر إفَّ الناسػػػخة، كفػػػي المثػػػاؿ الرابػػػع: جػػػاء الخبػػػر شػػػبد الجممػػػة 

.الظرفية المكانية المتعمل  ة بمحذكؼ خبر إفَّ
 اليارح : األواة + ايمها محي   + بريها جمم :

 األداة + اسمها معرفة + خبرها جممة اسمية: أ ػ 

 )  كاحدو كهك قكلد: مكمعفي  -في شعر أحمد دحبكر –كقد كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )إفَّ

ألف يلكلكا: إٌني أنا الممكـي؟ -
(ٓ). 

( كهػك: المػمير، كخبرهػا المؤلػؼ في المثاؿ السابؽ أكدت )إٌف( مممك  ف الجممػة المؤلفػة مػف اسـػ )إفَّ
                                                                 

 .ُٗ، ص المصدر السابؽ (ُ)
 .ِْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُٗٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ُٗٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ّٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- ُٔٓ - 

مػػف المبتػػدأ: )أنػػا( كخبػػر : )الممػػكـي(، كقػػد جػػاءت إفَّ مػػف المثػػاؿ السػػابؽ مكسػػكرة الهمػػزة، كجػػاء اسػػمها معرفػػة 
 الممير )أنا( كخبر : )الممكـي(.هك كهك )الممير(، كخبرها جممة اسمية مككَّنة مف المبتدأ ك 

 :فعمية ذات الفعؿ المامياسمها معرفة + خبرها جممة  األداة + ب ػ 

، جػاء فعػؿ الجممػة الكاقعػة (مػعان ك كقد كردت هػذ  الجممػة مؤكػدة بػػ )إٌف( فػي )خمسػة كثالثػيف م
 خبران بصيوة المامي، كمنها األمثمة اآلتية:

 .(ُ)إني نلمتي الٌسر مف دكامة البحر إلى رأسي الجميؿ -ُ

 .(ِ)كتالسُّـ السلطرم استأركقد  إفَّ  -ِ

 .(ّ)قمت: إٌني تدرجتي في سٌمـ السعد -ّ

 .(ْ)إٌف الصبي الصوير استعاذ إذف قمبد -ْ

 .(ٓ)إٌف فدا يان نجا -ٓ

في األمثمة السػابلة، حيػث أكػدت )إٌف( فػي خمسػة مكامػع، ممػمكف خمػس جمػؿ، تيلفػت كػؿ   منهػا 
ا يان(، كخبرهػػا الجممػػة مػػف اسػـػ )إٌف( كهػػك: )مػػمير المػػتكمـ كاليػػاء، أركقػػة، مػػمير المػػتكمـ اليػػاء، الصػػبي، فػػد

، استعاذ، نجا( عمى التكالي. ، استكت، تدرجتي  الفعمية ذات الفعؿ المامي، كهي: )نلمتي

( كجكبػػػػان فػػػػي المثػػػػاؿ األكؿ، كالثػػػػاني، كالرابػػػػع  كمػػػػف المالحػػػػظ فػػػػي األمثمػػػػة السػػػػابلة: كسػػػػر همػػػػزة )إفَّ
المثػاؿ الثالػث فػي قكلػد: )إنػي كالخامس، ألنها جاءت في صػدر الجممػة، كمػا أٌف همزتهػا كسػرت كجكبػان فػي 

.  تدرجت( ألنها جاءت بعد اللكؿ، كقد جاءت أسماؤها معرفة، كأخبارها جممة فعمية ذات فعؿو ماضو

كجػػاءت هػػذ  الجممػػة مؤكػػدة بػػػ )إٌف( مػػع الفعػػؿ الممػػارع فػػي خمسػػةو كأربعػػيف مكمػػعان فػػي شػػعر 
 اآلتية: األمثمةكمنها  –أحمد دحبكر 

 .(ٔ)إنَّد يكتبي ما يجهمد -ُ

 .(ُ)يفتند الجكعى إٌف  الفتحي طاب  -ِ

                                                                 

 .َْْالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .َْٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِٓٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ْٔٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ْْٗالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ُُٖمصدر السابؽ، ص ال (ٔ)



 

- ُٔٔ - 

 .(ِ)إٌف أسنانؾ البيماء تٍشهدي  -ّ

 .(ّ)كي يشهد دأطمبي المذك  يإنٌ  -ْ

ـي... بؿ تتكمـ -ٓ إنها تتيل
(ْ). 

)إٌف( كجكبػػان فػػي المكامػػع الخمسػػة السػػابلة؛ ألنهػػا جػػاءت فػػي  همػػزة كيسػػرتفػػي األمثمػػة السػػابلة 
مػػؿ السػػابلة، كقػػد أكػػدت )إٌف( ممػػمكف خمػػس جمػػؿ مككَّ  نػػة مػػف اسػػـ )إٌف(  عمػػى التػػكالي، صػػدر الجي

كهػػي: )الهػػاء، الجػػكع، أسػػنانؾ، اليػػاء، الهػػاء(، كخبرهػػا الجممػػة الفعميػػة ذات الفعػػؿ الممػػارع، كهػػك: 
ـي( عمى التكالي. ، تتيل ، يفتند، تشهدي، أطمبي  )يكتبي

ثاؿ كمف الكامح في األمثمة السابلة مجيء أسماء )إٌف( المكسكرة الهمزة كجكبان معرفةن، ففي الم
األكؿ: جاء اسـ )إٌف(  مميران متصالن متلدمان عمى سبيؿ الكجكب عمى خبر  الجممة الفعمية )يكتب(، 
كفي المثاؿ الثاني: جاء اسـ )إٌف( اسمان ظاهران كهك قكلد: )الفتح( كهك متلٌدـ كجكبان ألنػد اسػـ ظػاهر 

( اسػمان ظػاهران كخبر  جممة فعمية فعمها ممارع، ككذلؾ األمر في المثاؿ الثالػث: حيػث  جػاء اسػـ )إفَّ
كهػك قكلػػد )أسػػنانؾ( كقػػد جػػاء معرفػان باإلمػػافة إلػػى الكػػاؼ، كجػػاء متلػدمان عمػػى سػػبيؿ الكجػػكب؛ ألنػػد 
(، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الخػػامس؛  اسػػـ ظػػاهر كالخبػػر جممػػة فعميػػة ذات الفعػػؿ الممػػارع )أطمػػبي

( في المثاؿ مميران متصػالن متلػدمان عمػى سػ بيؿ الكجػكب، كجػاء خبػر  جممػة فعميػة حيث جاء اسـ )إفَّ
ـي(.  ذات فعؿ ممارع كهك قكلد: )تتيل

  حمة   حمها مضايع:البامي : األواة + ايمها الكية مبصص  + بريها جمم  
 كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )إٌف( في شعر أحمد دحبكر في ثالثة كعشريف مكمعان منها:

 .(ٓ)إفَّ قبيمة الفلراء تحفظي حكمة الطكفاف -ُ

 .(ٔ)فَّ فراةان بيف لحمي كلحمها ليذكر أياـكا   -ِ

 .(ٕ)إٌف فارس الطعاف ة يخيب -ّ

                                                                 

 .ََِالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُُّالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 ُٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ّ)
 .ُُُالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِّٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)
 .ُّٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ِّٗالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)



 

- ُٕٔ - 

 .(ُ) إٌف ذابح اللطعاف... -ْ

 .(ِ)كلك ًمتي ةيمة فإف صالتي إلى األرض تخرجي  -ٓ

فػػي األمثمػػة السػػابلة، تكػػررت )إٌف( بكسػػر الهمػػزة كجكبػػان فػػي المكامػػع الخمسػػة السػػابلة، كقػػد أكػػدت 
أكػػػػدت )إٌف( ممػػػػمكف الجممػػػػة فػػػػي المثػػػػاؿ األكؿ، كهػػػػي: الجممػػػػة  )إٌف( ممػػػمكف الجمػػػػؿ السػػػػابلة، حيػػػػث

المؤلفػػة مػػف اسػـػ )إٌف(، كهػػك قكلػػد )قبيمػػة الفلػػراء( كهػػك اسػـػ نكػػرة مخصػػص باإلمػػافة إلػػى اةسػـػ الظػػاهر 
الذم بعد، كخبر : الجممة الفعمية في قكلد )تحفظي( التي شكمت مع فاعمها المحذكؼ جػكازان الملػدر بػػ )هػك( 

( ممػػػمكف الجممػػػة كالمفعػػكؿ بػػػد ك  ، كفػػػي المثػػاؿ الثػػػاني: أكػػدت )إفَّ هػػك قكلػػػد: )حكمػػة الطكفػػػاف( خبػػر إفَّ
المؤلفة مف اسـ )إٌف(، المخصص باإلمافة لمظرؼ كخبر  الجممػة الفعميػة: )ليػذكر(، كفػي المثػاؿ الثالػث: 

الجممػػة أكػػدت إفَّ ركنػػي الجممػػة الداخمػػة عميهػػا المكٌكنػػة مػػف اةسػـػ )فػػارس( المخصػػص باإلمػػافة، كخبػػر  
( ممػمكف ذات الفعؿ الممارع، كهي قكلد: )ة يخيب(، كاأل مر نفسد في المثاؿ الرابػع، حيػث أكػدت )إفَّ

نػػػػة مػػػػف اةسػػػـػ )ذابػػػػح( المخصصػػػػة باإلمػػػػافة لالسػػػـػ الظػػػػاهر كهػػػػك قكلػػػػد:  الجممػػػػة الداخمػػػػة عميهػػػػا المككَّ
لثالػػػػث، أمػػػػا فػػػػي المثػػػػاؿ المحػػػػذكؼ جػػػػكازان كهػػػػك الجممػػػػة الفعميػػػػة المفسػػػػرة فػػػػي المثػػػػاؿ ا  )اللطعػػػػاف(، كخبػػػػر 

نػػػة مػػػف اةسػػـػ )صػػػالتي( المخصػػػص  الخػػػامس: فلػػػد أكػػػدت )إف( ممػػػمكف الجممػػػة الداخمػػػة عميهػػػا المككَّ
 خرج(.تكالمعرؼ باإلمافة، كخبر : الجممة الفعمية كهي قكلد: )

 الياوي : األواة _ ايمها الكية + بريها الكية مبصص  م تق:
 مثاؿ كاحدو كهك: في –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة 

 .(ّ)فإفَّ تجاران لمعكاصـ جاهزكف -

( مكسػػكرة الهمػػزة كجكبػػان، كقػػد أكػػدت ممػػمكف الجممػػة الداخمػػػة  فػػي المثػػاؿ السػػابؽ، جػػاءت )إفَّ
نػػة مػػف اةسػػـ كهػػك: قكلػػد )تجػػاران( كهػػك نكػػرة ةيػػر مخصصػػة ة بكصػػؼو كة إمػػافة،  عميهػػا، كالمككَّ

 بالكاك خبر لػ )إٌف(.كخبر  المشتؽ كهك: قكلد )جاهزكف( المرفكع 

 اليارح : األواة + ا يم محي   مرالع + البري الكية غةي مبصص :
 في مكمعيف اثنيف ة ةير، كهما:  -في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة 

 .(ُ)إفَّ هذم النار ماءه  -ُ

                                                                 

 .ِّٗالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُٕٔص المصدر السابؽ،  (ِ)
 .ُّْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
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 .(ِ)إفَّ هذا الحطب المبتؿ معفىن مف طلكس الجمر -ِ

 ) نة مف اةسـ المبني كهك المكسفيما مرَّ مف أمثمةو أكدت )إفَّ كرة الهمزة، مممكف الجممة المككَّ
قكلػػد: )هػػذم( فػػػي المثػػاؿ األكؿ، كخبرهػػا النكػػػرة ةيػػر المخصصػػة ة بالكصػػػؼ كة باإلمػػافة، كهػػػك 
قكلػػػد: )مػػػاء(، كفػػػي المثػػػاؿ الثػػػاني: أكػػػدت )إفَّ ممػػػمكف الجممػػػة الداخمػػػة عميهػػػا، كالمكٌكنػػػة مػػػف اسػػػـ 

(.اإلشارة المبني عمى السككف في م  حؿ نصب اسـ )إٌف(، كخبرها النكرة التامة، كهك قكلد: )معفىن

(: ـ ٕ  صاي تأكةو الجمم  ا يمة  رـ ) نَّ
( بفػػػتح الهمػػػزة فػػػي شػػػعر  فػػػي  –أحمػػػد دحبػػػكر  –كقػػػد جػػػاءت الجممػػػة اةسػػػمية المؤكػػػدة بػػػػ: )أفَّ

 ككاحد( مكمع، كجاءت حسب الصكر اآلتية: ف)م تي

 يها مفيو الكية مبصص  م تق:األالى: األواة + ايمها محي   + بر
 في كاحد كخمسيف مكمعان، منها: –في شعر أحمد دحبكر  –ككردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )أٌف( 

ـي: أٌف الوكر خصيبه  -ُ ، كستعم ـي: أنيَّ في جرحي، في بعدم عنها اآلف قريبه كستعم
(ّ). 

كألٌف الوكرى الميؽ حتى الخنؽ رحيب -ِ
(ْ). 

ـي الجفرى أفَّ الصدل خا فه  -ّ يعم
(ٓ). 

 .(ٔ)هؿ عدؿه إذف أنؾ مطمكب -ْ

 .(ٕ)ألٌف النار مصباحي عمى األرض السميمة -ٓ

( المفتكحػػػػة الهمػػػػزة كجكبػػػػان؛ ألنهػػػػا كقعػػػػتفيمػػػػا مػػػػٌر   مػػػػع مػػػػف األمثمةالسػػػػابلة، حيػػػػث أكػػػػدت )أفَّ
( ممػػمكف الجممػػة  معمكليهػػا فػػي محػػؿ، ركنػػي الجممػػة الداخمػػة عميهػػا، ففػػي المثػػاؿ األكؿ، أكػػدت )أفَّ

نة مف اسـ ) ( كهك قكلد: )ممير المتكمـ اليػاء( فػي أٌف كخبرهػا )قريػب( المشػتمؿ عمػى رابػطو المككَّ أفَّ
نػة مػف  أك ممير يربط خبرها باسػمها، كفػي المثػاؿ الثػاني: حيػث أكػدت )أٌف( ممػمكف الجممػة المككَّ
اسػػػمها كهػػػك قكلػػػد: )الوػػػكر( كخبرهػػػا كهػػػك قكلػػػد: )رحيػػػب( عمػػػى كزف )فعيػػػؿ( المشػػػتمؿ عمػػػى مػػػمير 

( ممػمكف جممتهػا الداخمػة عميهػا ممثمػةن باةسػـ كهػك يربطها باسمها ، كفػي المثػاؿ الثالػث: أكػدت )أفَّ
                                                                 

 .ُٕدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ٓٔٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ِِٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِّّالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِْْالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ٗٓدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٔ)
 .ُِْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٕ)
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قكلػد: )الصػػدل(، بخبرهػا المشػػتؽ كهػك قكلػػد: )خػا ف( اسػػـ فاعػؿ اشػػتمؿ عمػى مػػمير يربطػد باةسػػـ 
( اسػػمها كهػػك مػػمير الخطػػاب )الكػػاؼ( كبخبرهػػا المشػػتؽ  )صػػدل( ، كفػػي المثػػاؿ الرابػػع: أكػػدت )أفَّ

( المبنػػي لممجهػػكؿ المشػػتمؿ عمػػى كهػػك قكلػػد: ) (، كهػػك اسػػـ مفعػػكؿ مشػػتؽ مػػف الفعػػؿ )طيًمػػبى مطمػػكبه
 ) (، كفػػي المثػػاؿ الخػػامس: أكػػدت )أفَّ مػػمير نا ػػب الفاعػػؿ الػػذم يػػربط الخبػػر باةسػػـ فػػي جممػػة )أفَّ

نة مف اسمها: )النار( كخبر  المشتؽ كهػك قكلػد: )مصػباحي(  هامممكف الجممة الداخمة عميها، كالمككَّ
 ة كلكند ة يشتمؿ عمى مميرو يربط الخبر باةسـ كباقي المشتلات.اسـ آل

 محي   + بريها محي  : ا يمالثاالة : األواة + 
مؤكػػػدةن بػػػػ )أٌف( المفتكحػػػة فػػػي )ثالثػػػيف  –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كللػػػد كردت هػػػذ  الجممػػػة 

 مكمعان( منها:

 .(ُ)كالعنلاء محنتها أنَّكيـ جرادتها تارة -ُ

 .(ِ)أنَّدي سيدي الخيؿربما كاف مف حلد  -ِ

 .(ّ)ةير أٌني فراشةي الماء تكفي -ّ

 .(ْ)إٍف تستبٍحها... فحسبي أنَّها هبتي -ْ

 .(ٓ)ألفَّ دمي جعبةي اآلخريف أجالسهـ -ٓ

( المفتكحة الهمزة مممكف خمس جمؿ، تيلفت كؿ منه مف اسـ )أٌف( كهك:  افيما مرَّ أكدت )أفَّ
ء، ممير المتكمـ اليػاء، مػمير الوا بػة المفػردة )ممير المخاطب الكاؼ، ممير المفرد الوا ب الها

 ةي اآلخريف( عمى التكالي.بالهاء، دمي(، كخبرها )جرادتها، سيدي الخيؿ، فراشةي الماء، هبتي، جع

( معرفػػة كهػػك المػػػمير: )الكػػاؼ(، كخبػػر  أيمػػػان معر  ة كهػػك قكلػػػد: فػػكفػػي المثػػاؿ األكؿ: جػػاء اسػػـػ )أفَّ
( كهك )الهاء( الممير معرفةن، كخبر   )جرادتها( المعٌرؼ بإمافتها لمممير، كفي المثاؿ الثاني: جاء اسـ )أفَّ

)سػػيدي الخيػػؿ( معرفػػان كممػػافان لالسػـػ الظػػاهر )الخيػػؿ( كفػػي المثػػاؿ الثالػػث: جػػاء اسػـػ )أٌف( المػػمير )اليػػاء( 
( كهك ممير الالرابعمعرفةن، كخبر : )فراشةي الماء( معرفة باإلمافة، كفي المثاؿ  مفردة الوا بة : جاء اسـ )أفَّ

، لذا فإند يعرب بعالمة رفع أصمية كخبر  كهك قكلد: هبتي، المعرَّؼ باإلمافة إلى ياء المتكمـ)الهاء( معرفةن، 
                                                                 

 .ّٓٓمُّ بيت، ص دحبكر: أ (ُ)
 .َٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .َٗالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .َُٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ُّٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- َُٕ - 

( )دمػػي( معرفػة لييعػرب بحركػػة ملػدرة ةشػتواؿ المحػؿ بحركػػة المناسػبة، كفػي المثػػاؿ الخػامس : جػاء اسـػ )أفَّ
ة، كجاء خبرها كهػك قكلػد )جعبػة( معرفػة بإمػافتد للكلػد: نصب أصمية ملدرة ةشتواؿ المحؿ بحركة المناسب

( في األمثمة السابلة قد تلدمت عمى أخبارها كجكبان، ألنها مما ر  )اآلخريف(، كمف المالحظ، أفَّ أسماء )أفَّ
(، أمػا فػي المثػاؿ الخػامس فلػد تلػدـ اةسـػ كجكبػان عمػى الخبػر لتسػاكيهما فػي ْ-ُمتصمة في األمثمة مػف: )

 .ي محؿفكفتحت همزة )أٌف( كجكبان في األمثمة السابلة لكقكعها مع معمكليها التعريؼ، 

 الثالث : األواة + ايمها محي ً  + بريها  ره جمم :
نػػػة مػػف الجػػػار كالمجػػػركر، أك شػػػبد  (، كاسػػػمها معرفػػػةن، كخبرهػػا شػػػبد جممػػػة مككَّ كردت جممػػة )أفَّ

نة مف الظػرؼ كاةسػـ الممػاؼ بعػد   فػي )خمسػة  –فػي شػعر أحمػد دحبػكر  –الجممة الظرفية المككَّ
 عشر مكمعان( منها:

 .(ُ)أنؾَّ أنت عندم ها هنا -ُ

 ؟(ِ)ةير أٌف الحزف مف أسما د الحسنى لماذا -ِ

 .(ّ)سيرمى بادعا ي: أٌنكـ في مكافو ما عمى الخطٌ  -ّ

 .(ْ)فماذا لنا مف فمسطيف؟ أٌنا لها -ْ

 .(ٓ)أدرم أٌف بعض العـز في األكج -ٓ

ت مػف فػ( في المكامع الخمسة، مممكف الجمػؿ السػابلة التػي تيلفي األمثمة السابلة أكدت )أفٌ 
(، كخبرهػػا: )عنػػدم، مػػف أسػػما د  اسػػـ )أٌف( كهػػك قكلػػد: )الكػػاؼ، الحػػزف، الكػػاؼ، النػػاء، بعػػض العػػـز

، لها، في األكج( عمى التكالي.  الحسنى، في مكافو

خبػر شػبد جممػة ظرفيػة مميران متصالن ملػدمان كجكبػان، كجػاء الففي المثاؿ األكؿ: جاء اسـ )أٌف( 
( اسػمان ظػاهران، كهػك قكلػد:  (، كفػي المثػاؿ الثػاني: جػاء اسػـ )أفَّ مكانية متعمؽ بمحػذكؼ خبػر لػػ: )أفَّ
(، كخبػػر : )مػػف أسػػما د( كهػػك شػػبد جممػػة مككنػػة مػػف جػػار كمجػػركر متعمػػؽ بمحػػذكؼ خبػػر لػػػ  )الحػػزفي

 )أٌف( كتلدير  )كا فه ، مستلره ، مكجكده(.

                                                                 

 .َِدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ُٗالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُِّالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِٕٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 ُْٗؽ، ص .المصدر الساب (ٓ)
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نة كفي المثاؿ الثالث: ج اء اسـ )أٌف( ملدمان كجكبان؛ ألند ممير متصؿ، كخبر : شبد جممة مككَّ
( المتعمػؽ بمحػذكؼ خبػر أيمػان، كفػي المثػاؿ الرابػع: جػاء  مف الجار كالمجػركر فػي قكلػد: )فػي مكػافو
نػة مػف  ( مميران متصالن، ككاف مف حلد التلدـ كجكبان؛ ألند مػمير، كالخبػر: شػبد جممػة مككَّ اسـ )أفَّ

مػػمير المبنػػي فػػي محػػػؿ جػػر باإلمػػافة، كالمتعملػػة بمحػػػذكؼ خبػػر لػػػ: )أٌف(، كفػػي المثػػػاؿ الجػػار كال
(، كخبػػر : شػػبد  فػػان ممػػافان ةسػػـ ظػػاهرو بعػػد  كهػػك قكلػػد: )العػػـز الخػػامس: جػػاء اسػػـ )أٌف( ظػػاهران معرَّ
نػػة مػػف الجػػار كالمجػػركر فػػي قكلػػد: )فػػي األكج(، المتعملػػة بمحػػذكؼ خبػػر )أٌف( كتلػػدير :  الجممػػة المككَّ

( في جميع المكامع السابلة مع معمكليها في محؿ. (، ك)أفَّ ، مكجكده، مستلره  )كا فه

 اليارح : األواة + ايمها محي   + بريها جمم :
 أ ػ األداة + اسمها معرفة + خبرها: جممة اسمية:

 في أربعة مكامع هي: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )أٌف( المفتكحة 

 .(ُ)أٌني صرتي ةمامةى صيؼو هب  -ُ

 .(ِ)أـ أٌف الماءى برأس النبع كعند مصب النهر سكاءه  -ِ

 .(ّ)يلكلكف: ليمى في العراؽ مريمةه ةير أنني لستي الطبيب المداكيا -ّ

 .(ْ)كلكنني أشهد اآلف أٌف الكربة كاف لها حصةه فيد -ْ

( المفتكحة الهمزة كجكبػان، ممػمكف ا لجمػؿ األربػع السػابلة؛ في األمثمة السابلة، حيث أكدت )أفَّ
( كهػػك: المػمير )اليػاء(، كخبرهػػا المؤلػؼ مػػف اسػـ )صػػار(  حيػث تيللػت الجممػػة األكلػى مػػف اسػـ )أفَّ
(، حيػث شػكمت جممػة الفعػؿ النػاقص كهػي: جممػة  الناقصة، كهك: )المػمير( كخبػر : )ةمامػة صػيؼو

(، كفي المثاؿ الثاني اسػمها  ممػة المؤلفػة مػف: أكدت )أٌف( مممكف الجاسمية في محؿ رفع خبر )أفَّ
كهك قكلد: )الماء(، كخبرها المؤلؼ مف المبتدأ المحذكؼ الملدَّر بػػ: )هػك( كالخبػر )سػكاءه( إذ التلػدير 
)هك سػكاءه(، كشػكمت هػذ  الجممػة المحذكفػة المبتػدأ جػكازان؛ ألنػد مفسػره فػي السػياؽ خبػران )ألٌف(، كفػي 

لياء( كخبر : جممة الفعػؿ النػاقص الجامػد )لػيس( المثاؿ الثالث: حيث جاء اسـ )أٌف( كهك الممير )ا
المكٌكنة مف المػمير )التػاء( اسػمد، كخبػر  )الطبيػب( خبػران لػػ: )أٌف(، كفػي المثػاؿ الرابػع: أكػدت )أٌف( 

(، كخبرهػػا: الجممػػة اةسػػمية ممػػمكف الجممػػة الداخمػػة عميهػػا، كالمكٌكنػػة مػػف اسػػمها كهػػك قكلػػد: )الكربػػة
                                                                 

 .ْٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ٗٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ََْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ََٕالمصدر السابؽ، ص  (ْ)



 

- ُِٕ - 

المػػؤخر كجكبػػان ، كخبرهػػا الملػػٌدـ كجكبػػان كهػػك قكلػػد: )لهػػا(؛ ألنػػد شػػبد المكٌكنػػة مػػف اسػػـ كػػاف النػػاقص 
جممػػة كاةسػػـ: نكػػرة محمػػة تامػػة ةيػػر مخصػػصو ة بكصػػؼو كة إمػػافة، كشػػكمت جممػػة: )كػػاف لهػػا 

.)  حصةه فيد( خبران لػ: )أفَّ

( مفتكحة الهمزة، كذلؾ كقعت هي كمعمكليهػا فػي محػؿ،  كييالحظ مف خالؿ األمثمة السابلة )أفَّ
ففي المثاؿ األكؿ، كالثاني كالرابع كقعت أفَّ مع معمكليها في محؿ نصب مفعكؿ بد، أما فػي المثػاؿ 

 الثالث؛ حيث كقعت في محؿ جر مماؼ إليد بعد )ةير(.

 ب ػ األداة + اسمها معرفة + خبرها جممة فعمية ذات الفعؿ المامي:

 )  في كاحد كثالثيف مكمعان منها:في شعر أحمد دحبكر _  –كردت هذ  الجممة مؤكدةن بػ )أفَّ

 .(ُ)أنؾ كاريت اللتمى بالردـ -ُ

 .(ِ)ألٌني لذتي بالنخمة -ِ

 .(ّ)فحسبؾ أٌني كبرتي  -ّ

 .(ْ)ألنني يبستي في انتظار -ْ

 .(ٓ)معذرةن سادتي: فمست بالثرثار إذا زعمت أنني حدثتكـ عف فتح -ٓ

( فػي خمسػة مكامػع، ممػمكف خمػس جمػؿ تيل (  ت كػؿ منهػا مػف اسػـفػفيما مر أكدت )أفَّ )أفَّ
 ، كهك: )الكاؼ، الياء، الياء، الياء، الياء(، كخبرها الجممة الفعمية ذات الفعؿ المامػي كهػي: )كاريػتي

، حدثتكـ( عمى التكالي. ، يبستي ، كبرتي  لذتي

( عمى سبيؿ الكجكب؛ ألنها مما ر متصمة  كمف المالحظ في األمثمة السابلة، تلدـ أسماء )أفَّ
( بهػػا مباشػػرة، كخبرهػػا: جػػاء جممػػ ، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: كقعػػت جممػػة )كاريػػتي ة فعميػػة ذات فعػػؿ مػػاضو

المبنػػي المككنػػة مػػف الفعػػؿ )كارل( المبنػػي عمػػى السػػككف ةتصػػالد بمػػمير رفػػع متحػػرؾ كهػػك )التػػاء( 
نػػػة مػػػف الفعػػػؿ المامػػػي كفاعمػػػد، عمػػػى المػػػـ فػػػي محػػػؿ  رفػػػع فاعػػػؿ، كمجمػػػكع الجممػػػة الفعميػػػة المككَّ

( الناسػػػخة، كاألمػػر نفسػػػد فػػي المثػػػاؿ الثػػاني مػػػع الفعػػػؿ كمفعكلػػد ك)اللتمػػػى( فػػي محػػػؿ رفػػع خ بػػػر )أفَّ
                                                                 

 .ْٓدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ٗٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٔٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُّٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ُِٗالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- ُّٕ - 

(، ككػػذلؾ األمػػر مػػع الفعػػؿ المامػػي  (، ككػػذلؾ )يبسػػتي (، كاألمػػر نفسػػد أيمػػان مػػع الفعػػؿ )كبػػرتي )لػذتي
 )حدثتكـ(.

كجاءت أفَّ في األمثمػة السػابلة ذات األخبػار الفعميػة المامػية، مفتكحػة الهمػزة إلمكانيػة تيكيمهػا 
في محؿ، ففي المثاؿ األكؿ، افَّ مع معمكليها في محؿ نصب عمى المفعكلية حسب  هي كمعمكليها

السياؽ، كالثاني: في محؿ جر بحرؼ الجر )الػالـ(، كالثالػث: فػي محػؿ رفػع خبػر لممبتػدأ )حسػبؾ(، 
كفػي الرابػع: فػي محػؿ جػر بحػرؼ الجػر )الػالـ(، كفػي المثػاؿ الخػامس )أٌف( مػع معمكليهػا فػي محػؿ 

 ـ الناصبة لمفعكليف أصمهما المبتدأ كالخبر.نصب مفعكلي زع

 ج ػ األداة + اسمها معرفة + خبرها جممة فعمية ذات فعؿ ممارع:

 )  في أربعيف مكمعان منها: –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )أفَّ

 .(ُ)أتظفي أنَّؾ بعد  ترجك كترةب -ُ

 .(ِ)أتظفُّ بيني أحسبؾ الشيطاف -ِ

 .(ّ)كأمربي  ةير أني هنا أهافي  -ّ

 .(ْ)أـ أني أةرؽ في الزيت -ْ

 .(ٓ)ألف الكردى ة يجرح، ألف الهمسى ة يفمح -ٓ

مػػؿ الخمػػس السػػابلة المكٌكنػػة مػػف اسػػـ فػػي األمثمػػة  ( المفتكحػػة، ممػػمكف الجي السػػابلة أكػػدت )أفَّ
ؿ )أٌف( كهػػك: )الكػػػاؼ، اليػػػاء، اليػػػاء، اليػػػاء، الػػػكرد( عمػػػى التػػػكالي، كخبرهػػػا )الجممػػػة الفعميػػػة ذات الفعػػػ

( عمى التكالي.  الممارع كهك: )ترجك، أحسبؾ، أيهاف، أةرؽي، ة يجرح، ة يفمحي

( اآلنفػػة الػػذكر عمػػى أخبارهػػا، كالسػػبب فػػي  كمػػف المالحػػظ فػػي األمثمػػة السػػابلة تلػػدـ أسػػماء )أفَّ
، ففػي المثػاؿ  ذلؾ؛ أنهػا مػما ر متصػمة بهػا مباشػرةن، كأخبارهػا كقعػت جممػةن فعميػةن ذات فعػؿو ممػارعو

المستتر عمى سبيؿ الكجكب كتلػدير  )أنػت( فػي محػؿ رفػع خبػر  كقعت جممة )ترجك( كفاعمها األكؿ:
( الناصػػبة لمفعػػكليف أصػػمهما  ( فيػػد مػػع معمكليهػػا فػػي محػػؿ نصػػب مفعػػكلي )أتظػػفُّ )أٌف(، ككقعػػت )أفَّ

                                                                 

 .ٗدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ِْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٖٖالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ُٕٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)



 

- ُْٕ - 

المبتدأ كالخبر، كاألمر نفسد فػي المثػاؿ الثػاني: كلكػٌف أفَّ مػع معمكليهػا كقعػت فػي محػؿ جػر بحػرؼ 
( كنا ب الفاعؿ الباءلجر )ا (، كفي المثاؿ الثالث كقعت جممة الفعؿ الممارع المبني لممجهكؿ )أيهافي

المسػػػتتر كجكبػػػان الملػػػٌدر بػػػػ )أنػػػا( فػػػي محػػػؿ رفػػػع خبػػػر )أٌف( كالمصػػػدر المػػػؤكؿ بعػػػدها فػػػي محػػػؿ جػػػر 
الملدَّر بػػ مماؼ إليد بعد )ةير(، كفي المثاؿ الرابع كقعت جممة )أةرؽي( كفاعمد: الممير المستتر 

)أنػػا( فػػي محػػؿ رفػػع خبػػر أفَّ ، ك)أٌف( مػػع معمكليهػػا فػػي محػػؿ نصػػب عمػػى العطػػؼ بعػػد )أـ(، كفػػي 
المثػػاؿ الخػػامس: كقعػػت جممػػة )ة يجػػرح( كفاعمػػد المسػػتتر جػػكازان كتلػػدير  )هػػك( فػػي محػػؿ رفػػع خبػػر 

( ك)أٌف مػػع معمكليهػػا( فػػي محػػؿ جػػر بحػػرؼ الجػػر )الػػالـ( ككقػػكع الخبػػر جممػػة فعميػػة  ذات فعػػؿو )أفَّ
 ممارع يعطي دةلة التجدد كاةستمرار كاستحمار الصكرة.

 البامي : األواة + ايمها محي   + بريها الكية تام :
( المفتكحػػػػة  ممػػػػة مؤكػػػػدة ب)أفَّ فػػػػي شػػػػعر أحمػػػػد دحبػػػػكر _ فػػػػي ثمانيػػػػة عشػػػػر  –كردت هػػػػذ  الجي

 مكمعان منها.

يعمـ الجفري أفَّ اللمبى صحراءه  -ُ
(ُ). 

 .(ِ)حرباءي، أفَّ المدل حيةه  يعمـ الجفري أفَّ الماءى  -ِ

 .(ّ)أيعمف أفَّ هذا الفصح مكته  -ّ

 .(ْ)أفَّ آيتد خطكةه  -ْ

 .(ٓ)أبي يزعـ أفَّ الحؽَّ مر   -ٓ

( المفتكحة، مممكف خمًس جمؿ تيل ت مف اسمها كهك عمى ففيما مٌر مف أمثمةى، فلد أكدت )أفَّ
، التكالي: )اللمب، الماءى، المدل، هذا، آيتد، الحؽَّ( كخبرها كهك  قكلػد: )صػحراءه، حربػاءه، حيػةه، مػكته

( عمى التكالي.  خطكةه، مره

( المفتكحة قد جاءت معرفةن، فاألكؿ، كالثاني،  كمف المالحظ في األمثمة السابلة، أٌف أسماء )أفَّ
( معرفػان باإلمػافة  كالثالث، كالخامس فلد جاء معرفان بػ)أؿ( ، أمػا فػي المثػاؿ الرابػع فلػد جػاء اسػـ )أفَّ

 تد(.يي قكلد: )آلمممير ف
                                                                 

 .ِْْالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ِْْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ّْٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٔٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ْٔٗالسابؽ، ص المصدر  (ٓ)



 

- ُٕٓ - 

( جاءت أسماءن ظاهرة، كلكنها نكػرة تامػة ةيػر مخصصػةو ة  كمف المالحظ أيمان أفَّ أخبار )أفَّ
.)  بكصؼو كة إمافة كهي كما أسمفنا قكلد: )صحراءه، حرباءه، حيةه، مكت، خطكةه، مره

( جػػاءت مفتكحػػة الهمػػزة ألنهػػا مػػع معمكل يهػػا جػػاءت كيالحػػظ مػػف خػػالؿ األمثمػػة السػػابلة أفَّ )أفَّ
ـي( الناصػبة لمفعػكليف  ،...في محؿ ففي المثاؿ األكؿ: أٌف مع اسمها كخبرها سدت مسد مفعػكلي )يعمػ

أصػػػمهما المبتػػػدأ كالخبػػػر، كاألمػػػر نفسػػػد فػػػي المثػػػاؿ الثػػػاني، أمػػػا فػػػي المثػػػاؿ الثالػػػث، فػػػإف )أٌف( مػػػع 
لمثػاؿ الخػامس؛ أفَّ معمكليها في محؿ نصب عمى المفعكلية، كاألمر نفسػد فػي المثػاؿ الرابػع، كفػي ا
 مع معمكليها سد مسد مفعكلي )يزعـي( الناصبة لمفعكليف أصمهما المبتدأ كالخبر.

 الياوي : األواة + ا يم الكية + البري:  حاًل ماضةًا:
 في عشرة مكامع منها: –في شعر أحمد دحبكر  –كجاءت هذ  الجممة، كهذا النمط 

 .(ُ)تهالؾ احتك يدان ٍف كابرت أفَّ إأفارس الصحك:  -ُ

 .(ِ)تخبرني األجراس أفَّ حزمةن مف الرؤكس أينعت -ِ

ـي أفَّ ميتان قاـ -ّ  .(ّ)كنتي أعم

( مممكف الجمؿ األربعة كالتػي تيل سػما ها كهػي: ت مػف أفػفي األمثمة السابلة، حيث أكدت )أفَّ
أينعت، ( عمى التكالي، كخبرها الجممة الفعمية ذات الفعؿ المامي كهي: )احتكتها، )يدان، حزمةن، ميتان 

( عمى التكالي.  قاـ، قد حؿَّ

( جػػػػاءت نكػػػػرة تامػػػػةن ةيػػػػر مخصصػػػػةو ة  كيالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ األمثمػػػػة السػػػػابلة، أفَّ أسػػػػماء )أفَّ
مػػػؿ الفعميػػػة ذات الفعػػػؿ المامػػػي، ففػػػي المثػػػاؿ  بكصػػػؼو كة إمػػػافةو، لكنهػػػا تلػػػدمت عمػػػى أخبارهػػػا الجي

نػػة مػػف الفعػػؿ )حػػكل( كالهػػاء: المفعػػكؿ بػػد،  األكؿ: فلػػد شػػكمت جممػػة الفعػػؿ المامػػي )احتكتهػػا( المككَّ
(، كفػػي المثػػاؿ الثػػاني: فلػػد كقعػػت جممػػة )أينعػػت(  كالفاعػػؿ: المػػمير المسػػتتر جػػكازان هػػي خبػػران لػػػ )أفَّ

( حزمػةكفاعمها: الممير المسػتتر جػكازان الملػدَّر بػػ ) (، حيػث شػكمت )أفَّ (، فػي محػؿ رفػع خبػر لػػ )أفَّ
ني كالثالث لمفعؿ )تخبرني( كما أسػمفنا، أمػا فػي المثػاؿ مع معمكليها في محؿ نصب المفعكؿ بد الثا

( التػػي شػػكمت مػػع  الثالػػث: فلػػد شػػكؿ الفعػػؿ )قػػاـ(، كفاعمػػد المػػمير المسػػتتر جػػكازان )هػػك( خبػػر لػػػ)أفَّ
ـي( الناصبة لمفعكليف أصمهما المبتدأ كالخبر.  معمكليها محؿ مفعكلي )أعم

                                                                 

 .َُٕالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ِٖٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ََٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
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 ة تام :اليارح : األواة + ا يم الكية لمحمام + البري الكي 
 )  في مكمعيف اثنيف هما: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الصكرة مؤكدة بػ )أفَّ

 .(ُ)كأفَّ كؿَّ حبةو قنبمةه  -ُ

 .(ِ)أـ أفَّ كؿَّ عمرنا بدده  -ِ

 ،) ( ممػػػمكف الجممتػػػيف المػػػؤلفتيف مػػػف اسػػػـ أفَّ كهػػػك: )كػػػؿَّ فػػػي المثػػػاليف السػػػابليف، أكػػػدت )أفَّ
( مممكف الجممة المؤلفة نبمةه( في اكخبرها كهك قكلد: )ق لمثاؿ األكؿ، كفي المثاؿ الثاني، أكدت )أفَّ

(، كخبرها كهك قكلد )بدده(. ( كهك قكلد: )كؿَّ  مف اسـ )أفَّ

( الػػػػداؿ عمػػػػى العمػػػػكـ  ( فػػػػي المثػػػػاليف السػػػػابليف، جػػػػاء بمفػػػػظ )كػػػػؿَّ كمػػػػف المالحػػػػظ أفَّ اسػػػػـ )أفَّ
 كالشمكؿ، كخبر : نكرة محمة تامة.

لمحػػػؿ اإلعرابػػػي لػػػػ )أٌف( مػػػع معمكليهػػػا فػػػي المثػػػاؿ األكؿ كقعػػػت فػػػي محػػػؿ كييالحػػػظ أيمػػػان أفَّ ا
نصػػػب عمػػػى العطػػػؼ، كفػػػي المثػػػاؿ الثػػػاني أيمػػػان كقعػػػت فػػػي محػػػؿ نصػػػب عمػػػى العطػػػؼ بعػػػد  )أـ( 

 العاطفة.

:) ة ا نَّ  التقوةم االتأبةي  ع جمم  )إنَّ
( ة يلػػدـ عمػػى اسػػ ( ك)أفَّ مها إة إذا كػػاف مػػف المعػػركؼ أٌف خبػػر هػػذ  الحػػركؼ، كالملصػػكد )إفَّ

بلكلد: "إة أف يككف ظرفان، اسػتثناء  الرميجاران كمجركران، أك ظرفان لمتكسع بهما، كهذا ما يشير إليد 
مػػف قكلػػد )فػػي تلديمػػد( الػػذم كػػاف منفيػػان لككنػػد مسػػتثنى مػػف المكجػػب، ...أم لػػيس أمػػر  كػػيمر خبػػر 

نمػػا جػػاز تلػػديـ الخبػػ ر ظرفػػان لتكسػػعهـ فػػي الظػػركؼ مػػا ة المبتػػدأ فػػي تلديمػػد إة إذا كػػاف ظرفػػان... كا 
يتكسع فػي ةيرهػا... كأيجػرم الجػار كالمجػركر مجػرا  لمناسػبة بينهمػا، إذ كػؿ ظػرؼ فػي التلػدير جػار 

 .(ّ)كمجركر، كالجار محتاجه إلى الفعؿ اك معنا ، كاحتياج الظرؼ"

اؼ بعػد  كاةسػـ الممػ ملدمان  كقد كرد الخبر شبد جممة مكٌكنة مف الجار كالمجركر، أك الظرؼ
 مع )إٌف( المؤكدة في سبعة مكامع منها:

 .(ْ)إفَّ في المكا د سيمان، إٌف في قاعة السيادة لومان  -ُ

                                                                 

 .ِِٕالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ّٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ِ)
 .ِٖٔ: ُيينظر: الرمي: شرح الرمي عمى الكافية،  (ّ)
 .َّٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)



 

- ُٕٕ - 

 .(ُ)إفَّ في الباب شمسان  -ِ

 .(ِ)إفَّ مع العسر يسران  -ّ

 .(ّ)إفَّ في كتبي رسا ؿه  -ْ

 .(ْ)إٌف بيني كبيف أرمي قطيعةه  -ٓ

( كجكبػػان عمػػى أخبارهػػا،  ها نكػػرة محمػػة ءكذلػػؾ؛ ألف أسػػمافػػي األمثمػػة السػػابلة، تلػػدـ خبػػر )إفَّ
كؿ، شػػبد الجممػػة الجػػار كالمجػػركر فػػي تامػػة ةيػػر مخصصػػة ة بكصػػؼ كة إمػػافة، ففػػي المثػػاؿ األ

( ملػػدَّـ كجكبػػان، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الثػػاني،  قكلػػد: )فػػي المكا ػػد( متعمػػؽ بمحػػذكؼ خبػػر لػػػ: )إفَّ
نػة مػف : فلد كقع الالخامسككذلؾ الثالث كالرابع ، أما في المثاؿ  ظػرؼ الخبر شبد جممة ظرفيػة مككَّ

قطيعػة( نكػرة محمػة ةيػر المكاني )بيني( المتعمؽ بمحذكؼ خبػر لػػ )إٌف( ملػٌدـ كجكبػان؛ ألف الخبػر )
ثارة اةنتبا  لممتلدـ.  مخصصة ة بكصؼ كة إمافة، كتلديـ الخبر كجكبان لد دةلة اةهتماـ كا 

( المفتكحة الهمزة   في )سبعة مكامع( منها: –في شعر أحمد دحبكر  – ملدَّمان كقد كرد خبر )أفَّ

 .(ٓ)أفَّ لمبحر مكجتيف -ُ

تدي مف العاهات -ِ  .(ٔ)كتعرؼ أفَّ لمفرس الفمسطيني حصَّ

 .(ٕ)أـ أفَّ مف أقدار عمرؾ حفرةن  -ّ

 .(ٖ)كفاتني أفَّ خمؼ نافذتي أرمان  -ْ

مىٍف سينكر أفَّ هناؾ متسعان للصرو في المخيـ -ٓ
(ٗ). 

( ممػػػمكف الجمػػػؿ الخمػػػس التػػػي تتػػػيلؼ مػػػف أسػػػماء أفَّ فػػػي األمثمػػػة السػػػابلة، حيػػػث أكػػػ دت )أفَّ
المؤخرة كجكبان كهي: )مكجتيف، حٌصتد، حفرةن، أرمان، متسعان( عمى التكالي، كأخبارهػا الملدَّمػة كجكبػان 

                                                                 

 .ْٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُٗٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٓٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ّ)
 .َُِدحبكر: األعماؿ الكاممة ، ص  (ْ)
 .ّٕٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ّْٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .َِدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٕ)
 .َٕٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٖ)
 .ْٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ٗ)
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 كهي: )لمبحر، لمفرس، مف أقدار، خمؼ نافذتي، هناؾ( عمى التكالي.

( كجكبػػ ان، كذلػػؾ؛ ألف اةسػػـ نكػػرة تامػػة، كهػػك قكلػػد: كييالحػػظ فػػي المثػػاؿ األكؿ: تلػػدـ خبػػر )أفَّ
(، كفػػي المثػػاؿ الثػػاني: تلػػدـ يػػ)مػػكجتيف( المنصػػكب بعالمػػة نصػػب فرعيػػة كهػػي: )ال اء( اسػػمان لػػػ )أفَّ

نػػة مػػف الجػػار كالمجػػركر،  الخبػػر أيمػػان كجكبػػان كهػػك قكلػػد: )لمفػػرس الفمسػػطيني( كهػػك شػػبد جممػػة مككَّ
ػػتد(  ، كفػػي المثػػاؿ الثالػػث: تلػػدـ الخبػػر ربػػيعػػكد عمػػى الخاشػػتمؿ عمػػى مػػمير كذلػػؾ ألٌف اةسػػـ )حصَّ

كهػػك شػػبد الجممػػة الجػػار كالمجػػركر )مػػف أقػػدار( عمػػى اةسػػـ )حفػػرةن( كجكبػػان؛ ألف الخبػػر شػػبد جممػػة، 
( شبد جممة ظرفية مكانية كهك  كاةسـ نكرة تامة، كفي المثاؿ الرابع: جاء الخبر الملدـ كجكبان لػ: )أفَّ

افػذتي(، كاةسػـ: )أرمػان( نكػرة محمػة تامػة، كفػي المثػاؿ الخػامس: جػاء قكلد: )خمؼ( ممػافان لػػ: )ن
نػةن مػف الظػرؼ المكػاني )هنػا( كالكػاؼ،  الخبر الملٌدـ كجكبان كهك قكلد )هنػاؾ( شػبد جممػة ظرفيػة مككَّ

 كاسمد المؤخر كجكبان كهك قكلد: )متسعان(.

( مع معمكليها جاءت مفتكحػة الهمػزة كجكبػان إل مكانيػة تيكيمهػا مػع معمكليهػا فػي كييالحظى أفَّ )أفَّ
محػػػؿ، كالتلػػػديـ الكاجػػػب ألخبػػػار )أٌف( هنػػػا يعطػػػي دةلػػػة كمػػػا أسػػػمفنا الحػػػديث عػػػف ذلػػػؾ كهػػػي دةلػػػة 

 اةهتماـ بالمتلدـ كتخصيصد كالعناية بد.

 



 

- ُٕٗ - 

 ا رتواء ( مالتاكةو رـ )ثاالةًا: 
ها، كهػػػذا مػػػا ةـ اةبتػػداء هػػػي: مػػػف مؤكػػػدات الجممػػػة اةسػػمية، كمكمػػػعها أكؿ الجممػػػة، كصػػػدر 

يشػػػير إليػػػد صػػػاحب )الخصػػػا ص( بلكلػػػد: "كمػػػف ذلػػػؾ قػػػكلهـ: )إفَّ زيػػػدان للػػػا ـه(، فهػػػذ  ةـ اةبتػػػداء، 
زهػػػا ؛ فتلػػػديرها أكؿ: )لػػػ فَّ زيػػػدان منطمػػػؽه(، فممػػػا كيػػػر  كمكمػػػعها أكؿ الجممػػػة كصػػػدرها، ة آخرهػػػا كعجي

 .(ُ)صار )إفَّ زيدان لمنطمؽه("أيخرت )الالـ( إلى الخبر، ف –كهك التككيد  –تالقي حرفيف لمعنى كاحد 

( ة تعمػػؿ فػػي اةسػػـ النصػػب، كفػػي  ( كتلػػديـ الػػالـ، كلػػك حػػدث؛ فػػإف )إفَّ كة يجػػكز تػػيخير )إفَّ
(  أشػػػارالخبػػػر الرفػػػع، كهػػػذا مػػػا  إليػػػد أيمػػػان صػػػاحب الخصػػػا ص بلكلػػػد: "فػػػإف قيػػػؿ: هػػػاٌل أيخػػػرت )إفَّ

( لػػـ يجػػز أف كقػػدمت )الػػالـ(؟ قيػػؿ: لفسػػاد ذلػػؾ مػػف أكجػػد أحػػدها: أفَّ الػػالـ لػػ ك تلػػدمت كتػػيخرت)إفَّ
( اسػػمها الػػذم مػػف عادتهػػا نصػػبد، مػػف قبػػؿ أفَّ ةـ اةبتػػداء إذا لليػػت اةسػػـ المبتػػدأ قػػكَّت  تنصػػب )إفَّ

 .(ِ)سببد، كحمت مف العكامؿ جانبد"

كيجب تيخير الخبر، إذا اقترنت ةـ التككيد في المبتدأ، كذلؾ ألفَّ مف خصػا ص المبتػدأ قبكلػد 
كهك ما يشير إليػد الرمػي بلكلػد: "كيجػب تػيخير الخبػر، إذا اقتػرف المبتػدأ بػالـ اةبتػداء، لهذ  الالـ، 

 .(ّ)ا"مكاف ممير الشيف لمزـك تصدره كأنحك: )لزيده قا ـه(، 

( لتككيػد ، كذ ؾ دكف سػا ر أخػكات إفَّ كمػا أفَّ )ةـ اةبتػداء( لػكتدخؿ ةـ اةبتداء فػي خبػر )إفَّ
( المكسكرة د كف المفتكحة، كهذا ما يشير إليد صاحب شرح المفصؿ بلكلد: "اعمـ أٌند تدخؿ عمى )إفَّ

قد تدخؿ ةـ اةبتداء في خبر إفَّ مؤكدة لد دكف سػا ر أخكاتهػا؛ ألنهػا أختهػا فػي المعنػى، كذلػؾ مػف 
 ) ( تكػػػكف جكابػػػان لملسػػػـ، كالػػػالـ ييتملػػػى بهػػػا اللسػػػـ، كالجهػػػة الثانيػػػة: أفَّ )إفَّ كجهػػػيف إحػػػداهما: أفَّ )إفَّ

 .(ْ)متيكيد كالالـ لالبتداء، فمما اشتركا فيما ذكرنا ساغ الجمع بينهما ةتفاؽ معنييهما"ل

( ك)الػػػالـ( التػػػي لالبتػػػداء،  هػػػك فمػػػؿ تلكيػػػة  إنَّمػػػاكيػػػرل صػػػاحب المفصػػػؿ: أٌف الجمػػػع بػػػيف )إفَّ
نما جمعكا بينهما مبالوةن في إرادة التيكيد"  .(ٓ)لمتككيد، كذلؾ قكلد: "كا 

إليػػد  أشػػارةـ اةبتػػداء: هػػي ةـ اللسػػـ، أم لجػػكاب قسػػـ ملػػدَّر، كذلػػؾ مػػا  كيػػرل الككفيػػكف: افَّ 
صػػاحب: )اإلنصػػاؼ فػػي مسػػا ؿ الخػػالؼ( بلكلػػد: "ذهػػب الككفيػػكف إلػػى أفَّ )الػػالـ( فػػي قػػكلهـ: "لزيػػده 

                                                                 

 .ُّٓ: ُ، يينظر: ابف جني: الخصا ص (ُ)
 .ُّْالمصدر السابؽ،  (ِ)
 .ِْٓ: ُيينظر: الرمي: شرح الرمي عمى الكافية،  (ّ)
 .ّْٓ: ْيينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ْ)
 .ّْٓالمصدر السابؽ،  (ٓ)
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أفمؿ مف عمرك" جػكاب قسػـ ملػدَّر، كالتلػدير: "كاهلل لزيػده أفمػؿ مػف عمػرك، فييمػمر اليمػيف اكتفػاء 
 .(ُ)كذهب البصريكف إلى أفَّ الالـ ةـ اةبتداء" بالالـ فيد،

مػف خصػا ص المبتػدأ  فَّ كيتفؽ الباحث مع آراء نحاة البصرة في اللكؿ؛ بينها )ةـ اةبتداء(؛ أل
( عميهػػػا، كة داعػػػي  قبكلػػػد هػػػذ  الػػػالـ، كمػػػا أنهػػػا تزحمػػػؽ إلػػػى الخبػػػر عنػػػد دخػػػكؿ الحػػػرؼ الناسػػػ  )إفَّ

نيابػػة عػػف جػػكاب قسػػـ ملػػٌدر، كمػػا يػػزعـ الككفيػػكف، كهػػي تػػدخؿ  لمتيكيػػؿ بينهػػا )ةـ اللسػػـ( التػػي هػػي
إليػػػد ابػػػف السػػػٌراج بلكلػػػد: "كةـ اةبتػػػداء، تػػػدخؿ لتيكيػػػد الخبػػػر  أشػػػارلتيكيػػػد الخبػػػر كتحليلػػػد، كهػػػذا مػػػا 

كتحليلػػد فػػإذا قمػػت: )لعمػػرك منطمػػؽه( أةنػػت الػػالـ بتيكيػػدها عػػف إعادتػػؾ الكػػالـ، فمػػذلؾ احتػػي  إلػػى 
 .(ِ)في ذلؾ مف اةختصار"جميع حركؼ المعاني لما 

فػي شػعر أحمػد دحبػكر _ فػي ثالثػة أمثمػة  –كللد كردت الجممة اةسمية، مؤكدةن )بالـ التككيد( 
، كهػي الصػكرة الػكاردة فػي شػعر أحمػد دحبػكر، أمػا  فلط ة ةير، حيث جاءت هذ  الالـ مع خبر إفَّ

( فػػػال كجػػػكد لهػػػا فػػػي شػػػعر دحبػػػكر،  بػػػاقي الصػػػكر، كالداخمػػػة عمػػػى المبتػػػدأ، كالداخمػػػة عمػػػى اسػػػـ )إفَّ
 كاألمثمة عمى النحك اآلتي:

 .(ّ)إفَّ أرمي لزاحفةه  -ُ

ٌني ألقرأ: يا طفؿ عمرم تعاؿ -ِ  .(ْ)كا 

 .(ٓ)إفَّ فلر دـ الفلراء ليوني الفدا ي -ّ

( كهػك في األمثمة السابلة، أكدت الالـ، مممكف الجمؿ الثالث،  المؤلفة كػؿ منهػا مػف اسػـ )إفَّ
( عمػى التػكالي، يونػي)اليػاء(، فلػر دـ الفلػراء( كخبرهػا: )زاحفػةه، أقػرأ، قكلد: )أرمػي، مػمير المػتكمـ 

إليػد ابػف عليػؿ بلكلػد: "إذا  أشػارران مػا يلتػرف خبػر إفَّ بػالالـ، إة إذا كػاف الخبػر منفيػان، كهػذا مػا يػككث
( منفيان لـ تدخؿ عميػد الػالـ؛ فػال تلػكؿ: )إفَّ زيػدان لمػا يلػكـ(" لخبػر"أف فػي ا ، كيشػترط(ٔ)كاف خبر )إفَّ

 .(ٕ)مف قد" يككف مثبتان، كالثاني أة يككف ماميان، متصرفان عارو 
 

                                                                 

 .َُ: ِ(، ُٔيينظر: األنبارم: اإلنصاؼ في مسا ؿ الخالؼ، مسيلة ) (ُ)
 .ِٔ: ُيينظر: ابف السراج: األصكؿ في النحك،  (ِ)
 ،ُِِدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ّٗٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ٖٔٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ّٖٔ: ُيينظر: ابف عليؿ: شرح ابف عليؿ،  (ٔ)
 .ُُّيينظر: المرادم: الجنى الداني في حركؼ المعاني، ص  (ٕ)
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 ا(ثالثًا: التاكةو رـ ) مَّ 
ممة اةسمية )أما(، كفيها معنى الشرط كالتفصيؿ كالتككيػد، كهػذا مػا يشػير إليػد  مف مؤكدات الجي

)الفػػاء( بعػػدها  لهػػا لػػزكـالسػػيكطي بلكلػػد: "كهػػي حػػرؼ شػػرط كتفصػػيؿ، كتككيػػد، أمػػا أنهػػا شػػرط فيػػدؿ 
فٍََقُىنُهىٌَ  كَفَهسُوا  انَّهرٌٍَِ  وَأَيَّها  زَبِّهِهىْ  يِهٍْ  انْحَه ُّ  أَََّه ُ  فٍََعْهًَُىٌَ نيَنُىا انَّرٌٍَِ فَأَيَّانحك: 

، كلػك كانػت (ُ)
لمعطػػػؼ لػػػـ تػػػدخؿ عمػػػى الخبػػػر، إذ ة ييعطػػػؼ الخبػػػر عمػػػى مبتد ػػػد، كلػػػك كانػػػت زا ػػػدة لصػػػح )الفػػػاء( 

 .(ِ)ف أنها فاء الجزاء"ؾ كقد امتنع ككنها لمعطؼ تعيح ذلاةستوناء، كلما لـ يص
إليػد ابػف  أشػاركتيتي )أما( بعد كالـو قد تلدَّـ عميها، كتخبر فيد عف اثنيف أك جماعػة، كهػذا مػا 

السػػػػراج بلكلػػػػد: "كأمػػػػا فإنمػػػػا تػػػػذكرها بعػػػػد كػػػػالـو قػػػػد تلػػػػدَّـ أخبػػػػرت فيػػػػد عػػػػف اثنػػػػيف أك جماعػػػػة بخبػػػػرو 
ر عنػػد، أة تػػرل أفَّ اللا ػػؿ يلػػكؿ: )زيػػده كعمػػره فػػي الػػدار( فاختصصػػت بعػػض مػػف ذكػػر كحللػػت الخبػػ

نما دخمت الفاء مف أجؿ ما تلدـ؛ أل نها تدخؿ فتلكؿ: )أما زيده ففي الدار، كأما عمركه في السكؽ(، كا 
، كتعمؽ ما دخمت عميد مف الكالـ بما قبمد"  .(ّ)في الكالـ لمتبع شي ان بشيءو

نة مف حرفيف أك أكثر في الموة العربية، ، كليست ان كاحد ان ا( حرف)أمَّ  كتعدُّ  كبعض الحركؼ المككَّ
إليػد الهػركم بلكلػد: "كأمػا )أمػا( المفتكحػة  أشػاركما أنها لألخبار، كة ييتي بعدها إة اةسـ، كهذا ما 

، كة يميهػػػا إة اةسػػػـ، كتػػػدخؿ عمػػػى اةبتػػػداء، كهػػػي متمػػػمنة معنػػػى  فهػػػي حػػػرؼه كاحػػػده، كهػػػي إخبػػػاره
زاء، كيرتفػػع مػػا بعػػدها باةبتػػداء، إذا لػػـ يلػػع جػػهػػا مػػف جػػكاب بالفػػاء ألٌف فيهػػا معنػػى الالجػػزاء، كةبػػدَّ ل

ا(؛ ألفَّ )أمَّػ بجػكابا زيده فمنطمؽه(، فزيد ابتداء كمنطمؽ خبػر ، كأدخمػت الفػاء عميد فعؿ، كلكلؾ: )كأمَّ 
 .(ْ)فيها معنى الجزاء، كينؾ قمت زيده مهما يكف مف أمر  فمنطمؽ"

ا( المفتكحة، في أنهػا حػرؼ يفيػد التفصػيؿ لتكجيهات النحكية بخصكص )أمَّ كيتفؽ الباحث مع ا
 كالشرط كالتككيد، كأنها لألخبار، كة ييتي بعدها إة اةسـ كهك المبتدأ.

فػي أربعػة كعشػريف مكمػعان فػي شػعر  –حسب التكجيهػات النحكيػة السػابلة  –ا( كقد كردت )أمَّ 
 أحمد دحبكر، كجاءت حسب الصكر اآلتية:

 + المرتو  محي   + الفاء + البري جمم  ايمة : ااية األالى:  مَّ الص
حسب هذ  الصكرة _ في خمسة مكامع في شعر  -ا( كقد كردت الجممة اةسمية مؤكدة بػ )أمَّ 

 أحمد دحبكر كهي:

                                                                 

 مف سكرة البلرة. ِٔاآلية  (  ُ)
 .ٕٔ: ُابف هشاـ:  موني المبيب، يينظر:  (ِ)
 .ِٔ: ُصكؿ في النحك، ينظر: ابف السراج: األ (ّ)
 .ُْْيينظر: الهركم: األزهية في عمـ الحركؼ ، ص  (ْ)
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، فهي تهجسي أمَّ  -ُ ، صاحبي  .(ُ)ا الرياحي الخمري

 .(ِ)ا العصافيري فهي تطيري كتحنكأمَّ  -ِ

 .(ّ)فيها كليسكا منها الرابحكف فهـا أمَّ  -ّ

 .(ْ)التي عند الجدار، كفي الجكار، فإنها سعدل الزناتيا أمَّ  -ْ

 .(ٓ)حافرك نصؼ الطريؽ فهـ عمى طرؼ الخيار يتابعكفا أمَّ  -ٓ

ػػفيمػا مػػٌر مػػف األمثمػػة، حيػػث أكػػدت ) ( ممػمكف الجمػػؿ الخمػػس السػػابلة، المؤلفػػة مػػف المبتػػدأ اأمَّ
، الرابحكف، الت ، العصافيري ، جػي، حػافرك( عمػى التػكالي، كخبػر : )فهػي تهكهك: الرياحي ، فهػي تطيػري سي

 فهـ فيها، فإنها سعدل الزناتي، فهـ يتابعكف( عمى التكالي.
( جػػاءت أسػػماء اأمَّػػت اآلنفػػة الػػذكر بعػػد )آكمػػف المالحػػظ: فػػي األمثمػػة السػػابلة أفَّ جميػػع المبتػػد

(، كمػا ييالحػظ أيمػان أفَّ أخبػار اأمَّػمعرَّفة، كهذا يتطابؽ مػع التكجيهػات النحكيػة السػابلة بخصػكص )
( جممػػة اسػػمية  مػػؿ اسػػمية، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: كقػػع خبػػر المبتػػدأ )الريػػاحي هػػذ  المبتػػدءات، جػػاءت جي
( مػع فاعمهػا المسػتتر جػكازان  نة مف الممير )هػي( المبتػدأ، كخبػر  جممػة الفعػؿ الممػارع )تهجػسي مككَّ

، ككػػذلؾ فػػي المثػػاؿ الثالػػث، أمػػا فػػي المثػػاؿ الرابػػع: الملػػدَّر بػػػ )هػػي(، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الثػػاني
فشكمت جممة: الحرؼ الناس  كاسمد الممير المتصؿ، كخبر  اةسـ الظاهر فػي قكلػد: )إنهػا سػعدل 
الزنػػاتي( خبػػر المبتػػدأ كالػػذم هػػك اةسػػـ المكصػػكؿ )التػػي( المبنػػي عمػػى السػػككف فػػي محػػؿ رفػػع عمػػى 

حػػافرك( كقػػع بعػػد )أمػػا( كقػػد حػػذفت نػػكف حيػػث المبتػػدأ ) اةبتػػداء، ككػػذلؾ األمػػر فػػي المثػػاؿ الخػػامس:
 دأ.مبتجمع المذكر لفمافة، كشكمت الجممة اةسمية في قكلد: )فهـ يتابعكف( خبر لم

 + المرتو  محي   + الفاء + البري جمم   حمة :ا  مَّ الصاية الثاالة : 
  الصػكرة فػي سػتة حسػب هػذ –في شعر أحمػد دحبػكر  –( اأمَّ كردت الجممة اةسمية مؤكدة بػ )

 مكامع منها:
 .(ٔ)اآلنسةي الزكاج فتتحرش بالشاب المحمكد ياسيفا أمَّ  -ُ

 .(ٕ)أنا فوصصتي ليس لدم ما أنسا ا أمَّ  -ِ

                                                                 

 .ْٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .َُٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ِ)
 .ٖٕٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ّ)
 .ُٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ِّٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َُٖالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ّٕٕالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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 .(ُ)أنا فيرل الحياة كما هيا أمَّ  -ّ

 .(ِ)أنا فإذا انكسرتي عمى يديؾ كأحرقتني دمعتاؾ أرنك إلى بطف السماءا أمَّ  -ْ

 .(ّ)الجيرافي فلد بحثكا كيبحثكفا أمَّ  -ٓ

مػؿ التػي اأمَّ تصدرت ) ( األمثمة السػابلة، كقػد أكػدت فػي المكامػع الخمػس السػابلة ممػمكف الجي
ت مػػف المبتػػدأ كهػػك: )اآلنسػػة، أنػػا، أنػػا، أنػػا، الجيػػراف( عمػػى التػػكالي، كخبػػر  كهػػك قكلػػد: تتحػػرش، فػػتيل

 ( عمى التكالي.ا، بحثك ةصصت، أرل، انكسرت
أ معرفػة، سػكاء أكػاف مػميران أـ اسػمان ظػاهران، كيالحػظ أٌف كمف المالحظ فػي هػذ  األمثمػة مجػيء المبتػد

 المبتدءات جاءت بعد )أما( مباشرة، ككاف حلها الرفع، كقد ةزمت )الفاء( جكاب الشرط لػ )أما(.
كيتمػػح مػػف خػػالؿ الشػػكاهد السػػابلة، أفَّ األخبػػار كقعػػت جممػػةن فعميػػة، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: جػػاء 

)تتحػػرش(، كفاعمػػد المػػمير: المسػػتتر فيػػد عمػػى سػػبيؿ الجػػكاز  الخبػػر كهػػك مجمػػكع الفعػػؿ الممػػارع
الملػدَّر بػػػ )هػػي( خبػػر لممبتػػدأ )اآلنسػػة( كفػػي المثػاؿ الثػػاني: جػػاء خبػػر المبتػػدأ )أنػػا( جممػػة فعميػػة ذات 
(، كفي المثاؿ الثالث: فلد جاء خبػر المبتػدأ  ، كفاعمد: تاء المتكمـ، كهك قكلد: )فوصصتي فعؿو ماضو

لػػد، كفػػي المثػػاؿ الرابػػع: كقعػػت جممػػة  ان ع كفاعمػػد المسػػتتر كجكبػػان فيػػد )أنػػا( خبػػر )أنػػا( الفعػػؿ الممػػار 
، كفاعمػدي )التػاء( خبػر  ( كهك فعؿ مػاضو لممبتػدأ، كأمػا فػي المثػاؿ الخػامس: فلػد جػاء المبتػدأ  ان )انكسرتي

( اسػػمان ظػػاهران، كشػػكمت جممػػة )بحثػػكا( الفعػػؿ المامػػي المؤكػػد )بلػػد( كفاعمػػد: كاك الجماعػػة ، )الجيػػرافي
 الممير المتصؿ خبران لد.

 + المرتو  محي   + الفاء + البري جمم  الفحل الالاقص:ا  مَّ الثالث : 
ػػػكردت هػػذ  الجممػػة المؤكػػدة بػػػ ) شػػعر أحمػػد دحبػػػكر _ حسػػب الصػػكرة السػػابلة فػػػي  –( فػػي اأمَّ

 خمسة مكامع منها:
 .(ْ)أنا فمـ يكٍف صكتي معيا أمَّ  -ُ

 .(ٓ)أنا فكاف أبك عا د كاقفان ا أمَّ  -ِ

 .(ٔ)البالد فميس يعنيها خالؼه في الجمارؾا مَّ أ -ّ

                                                                 

 .ُِدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ٗالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .َُِالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ِْٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .َّٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َٕٕالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
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( في ثالثة مكامع، مممكف ثالث جمؿ تيلفت كؿ منها مػف المبتػدأ: )أنػا، اأمَّ فيما مر أكدت )
 أنا، البالد(، كخبر : )لـ يكف، فكاف أبك عا د، فميس يعنيها( عمى التكالي.

بعػدها اةسـػ مباشػرة، كهػك فػي المثػاؿ  ( تصػدرت الجمػؿ الػثالث السػابلة، كجػاءاأمَّػكمف المالحظ أٌف )
 األكؿ: الممير )أنا(، كفي المثاؿ الثاني: الممير )أنا(، كفي المثاؿ الثالث اةسـ الظاهر )البالدي(.

كمػػف المالحػػظ أيمػػان كقػػكع جممػػة الفعػػؿ النػػاقص، فػػي المثػػاؿ األكؿ، كهػػي: )فمػػـ يكػػف صػػكتي 
رعان )يكػف(، كقػد سيػبؽ بحػرؼ نفػي كجػزـو كقمػب، معي( خبران لممبتػدأ )أنػا(، كجػاء الفعػؿ النػاقص ممػا

كهك )لـ( فجزمد بعالمة الجـز األصمية السككف، كصكت: اسـ يكف الناقصة مرفكع بالمػمة الملػدَّرة 
ةشتواؿ المحؿ بحركة المناسبة، كهك مماؼ: الياء: ممير متصؿ مبني في محؿ جر باإلمػافة، 

 يكٍف( الناقصة.معي: شبد الجممة الظرفية في محؿ نصب خبر لػ )

قصػػة، أك: اسػػـ كػػاف اكفػػي المثػػاؿ الثػػاني: جػػاء خبػػر المبتػػدأ )أنػػا( جممػػة اسػػمية سػػبلتها كػػاف الن
جممػػػة كػػػاف  عنػػػد مػػػف األسػػػماء السػػػتة، كاقفػػػان: خبػػػر كػػػاف منصػػػكب بالفتحػػػة، كمجمػػػك مرفػػػكع بػػػالكاك؛ أل

المبتػػدأ )الػػبالدي(  كمعمكليهػػا فػػي محػػؿ رفػػع خبػػر لممبتػػدأ )أنػػا(، أمػػا فػػي المثػػاؿ الثالػػث: فلػػد جػػاء خبػػر
 جممة اسمية مصدَّرة بػ )ليس( العاممة عمؿ كاف، كشكمت هي كاسمها كخبرها خبران لممبتدأ )البالد(.

 + المرتو  + الفاء + البري:  ره جمم :ا  مَّ اليارح : 
حسػب هػذ  الصػكرة فػي  –فػي شػعر أحمػد دحبػكر  –كقد كردت الجممة اةسمية مؤكدة بػػ )أمػا( 

 مكمعيف هما: 

 .(ُ)ي فعمى رأس لسانيحما اقتراأ -ُ

 .(ِ)أما عكدي الثلاب المكسكر فإلى حيث أللت  -ِ

ػػفػػي المثػػاليف السػػابليف، حيػػث أكػػدت ) ( ممػػمكف الجممتػػيف المػػؤلفتيف مػػف المبتػػدأ كهػػك: فػػي المثػػاؿ اأمَّ
 األكؿ قكلػػد: )اقتراحػػي(، كهػػك مبتػػدأ مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد المػػمة الملػػدَّرة منػػع مػػف ظهكرهػػا اشػػتواؿ المحػػؿ
بحركػػة المناسػػبة، كهػػك ممػػاؼ، كاليػػاء: مػػمير متصػػؿ مبنػػي فػػي محػػؿ جػػر باإلمػػافة، كخبػػر : كهػػك شػػبد 

 الجممة في قكلد: )فعمى رأس لساني( المتعمؽ بمحذكؼ خبر كتلدير  )مكجكده، كا ف، مستلر(.

كخبػر : ( ممػمكف الجممػة المؤلفػة مػف المبتػدأ كهػك قكلػد: )عػكدي الثلػاب( اأمَّ كفي المثاؿ الثاني: أكدت )
( المتعملة بمحذكؼ خبر، كتلدير  )كا ف أك مستلر أك مكجكده(.  شبد الجممة في قكلد: )فإلى حيثي

                                                                 

 .ٖٕٕالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ٕٕٗص  المصدر السابؽ، (ِ)
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 + المرتو  محي   + الفاء + البري م تق:ا  مَّ البامي : 
ممة اةسمية مؤكػدة بػػ ) حسػب الصػكرة السػابلة  –فػي شػعر أحمػد دحبػكر  –( اأمَّػكقد جاءت الجي

 في مكمعيف هما:

 .(ُ)عيده بالشي  المتيف ذم الكزرة العجيبةأما أنا فس -ُ

 .(ِ)أما فمسطيف الهكل فمعارمةه   -ِ

( مممكف الجممتيف المكٌكنتيف مف المبتدأ كهك قكلد: اأمَّ في المثاؿ األكؿ كالثاني، حيث أكدت )
 )أنا، فمسطيف(عمى التكالي، كخبر : )سعيده، معارمةه(.

ػػكمػػف المالحػػظ: أفَّ األسػػماء بعػػد ) عرفػػةن، أمػػا أخبارهػػا، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: جػػاءت ( جػػاءت ماأمَّ
مشتلة، )فسعيده( عمى كزف )فعيؿ( صػيوة مبالوػة مػف )سىػًعدى(، كفػي المثػاؿ الثػاني: )معارمػة( عمػى 

 فاعمد( كاسـ فاعؿ.مكزف )

 + المرتو  محي   + الفاء + البري: مؤال:ا  مَّ الياوي : 
 احد كهك قكلد:في مثاؿ ك  –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الصكرة 

، أما العشؽي، كالنفس الطكيؿ، فإفَّ تجاران لمعكاصـ جاهزكف - ، أما النه ي  .(ّ)أما الكه ي

( ممػمكف الجممػة المؤلفػة مػف المبتػدأ المتعػدد، كهػك قكلػد: اأمَّػفي المثاؿ السابؽ، حيث أكدت )
( عمى التكالي، كخبر : كهك قكلد: )فإفَّ تجا ، العشؽي، النفسي ، النه ي  ران لمعكاصـ جاهزكف(.)الكه ي

ف مػػػف )إٌف(: كاسػػػمها: تجػػػاران، كخبرهػػػا جػػػاهزكف:  حيػػػث ييالحػػػظ: كقػػػكع المصػػػدر المػػػؤكؿ المكػػػكَّ
 .، خبران لممبتدأ المتعددالمرفكع بالكاك ألند جمع مذكر سالـ

 + المرتو  محي   + الفاء + البري جامو:ا  مَّ اليارح : 
 ثاؿ كاحد هك:في م –في شعر أحمد دحبكر  –كجاءت هذ  الصكرة 

 .(ْ)أما أنا فالسفينة لـ تستشرم -

( ممػمكف الجممػػة اةسػمية السػابلة، كالمؤلفػة مػػف المبتػدأ المعرفػة، كهػك قكلػػد: اأمَّػحيػث أكػدت )
                                                                 

 .ّْٕالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ْٕٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ُّْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
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)أنػػا(، كخبػػر  الجامػػد، كهػػك قكلػػد: )السػػفينة(، كهػػك: خبػػر لممبتػػدأ )أنػػا( مرفػػكع كعالمػػة رفعػػد المػػمة 
 الظاهرة عمى آخر .

 يم: مصوي مؤال + الفاء + البري: جمم  ايمة :+ ا ا  مَّ الثامال : 
 في مثاؿ كاحد كهك قكلد:  –في شعر أحمد دحبكر  - ( اأمَّ كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )

 .(ُ)أٍف نويبى أك نومبى أك نمكتى عمى مزاج األكصياء، فتمؾ منطلةي الجنكفا أمَّ  -

ػػػمػػػرَّ أكػػػدت )فيمػػػا  ( المصػػػدر ( ممػػػمكف الجممػػػة المؤلفػػػة مػػػف المبتػػػدأ ك اأمَّ هػػػك قكلػػػد: )أٍف نويػػػبى
نػة مػف المبتػدأ  (، كخبػر : كهػك مجمػكع الجممػة اةسػمية المككَّ المؤكؿ عػف صػريحو كهػك قكلػؾ: )الويػابي

 في قكلد )تمؾ( كخبرها كهك قكلد: )منطلة الجنكف(.

 + المرتو  محي   + الفاء: مدذا   + البري: مدذاف:ا  مَّ التايح  : 
 في مثاؿ كاحد كهك قكلد: –مد دحبكر في شعر أح –كردت هذ  الجممة 

 .(ِ)المدفي ا أمَّ أنت المدينة  -

ذفت فاء الجزاء، كحيذؼ معها خبر المبتدأ كهك قكلد: )المدف(.  حيث حي

 

                                                                 

 .ٕٓٓالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ّٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
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 يارحًا: التاكةو رالقصي
)اللصر( مف مؤكدات الجممة اةسمية، فما اللصري لوػةن كاصػطالحان؟ إٌف "اللصػر فػي الموػة  ييعدُّ 

الحان: هػك تخصػيص أمػرو بػرخر بطريػؽ مخصػكص، أك: هػك إثبػات الحكػـ لمػا يعني الحبس، كاصػط
 .(ُ)يذكر في الكالـ كنفيد عٌما عدا "

مخزكمػػي بلكلػػد: إليػػد ال أشػػاركيعػػدُّ اللصػػر صػػكرة مػػف صػػكر التككيػػد لمجممػػة اةسػػمية، كهػػذا مػػا 
زالػة مف طرا ؽ التككيد يهدؼ بهػا المػتكمـ إلػى تثبيػت ةرمػد فػي ذهػف  "يعد اللصري طريلةن  السػامع كا 

مػػػا فػػػي نفسػػػد مػػػف شػػػؾ فيػػػد، كالتككيػػػد باللصػػػر أقػػػكل طرا ػػػؽ التككيػػػد كأدلهػػػا عمػػػى مػػػا ييػػػراد تثبيتػػػد أك 
 .(ِ)تلرير "

إليػػػد المخزكمػػػي  أشػػػاركيعتمػػػد التككيػػػد باللصػػػر عمػػػى األداة فػػػي أداء كظيفػػػة التككيػػػد، كهػػػذا مػػػا 
 .(ّ)"بلكلد: "اللصر صكرةه تككيدية تعتمد في أداء كظيفتها عمى األداة

كيلػػـك أسػػمكب اللصػػر فػػي العربيػػة، عمػػى عنصػػريف أساسػػيف همػػا: الملصػػكر كالملصػػكر عميػػد، 
ما يشير إليد المخزكمي بلكلد: "كيلكـ أسػمكب اللصػر عمػى: مػا يسػمى بالملصػكر، كمػا يسػمى  اكهذ

ة( قبػؿ )إة(،إنَّمػا( بعػد )إنَّمػابالملصكر عميد، كمكمكع الملصكر بػػ ) فػإذا  (، كفػي اللصػر بػػ )مػا كا 
ف  (، كا  كػػاف الملصػػكر اسػػمان كػػاف مػػف قبيػػؿ قصػػر المكصػػكؼ عمػػى الصػػفة، نحػػك: )مػػا زيػػده إة كاتػػبه

 .(ْ)كاف الملصكر صفةن كاف مف قبيؿ قصر الصفة عمى المكصكؼ"

كاللصر، قد يككف بيف المبتدأ كالخبر، أك بيف الفعؿ كالفاعؿ، كبيف ذم الحػاؿ عمػى الحػاؿ، أك 
إليد )اللزكيني( بلكلد: "ثـ اللصر كما يلع بيف المبتدأ كالخبر،  أشارما الحاؿ عمى ذم الحاؿ، كهذا 

كما ذكرنػا يلػع بػيف الفعػؿ كالفاعػؿ كةيرهمػا، ففػي طريػؽ النفػي كاةسػتثناء ييػؤخر الملصػكر عميػد مػع 
حرؼ اةستثناء، كلكلؾ في قصر الفاعؿ عمى المفعكؿ إفرادان أك قمبان بحسب الملػاـ: )مػا مػرب زيػد 

، كفػػي قصػػر المفعػػكؿ عمػػى الفاعػػؿ: )مػػا مػػرب عمػػران إة زيػػده(... كفػػي قصػػر ذم الحػػاؿ عمػػران(...
 .(ٓ)جاء راكبان إة زيده(" عمى الحاؿ )ما جاء زيده إة راكبان(، كفي قصر الحاؿ عمى ذم الحاؿ )ما

كلملصػػر طػػرؽ أربػػػع: أحػػدها: طريػػػؽ العطػػؼ، كثانيهمػػػا: النفػػي كاةسػػػتثناء، كثالثهمػػا اسػػػتعماؿ 
                                                                 

 .ِٖٓيينظر: عباس: البالةة، فنكنها كأفنانها، ص (ُ)
 .َُِكتطبيؽ، ص  يينظر: المخزكمي: في النحك العربي: قكاعد (ِ)
 .ِّٖيينظر: المخزكمي: في النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ّ)
 .ِّٗالسابؽ، ص  المرجعيينظر:  (ْ)
 .َُٔ – َُٓ: ُيينظر: اللزكيني: اإليماح في عمـك البالةة،  (ٓ)
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 .(ُ)، كرابعهما: )التلديـ((إنَّما)

  اً : القصي الااقع رةن المرتو  االبري:
 القصي رالالفع اا  :   ـ

إذا سيبلت )إة( بيداة نفي كاف ما بعدها محمكةن عمى ما كاف عميد قبؿ دخكلهػا، كتفيػد التحليػؽ 
يجابػان بعػد الجحػد: كلكلػؾ: )مػا قػاـ  كاإليجاب، كهذا مػا يشػير إليػد )الهػركم( بلكلػد: "كتكػكف تحليلػان كا 

إة زيده( ك)ما في الدار إة زيده( ك)ما أعطيتي زيدان إة درهمان( ك)ما قيبض مف زيػد إة درهػـ( فػػ )إة( 
يجاب"  .(ِ)في هذ  المكامع تحليؽ كا 

ة(: كهك كؿ مػا كػاف مؤكػدان )بػإة(  أشاركهذا ما  إليد الدكتكر/ مهدم المخزكمي بلكلد: ")ما كا 
 هَهمْ ات النفي المعركفة: )ما، إف، كة، كهؿ المستعممة في النفي كلكلد تعػالى: مسبكقة بيداة مف أدك 

انْئِحْسَاٌُ إِالّ انْئِحْسَاٌِ جَصَاءُ
 .(ْ)كلف كليس" (ّ)

ة( قبػػؿ )إة(، كهػػذا مػػا  المخزكمػػي بلكلػػد: "كيلػػـك  يكمػػحدكيكػػكف مكمػػع الملصػػكر بػػػ )مػػا كا 
كما يسمى بالملصكر عميػد، كمكمػع الملصػكر  أسمكب التككيد باللصر عمى: ما يسمى بالملصكر،

ة( قبؿ )إة("إنَّما( بعد )إنَّمابػ )  .(ٓ)(، كفي اللصر بػ )ما كا 

(، منهػػا مػػا جػػاء حسػػب أداة أحػػد عشػػر مكمػػعان )كقػػد أيكػػدت الجممػػة اةسػػمية بهػػذا اللصػػر فػػي 
 النفي عمى النحك اآلتي:

 :(اا  ة ماالقصي رـ ) -
ة( عمى الصكر اآلتية: –في شعر أحمد دحبكر  –كرد المبتدأ ملصكران عمى الخبر   بػ )ما كا 

   ـ ما + المرتو  الكية + إ  + البري جمم  ايمة :
 كردت هذ  الجممة في مكمع كاحد كهك قكؿ أحمد دحبكر:

 .(ٔ)فما عاصمةه إة كلي فيها كالـ -

                                                                 

، ص  (ُ)  .ِِٗ – ِٖٖالسكاكي: مفتاح العمـك
 .ُْٕزهية، ص الهركم: األ (ِ)
 الرحمف.مف سكرة  َٔاآلية  (  ّ)
 .ِّٗالمخزكمي: في النحك العربي: نلد كتكجيد، ص  (ْ)
 .ِّٗالسابؽ، ص  المرجع (ٓ)
 .ٓٗدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٔ)
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مية، فتيكػد في النص السابؽ قيصر المبتدأ: )عاصمةه( عمى خبر : )لي فيهػا كػالـ( الجممػة اةسػ
صػػػكران عميػػػد، لفػػػالمراد جعػػػؿ الخبػػػر م، (ُ)ممػػػمكف الجممػػػة، كهنػػػا يجػػػب تلػػػديـ المبتػػػدأ كتػػػيخير الخبػػػر
 كالملصكر عميد بعد )إة( فيجب تيخير  كي يستليـ اللصر.

 ب ـ ما + المرتو : ضمةي + إ  + البري: مصوي مؤال:
 ك قكلد:كاحد كه مثاؿفي  –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الجممة 

 .(ِ)فما هي إة أٍف تصطؾَّ  -

في النص السابؽ، قيصر المبتدأ: )هي( عمى خبر  المصدر المؤكؿ مف أفَّ المصدرية + الفعػؿ 
(، حيث قصرت )ما + إة( المبتدأ في الخبػر، كهػذا مػا يكجػب تلػديـ المبتػدأ عمػى  الممارع )تصطؾَّ

ان عميػػػد، كالملصػػػكر عميػػػد بعػػػد )إة( الخبػػػر كػػػي يسػػػتليـ اللصػػػر؛ ألفَّ المطمػػػكب جعػػػؿ الخبػػػر ملصػػػكر 
المسػػبكقة )بمػػا( النافيػػة يجػػػب تػػيخير ، كالمصػػدر المػػػؤكؿ السػػابؽ: فػػي محػػػؿ رفػػع خبػػر المبتػػػدأ؛ ألفَّ 

.)  بتحكيمد لمصدر صريح تصبح الجممة عمى النحك التالي: )فما هي إة اصطكاؾه

 ج ـ ما + البري:  ره جمم  )جاي امجياي( + إ  + المرتو  محي ً .
 في مثاؿ كاحد هك قكلد: –في شعر أحمد دحبكر  –د كردت هذ  الجممة كق

ما لؾ إة مدانا... ككجهينا المنحكت -
(ّ). 

في النص السابؽ: قيًصر الخبر كهك شبد الجممة في قكلد: )لؾ( في المبتدأ كهػك قكلػد: )مػدانا( 
ليد ابف عليػؿ إ أشارا ما المعرَّؼ بإمافتد إلى الممير، كهنا يجب تلديـ الخبر كتيخير المبتدأ، كهذ

(، نحػػك: )أيػػف ابلكلػػد: "أٍف يكػػكف الخبػػر لػػد صػػدر الكػػالـ كهػػك المػػراد بلكلػػد: )كػػذا يسػػتكجب التصػػدير 
زيػػد(، فزيػػده مبتػػدأ مػػؤخر، كأيػػف خبػػر ملػػدَّـ، كة يػػؤخر... كالرابػػع: أف يكػػكف المبتػػدأ محصػػكران، نحػػك: 

 .(ْ)مد )ما لنا إة اتباع أحمد("في الدار زيده(، ك)ما في الدار إة زيده(، كمث إنَّما)

جعػػػؿ المبتػػػدأ ملصػػػكران عميػػػد بعػػػد )إة(، كقػػػد أيًكػػػدت الجممػػػة السػػػابلة بمؤكػػػديف أحػػػدهما:  دكالمػػػرا
 لفظي: كهك )اللصر( كثانيها: أسمكبي كهك تلديـ ما حلد التيخير.

بػد الفتػاح إليػد الػدكتكر ع أشػاركتلديـ الخبر كجكبان في النص السابؽ جاء )لالهتماـ(، كهذا مػا 
                                                                 

 .ِّٓ: ُيينظر: ابف عليؿ: شرح ابف عليؿ،  (ُ)
 .َْٖدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ّّالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 ِّْ: ُينظر: ابف عليؿ: شرح ابف عليؿ،  (ْ)



 

- َُٗ - 

ةشػػػػػيف بلكلػػػػػد: "قػػػػػدـ الملصػػػػػكر عميػػػػػد مػػػػػع إة عمػػػػػى الملصػػػػػكر فػػػػػي الشػػػػػرطيف كالوػػػػػرض اةهتمػػػػػاـ 
 كجاء ذلؾ في إطار تكجيهد لمبيت الشعرم اآلتي: ،(ُ)بالمتلدـ"

 كمػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػي إٌة آؿي أحمػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػيعةه  
 

 (ِ)كمػػػػا لػػػػي إة مػػػػذهبي الحػػػػؽ  مػػػػذهبي  
 

 
 القصي رـ )لةس اا  (: -

 عمى الصكر اآلتية: –في شعر أحمد دحبكر  –رها كرد اسمها ملصكران عمى خب

   ـ لةس + ايمها محي   + إّ  + بريها: مصويًا مؤاً :
 في مكمعو كاحدو كهك قكلد: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الصكرة 

 .(ّ)المكتي ليس المكتي إٌة أٍف تسامح -

( ع مى خبرها: )المصػدر المػؤكؿ(، في النص السابؽ، حيث قيًصرى اسـ ليس كهك قكلد: )المكتي
المكػػػٌكف مػػػف )أٍف( المصػػػدرية + الفعػػػؿ الممػػػارع المنصػػػػكب بهػػػا )تسػػػامح(، كذلػػػؾ تككيػػػدان لفسػػػػناد 

 بينهما، كهنا يجب تلديـ اسـ )ليس( كتيخير خبرها، ليستليـ اللصر.

 ب ـ لةس + ايمها محي   + إ  + بريها: جامو:
 في مكطفو كاحد كهك قكلد: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الصكرة 

 .(ْ)ليس الفردكسي إة دارم -

فػػي الػػػنص السػػابؽ، حيػػػث قيًصػػرى اسػػػـ لػػيس، كهػػػك قكلػػد: )الفػػػردكس(، عمػػى خبرهػػػا كهػػك قكلػػػد: 
)دارم(، كذلػؾ تككيػدان لفسػناد بينهمػػا، كلػذلؾ يجػب تلػػديـ اسػـ )لػيس( عمػى خبرهػػا كجكبػان هنػا، حتػػى 

 يستليـ اللصر.

 إّ  + بريها: جمم   حمة   حمها مضايع: ج ـ لةس + ايمها محي ً  +
، كهك قكلد: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الصكرة   في مكمعو كاحدو

 .(ٓ)ليس إة العراءي يبيت فيد -

                                                                 

، ُيينظػػر: ةشػػػيف، الػػػدكتكر عبػػػد الفتػػػاح: معػػػاني التراكيػػػب، دراسػػػة تحميمػػة فػػػي مباحػػػث عمػػػـ المعػػػاني، دار الفكػػػر العربػػػي، اللػػػاهرة، ط (ُ)
 .ِِٔـ، ص َُِْ

 .البيت لمكميت بف زيد األسدم مف قصيدة هاشمية، يمدح فيها آؿ النبي  (ِ)
 .َُدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ّ)
 .ٔٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ْٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- ُُٗ - 

ة( عمػى خبرهػا  في النص السابؽ، حيث قيًصر اسػـ لػيس كهػك قكلػد: )العػراءي( بكاسػطة )لػيس كا 
نػػة مػػف  (، كفاعمػػد المسػػتتر فيػػد عمػػى سػػبيؿ كهػػك مجمػػكع الجممػػة الفعميػػة المككَّ الفعػػؿ الممػػارع )يبيػػتي

الجػػكاز )هػػك(، كالهػػدؼ مػػف اللصػػر تيكيػػد اإلسػػناد بػػيف المبتػػدأ )العػػراءي(، كخبػػر : الجممػػة الفعميػػة فػػي 
.)  قكلد: )يبيتي

 + بريها جمم   حمة  + المفحال ره: و ـ لةس + ايمها: ضمةي متصل + إ ّ 
 في صكرة كاحدة كهي قكلد: –د دحبكر في شعر أحم –كقد كردت هذ  الصكرة 

 .(ُ)الفدا ي لسنا نرل إةٌ  -

في النص السابؽ، حيػث قيًصػر اسػـ لػيس، كهػك: )النػاء( المػمير المتصػؿ، عمػى خبػر  الجممػة 
الفعمية ذات الفعؿ الممارع )نرل(، كفاعمد: المستتر كجكبان فيػد، كالملػدَّر بػػ )نحػف( كمفعكلػد: اةسػـ 

دا ي(، كالهػػدؼ مػػف اللصػػر، تيكيػػد اإلسػػناد بػػيف اسػػـ )لػػيس( كخبػػر : الجممػػة الظػػاهر، كهػػك قكلػػد: )الفػػ
نػػػػة مػػػػف الفعػػػػؿ الممػػػػارع + فاعمػػػػد المسػػػػتتر كجكبػػػػان )نحػػػػف + مفعكلػػػػد كاةسػػػػـ الظػػػػاهر  الفعميػػػػة المككَّ

 الفدا ي(.

 القصي رـ )هل(: -
إليد تحدثنا في التيصيؿ لظاهرة التككيد باللصر عف )هؿ( المستعممة في النفي حسب ما أشار 

ة(  فػػػي شػػػعر أحمػػػد  –الػػػدكتكر/ مهػػػدم المخزكمػػػي، فلػػػد كردت الجممػػػة اةسػػػمية مؤكػػػدة بػػػػ: )هػػػؿ كا 
 في مكمعيف، كهما: –دحبكر 

 .(ِ)كهؿ هي إة األمكمةي  -ُ

 .(ّ)هؿ الصخري إة الجمادي  -ِ

ًصرى المبتدآف، كهما قكلد: )هي  ( عمػى التػكالي، عمػى  –في النصيف السابليف، حيث حي الصػخري
قكلػػد: )األمكمػػةي، الجمػػادي( عمػػى التػػكالي، كقػػد كػػاف اللصػػر بكاسػػطة )هػػؿ + إة(، كذلػػؾ  خبريهمػػا كهػػك

 تيكيدان لفسناد بينهما.
فالممير )هي(، كهك المبتدأ في المثاؿ األكؿ متلٌدـ عمى سبيؿ الكجكب عمى خبر  )األمكمةي(، 

ة(، كاأل ًصػرى فػي الخبػر بكاسػطة )هػؿ كا  لمثػاؿ الثػاني، حيػث تلػٌدـ مػر نفسػد فػي اكذلؾ ألٌف المبتدأ حي
                                                                 

 .ُْٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ْٔدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ِ)
 .ّٕالمصدر السابؽ، ص  (ّ)



 

- ُِٗ - 

( كج ًصرى بكاسطة ك المبتدأ كهك قكلد: )الصخري بان عمى خبر  كهك قكلد: )الجماد(، كذلؾ ألف المبتدأ حي
ة( فػي الخبػر كهػك قكلػد )الجمػادي(؛ لػذلؾ فػي مثػؿ هػذ  الحالػة يسػتكجب تلػديـ المبتػدأ كتػيخير  )هؿ كا 

 الخبر كي تستليـ عممية اللصر.
 ما(:القصي رـ )إالَّ  -

( التي اتصػمت بهػا )مػا( الزا ػدة، فكفتهػا عػف العمػؿ، كهػذا مػا يشػير إليػد إنَّماكتتككف ) ( مف )إفَّ
( المتصػػػمة بػػػػ: )مػػػا( الزا ػػػدة، كقػػػد نزلػػػت مػػػع )مػػػا( منػػػزؿ الكممػػػة إنَّمػػػاالمخزكمػػػي بلكلػػػد: ") ( هػػػي: )إفَّ

( كتكفها   .(ُ)عف العمؿ"الكاحدة، ك)ما( هذ  التي يسميها النحاة بالكافة، أم التي تحجب )إفَّ
( عمػػى التككيػػػد، خرجػػػت عػػف كػػػكف التككيػػػد إنَّمػػػاكيػػرل الػػػدكتكر/ مهػػػدم المخزكمػػي، أفَّ دةلػػػة )

عاديان إلى درجة التككيد اللصرم كالحصػرم، أك التككيػد المشػٌدد بػدةن مػف المخفػؼ، كهػذا قكلػد: "كقػد 
صػػران أك حاصػػران، أك بعبػػارة تويػػرت دةلتهػػا عمػػى التككيػػد مػػف ككنػػد تككيػػدان عاديػػان إلػػى ككنػػد تككيػػدان قا

 عَهَهههٍْكُىْ حَهههسَّوَ إًََّهههاأخػػػرل أكمػػػح مػػػف: ككنػػػد تككيػػػدان مخففػػػان إلػػػى ككنػػػد تككيػػػدان مشػػػددان، كلكلػػػد تعػػػالى: 

انًٍَْْتَتَ
(" إنَّما، كقكلهـ )(ِ)  . (ّ)زيده شاعره

 .(ْ)إذف فهي أداة قصر تؤكد خبران "يجهمد المخاطب، كة يككف ذكرؾ لد ألف تفيد  إيا "
ة( ، فيما ذهب عبد اللاهر الجرجاني إلى اللكؿ باختالؼ التركيبيف، (ٓ)كقيؿ: إنها بمعنى )ما كا 

ة( كبالعكسإنَّماك)  .(ٔ)( تخمك مف النفي، كة تصمح في بعض المكامع التي تصمح فيها )ما كا 
بػػ ( يػيتي بعػدها، كهػذا قكلػد: "كمكمػع الملصػكر إنَّمػاكيرل: المخزكمػي أف مكقػع الملصػكر بػػ )

ة( قبؿ إة"إنَّما( بعد )إنَّما)  .(ٕ)(، كفي اللصر بػ )ما كا 

 كهػك فػي –فػي شػعر أحمػد دحبػكر  –كقد أيكدت الجممة اةسمية بهذا اللصر في مكمػع كاحػد 
  

 + لةس + البري مقومًا + ا يم مؤبيًا: إالَّماصاية: 
 كهك قكلد:

                                                                 

 .ِّٖالمخزكمي: في النحك العربي، نلد كتكجيد، ص  (ُ)
 مف سكرة البلرة. ُّٕاآلية  (  ِ)
 .ِّٗالمخزكمي: في النحك العربي، نلد كتكجيد، ص  (ّ)
 .ُّٓدة ؿ اإلعجاز، ص الجرجاني:  (ْ)
، ص  (ٓ)  .َُْالسكاكي: مفتاح العمـك
 .ِْٓ – ِّٓالجرجاني: دة ؿ اإلعجاز، ص  (ٔ)
 .ِّٗالمخزكمي: في النحك العربي، نلد كتكجيد، ص  (ٕ)



 

- ُّٗ - 

 .(ُ)ليس في البيت ماءه  إنَّما -

، إنَّماكلد: )في البيت( في اسمها كهك قكلد: )ماءه( كذلؾ بكاسطة حيث قيًصرى خبر ليس، كهك ق
كهنا كجب تلديـ الخبر، كهك شبد الجممة في قكلد: )في البيت( عمى اسـ ليس كهك قكلػد )مػاءه( كػي 

 كاجب كالورض اةهتماـ بالمتلدـ بالةيان. –هنا  -يستليـ اللصر، كالتلديـ 

 القصي رـ )ياى(: -
 سػػكل( فػػي مكمػػع كاحػػد فػػيَفػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر _ مؤكػػدة باللصػػر بػػػ  –كردت الجممػػة اةسػػمية 

 

 صاية: ما + المرتو  + ياى: البري + المضاف إلةه:
 كذلؾ قكلد:

 .(ِ)ما الدنيا سكل أسماء -

في النص السابؽ، حيث قيًصرى المبتدأ كهك قكلد: )الدنيا(، في الخبر: كهك قكلد: )سػكل( كذلػؾ 
(، كهنػا يسػتكجب تلػديـ )سػكل(، ك)ةيػر( بمعنػى )إةَّ  نػاء البحػث إلػىأشرت فػي اثبكاسطة )ما(، كقد 

 )المبتدأ( عمى )الخبر( كي يستليـ اللصر.

كمف خالؿ استلراء شعر أحمد دحبكر لـ يعثر الباحث عمى اللصػر الكاقػع بػيف صػاحب الحػاؿ 
 كحالد، كة اللصر الكاقع عمى البدؿ.

 

                                                                 

 .ْٓٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُِْدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ِ)



 

- ُْٗ - 

 باميًا: التاكةو رـ )ضمةي الفصل(
إليػػػد  أشػػػارصػػػؿ مصػػػطمح نحػػػكم بصػػػرم، كييطمػػػؽ عميػػػد الككفيػػػكف عمػػػادان، كهػػػذا مػػػا مػػػمير الف

السيكطي بلكلد: "الفصؿ، كيسمى عمادان، كدعامة، كصفة: مػمير رفػع منفصػؿ يلػع مطابلػان لمعرفػة 
قبػػؿ مبتػػدأ أك منسػػكخ بعػػد معرفػػة، أك كػػػ هػػي فػػي منػػع الػػالـ، جامػػدان أك مشػػتلان ة إف تلػػٌدـ متعملػػة فػػي 

 .(ُ)األصح"

يػػرل صػػاحب شػػرح المفصػػؿ، أفَّ هنػػاؾ شػػركطان ثالثػػة لممػػمير الػػذم يلػػع فصػػالن كهػػذا قكلػػد: ك 
"اعمػػػـ أٌف المػػػمير الػػػذم يلػػػع فصػػػالن لػػػد ثػػػالث شػػػرا ط: أحػػػدهما: أف يكػػػكف مػػػف المػػػما ر المنفصػػػمة 
المرفكعة المكمع، كيككف هػك األكؿ فػي المعنػى، كالثػاني: أف يكػكف بػيف المبتػدأ كخبػر  مػف األفعػاؿ 

(، ك)كػػػاف( كأخكاتهػػػا، كظننػػػتي كأخكاتهػػػا، كالثالػػػث: أف يكػػػكف بػػػيف معػػػرفتيف أك كالحػػػركؼ ، نحػػػك: )إفَّ
 .(ِ)معرفة كما قاربها مف النكرات"

إليػد صػاحب  أشػاركالورض مف كجكد مػمير الفصػؿ، بػيف المبتػدأ كخبػر  هػك التككيػد كهػذا مػا 
إرادة اإليػذاف بتمػاـ اةسػـ شرح المفصؿ بلكلد: "كالورض مف دخكؿ الفصؿ في الكالـ ما ذكرنا  مف 

نَّمػػاككمالػػد... ك  كمػػع، ألٌف فيػػد مػػربان مػػف ماشػػترط أف يكػػكف مػػف المػػما ر المنفصػػمة المرفكعػػة ال ا 
 .(ّ)التيكيد، كالتيكيد يككف بممير المرفكع المنفصؿ"

، كمػنهـ مػف ة يجعمػد فصػالن، بػؿ مبتػدأ كمػا بعػد  (ْ)كأةمب الظف أٌنػد ة محػؿ لػد مػف اإلعػراب
 .(ٓ)خبر لد

 عمى النحك اآلتي: –في شعر أحمد دحبكر  -كقد جاء ممير الفصؿ مؤكدان مممكف الجممة 

   ـ تاكةو الجمم  ا يمة  الريةط :
 عشر مكمعان، كحسب الصكر اآلتية: يكردت مؤكدة بد، كطرفاها معرفتاف في اثن

                                                                 

 .ِّٓ: ُالسيكطي: همع الهكامع،  (ُ)
 .ِّٗ: ِابف يعيش: شرح المفصؿ، يينظر:  (ِ)
 .ِّٗ: ِالمصدر السابؽ،  (ّ)
 .ّْٗ: ُينظر: سيبكيد: الكتاب،  (ْ)
 .َْٗ: ُمعاني اللرآف،  الفراء:ينظر:  (ٓ)



 

- ُٗٓ - 

 الصاية األالى: المرتو  + ضمةي الفصل + البري:
فػي عشػر مكامػع  –بمػمير الفصػؿ _ فػي شػعر أحمػد دحبػكر كقد كردت هذ  الصػكرة مؤكػدة 

 منها:

الوربة قاتمةه، كمخيمينا هك نصؼ الوربة -ُ
(ُ). 

هذا هك الٌشعري  -ِ
(ِ). 

 .(ّ)كجمؿي المحامؿ، هك الذم خرج مف شلكؽ الصخر -ّ

 .(ْ)خمها الكفي هك المستحيؿ في الزمف الوكؿ -ْ

 .(ٓ)إيماف هي في كفة -ٓ

صؿ، )هك( في المثاؿ األكؿ، مممكف الجممة اةسمية فيما مٌر مف أمثمة، حيث أكد ممير الف
المؤلفػػػة مػػػف المبتػػػدأ فػػػي قكلػػػد: )مخيمنػػػا(، كخبػػػر  )نصػػػؼ(، كفػػػي المثػػػاؿ الثػػػاني: حيػػػث أكػػػد مػػػمير 

.) نة مف المبتدأ في قكلد )هذا( كخبر  )الٌشعري  الفصؿ )هك(، مممكف الجممة اإلسمية المككَّ

كف الجممػة اةسػمية المككنػة مػف المبتػدأ فػي أكد مػمير الفصػؿ )هػك( ممػم كفي المثاؿ الثالث
قكلػػد )جمػػؿي المحامػػؿ(، كخبػػػر  اةسػػـ المكصػػكؿ )الػػػذم( المبنػػي عمػػى السػػككف فػػػي محػػؿ رفػػع خبػػػر 
المبتػػػػدأ، كفػػػػي المثػػػػاؿ الرابػػػػع حيػػػػث أكػػػػد مػػػػمير الفصػػػػؿ )هػػػػك(، المبتػػػػدأ كهػػػػك قكلػػػػد: )خميهػػػػا( كخبػػػػر  

مير الفصػػؿ )هػػك( ممػػمكف الجممػػة )المسػػتحيؿ(، كاألمػػر نفسػػد فػػي المثػػاؿ الخػػامس: حيػػث أكػػد مػػ
 المؤلفة مف المبتدأ )إيماف( كخبر : شبد الجممة المكٌكنة مف الجار كالمجركر في قكلد: )في كفة(.

يف، أم المبتػدأ كالخبػر، فلػد تكمف المالحظ كقكع ممير الفصؿ فػي األمثمػة السػابلة، بػيف معػرف
 جمعان، كتذكيران كتينيثان.جاء ممير الفصؿ مطابلان لما قبمد إفرادان أك تثنيةن أك 

 الصاية الثاالة : بري المرتو  مقّوم اجارًا + ضمةي الفصل + المرتو  محي  :
 في مكمعيف: هما: –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت هذ  الصكرة مؤكدة بممير الفصؿ 

 .(ُ)أيف هي اللصيدةي اآلف -ُ

                                                                 

 .ْْٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ٖٗٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِّْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٓدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ْ)
 .ّْالسابؽ، ص المصدر  (ٓ)



 

- ُٗٔ - 

 .(ِ)كأطمب يحيى فييتي المذيع فييف هك اللطبي اآلف -ِ

ممير الفصؿ )هك( ممػمكف الجممتػيف، ففػي الجممػة األكلػى: ف السابليف، حيث أكد في المثالي
تلػػدـ الخبػػر )أيػػف( كجكبػػان؛ ألنػػد مػػف األسػػماء التػػي لهػػا حػػؽ الصػػدارة فػػي الكػػالـ، كتػػيخر المبتػػدأ كهػػك 
قكلػػد: )اللصػػػيدةي(، كقػػد فصػػػؿ بينهمػػا مػػػمير الفصػػؿ )هػػػي( تككيػػدان لممػػػمكف الجممػػة، كفػػػي المثػػػاؿ 

تلدـ اسػـ اةسػتفهاـ )أيػف( الػذم هػك فػي محػؿ رفػع خبػر ملػٌدـ كجكبػان، كالمبتػدأ المػؤخر الثاني: حيث 
( حيث فيًصؿى بينهما بممير الفصؿ )هك( تككيد لمجممة اةسمية.  كجكبان )اللطبي

:)  ب ـ تاكةو الجمم  ا يمة  المالياب  رـ )إنَّ
فػي خمسػة مكامػع  –فػي شػعر أحمػد دحبػكر  –كقد كردت هذ  الجممة مؤكػدة بمػمير الفصػؿ 

 منها، كجاءت كفؽ الصكرة اآلتية:

 صاية: إنَّ + ايمها: ضمةي متصل + ضمةي الفصل + البري:
 في ثالثة مكامع هي: -في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة 

 .(ّ)أنَّؾ أنت عندم ها هنا -ُ

 .(ْ)إنهـ هـ كالظؿ في األرض ظمي -ِ

 .(ٓ)إٌني أنا الممكـ –لك كشفتي اليكـ كجد قاتمي  -ّ

سػمية المنسػكخة بػػ )إٌف( فػي أكد ممير الفصػؿ، ممػمكف الجممػة اةفي األمثمة السابلة، حيث 
المثاؿ األكؿ، حيث جاء ممير الفصؿ بيف اسـ )إٌف( كهػك المػمير المتصػؿ بهػا مباشػرة )الكػاؼ(، 

م(، كفي المثاؿ الثاني: فصؿ ممير الفصػؿ )هػـ( بػيف اسػـ )إٌف( ندكخبرها شبد الجممة الظرفية )ع
نػػػة مػػػف المبتػػػدأ:  كهػػػك: )الهػػػاء( المتصػػػؿ بهػػػا مباشػػػرة، كخبرهػػػا: كهػػػك مجمػػػكع الجممػػػة اةسػػػمية المككَّ
( كالمػػمير  (، كخبػػر  )ظمػػي(، كفػػي المثػػاؿ الثالػػث: فصػػؿ مػػمير الفصػػؿ )أنػػا( بػػيف اسػػـ )إفَّ )الظٌػػؿي

 المتصؿ بها، كهك اةسـ، كخبرها: )الممكـ(.

تبارات التي نص عميها النحاة في التيصيؿ كالمالحظ أف الفصؿ بممير الفصؿ جاء كفؽ اةع
 السابؽ لمتككيد بممير الفصؿ.

                                                                 

 .ٖٓٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ّّٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .َِدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ّ)
 .َٗالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ّٖٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٓ)



 

- ُٕٗ - 

 ج ـ تاكةو الجمم  ا يمة  المالياب  رـ )لةس(:
 كجاءت هذ  الجممة مؤكدة بممير الفصؿ في شعر أحمد دحبكر فػي مكمػع كاحػد، كهػك حسػب هػذ 

 

 الصاية: لةس + ايمها: ايم إ اية + ضمةي الفصل + البري:
 كذلؾ قكلد:

 .(ُ)يس هذا هك شينيل -

في المثاؿ السباؽ، حيث أكػٌد مػمير الفصػؿ )هػك( ممػمكف الجممػة المنسػكخة بػػ )لػيس( حيػث 
كقع بػيف اسػـ لػيس )هػذا( اسػـ اإلشػارة، كخبرهػا كهػك قكلػد )شػيني( ليؤكػد طرفػي الجممػة المنسػكخة بػػ 

( في ال)ليس(، ككما هك كامح فإف: ممير الفصؿ   تذكير كاإلفراد.قد كافؽ سابلد، كهك اسـ )إفَّ

كيالحظ أٌف مجيء ممير الفصؿ في الصػكر السػابلة متكسػطان بػيف معػرفتيف يؤكػد أصػالة هػذا 
التكسط، كقد ذكر ذلؾ ابف يعيش في شػرح المفصػؿ بلكلػد: "أف يكػكف بػيف المبتػدأ كخبػر ، أك مػا هػك 

( كأخكاتهػػػا، ك)كػػػاف( كأ  خكاتهػػػا، كظػػػفَّ داخػػػؿ عمػػػى المبتػػػدأ كخبػػػر  مػػػف األفعػػػاؿ كالحػػػركؼ، نحػػػك: )إفَّ
 .(ِ)كأخكاتها"

                                                                 

 .ٕٖدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ُ)
 .ِّٗ: ِيينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ِ)



 

- ُٖٗ - 

 ياويًا: التاكةو رـ التاكةو المحالاي
مػػر يعػدُّ النحػػاة التككيػػد المعنػػكم، مػف أقػػكل مؤكػػدات الجممػػة اةسػمية، كخاصػػة عنػػدما يتعمػػؽ األ

بالتككيػػد بػػػ كػػؿ، كالػػنفس، كهمػػا المؤكػػداف المػػذاف كردا فػػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر، كهػػذا مػػا يشػػير إليػػػد 
ك( بلكلػد: "المػرب الثػاني فػي التككيػد كهػك مػا يجػيء لفحاطػة كالعمػكـ: صاحب )األصكؿ في النحػ

 .(ُ)تلكؿ: )جاءني اللـك أجمعكف، كجاءني اللـك كمهـ، كجاءكني أجمعكف ككمهـ"

التكمػػيح بلكلػػد: "تلػػكؿ: )جػػاء الخميفػػة(  بممػػمكفإليػػد صػػاحب شػػرح التصػػريح  أشػػاركهػػذا مػػا 
خبػر (، أك ًفعمػد... فػإذا أكػدت بػالنفس فلػط أك العػيف فيحتمؿ أٌند عمػى تلػدير ممػاؼ، ك)أفَّ الجػا ي 

فلط، أك بهما معان بشرط تلديـ النفس، فلمت: )جاء الخميفة نفسد أك عيند، أك نفسد عيند( ارتفع ذلؾ 
 .(ِ)اةحتماؿ"

كةبٌد مف كجكد ممير المؤكد في ألفاظ التككيد المعنكم، كخاصةن ألفاظ اإلحاطة كالشمكؿ مثؿ 
لى هذا كؿ، كالنفس كال التكمػيح بلكلػد: "كيجػب فػي  بممػمكفصػاحب شػرح التصػريح  أشػارعيف، كا 

الػػػنفس أك العػػػيف اتصػػػالهما لفظػػػان بمػػػمير مطػػػابؽ لممؤكػػػد بفػػػتح الكػػػاؼ ليػػػرتبط بػػػد كيجػػػب أف يكػػػكف 
 .(ّ)لفظهما طبلد في اإلفراد كالجمع"

   ـ التاكةو رـ )كل(:
في ثالثة مكامع فلط مع  –دحبكر في شعر أحمد  –كقد كرد مؤكدان مممكف الجممة اةسمية 

 الجممة اةسمية البسيطة كهي:

كالناري أحمرتيها كٌمها دكف إذف إلى الما دة -ُ
(ْ). 

 .(ٓ)ها أنا ذا أسحب منؾ الكممات كمُّها -ِ

 .(ٔ)الجرا دي كالزكا دي كمُّها اجتمعت عميؾ مع الزماف -ّ

ا مػػػف المبتػػػدأ فيمػػا مػػػر أكػػدت )كػػػؿ( فػػػي ثالثػػة مكامػػػع ممػػمكف ثػػػالث جمػػػؿ، تيلفػػت كػػػؿ منهػػ
النار، أنا، الجرا د( كخبر : )أحمرتها، أسحب، اجتمعت( عمى التكالي، كة يؤكد بػ )كؿ( إة "ما لػد )

                                                                 

 .ُِصكؿ في النحك، ص يينظر: ابف السراج: األ (ُ)
 .ُِّ: ِالتكميح،  بمممكفيينظر: األزهرم: شرح التصريح  (ِ)
 .ُّّالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُْٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ّٓٓالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ٖٔٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)



 

- ُٗٗ - 

 كما في النصكص الثالثة السابلة. (ُ)أجزاء يصح كقكع بعمها مكقعد"

 ب ـ التاكةو رالالفس:
ة اةسػػػمية فػػػي مثػػػاؿ كاحػػػد، مػػػع الجممػػػ –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كقػػػد كرد التككيػػػد بػػػالنفس 

( كهك:  المنسكخة بػ )أفَّ

 .(ِ)عمى أٌني أعكد إلى اللصيدة نفسها -

( بمفػظ التككيػد المعنػكم )الػنفس(، كقػد  ، أيكدت الجممة المنسػكخة بػػ )أفَّ في النص السابؽ، حيثي
 اشتمؿ عمى ممير يطابؽ المؤكد كهك )اللصيدة( في اإلفراد كالجمع.

بعػػػد اسػػػتلراء شػػػعر أحمػػػد  –كذلػػػؾ  –مػػػف التككيػػػد كلػػػـ يعثػػػر الباحػػػث إة عمػػػى هػػػذيف النػػػكعيف 
 دحبكر.

 

                                                                 

 .َْْ: ِينظر: األشمكني: شرحد عمى ألفية ابف مالؾ،  (ُ)
 .َْٔعماؿ الكاممة، ص دحبكر: األ (ِ)



 

- ََِ - 

 يارحًا: التاكةو رـ األواات الزائوة لمجمم  ا يمة 
يعػػدُّ النحػػاة األدكات الزا ػػدة، مػػف مؤكػػدات الجممػػة اةسػػمية، كقػػد سػػبؽ اإلشػػارة إلػػى هػػذ  األدكات 

مػف(، كسػيتـ الحػػديث فػي الفصػؿ الثالػث، كمػف هػذ  المؤكػدات: )كػاف، كالبػػاء الزا ػدة فػي خبػر لػيس، 
 عف كؿ أداة منها عمى حدةو.

مسة مكامع، في خ –شعر أحمد دحبكر  –كقد كرد تككيد الجممة اةسمية باألدكات الزا دة في 
كاحدة منها بػ )كاف( الزا دة، كثالثة بػ )الباء( الزا دة في خبر ليس، كخبر تكف المنفية بػ )لػـ(، ككاحػد 

 عمى النحك اآلتي: األمثمةناقصة، كسيتـ عرض هذ  بػ )مف( الزا دة قبؿ اسـ ليس ال

    ـ التاكةو رـ )كان( الزائوة:
 في مكمع كاحد كهك  –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت كاف الزا دة مؤكدة لمجممة اةسمية 

 .(ُ)في دفتد كالنار يوصُّ الثم  كاف  -

الػػثم (، كخبػػر : جممػػة أيكػػد ممػػمكف الجممػػة اةسػػمية المؤلفػػة مػػف المبتػػدأ ) السػػابؽفػػي الػػنص ك 
إليػد ابػف هشػاـ  أشػار(، كذلؾ نتيجة زيادة )كػاف( بينهمػا، كقػد أفػادت المامػي فلػط، كهػذا مػا يوصُّ )

بلكلػػد: "كتػػرد كػػاف فػػي العربيػػة عمػػى ثالثػػة أقسػػاـ: "كزا ػػدة: فػػال تحتػػاج إلػػى مرفػػكع كة إلػػى منصػػكب، 
أف تكػػكف بػػيف شػػي يف متالزمػػيف، كشػػرط زيادتهػػا أمػػراف، أحػػدهما: أف تكػػكف بمفػػظ المامػػي، كالثػػاني: 

نعنػػػي بزيادتهػػػػا أنهػػػا لػػػػـ تػػػدؿ عمػػػى معنػػػػى  ألبتػػػة بػػػػؿ أٌنػػػد لػػػػـ يػػػؤت بهػػػػا  ... كةان كمجػػػػركر  ان ليسػػػا جػػػار 
 .(ِ)لفسناد"

 ب ـ تاكةو بري الفحل الالاقص رالراء الزائوة:
لمػرادم إليػد ا أشػاريكثر اقتراف خبر )ليس( الناقصة، كالجامدة، بالبػاء الزا ػدة لمتككيػد، كهػذا مػا 

بلكلػػد: "الرابػػع: الخبػػر كزيادتهػػا فػػي الخبػػر مػػرباف: مليسػػةه كةيػػر مليسػػة، فالمليسػػةي فػػي خبػػر )لػػيس( 
ٍبػدى ي  ًبكىػاؼو  المَّػدي  أىلىٍيسى  :ك)ما( أختها نحك قكلد  عى

ػا :، كقكلػد (ّ) مى بُّػؾى  كى ًلٍمعىًبيػدً  ًبظىػاٌلـو  رى
(ْ) ...

 كفي خبر فعؿ ناس  منفي، كلكؿ الشاعر:

ٍف مػػػ   دَّت األيػػػدم إلػػػى الػػػزاد لػػػـ أكػػػفكا 
 

 (ٓ)أعجػػػػػؿبػػػػػيعجمهـ إذا أجشػػػػػع اللػػػػػـك  
 

 
                                                                 

 .ْٕالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُّٖ: شرح قطر الندل كبؿ الصدل، ص هشاـيينظر: ابف  (ِ)
 مف سكرة الزمر. ّٔاآلية  (  ّ)
 مف سكرة فصمت. ْٔاآلية  (  ْ)
 .البيت لمشنفرل األزدم، كأكثر الركاة عمى أفَّ اسمد هك للبد (ٓ)



 

- َُِ - 

 .(ُ)كظاهر كالـ بعمهـ أٌف هذا يجكز اللياس عميد"

فػػػي شػػػعر أحمػػػد  –كقػػػد كردت الجممػػػة اةسػػػمية مؤكػػػدة بالبػػػاء الزا ػػػدة فػػػي خبػػػر الفعػػػؿ النػػػاقص 
 في ثالثة مكامع هي: –دحبكر 

 .(ِ)أنني حدثتكـ عف فتح معذرةن يا سيدم فمستي بالثرثار إذا زعمتي  -ُ

 .(ّ)فميسكا إذف بيهمي -ِ

 .(ْ)كلـ تكف بالمستحيؿ -ّ

مػػػؿ دت )البػػػاء( الزا ػػػدة فػػػي خبػػػر لػػػيسفػػػي النصػػػكص الثالثػػػة السػػػابلة: حيػػػث أكَّػػػ ، ممػػػمكف الجي
اةسػػػمية التػػػي دخمػػػت عميهػػػا النػػػكاقص، ففػػػي المثػػػاؿ األكؿ أكػػػدت )البػػػاء( ممػػػمكف الجممػػػة اةسػػػمية 

ـ )فمسػػتي لػػيس(، كاسػػمد )تػػاء( المػػتكمـ، كخبػػر : )الثرثػػار(، كتلػػدير الكػػالالمؤلفػػة مػػف الفعػػؿ النػػاقص )
الثرثػػار(، أمػػا فػػي المثػػاؿ الثػػاني: فلػػد أكػػػدت )البػػاء( الزا ػػدة، ممػػمكف الجممػػة اةسػػمية المؤلفػػة مػػػف 
)لػػيس(، كاسػػمها )كاك الجماعػػة(، كخبرهػػا )أهمػػي( كاألصػػؿ )فميسػػكا إذف أهمػػي(، كفػػي المثػػاؿ الرابػػع: 

الزا دة، مممكف الجممة اةسمية الداخمة عميها كالمكٌكنة مػف الفعػؿ النػاقص )كػاف( اء حيث أكدت الب
المسبكقة بالنفي الجاـز )لـ( كاسػمها الملػٌدر كجكبػان )أنػت(، كخبرهػا الملتػرف بالبػاء الزا ػدة لمتككيػد فػي 

 بلة.قكلد )بالمستحيؿ(، كقد اتمح مطابلة هذا الزيادة لمتككيد مع التكجيهات النحكية السا

 ج ـ تاكةو ايم الفحل الالاقص )لةس( رـ )ِمْن( الزائوة:
ك)ًمٍف( هذ  دخكلها عمى الجممة اةسمية كخركجها، كتستخدـ لتككيد اةستوراؽ، كهذا ما يشير 
إليػػد المػػرادم بلكلػػد: "كأمػػا الزا ػػدة فمهػػا حالتػػاف: األكلػػى: أٍف يكػػكف دخكلهػػا كخركجهػػا، كتسػػمى الزا ػػدة 

هػػي الداخمػػة عمػػى األسػػماء المكمػػكعة لمعمػػكـ، كهػػي كػػؿ نكػػرة مختصػػةه بػػالنفي، لتككيػػد اةسػػتوراؽ، ك 
 .(ٓ)هنا لمجرد التككيد" مزيدةنحك )ما قاـ ًمٍف أحده(، فهي 

فػي شػعر أحمػد دحبػكر _  –ةسػمية المنسػكخة بػػ )لػيس( كقد كردت )ًمٍف( زا دة لتككيد الجممػة ا
 في مكمعو كاحد هك:

                                                                 

 .ْٓ – ّٓكؼ المعاني، ص يينظر: المرادم: الجنى الداني في حر  (ُ)
 .ُِٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ُُْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُِّدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ْ)
 .ُّٔيينظر: المرادم: الجنى الداني في حركؼ المعاني، ص  (ٓ)



 

- َِِ - 

 .(ُ)لكند لـ يعطني الٌسر هنافميس مف حاكمةو إة ككانت عندم  -

فػػػي الػػػنص السػػػابؽ زيػػػدت )ًمػػػٍف( الجػػػارة قبػػػؿ اسػػػـ )لػػػيس( كهػػػك قكلػػػد: )حاكمػػػةو( كذلػػػؾ لتككيػػػد 
ممػػمكف الجممػػػة اةسػػػمية المنسػػػكخة بػػػػ )لػػػيس( الجامػػدة الناقصػػػة، كأصػػػؿ الكػػػالـ )فمػػػيس حاكمػػػةه إة 

مرفػكع محػالن، كزيػادة )ًمػٍف(  ككانت عندم....(، لتعرب )حاكمةو(: اسـ ليس مجركر لفظان بمف الزا دة
 هنا لمتككيد.

 

                                                                 

 .َْٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)



 

- َِّ - 

ذج : املثحج انخاني
َّ
 اجلمهح اخلربيح انرعهيح املؤك

  اً : التاكةو رـ )قو(
، كهػي  يعدي الحرؼ )قد( مف مؤكدات الجممة الفعمية، كقد ة يفصؿ بينها كبيف الفعؿ أم فاصػؿو

)قىػػٍد(، ة كلػػد: "فمػػف تمػػؾ الحػػركؼ ، كهػػذا مػػا يتحػػدث عنػػد صػػاحب الكتػػاب بل(أىفىعىػػؿ؟)جػػكاب للكلػػد: 
؟( ، كهك جكاب للكلد: )أىفى  يفصؿ بينها كبيف الفعؿ بوير  ، جكابػان لػػ )هػؿ فىعىػؿى ؟(، كما كانت ما فىعىػؿى عىؿى

 ) هػي للػكـو ينتظػركف شػي ان فمػف ثػـ أشػبهت )قػد(  إنَّمػاإذا أخبرت أٌند لـ يلع، ك)لمَّا يفعؿ(، ك)قػد فىعىػؿى
 .(ُ)ينها كبيف الفعؿ")لٌما( في أنها ة يفصؿ ب

كػػكف يكتسػتخدـ )قػػد( فػػي الموػػة لتلريػػب الػػزمف مػػف المامػي البعيػػد إلػػى المامػػي اللريػػب، حيػػث 
إليػػد صػػاحب شػػرح المفصػػؿ بلكلػػد: ")قىػػٍد( حػػرؼ  أشػػارزمػػف الفعػػؿ بػػػ )قػػد( قريبػػان مػػف الحػػاؿ، كهػػذا مػػا 

الػزمف، إٌة أفَّ ذلػؾ الزمػاف  معنا  التلريب، كذلؾ أٌنؾ تلكؿ: )قاـ زيده(، فتخبر بليامد فيما ممى مػف
قد يككف بعيدان، كقد يككف قريبان مف الزماف الذم أتت فيد، فإذا قربتد بػ )قد( فلد قربتػد ممػا أنػت فيػد، 
كلػػذلؾ قػػاؿ المػػؤذف: )قػػد قامػػت الصػػالة(، أم قػػد حػػاف كقتهػػا فػػي هػػذا الزمػػاف، كلػػذلؾ ييحسػػف كقػػكع 

 .(ِ)المامي بمكمع الحاؿ إذا كاف معد )قد("

السيكطي: أٌف )قىٍد( يختص في دخكلد عمى الفعػؿ المتصػرؼ، كالخبػرم كالمثبػت كالمجػرد  كيرل
مػػػف الجػػػكاـز كالنكاصػػػب، كهػػػذا قكلػػػد: ")قىػػػٍد(: حػػػرؼ يخػػػتص بالفعػػػؿ المتصػػػرؼ، كالخبػػػرم كالمثبػػػت، 
كالمجرد، مف جاـز كناصب، كحرؼ تنفيس، فال يدخؿ عمى الجامد كػ )عسى( كليس، كة اإلنشا ي، 

 .(ّ)ك)ب س(، كة المنفي كة الملترف بما ذكر"كػ )نعـ(، 

ليد السيكطي بلكلد: "كتككف إ أشاركتفيد )قد( مع الفعؿ الممارع، تكقع حدكث الفعؿ، كهذا ما 
لمتَّكقيػػػع مػػػف الممػػػارع كلكلػػػؾ: قػػػد يلػػػدـ الوا ػػػب اليػػػكـ، إذا كنػػػت تتكقػػػع قدكمػػػد، كمػػػع المامػػػي، قػػػاؿ 

الجماعػة  فَّ ر، كمنػد قػكؿ المػؤذف: )قػد قامػت الصػالة(، ألالخبػالخميؿ: ييلػاؿ قػد فعػؿ اللػكـ ينتظػركف 
شَوْجِهَهها فِههً تُجَاُِنُههكَ انَّتِههً قَههىْلَ انهَّهه ُ سَههًِ َ قَههدْمنتظػركف لػػذلؾ، كفػػي التنزيػؿ: 

؛ ألنهػا كانػػت تتكقػػع (ْ)
 .(ٓ)لدعا ها" إجابة اهلل 

                                                                 

 .ُُٓ: ّسيبكيد: الكتاب،  (ُ)
 .ِٗ: ٓالمفصؿ،  يينظر: ابف يعيش: شرح (ِ)
 .ّٕٕ: ّيينظر: السيكطي: همع الهكامع،  (ّ)
 مف سكرة المجادلة. ُاآلية  (  ْ)
 ّٕٕ: ْييٍنظر: السيكطي: همع الهكامع،  (ٓ)



 

- َِْ - 

مػػف )قىػػٍد(  مػػارع مجػػرده كيمػػيؼ صػػاحب همػػع الهكامػػع، أفَّ )قىػػٍد( ة تفيػػد التكقػػع؛ ألفَّ الفعػػؿ الم
إليد بلكلد: "كأنكر  ابف هشاـ" في "الموني" مطملان، فلاؿ: كالذم يظهػر لػي  أشارما  ايفيد التكقع، كهذ

ة تفيػػد التكقػػع أصػػالن، أمػػا فػػي الممػػارع فػػألٌف قكلػػؾ: يلػػدـ الوا ػػب تفيػػد التكقػػع  هػػاقػػكؿ ثالػػث، كهػػك أن
 .(ُ)د متكقع لد"بدكف )قد( إذا الظاهر مف حاؿ المخبر عف مستلبؿ أنٌ 

رح المفصؿ مع السيكطي، فػي تكجيهاتػد السػابلة بلكلػد: "كفيهػا معنػى التكقٌػع يعنػي ة اكيتفؽ ش
( إة لـ ينتظر الفعؿ أك يسيؿ عند، كلذلؾ قاؿ سػيبكيد: كأمػا قػد فجػك  ؟... ايلاؿ: )قد فىعىؿى ب هػؿ فىعىػؿى

نسػػاف إذا سػػيؿ عػػف فعػػؿ، أك عمػػـ أنَّػػد كقػػكؿ الخميػػؿ: "هػػذا الكػػالـ للػػكـو ينتظػػركف الخبػػر"، يريػػد أٌف اإل
ذا كاف المخبر مبتد ان قاؿ: فعؿ كذا ككذا فاعرفد" (، كا   .(ِ)متكقع أٍف يخبر بد، قيؿ: )قد فىعىؿى

التحليػػؽ، كيشػػترؾ معهػػا الفعػػؿ  تفيػػد كيػػرل صػػاحب همػػع الهكامػػع: أفَّ )قػػد( مػػع الفعػػؿ المامػػي
عميػػؿ، كهػػػذا قكلػػد: "كالتعميػػػؿ مػػع الفعػػػؿ الممػػارع فػػػي بعػػض المػػػكاطف، كتفيػػد )قػػػد( مػػع الممػػػارع الت

 قىػػدٍ الممػارع( نحػػك: قػػد يصػدؽ الكػػذكب، كقػػد يجػػكد البخيػؿ، كالتحليػػؽ معهمػػا، مثالػد فػػي المامػػي: 
زىكَّاهىا مىفٍ  أىٍفمىحى 

عَهٍَْ ِ أََْتُىْ يَا ٌَعْهَىُ قَدْ، كمع الممارع: (ّ)
(ْ)"(ٓ). 

)قد( فهي مع الفعؿ المامي ككذلؾ الممارع  كيتفؽ الباحث مع التكجيهات النحكية كالدةلية لػ
تخداماتد، كمػا أٌنػد ة يفصػؿ بينػد تفيد التحليؽ، كقد تفيد الشؾ، كالتلميػؿ مػع الممػارع فػي بعػض اسػ

، كهك مف مؤكدات الفعؿ.  كبيف الفعؿ أم فاصؿو

كثمػػػانيف  خمسػػػةفػػػي ) –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كقػػػد كردت الجممػػػة الفعميػػػة مؤكػػػدة بػػػػ )قػػػد( 
 كهي حسب نكع فعؿ الجممة عمى النحك اآلتي: مكمعان(

 الضيب األال: الجمم  ذات الفحل التام المرالع لممحمام:
 الجمم  ذات الفحل الالزم:  ـ 

( مكمػػعان، منهػػا كأربعػػيف ت هػػذ  الجممػػة مؤكػػدة بػػػ )قىػػٍد( كفعمهػػا بصػػيوة المامػػي فػػي )ثالثػػةدكر 
 قكؿ الشاعر أحمد دحبكر:

                                                                 

 .ّٖٕ: ْيينظر: المصدر السابؽ،  (ُ)
 .ِٗ: ٓيينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ِ)
 مف سكرة الشمس. ٗاآلية  (  ّ)
 كر.مف سكرة الن ْٔاآلية  (  ْ)
 .ِٗ: ٓيينظر: ابف يعيش: شرح المفصؿ،  (ٓ)



 

- َِٓ - 

... سخرتي النخؿ ك  -ُ  .(ُ)األطفاؿ في ركحيقد تماديتي

 .(ِ)كتركف اآلف صكت الفتح، في الصبح يدٌكم، قد صحكنا -ِ

 .(ّ)كاف قد كقع المحذكر -ّ

 .(ْ)أما كقد ثبت الدليؿي  -ْ

 .(ٓ)للد ذهب المياعي إلى المياع -ٓ

فيمػػا مػػر أكػػدت )قىػػٍد( فػػي خمسػػة مكامػػع، ممػػمكف خمػػس جمػػؿ فعميػػة، تيلفػػت كػػؿ منهػػا مػػف 
، كفاعمد: )مػمير المػتكمـ التػاء( فػي المثػاؿ األكؿ، ك)نػاء الفعؿ: )تمادل، صحا، كقع، ثبت، ذهب(

( في المثاؿ الرابع، ك)المػياع(  الفاعميف( في المثاؿ الثاني، ك)المحذكر( في المثاؿ الثالث، ك)الدليؿي
 في المثاؿ الخامس، عمى التكالي.

السػابلة، كة فاصػؿ طر الشعرية السػابلة أفَّ )قىػٍد( جػاءت قبػؿ األفعػاؿ المامػية سكمف المالحظ في األ
 بينها كبيند، كاٌتمح مف خالؿ مجاكرة الحرؼ )قد( لألفعاؿ المامية السابلة عدـ العمؿ فيما بعدها.

كمف خالؿ استلراء األفعاؿ السابلة: فهي أفعاؿه ةزمة بمعنى أنها تكتفي فلط برفع الفاعؿ دكف 
لة، كأمػػػا )قػػػد( فيفػػػادت التحليػػػؽ إلػػػى المفعػػػكؿ بػػػد، كهػػػذا مػػػا تجمٌػػػى مػػػف خػػػالؿ األمثمػػػة السػػػابالحاجػػػة 

 كالتككيد مع الفعؿ المامي.

 ب ـ الجمم  ذات الفحل المتحوي إلى مفحال ره اادو:
 ـ الجمم  ذات الفحل المتحوي رالفيه إلى مفحاله:ٔ

 منها األمثمة اآلتية: –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )قد( في ثالثيف مكمعان 

 .(ٔ)ؾ قد زرت بعض المصانعهؿ زرت؟ ة شٌؾ أنَّ  -ُ

 .(ٕ)كنت قد اصطدت عصفكريف -ِ

                                                                 

 .ٔٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُٗٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ُّٕدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)
 .ٕٓٓدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٔ)
 .ِٖٔالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)



 

- َِٔ - 

 .(ُ)أنا قد كاصمتي سيرم منذ كدعتكما -ّ

 .(ِ)للد أخذتي حصتي مف هذ  السيجارة -ْ

 .(ّ)لعمرؾ قد أسمعتي مف كاف نا مان  -ٓ

طر الشعرية السابلة، أكػدت )قىػٍد( فػي خمسػة مكامػع، ممػمكف خمػس جيمػؿ تيلفػت كػؿ منهػا سفي األ
 ، (، كفاعمػػد: )تػػاء المػػتكمـ فػػي المثػػاؿ األكؿ، كتػػاء مػػف الفعػػؿ: )زرتي ، أسػػمعتي ، أخػػذتي ، كاصػػمتي اصػػطدتي

المػػتكمـ فػػي المثػػاؿ الثػػاني، كتػػاء المػػتكمـ فػػي المثػػاؿ الثالػػث، كتػػاء المػػتكمـ فػػي المثػػاؿ الرابػػع، كتػػاء المػػتكمـ فػػي 
 المثاؿ الخامس( كمفعكلد: )بعض، عصفكريف، سيرم، حصتي، مىٍف( عمى التكالي.

أفَّ )قىٍد( في األشطر الشعرية السابلة، قد كليها فعؿ ماضو ميسند إلى تػاء المػتكمـ، كلػـ كيالحظ 
 يكف هنالؾ فاصؿ بيف )قد( كالفعؿ المامي.

طر السابلة، هػي أفعػاؿه تامػة متعديػة كمثبتػة سكيالحظ أفَّ األفعاؿ التي جاءت بعد )قىٍد( في األ
 مثمة السابلة.كمجردة، كقد تعدت إلى نصب مفعكؿ بد كاحد في األ

كيتمػػح مػػف خػػالؿ األمثمػػة السػػابلة أفَّ )قػػد( أكػػدت الجممػػة الفعميػػة ذات الفعػػؿ المتعػػدم لنصػػب 
أفَّ )قىػٍد( مػع الفعػؿ المامػي قػد قٌربػت الػزمف المامػي البعيػد إلػى الػزمف  مفعكؿ بد كاحد كمػا الحػاؿ 

 لمامي.المامي اللريب مف الحاؿ، كهذ  تتيتى مف خالؿ استخداـ )قد( مع الفعؿ ا

 ـ الُجمم  ذات الفحل المتحوي إلى مفحاله راايط  ديف الجي االمؤكوة رـ )َقْو(:ٕ
كفعمهػػػا بصػػػيوة المامػػػي فػػػي  –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كردت هػػػذ  الجممػػػة مؤكػػػدة بػػػػ )قىػػػٍد( 

 :مكمعيف هما

 .(ْ)أقكؿ: كقد بدٌلتي لساني العارم بمحـ الرعد -ُ

 .(ٓ)بيني قد كصمتي إلى مبيتي األخير -ِ

لمثػػاليف السػػابليف، حيػػث أكػػدت )قػػد( ممػػمكف جممتػػيف، كتيلفػػت الجممػػة األكلػػى مػػف الفعػػؿ فػػي ا
)بػػدَّلت(، كفاعمػػد )تػػاء( المػػتكمـ، كمفعكلػػد األكؿ: لسػػاني، كمفعكلػػد الثػػاني الػػذم تعػػدل إليػػد بكاسػػطة 

                                                                 

 .ْٕٗالسابؽ، ص المصدر  (ُ)
 .ِٓدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ِ)
 .ٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُُِدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ُّٓدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)



 

- َِٕ - 

نػة بحرؼ الجر )ال اء( في قكلد )بمحـ(، كفي المثاؿ الثاني: حيػث أكػدت )قػد( ممػمكف الجممػة المككَّ
(، كفاعمد: تاء المتكمـ(، كمفعكلد الذم تعدل إلىد بكاسطة حػرؼ الجػر )إلػى( فػي  مف الفعؿ )كصمتي

 قكلد: )إلى مبيتي(.
 ـ الُجمم  ذات الفحل المتحوي إلى مفحالةن االمؤكوة رـ )َقْو(:ج 

 في أربعة مكامع هي: –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )قىٍد( 
 .(ُ)قد سمَّمتي صكرتها سكاؾكتصفري الريح:  -ُ

 .(ِ)كللد بمكتي المكت دهران في المخيـ -ِ

 .(ّ)يمةي شاعرةن بفلد عينتها الل -ّ

 .(ْ)ران لللد صنَّفكني ةرابان كشران، كقد صنَّفكا جندبى الصيؼ صى  -ْ

، سػػاألفػي  مػػؿ المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ: )سػػمَّمتي طر الشػػعرية السػػابلة: حيػػث أكػػدت )قػػد( ممػػمكف الجي
، عينتهػػػا، صػػػن  ديمػػػة، كاك الجماعػػػة(، كمفعكلػػػبفكني(، كفاعمػػػد: )تػػػاء المػػػتكمـ، تػػػاء المػػػتكمـ، اللبمػػػكتي

 يمة شاعرة، صنفكني ةرابان( عمى التكالي.ب)صكرتها سكاؾ، المكتي دهران، عينتها الل
كمف المالحظ: أف األفعاؿ السابلة قد نصبت مفعكليف أصمهما المبتدأ كالخبر في المثػاؿ األكؿ 

 ا المبتدأ كالخبر في المثاؿ الثالث كالرابع.كالثاني، كليس أصمهم
 المرالع لممجهال المؤكوة رـ )َقْو(: التام الضيب الثاالع: الُجمم  ذات الفحل

 في ثالثة مكامع هي: –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة مؤكدة بػ )قىٍد( 
ما هَـّ فلد هيًزـى الجن يُّ  -ُ

(ٓ). 

 .(ٔ)دقيؽ اإلعاشةإٌف الجياع المجانيف قد ديًفنيكا في  -ِ

 .(ٕ)كقد ةييبتي بعض الحيف -ّ

طر الشػػعرية السػػابلة: حيػػث أكػػدت )قػػٍد( ممػػمكف هػػذ  األسػػطر الشػػعرية، المؤلفػػة مػػف فػػي األسػػ
                                                                 

 .َُٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ُِْالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٔٗٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ّٕالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ُُْابؽ، ص المصدر الس (ٓ)
 .ٖٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ٖٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)



 

- َِٖ - 

، كالفعػػؿ هيػػزـى المبنػػي لممجهػػكؿ  ، كنا ػػب فاعمػػد الجنػػيُّ الفعػػؿ المبنػػي لممجهػػكؿ فػػي المثػػاؿ األكؿ )هيػػًزـى
 فعكؿ بد مكاف الفاعؿ ليصبح نا بان عف الفاعؿ.فعؿ متعدم لنصب المفعكؿ بد، كلذلؾ كقع الم

كفػػػػي المثػػػػاؿ الثػػػػاني: فلػػػػد أكػػػػدت )قىػػػػٍد( ممػػػػمكف الجممػػػػة المؤلفػػػػة مػػػػف الفعػػػػؿ المتعػػػػدم المبنػػػػي 
(، كنا ب الفاعؿ: كهػك )كاك الجماعػة( التػي حمػت محػؿ الفاعػؿ لتصػبح نا بػان لمفاعػؿ:  لممجهكؿ )ديًففى

 نا ب فاعؿ.كهي ممير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع 

كفي المثاؿ الثالث: حيث أكدت )قىٍد( مممكف الجممة المؤلفة مف الفعؿ الػالـز )ةػاب(، كنا ػب 
 فاعمد: )تاء الميتكمـ(: كهي ممير متصؿ مبني عمى المـ في محؿ رفع نا ب فاعؿ.

 الضيب الثالث: الُجمم  ذات الفحل الالاقص المؤكوة رـ )َقْو(:
 بػ )قىٍد( في ثالثة مكامع مف شعر أحمد دحبكر كهي: كردت جممة الفعؿ الناقص مؤكدة 

 .(ُ)للد كاف مركريان  -ُ

 .(ِ)فملد كنتي أقصد عكا -ِ

 .(ّ)صفلكا لد كةنكا... كللد كنتي في عماف -ّ

طر الشػػعرية السػػابلة، حيػػث أكػػدت )قىػػٍد( ممػػمكف جممػػة الفعػػؿ النػػاقص، المكٌكنػػة فػػي سػػفػػي األ
ستتر، كخبر  اةسـ الظاهر )مركريان(، كفي المثاؿ ثاؿ األكؿ مف الفعؿ الناقص )كاف( كاسمد الممال

الثاني مف )كاف( كاسػمد )التػاء( كخبػر  الجممػة الفعميػة )أقصػد عكػا(، كفػي المثػاؿ الثالػث: مػف الفعػؿ 
 .)كاف( كاسمد: الممير المتصؿ )تاء المتكمـ(، كخبرها شبد الجممة في قكلد: )في عماف(

                                                                 

 .ٖٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ّّٕالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ِّْالمصدر السابؽ، ص  (ّ)



 

- َِٗ - 

 مدذاف اذلك رحو )َقْو(ثاالةا: تاكةو الجمم  الفحمة  رالقيم ال
قد يحذؼ )اللسػـ( كثيػران فػي لوػة العػرب، إذا مػا دٌؿ عميػد السػياؽ، كخاصػةن بعػد )قىػٍد( التػي تػدؿ 

إليد السيكطي بلكلد: "كتمػـز )الػالـ( مػع )لىلػٍد( كلػك ملػدَّرة فػي مػاضو مثبػت ةيػر  أشارعميد، كهذا ما 
الحػػاؿ خالفػػان ةبػػف عصػػفكر فػػي منعػػد )قػػد( جامػػد نحػػك: )تػػا اهلل للػػد آثػػرؾ اهلل( كلػػك كػػاف بعيػػدان مػػف 

نها لمتلريب مف زمف الحاؿ، أما المنفي فال تدخمد الالـ، ككذا الخالي مف )قىػٍد( إذا لػـ نلػد ر حين ذ، أل
( المامي، كالجامد ة يلترف بػ )قىٍد("  .(ُ)لخبر )إفَّ

اللسػـ الظػاهر،  أثناء الحديث عف الجممة اةسػمية المؤكػدة، أنهػا خمػت مػففي ككنت قد ذكرتي 
دحبكر كجػدتي أنػد يؤكػد  كاللسـ المعترض، كاللسـ الملدَّر، إة أنني كمف خالؿ استلرا ي لشعر أحمد

 الجممة الفعمية باللسـ الملدَّر بعد )قىٍد( كة يستخدـ اللسـ الصريح أك حتى المعترض.

فػي سػتة  –دحبػكر فػي شػعر أحمػد  –كقد كردت الجممة الفعمية مؤكػدة باللسػـ الملػٌدر بعػد )قػد( 
 مكامع منها:

 .(ِ)فملد آف لد أف يستردؾ -ُ

كللد آف لد أف ينشرى الصكت اللتيؿ -ِ
(ّ). 

 .(ْ)كللد سهرتؾ مف مساء المشكالت -ّ

 .(ٓ)كللد صدقتي فخؼ كزني -ْ

(، سفي األ طر الشعرية السابلة: التػي تيلفػت كػؿ منهػا مػف األفعػاؿ: )آف، آف، سػهرتؾ، صػدقتي
حذكؼ دلت عميد )قىٍد( الملترنة بػ: )ةـ( جكاب اللسـ، كتلدير هذا كقد أيكد مممكف كؿ منها بلسـ م

اللسػػـ قبػػؿ كػػؿ منػػد هػػك )كاهلل(، كزيػػادة عمػػى تككيػػدها باللسػػـ، فكػػؿ منهػػا مؤكػػدة بػػػ )الػػالـ( ك: )قػػٍد( 
 أيمان، كيميؿ الباحث إلى رأم السيكطي في اعتبار )قىٍد( كاقعة في اللسـ المحذكؼ.

                                                                 

 .ِْٕ: ْينظر: السيكطي: همع الهكامع،  (ُ)
 .ِٔٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ٗٔٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُٕٔسابؽ، ص المصدر ال (ْ)
 .َٕٔالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- َُِ - 

 حمة  رالقصيثالثًا: تاكةو الجمم  الف
مػف جهػة قصػر الفعػؿ عمػى  –في شعر أحمد دحبػكر  –كردت الجممة الفعمية مؤكدان مممكنها 

عمى الفاعؿ، أما بالنسبة للصر الفاعؿ عمى المفعػكؿ بػد، ككػذلؾ الفاعػؿ عمػى  بد الفاعؿ، كالمفعكؿ
الحاؿ عمػى المفعكليف أك أحدهما، كالمفعكؿ األكؿ عمى الثاني، كالثاني عمى األكؿ، كقصر صاحب 

 الحاؿ، كاللصر الكاقع عمى البدؿ فمـ يرد في شعر أحمد دحبكر.

 قصُي الفحل عمى الفاعل:ـ ٔ
 عمى النحك اآلتي: –حسب أداة النفي  –، كقد كرد (ُ)كيسمى قصر الصفة عمى المكصكؼ

   ـ )  اا  (:
فػػي  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كردت الجممػػة مؤكػػدة بهػػذا اللصػػر، كفعمهػػا بصػػيوة الممػػارع 

 مكمعيف هما:

 .(ِ)ثـ ة يبلى لنا إة السىكاد -ُ

 .(ّ)كة يبلى مف الكبريت، يكـ النار إة قشةه سكداء -ِ

ة(،  في المثاليف السابليف، حيث أيكدت مممكف الجممتػيف الفعميتػيف السػابلتيف باللصػر بػػ )ة كا 
ة( حيث قيًصر في المثاؿ الثاني الفعػؿ )يبلػى( عمػى فاعمػد )السىػكاد( كتلػدير الكػ الـ بعػد حػذؼ )ة كا 

)يبلػى السػكادي(، جممػة فعميػة مكٌكنػة مػف الفعػؿ كالفاعػؿ عمػى اعتبػار أف )ة( حػرؼ نفػي زا ػد، ك)إة( 
 ممواةه ة عمؿ لها.

ة(، حيػػػث قيصػػػرى  كفػػػي المثػػػاؿ الثػػػاني: حيػػػث أكػػػدت ممػػػمكف الجممػػػة الفعميػػػة باللصػػػر بػػػػ )ة كا 
ة( )يبلػػى )ق الفعػػؿ الممػػارع )يبلػػى( عمػػى الفاعػػؿ، كهػػك قكلػػد شػػة(، كتلػػدير الكػػالـ بعػػد حػػذؼ )ة كا 

 قشةه سكداء(، عمى اعتبار )ة( حرؼ نفي زا د، كاعتبار )إة( استثنا ية ممواة ة عمؿ لها.

   ـ )لم اا  (:
كردت الجممة مؤكدة بهذا اللصػر )لػـ كة(، كمػف بػاب قصػر الفعػؿ عمػى الفاعػؿ، كالػذم يسػمٌيد 

فػػي تسػػعة مكامػػع  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  – تا أسػػمفالنحػػاة قصػػر الصػػفة عمػػى المكصػػكؼ كمػػ
 منها:

                                                                 

 .ُِِيينظر: المخزكمي: في النحك العربي، قكاعد كتطبيؽ، ص  (ُ)
 .ّٖٕاألعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ٖٕٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)



 

- ُُِ - 

 .(ُ)لـ يبؽى إة هيكؿي العظـ البميد -ُ

 .(ِ)لـ يبؽى إة الذبا حي  -ِ

 .(ّ)لـ يبؽى إة فزعي الطفؿ -ّ

 .(ْ)ثـ لـ يبؽى في الكاد إة الحجارة -ْ

مػػؿ الفعميػػة فيهػػا باللصػػر عمػػى شػػاكمة سػػفػػي األ طر الشػػعرية السػػابلة، حيػػث أيكػػدت ممػػاميف الجي
(، كفػػي المثػػاؿ الثػػاني: )لػػ ـ كة(، ففػػي المثػػاؿ األكؿ: حيػػث قيًصػػر الفعػػؿ )يبػػؽ( عمػػى الفاعػػؿ )هيكػػؿي

حيث قيًصر الفعؿ )يبؽ( عمػى فاعمػد )الػذبا ح(، كفػي المثػاؿ الثالػث: حيػث قيًصػر الفعػؿ )يبػؽ( عمػى 
 فاعمد )فىزعي(، كفي المثاؿ الرابع: حيث قيًصر الفعؿ )يبؽن( عمى فاعمد )الحجارةي(.

مػؿ الفعميػة بهػذا  األمثمةف خالؿ قصر الفعؿ عمى الفاعؿ في كم السابلة ثـ تيكيػد ممػاميف الجي
بعد حػذؼ )لػـ + إة( فػي  إنداللصر، كهذا اللصر الذم يطمؽ عميد النحاة، باةستثناء المفرَّغ حيث 

ـ البميػد، األمثمة السابلة، تصبح الجيمؿ مككنة مف فعؿ كفاعؿ عمى النحك التالي: )يبلػى هيكػؿي العظػ
، يبلى فزع األطفاؿ، يبلى الحجارة في الكاد(.  يبلى الذبا حي

كفػػي األمثمػػة السػػابلة تعػػرب األفعػػاؿ عمػػى أنهػػا أفعػػاؿ ممػػارعة مجزكمػػة )بمػػـ( كعالمػػة جزمهػػا 
حذؼ حرؼ العمة )األلؼ( كالفتحة عمى اللػاؼ دليػؿ عمػى جػنس حػرؼ العمػة المحػذكؼ، كمػا نعػرب 

حسػػػب مكقعهػػػا مػػػف الجممػػػة، كهػػػي: فاعػػػؿ مرفػػػكع كعالمػػػة رفعػػػة المػػػمة األسػػػماء الكاقعػػػة بعػػػد )إٌة( 
 الظاهرة عمى آخر ، لألفعاؿ )يبؽ، يبؽ، يبؽ، يبؽ( عمى التكالي.

 ج ـ )لن( + )إ ( ا)ياى(:
 في مكمعيف هما: –في شعر أحمد دحبكر  –كردت هذ  الجممة مؤكدة باللصر بػ )لف + إة( 

لف يفتحد إة مف يممؾ سرى الماء -ُ
(ٓ). 

 .(ٔ)لف ييتي سكل الفلراء -ِ

                                                                 

 .ّٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ُّٓالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ٔٓٔالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ُُُالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .ْٗدحبكر: أمُّ بيت، ص  (ٓ)
 .ِٖٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ٔ)



 

- ُِِ - 

طريف السػػػػابليف، حيػػػػث أكػػػػدت الجممػػػػة باللصػػػػر )لػػػػف + إة( ك)لػػػػف سػػػػكل( فػػػػتـ تيكيػػػػد سػػػػفػػػػي ال
ٍف( اةسـ المكصػكؿ ( عمى فاعمد كهك )مى دالجممتيف السابلتيف، ففي المثاؿ األكؿ: قصر الفعؿ )بفتح
 المبني عمى السككف في محؿ رفع )فاعؿ( لمفعؿ )يفتحد(.

يػػيتي( عمػػى فاعمػػد )سػػكل( ني: حيػػث قيصػػر الفعػػؿ الممػػارع المسػبكؽ بػػػ )لػػف( )كفػي المثػػاؿ الثػػا
 أداة اةستثناء كالفاعؿ معان. دُّ كالذم يع

 ـ قصي المفحال ره عمى الفاعل:ٕ
فػػي مكمػػع كاحػػد كهػػك  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كردت الجممػػة الفعميػػة مؤكػػدةن بهػػذا اللصػػر 

ا + إة( ك)ة + إة( ك)لػػػف + إة(، ك)هػػػؿ + إة( عمػػى نمػػػط )ة + إة( أمػػػا بػػػاقي األنمػػاط مثػػػؿ )مػػػ
 كةيرها مف األنماط لـ يرد في شعر أحمد دحبكر، كالمكمع هك:

 .(ُ)ة يتسمح في أكؿ األمر إة بمثمها الفلراء -

طر الشػعرم السػابؽ، حيػث أكػدت الجممػة الفعميػة بهػذا اللصػر، كهػك قصػر المفعػكؿ بػد سػفػي ال
ممارع )يتسػمحي عمػى فاعمػد )الفلػراء( كعمػى مفعكلػد الػذم زيػدت فيػد عمى الفاعؿ، فلد قيًصر الفعؿ ال

 حرؼ الجر الزا د كهك )الباء( في قكلد )بمثمها(.
 كتلدير الكالـ: )ة يتسمح الفلراء في أكؿ األمر إة مثمها.

 ـ القصي  ع الجمم  ذات الفحل الالاقص:ٖ
 في مكمع كاحد، كهك: - دحبكر في شعر أحمد -ذات الفعؿ الناقص مؤكدة باللصر  الجيممةكردت 

عندما لـ يكف الطياري إة طياران  -ٔ
(ِ). 

( عمػػى خبرهػػا  فػػي الػػنص السػػابؽ أيكػػد ممػػمكف الجممػػة كفعمهػػا: )يكػػف( بلصػػر اسػػمها )الطيػػاري
(، األمر الذم اسػتدعى تلػديـ )طياران(، كقد أكدت جممة الفعؿ الناقص باللصر المككَّف مف )لـ + إة

 كتيخير خبرها )طياران( كذلؾ عمى سبيؿ الكجكب. اسمها )الطيار( كجكبان،
 يارحًا: تاكةو الجمم  الفحمة  رالتاكةو المحالاي

 ةفيما سبؽ، حيػث تمػت اإلشػارة إلػى التككيػد، بنكعيػد: المعنػكم كالمفظػي فػي المصػنفات النحكيػ
فػاظ سكاء عند اللػدماء أـ المحػدثيف، مػف اشػتراط كجػكد مػمير يػربط المؤكػد بالمؤكػد، كخاصػة فػي أل

 التككيد المعنكم، أما التككيد المفظي فهك بتكرار لفظ التككيد.
                                                                 

 .ِٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .ٗٗدحبكر: أمُّ بيت ، ص  (ِ)



 

- ُِّ - 

مؤكػػػدةن بػػػػ )كػػػؿ( ك)الػػػنفس( فػػػي سػػػتة  –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كللػػػد كردت الجممػػػة الفعميػػػة 
 مكامع هي:

  ـ تاكةو الجمم  الفحمة  رـ )كل(:
 :مؤكدة بمفظ )كؿ( في ستة مكامع، في شعر أحمد دحبكر كهي كردت الجممة الفعمية

 .(ُ)كأف نطرح األس مة كمُّها -ُ

 .(ِ)تمنيت ألهمي ليؿو كم د إنذار -ِ

 .(ّ)ها أنا أسحبي فيؾ الكممات كمَّها -ّ

 .(ْ)ؿ استيثر الورابي بالسَّكاد كم دهف -ْ

فػػي األمثمػػة السػػابلة حيػػث أكػػد التككيػػد المعنػػكم )كػػٌؿ( فػػي المكامػػع األربعػػة السػػابلة، ممػػمكف 
ؿ، كالفاعؿ، كالمفعكؿ بد، ففي المثاؿ األكؿ: حيث أكدت )كؿ( الجممة السابلة، كالتي تيلفت مف الفع

(، كفاعمػػد المسػػتتر فيػػد كجكبػػان كتلػػدير  )نحػػف(،  ممػػمكف الجممػػة الفعميػػة كالمؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )نطػػرحى
كالمفعكؿ بد كهػك اةسػـ الظػاهر، )األسػ مة(، أمػا فػي المثػاؿ الثػاني، فلػد أكػدت )كػٌؿ( الجممػة الفعميػة 

( كفاعمػػد: )تػػاء المػػتكمـ(، كتيعػػرب )كمٌػػد( : تككيػػد معنػػكم مجػػركر كعالمػػة  المكٌكنػػة مػػف الفعػػؿ )تمنيػػتي
جر  الكسرة الظاهرة، كهك مماؼ كالهاء: مػمير متصػؿ مبنػي فػي محػؿ جػر باإلمػافة، كذلػؾ ألف 

 التككيد مف التكابع يتبع حركة ما قبمد في اإلعراب.

عميػػة الداخمػػة عميهػػا، كالمكٌكنػػة مػػف أمػػا فػػي المثػػاؿ الثالػػث، فلػػد أكػػدت )كػػؿ( ممػػمكف الجممػػة الف
الفعػػػؿ )أسػػػحب(، كفاعمػػػد: المػػػمير المسػػػتتر فيػػػد كجكبػػػان كالملػػػٌدر بػػػػ )أنػػػا( كالمفعػػػكؿ بػػػد كهػػػك اةسػػػـ 
الظاهر )الكممات( المنصكب بالكسرة نيابة عف الفتحة ألند جمع مؤنث سػالـ، كتعػرب: كٌمهػا: تككيػد 

اؼ كالهاء: ممير متصؿ مبنػي فػي محػؿ معنكم منصكب كعالمة نصبد الفتحة الظاهرة، كهك مم
 جر باإلمافة.

                                                                 

 .ٕٕٗدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ْٕٗالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
 .ّٓٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .َْٕالمصدر السابؽ، ص  (ْ)



 

- ُِْ - 

(، كفاعمد كفي المثاؿ الرابع: حيث أكد )كؿ( مممكف الجممة الفعمية المؤلفة مف الفعؿ )استيثر
(، لتعػػرب )كم ػػ د(: تككيػػد معنػػكم مجػػركر كعالمػػة جػػر  الكسػػرة الظػػاهرة، كهػػك ممػػاؼ كالهػػاء: )الوػػرابي

 مماؼ إليد.ممير متصؿ مبني في محؿ جر 

أف جميػػع ألفػػاظ التككيػػد بػػػ  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –الشػػعرية السػػابلة  األمثمػػةكيالحػػظ مػػف 
)كؿ( قد اشتممت عمى الممير الذم يربط التككيد )بالمؤكد(، كهذا ما يشترطد النحػاة قػديمان كحػديثان، 

 في ألفاظ التككيد المعنكم كخاصة في العيف كالنفس ككؿ.

 فحمة  رـ )الالفس(:ب ـ التاكةو المحالاي لمجمم  ال
إة في مثاؿ كاحد،  –في شعر أحمد دحبكر  –بالنسبة لمتككيد المعنكم، بػ)النفس(، فإند لـ يرد 

كهػػك تككيػػد الجممػػة اإلسػػمية المصػػدَّرة بػػالحرؼ الناسػػ  )إٌف( كقػػد تػػـ اإلشػػارة إلػػى هػػذا المكمػػع فػػي 
 الجممة اإلسمية المؤكدة بػ )النفس(.

 



 

- ُِٓ - 

 مة  رالتاكةو المفظعباميًا: تاكةو الجمم  الفح
كيككف التككيد المفظي بإعادة المفظ، كتلكية المعنى المراد، كهذا ما يشير إليد ابف مالػؾ بلكلػد: 
ف كػػاف المؤكَّػػد بػػد مػػميران متصػػالن، أك حرفػػان ةيػػر  "كالتككيػػد المفظػػي، إعػػادة المفػػظ أك تلكيػػة معنػػى كا 

 .(ُ)جكاب، كلـ يعد في ةير مركرة إٌة معمكدان أك مفصكةن"

في ستة مكامع  –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كردت الجممة الفعمية المؤكدة بالتككيد المفظي 
 منها:

 .(ِ)كلدم رجعتي رجعتي ة -ُ

 .(ّ)المكز مره كالبحر موشكشه كالشارع بعيد، كابتعدتي ابتعدتي  -ِ

 .(ْ)تشحف العاـ ثالثاء ثالثاء، كتملي خطبان في الذاكرة -ّ

 .(ٓ)عشرة في الم ةالخادميف بحسـ يهدد الخادميف  -ْ

مػػؿ الفعميػػة، ففػػي  األمثمػػةفػػي  الشػػعرية السػػابلة، حيػػث جػػاءت ألفػػاظ التككيػػد المفظػػي لتككيػػد الجي
( مػػرتيف، ففػػي المػػرة الثانيػػة، حيػػث كقعػػت تككيػػدان لفظيػػان لمجممػػة مال ثػػاؿ األكؿ: تكػػرر الفعػػؿ )رجعػػتي

(، كهػي جممػة فع ميػة ممػمكف الجممػة الفعميػة األكلى، كفي المثاؿ الثاني: حيث أكدت جممة )ابتعػدتي
 التي سبلتها كهي جممة )ابتعدت(.

كفي المثاؿ الثالػث: حيػث أكػد المفظػاف )ثالثػاء(، )ثالثػاء( ممػمكف الجممػة الفعميػة المؤلفػة مػف 
الفعؿ )تشحف(، كفاعمد: الممير المستتر جكازان )هي(، كمفعكلد: )العاـ(، كفػي المثػاؿ الرابػع: حيػث 

، الخػػػادميف( ممػػػمكف الجممػػػة الفعميػػػة المؤلفػػػة مػػػف الفعػػػؿ )يهػػػدد(، كفاعمػػػد: أكػػػدَّ المفظػػػاف )الخػػػادميف
 الممير المستتر جكازان كتلدير  )هك(.

                                                                 

 .َُّ: ّهيؿ، يينظر: ابف مالؾ: شرح التس (ُ)
 .ّٕدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ِ)
 .ِٗٓالمصدر السابؽ، ص  (ّ)
 .ْٔٔالمصدر السابؽ، ص  (ْ)
 .َِٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)



 

- ُِٔ - 

 ياويًا: تاكةو الجمم  الفحمة  رـ )الضمةي المالفصل(
ممير يعكد عمى الفاعؿ  –الذم يجب فيد استتار فاعمد  –يرل النحاة أنَّد إذا ظهر بعد الفعؿ 

ذا برز ممير بعػد مػمير هػك نفسػد تمامػان، كػاف البػارز اآلخػر مؤكػدان (ُ)دان كاف هذا الممير مؤك ، كا 
أيمػان كهػذا مػا يشػير إليػد السػيكطي بلكلػد: "كيؤكػد بالممػمر المرفػكع المنفصػؿ، كػؿ مػمير متصػػؿ 
مرفكعان كاف أك منصكبان أك مجركران مع مطابلتد لد في التكمـ كاإلفراد كالتذكير كأمدادها نحك: قمػتي 

 .(ِ)أكرمتني أنا، كأكرمتد هك، كهكذا"أنا، ك 

 كهذا ما يؤكد  ابف عليؿ في شرح قكؿ ابف مالؾ في األلفية: 

 كممػػػػػػػمري الرفػػػػػػػع الػػػػػػػذم قػػػػػػػد انفصػػػػػػػؿ 
 

ػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػمير اتصػػػػػػػػػػػػؿ   أك 
 

 
بلكلد: "أم: يجكز أٍف يؤكد بممير الرفع كؿ ممير متصؿ مرفكعان كاف نحك: )قمتى أنت( أك 

 .(ّ)أك مجركران نحك: )مررتي بد(" منصكبان نحك: )أكرمتني أنا(،

في ثمانية مكامػع  –في شعر أحمد دحبكر  –كقد كرد الممير مؤكدان مممكف الجممة الفعمية 
 منها:

 .(ْ)رسالةه كتبتيها أنا بخطي العجكؿ -ُ

 .(ٓ)يا أرضي الوكر سالمان أتيتؾ أنا فخذيني -ِ

 .(ٔ)كلهذا حيف تدؽ الحرب أساط أنا كيعكـ النلد عمى دمعو كدماء -ّ

 .(ٕ)أجبنا أنت ماذا يخسري الفلراء -ْ

الشعرية السػابلة، حيػث أكَّػد المػمير المنفصػؿ البػارز فيهػا ممػمكف الجمػؿ الفعميػة  األمثمةفي 
المؤلفػػػة فػػػي السػػػطر الشػػػعرم األكؿ؛، حيػػػث تػػػـ تككيػػػد الجممػػػة الفعميػػػة المؤلفػػػة مػػػف الفعػػػؿ )كتػػػب(، 

أنػػػا(، كهػػػذا يتكافػػػؽ مػػػع التكجيهػػػات كفاعمػػػد: )التػػػاء( المػػػمير المتصػػػؿ، كذلػػػؾ بالمػػػمير المنفصػػػؿ )
                                                                 

 ٔٓيينظر: ابف مالؾ: شرح عمدة الحافظ، ص  (ُ)
 .ُُِ: ٓيينظر: السيكطي: همع الهكامع،  (ِ)
 .ُِٕ: ّيينظر: ابف عليؿ: شرح ابف عليؿ،  (ّ)
 .ُْٖدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ِِْالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .َّّالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ََِالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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النحكية السابلة كالتي سلناها، لتككيد المػمير المتصػؿ المرفػكع بالمػمير المنفصػؿ، أمػا فػي المثػاؿ 
الثػػاني: فلػػد أٌكػػد المػػمير المنفصػػؿ )أنػػا( ممػػمكف الجمػػؿ الفعميػػة المؤلفػػة مػػف الفعػػؿ )أتػػى(، كفاعمػػد 

كلػػد كهػػك )الكػػاؼ( المػػمير المتصػػؿ ليعػػرب )أنػػا(: المػػمير المسػػتتر كجكبػػان، كالملػػدَّر بػػػ )أنػػا( كمفع
 ممير منفصؿ مبني عمى السككف في رفع تككيد لمممير المستكف في الفعؿ )أتى(.

أما في المثػاؿ الثالػث: فلػد أٌكػد المػمير المنفصػؿ )أنػا(، ممػمكف الجممػة الفعميػة، المؤلفػة مػف 
لػػدير  )أنػا(، ليعػػرب المػمير المنفصػػؿ فاعمػػد: المسػتتر كجكبػػان فيػد كتنا ػب الفعػؿ الممػارع )أسػػاطي( ك 

 تككيدان لمممير المستكف في الفعؿ )أساطي( ألف األفعاؿ يلدَّر فيها الفاعؿ كجكبان.

(، ممػػمكف الجممػػة الفعميػػة الرابػػعكفػػي المثػػاؿ  : حيػػث أكػػد المػػمير المنفصػػؿ كهػػك قكلػػد: )أنػػتى
كتلػدير  )أنػت( كمفعكلػد: هػػك  المؤلفػة مػف الفعػؿ )أجػب( كهػك فعػؿ أمػر، كالفاعػػؿ المسػتتر فيػد كجكبػان 

( تككيدان لمممير المسػتٌكف فػي الفعػؿ األمػرم أنت)ناء المفعكليف(، ليعربي الممير المنفصؿ بعدها )
 الفاعؿ في هذا المكطف ييلدَّر كجكبان. فٍ )أجبنا(؛ أل
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 يارحًا: التاكةو راألواات الزائوة
 –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كة الزا ػػػدة لػػػـ تػػػرد أدكات التككيػػػد الزا ػػػدة، كالبػػػاء، ككػػػاف الزا ػػػدة، 

باستثناء ًمٍف الزا دة، كالتي كرد لها مكمع كاحػد فػي شػعر  كقػد أكػدت الجممػة الفعميػة، كهػذا المكمػع 
 هك:

 .(ُ)كفي آخر الكقت لـ يبؽ مف أثر لمعراؾ -ٓ

في النص السابؽ، حيث زيدت )ًمٍف الجارة قبؿ الفاعؿ، في قكلد: )أثر( لمتككيد، كاألصػؿ: )لػـ 
الفاعػؿ مرفػكع حليلػة؛ أم: لفظػان كمعنػى، كمرفػكع حكمػان، أم فػي المعنػى دكف  بؽى أثره لمعراؾ(؛ ألفَّ ي

ػر )ًبمػٍف( الزا ػدة" (: ، (ِ)المفظ، كذلؾ في ثالثة مكامع أحدهما: إذا جي كبػذلؾ يكػكف إعػراب كممػة )أثػرو
 فاعؿ مجركر لفظان مرفكع محالن بعد )ًمٍف( الزا دة لمتككيد.

 

                                                                 

 .ٓٔٔالمصدر السابؽ، ص  (ُ)
 .َُٔ: ِيينظر: ابف مالؾ: شرح التسهيؿ،  (ِ)
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 فظع رالجملماكةو الالت :ثامالاً 
فػػي المفػػرد، كاةسػػـ كالفعػػؿ كالحػػرؼ، كلكنػػد قػػد  –فػػي األةمػػب األعػػـ  –كيػػيتي التككيػػد المفظػػي 

ييتي تككيدان بالجممة، سػكاء أكانػت اسػمية، أك فعميػة، كهػذا مػا يشػير إليػد أبػك حيػاف األندلسػي بلكلػد: 
كيشػػػمؿ المفػػػرد اةسػػػـ كالفعػػػؿ "التككيػػػد المفظػػػي يكػػػكف فػػػي المفػػػرد، كالمركػػػب ةيػػػر الجممػػػة، كالجممػػػة، 

 :كالحرؼ، كقد يككف في المعرفة كالنكرة... كمف تككيد الحرؼ

 إنهػػػػػػػػػػػػػػا ةة ة أبػػػػػػػػػػػػػػكحي بحػػػػػػػػػػػػػػب بثنػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 (ُ)أخػػػػػػػػػػػذت عمػػػػػػػػػػػٌي مكاثلػػػػػػػػػػػان كعهػػػػػػػػػػػكدان  
 

 
 كمف تككيد المركب ةير الجممة: 

 فتمػػػػػػػؾ كةة السػػػػػػػكء قػػػػػػػد طػػػػػػػاؿ ممكهػػػػػػػـ 
 

 (ِ)فحتَّػػػػػػػػػػاـ حتَّػػػػػػػػػػاـ الونػػػػػػػػػػاء المطػػػػػػػػػػكَّؿ 
 

 
مة: قـ قا مان قـ قا مان، كهذا التككيػد المفظػي قػد يكػكف بتكػرار المفػظ مػرتيف، كهػك كمف تككيد الجم

 .(ّ)األكثر أك قد يككف بثالث مرات نحك: أة حبذا حبذا حٌبذا..."

فػي  –أحمػد دحبػكر  –مؤكػدةن فػي شػعر  –عمػى حػٌد سػكاء  –كجاءت الجممة اةسػمية، كالفعميػة 
 كاحد كثالثيف مكمعان منها.

 .(ْ)ف الميت كاللتيؿ؟ فمتطمؽ الرصاص فمتطمؽ الرصاصبي ما الفرؽ -ُ

 .(ٓ)لست أمٌيان بما فيد الكفاية، فاكشفكا فاكشفكا -ِ

ة شػػػكؿ ةيػػػر الػػػنفط، كالعمػػػـ المخطػػػط لمهكيػػػة، ة أرضى تصػػػمح لألمػػػاف، ة أرضى تصػػػمح  -ّ
 .(ٔ)لألماف

 .(ٕ)آتو كيسبلني هكام آتو كيسبلني هكام، آتو عمى عطشى كفي زكادتي تمر النخيؿ -ْ

فػػي األمثمػػة السػػابلة، حيػػث تػػـ تيكيػػد الجممػػة الفعميػػة كاةسػػمية، بالجمػػؿ الفعميػػة كاةسػػمية، ففػػي 
المثػػاؿ األكؿ: فلػػد جػػاءت جممػػة: )فمتطمػػؽ الرصػػاص(، كهػػي جممػػة فعميػػة مككنػػة مػػف الفعػػؿ كالفاعػػؿ 

                                                                 

 .ٕٗالبيت لجميؿ العذرم في ديكاند، ص  (ُ)
 .وني لمسيكطيالبيت منسكب لمكميت في شرح شكاهد الم (ِ)
 .ُٖٓٗ – ُٕٓٗينظر: أبك حياف، ارتشاؼ المرب، ص  (ّ)
 .ُٓٔدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ْ)
 .ِِٖالمصدر السابؽ، ص  (ٓ)
 .ّْٓالمصدر السابؽ، ص  (ٔ)
 .ِِٔالمصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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قبيػؿ المستتر كالمفعكؿ بد الرصاص، كقد أكدتها الجممة الفعمية الثانية فمتطمؽ الرصػاص، كهػذا مػف 
، أمر مبني عمى حذؼ النكف التككيد المفظي لمجممة الفعمية، كفي المثاؿ الثاني: الفعؿ: اكشفكا: فعؿ

الثػػػاني، كهػػػك أيمػػػان مػػػف قبيػػػؿ تككيػػػد الجممػػػة نػػػد مػػػف األفعػػػاؿ الخمسػػػة، كقػػػد أكػػػد  الفعػػػؿ )اكشػػػفكا( أل
يسبلني هكام الجممػة األكلػى المثاؿ الثالث: فلد جاءت الجممة اةسمية الثانية: آتو ك  الفعمية، أمَّا في

المحذكفػػػة المبتػػػدأ، كتلػػػدير الكػػػالـ: "أنػػػا آتو كيسػػػبلني هػػػكام"، كهػػػك أيمػػػان مػػػف قبيػػػؿ تككيػػػد الجممػػػة 
 اةسمية بالجممة اةسمية.

كػاف يعطػي دةةت كامػحة  –شعر أحمد دحبػكر  –كقد ةحظ الباحث أٌف التككيد بالجمؿ في 
 ثلة بالنصر، كرفض الخيانة.كهي: دةلة التحدم كاللكة كاإلصرار، كال

 هما: –شعر أحمد دحبكر  –أما بالنسبة لمتككيد المفظي باألداة فلد جاء في مكمعيف في 

 ؟(ُ)جربتي بها دمان بكران كلٍيد –كيؼى كيؼى لبست أعصابان  -ُ

 .(ِ)هؿ أنت إذف... ة ة سمح اهلل -ِ

األكؿ: حيػػػث أكػػػدت )كيػػػؼ(  فػػػي المثػػػاليف السػػػابليف، فلػػػد تػػػـ تيكيػػػد األداة بػػػاألداة، ففػػػي المثػػػاؿ
الثانية، كيؼ األكلى، كالتي هي: اسـ استفهاـ مبني عمى الفتح في محؿ نصب حاؿ، كهذا مف قبيؿ 
تككيد األداة لفظيان، كفي المثاؿ الثاني: حيث أكد الحرؼ )ة( األكلى بػػ )ة( الثانيػة، كهػك أيمػان مػف 

النحاة بهذا الصدد، كخاصػة مػا رأينػا  فػي قبيؿ تككيد الحرؼ بالحرؼ، كهذا ما ينسجـ مع تكجيهات 
 تكجيد أبي حياف األندلسي السابؽ.

 

 

                                                                 

 .ْْدحبكر: األعماؿ الكاممة، ص  (ُ)
 .ْٖٔالمصدر السابؽ، ص  (ِ)
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 الالتائج
الخاصة بالجممة الخبرية بلسميها اةسمية كالفعمية، كتحميمها، كتكجيد  األمثمةمف خالؿ استلراء 

كمػػعد النحػػاة مػػف قكاعػػد  تبػػيف لػػي أٌف مػػا -أحمػػد دحبػػكر  –فػػي شػػعر  ،النصػػكص عمػػى هػػدل منهػػا
جمػاؿ ذلػؾ مػف  –فػي األةمػب  –طريلة بناء هذ  الجممة قد جاء مطابلػان خاصة ب لتمػؾ النصػكص، كا 

 خالؿ النتا   اآلتية:

سػػػمية، مػػػف حيػػػث تعريػػػؼ طرفيهػػػا، كمػػػف ناحيػػػة تعريػػػؼ المبتػػػدأ كتنكيػػػر تنػػػكع صػػػكر الجممػػػة اة -ُ
كلػػـ  الخبػػر، كمجي ػػد جممػػة فعميػػة أك اسػػمية، أك شػػبد جممػػة، كالتلػػديـ كالتػػيخير كالػػذكر كالحػػذؼ،

 ترد الجممة اةسمية في صكرتيف.

 .تيفمحم يفمجيء طرفاها نكرت -أ 

 .رؼ زماف مخبران بد عف الجثةظمجيء الخبر  -ب 

كقد ليكحظ مجيء الجممة اةسمية، كذلؾ مف خالؿ استلصاء شعر أحمد دحبكر إلثبات معاني 
 التشرد، كالمجكء، كالمعاناة، كالتشرذـ مف مثؿ قكلد:

 كلد هرست شراييف الدركب.الصمت مركبة الدُّكار، خي -

 كخرافنا الزةب الصوار نجـه أماع الكمض يبحث عف نهار. -

 كها أنت يا ككـ الشمع: لحـه كزينة. -

جاء طرفا الجممة اةسمية مفرديف، أم ليس جممةن، كلعػؿ السػبب فػي ذلػؾ أفَّ لوػة الشػعر الحػر  -ِ
 حك التالي:تميؿ إلى اإليجاز كاةختصار، فلد جاءت صكر الجممة اةسمية عمى الن

 في م ة كثالثيف مكمعان. مخصصة )مشتؽ(المبتدأ معرفة + الخبر مفرد نكرة، أك نكرة  -أ 

 في م ة كعشريف مكمعان. )جامد( المبتدأ معرفة + الخبر نكرة أك نكرة مخصصة -ب 

 مكمعان. ثمانيفالمبتدأ معرفة + الخبر معرفة في  -ج 

 المبتدأ معرفة + الخبر مؤكؿ في خمسيف مكمعان  -د 

 سبعيف مكمعان ما ة ك عرفة + الخبر جممة بنكعيها في المبتدأ م -ق 

 المبتدأ معرفة + الخبر )شبد جممة( جار كمجركر في أربعيف مكمعان. -ك 

 بد جممة ظرفية( في ثالثيف مكمعان.شالمبتدأ معرفة + الخبر ) -ز 
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ليػػكحظ مجػػيء الخبػػر: جممػػة فعميػػة فعمهػػا ممػػارع أكثػػر مػػف الفعػػؿ المامػػي، كلعػػؿ ذلػػؾ يتعمػػؽ  -ّ
مجػيء الخبػر فيمػا يتعمػؽ بى اةستمرار كالمكاصمة كالتجدد كاستحمار الصكرة، أمػا بالدةلة عم

 جممة اسمية فنادر جدان، كقد جاءت في جممة كاحدة فلط.

كقػػد لػػكحظ مجػػيءي الخبػػر جممػػة فعميػػة، فعمهػػا ممػػارع فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر، لتعطػػي دةةت 
لمحتػػػؿ الواصػػػب، ككػػػذلؾ اةسػػػتمرار فػػػي اسػػػتمرار المعانػػػاة، كالمكابػػػدة المسػػػتمرة، الناجمػػػة عػػػف هػػػذا ا
 الملاكمة، كرفض كؿ أشكاؿ الكصاية كالتبعية كهذا قكلد:

- .  خيؿه مف بخار تعدك عميَّ الخيؿ.. أ  تصؾ صدةي، كالطبكؿ تدؽ، خيؿ الفاتحيف تجؼُّ

- .  الخبز يعصؼي جبهتي األكلى تكزُّ عميَّ

 

منػد شػبد جممػة ظرفيػة كالسػبب فػي  ليكحظ مجيء الخبر في الجممة اةسمية جاران كمجركران أكثر -ْ
 ذلؾ هك اةتساع بالجار كالمجركر كدةلتد.

 لهكحظ كركد المبتدأ اسمان صريحان، ثـ مميران، ثـ مؤكةن بالمصدر. -ٓ

كركد المبتػػدأ معرفػػة + خبػػر  متعػػدد فػػي عشػػريف مكمػػعان، كهػػذا ييسػػند رأم السػػيكطي فػػي )همػػع  -ٔ
 (.الهكامع(، كابف هشاـ في )قطر الندل كبؿ الصدل

فػػي خمسػػيف مكمػػعان، كهػػذا ييسػػند الػػرأم البصػػرم عمػػى  –فػػي شػػعر دحبػػكر  –كرد تلػػدـ الخبػػر  -ٕ
 الرأم الككفي كما رأينا في اإلنصاؼ في مسا ؿ الخالؼ لألنبارم.

يعطػي دةةت تخصػيص المعانػاة التػي  –فػي شػعر أحمػد دحبػكر  –قد ليكحظى أفَّ تلػدـ الخبػر ك 
 هذا قكلد:مف تعرض لها الفمسطينيكف ك 

 جياعه نحف، ماذا يخسر الفلراء إعاشتهـ مخيمهـ، أجبنا أنتى ماذا يخسري الفلراء؟ -

 جذكر النخؿ سفرم.. عبؽ النخؿ بعينيد، كفي جبهتد طيبي الجذكر. -

 صرعتي الزنبؽ المخنكؽ في نبمي، كلـ أحمؿ صحيمة أيف طفؿ الرمؿ؟ -

ػػ –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –ليػػكحظ حػػذؼ المبتػػدأ  -ٖ ذؼ الميسػػند إليػػد أكثػػر مػػف الخبػػر، حيػػث حي
 مكمعان. عشرحذؼ المسند الخبر في خمسة  عمى حيف)المبتدأ( في عشريف مكمعان، 

مكمػػعان، مكزعػػة  كثمػػافو كثمػػانيف فاةسػػمية المليػػدة بالنكاسػػ  الفعميػػة فػػي مػػا تي الجممػػة كردت -ٗ
 عمى النحك التالي:



 

- ِِّ - 

ةو كأربعػػة الفعػػؿ النػػاقص + اةسػػـ ظػػاهر + الخبػػر اسػػـ ظػػاهر، ككردت هػػذ  الصػػيوة فػػي م ػػ -أ 
 مكامع.

 الفعؿ الناقص + اسمد: معرفة + خبر : جممة فعمها ممارع في ستيف مكمعان. -ب 

 الفعؿ الناقص + الخبر ملدَّـ + اةسـ مؤخر في كاحد كأربعيف مكمعان. -ج 

 مكمعان. خمسيفكأما تلديـ الخبر الخاص بالفعؿ الناس  كجكبان، فلد جاء في  -د 

 .امعثالثة مك كرد حذؼ اسـ كاف مع خبرها في  -ق 

 في ثالثيف مكمعان. –في شعر أحمد دحبكر  –كردت أفعاؿ الملاربة  -ك 

( بكسر الهمزة في  -َُ ( المفتكحػة  عمػى حػيف، م تيف ككاحد كعشريف مكمعان كردت )إفَّ كردت )أفَّ
 .كاحدمكمع م تي مكمع ك في 

( في شعر دحبكر في احدو  -ُُ ( العاممة عمؿ )إفَّ  كستيف مكمعان. كردت )لكفَّ

ُِ-  )  في ستة عشر مكمعان. –ي شعر أحمد دحبكر ف –كردت )كيفَّ

 في ثالثة عشر مكمعان. –في شعر أحمد دحبكر  –كردت )ليت(  -ُّ

 في أحد عشر مكمعان. –في شعر أحمد دحبكر  –( كردت )لعؿَّ  -ُْ

فػػي سػػبعما ة ككاحػػد كثالثػػيف  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –جػػاء الفعػػؿ الػػالـز المبنػػي لممعمػػـك  -ُٓ
مػػػع الفعػػػؿ المامػػػي، كأربعما ػػػة مػػػع الفعػػػؿ  مكمػػػعان  ثػػػيفكثال دككاحػػػمكمػػػعان، منهػػػا ثالثما ػػػة 

 الممارع.

كجػػػػاء الفعػػػػؿ المتعػػػػدم إلػػػػى مفعػػػػكؿ بػػػػد كاحػػػػد فػػػػي أربعما ػػػػة كخمسػػػػيف مكمػػػػعان، كجػػػػاء عمػػػػى  -ُٔ
 الصكرتيف اآلتيتيف:

 الفعؿ المامي + الفاعؿ + المفعكؿ بد مميران متصالن. -أ 

 الفعؿ المامي المتعدم + الفاعؿ + المفعكؿ بد اسمان ظاهران. -ب 

فػػي خمسػػما ة كثالثػػيف مكمػػعان،  –فػػي شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –جػػاء الفعػػؿ الممػػارع المتعػػدم  -ُٕ
 كجاء حسب الصكرة اآلتية:

 الفعؿ الممارع المتعدم + الفاعؿ + المفعكؿ بد اسمان ظاهران. -

 الفعؿ الممارع المتعدم + الفاعؿ + المفعكؿ بد مميران متصالن. -



 

- ِِْ - 

فػػػي خمسػػػة عشػػػر  –فػػػي شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –الفاعػػػؿالفعػػػؿ ك المفعػػػكؿ بػػػد عمػػػى كرد تلػػػديـ  -ُٖ
 مكمعان.

كقػػد ليػػكحظ أفَّ تلػػديـ المفعػػكؿ بػػد عمػػى الفاعػػؿ كالفعػػؿ، جػػاء ليعطػػي دةةت اةهتمػػاـ بالمتلػػدـ 
 كيعطي معاني اةستخفاؼ بسماسرة األرض، كاةعتزاز بالكطف كالشعب كهذا قكلد:

 الحؽَّ يلكؿ الصيادكف. -

 أجبنا أنت ماذا يخسري الفلراء. -

 ليت منؾ سكل األعصاب.ماذا ب -

ليػػكحظ كركد الجممػػة الفعميػػة ذات الفعػػؿ الناصػػب لمفعػػكليف أصػػمهما المبتػػدأ كالخبػػر أكثػػر مػػف  -ُٗ
الجممة ذات الفعؿ الناصب لمفعكليف ليس أصمهما المبتدأ كالخبر، حيث بموت الجممػة األكلػى 

عميػة ذات الفعػؿ كردت الجممػة الفك اثنيف كخمسيف مكمػعان، في الثانية ك كاحدان كستيف مكمعان، 
 مكامع ة ةير. خمسةالناصب لثالثة مفاعيؿ في 

حػػذؼ  عمػػى حػػيففػػي سػػتةو كعشػػريف مكمػػعان،  –أحمػػد دحبػػكر  –كرد حػػذؼ الفعػػؿ فػػي شػػعر  -َِ
 .المفعكؿ في كاحد كستيف مكمعان 

 في كاحدو كستيف مكمعان. –شعر أحمد دحبكر  –كرد حذؼ المفعكؿ بد في  -ُِ

ف يفػػػػي سػػػػتة كعشػػػػر  –فػػػػي شػػػػعر أحمػػػػد دحبػػػػكر  –ؿ كرد المػػػػمير المتصػػػػؿ نا بػػػػان عػػػػف الفاعػػػػ -ِِ
مكمػػعان، حيػػث جػػاء فػػي صػػيوة المامػػي فػػي سػػتة عشػػر مكمػػعان كمػػع الممػػارع فػػي عشػػرة 

 مكامع.

كردت الجممػػة ذات الفعػػؿ المتعػػدم لمفعػػكؿ بػػد كاحػػد، كقػػد كانػػت مبنيػػةن لممجهػػكؿ فػػي خمسػػة  -ِّ
دم لنصػػب مفعػػكليف جممػػة الفعػػؿ المبنػػي لممجهػػكؿ كالمتعػػفيمػػا يتعمػػؽ بكثالثػػيف مكمػػعان، أمػػا 

، ككردت الجممػػة ذات الفعػػػؿ  فلػػػدأصػػمهما المبتػػدأ كالخبػػر،  كرد الفعػػؿ محػػذكفان فػػي مثػػػاؿو كاحػػدو
 أصمهما المبتدأ كالخبر في مثاليف اثنيف فلط.ليس المبني لممجهكؿ الناصب لمفعكليف 

شػػػعر أحمػػػد  –فػػػي  كرد الحػػػذؼ فػػػي الجممػػػة ذات الفعػػػؿ المبنػػػي لممجهػػػكؿ فػػػي مكمػػػعو كاحػػػد -ِْ
لػػػـ يعثػػر الباحػػػث عمػػػى التلػػديـ كالتػػػيخير فػػي جممػػػة الفعػػػؿ المبنػػي لممجهػػػكؿ الػػػذم ك  - دحبػػكر

األفعػاؿ  عمػى هما كليس أصمهما المبتدأ كالخبر، ككذلؾ لـ يعثػر الباحػثمينصب مفعكليف أص
.  المبنية لممجهكؿ كالمتعدية لثالثة مفاعيؿ بعكس الجممة ذات الفعؿ المتعدم المبني لممعمـك

مكمػعان كذلػؾ  كسػبعيففػي أربعما ػة  –في شعر أحمد دحبكر  –سمية منفية كردت الجممة اة -ِٓ



 

- ِِٓ - 

 حسب الصكرة اآلتية:

لػػيس: كردت الجممػػة اةسػػمية منفيػػة بػػػ )لػػيس( فػػي م ػػةو كسػػتيف مكمػػعان. ككرد اسػػمها مسػػتتران  -
 - فػػي ثالثػػة عشػػر مكمػػعان، كتلػػدـ خبرهػػا عمػػى اسػػمها فػػي ثالثػػة عشػػر مكمػػعان، كالتلػػديـ

مي الكػكفييف أها كخبرها، فمـ يتلدـ خبرها عمى اسمها كهػك مػا يسػند  ر بيف اسم لجر  –هنا 
 . -كما رأينا  –

 مكامع ة ةير. خمسةفي  –في شعر أحمد دحبكر  –كردت )ما( العاممة عمؿ ليس  -ِٔ

كردت الجممػػػة اةسػػػمية منفيػػػة )بػػػال( العاممػػػة عمػػػؿ )لػػػيس( فػػػي أحػػػد عشػػػر مكمػػػعان، ككردت  -ِٕ
ًذؼ خبرها في اثني عشر مكمعان.الجممة اةسمية منفيةن بػ )ة( ك   قد حي

الزا ػػػدة لتككيػػػد النفػػػي كجػػػاءت منفيػػػةن فػػػي اثنػػػيف كثالثػػػيف ليػػػكحظ نفػػػي الجممػػػة اةسػػػمية بػػػػ )ة(  -ِٖ
، كلـ يعثر الباحػث عمػى نفػي الجممػة اةسػمية بػػ )إٍف( العاممػة عمػؿ لػيس بعػد اسػتلراء مكمعان 

 نصكص أحمد دحبكر.

 نافية لمجنس، حسب الصكر اآلتية.كردت الجممة اةسمية منفية بػ )ة( ال -ِٗ

 مكامع. ةة + اسمها مفرد + خبرها مفرد مشتؽ: في خمس -أ 

 ة + اسمها + خبرها جار كمجركر: في ستة كخمسيف مكمعان. -ب 

ة + اسمها  + خبرها شبد جممة ظرفية: في كاحدو كخمسيف مكمػعان، كلعػؿ مجػيء خبػر ة  -ج 
لالتساع في الجار كالمجػركر، ثػـ جػاء  كذلؾ ؛النافية لمجنس جار كمجركران أكثر مف ةير 

 الخبر ظرفان في المرتبة الثانية كذلؾ لالتساع في الظرؼ كما رأينا.

ليعطػػي  –شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كقػػد جػػاء النفػػي لمجممػػة اةسػػمية، بػػػ )ة( النافيػػة لمجػػنس فػػي 
 دةةت الرفض كالتمرد، كالثكرة عمى المحتؿ كهذا قكلد:

 حؽَّ لي في الحياد. ة حؽَّ لي في التنصؿ، كة -

 ة أمطار في الفصؿ الجديد. -

 ة شكؿ ةير النفط كالعمـ المخطط لمهكية. -

كرد حػػذؼ اسػػـ )ة( النافيػػة لمجػػنس فػػي مكمػػع كاحػػد، أمػػا بالنسػػبة لحػػذؼ الخبػػر فلػػد كرد فػػي  -َّ
 ثالثةو كثالثيف مكمعان.

ا كرد اةسػتثناء في كاحد كسػتيف مكمػعان، بينمػ –كرد اةستثناء بػ )إة( في شعر أحمد دحبكر  -ُّ



 

- ِِٔ - 

الشػػاعر  تكظيػػؼبػػػ )سػػكل(، ك)ةيػػر( فػػي اثنػػيف كأربعػػيف مكمػػعان، كلعػػؿ السػػبب فػػي ذلػػؾ هػػك 
 كثر حركؼ اةستثناء استخدامان كشيكعان في الموة.أل)دحبكر( 

، كلعػؿ السػبب فػي ذلػؾ أفَّ النفػي بهػا  -ِّ أما بالنسبة لمنفي بػ )ة يككف( فلد كرد في مكمعو كاحػدو
 لوتنا العربية.يعد بسيطان جدان في 

 مكمعان. كتسع كستيف سبعما ةفي  –في شعر أحمد دحبكر  –جاءت الجممة الفعمية المنفية  -ّّ

عشػػػر مكمػػػعان،  سػػػبعةالجممػػػة ذات الفعػػػؿ الػػػالـز المبنػػػي لممعمػػػـك منفيػػػة بػػػػ )مػػػا( فػػػي  كردت -ّْ
 بػػ )لػـ( فػي م ػة كثالثػيف مكمػعان،كمنفيػة  كجاءت منفيةن بػػ )ة( فػي ثمانيػة كخمسػيف مكمػعان،

فػػالنفي فػي هػػذ  الجممػة بػػػ )لػـ( أكثػػر مػف ةيػػر  ثػػـ  كمنفيػةن بػػػ )لػف( فػػي سػتةو كخمسػػيف مكمػعان،
النفي بػ )ة( ثـ النفي بػػ )لػف( ثػـ بػػ )مػا( كلعػؿ ذلػؾ الترتيػب فػي النفػي حسػب شػهرة هػذ  مك  تي

 الحركؼ كأكثرها تداكةن في الموة كبناء الجممة الحديثة في الشعر الحديث.

 أربػػع كتسػػعيف مكمػػعان ت الفعػػؿ المتعػػدم إلػػى مفعػكؿ كاحػػد منفيػػة بػػػ )مػا( فػػي كردت الجممػة ذا -ّٓ
كمنفيةن بػ )ة( فػي سػتةو كثمػانيف مكمػعان، كمنفيػة بػػ )لػـ( فػي سػتةو كثالثػيف مكمػعان، كمنفيػةن بػػ 
)لف( في م ةو كاثنيف كأربعيف مكمعان، أما منفيةن بػ: )لٌما( فلد جاءت في مثاؿ كاحػدو مػع الفعػؿ 

 لمجزكـ بها.الممارع ا

ليػػػػكحظى أف مجػػػػيء النفػػػػي بحركفػػػػد المختمفػػػػة كػػػػاف يعطػػػػي دةةت نفػػػػي الخمػػػػكع، كاةستسػػػػالـ 
 كالرككف إلى الوير كهذا قكلد:

 لـ يبؽى إة هيكؿ العظـ البميد. -

 لف أةقي نخمتي األكلى. -

 أف يعشؽ األحياء سيكنى اللبكر فال ترل األحجار مف يبكي. -

لمتعدم لنصب مفعكليف أصمهما المبتدأ كالخبر منفية _ في كردت الجممة الفعمية ذات الفعؿ ا -ّٔ
فػػػي خمسػػػة مكامػػػع، أمػػػا بالنسػػػبة لنفػػػي الجممػػػة ذات الفعػػػؿ المتعػػػدم  –شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر 

 لنصب مفعكليف ليس أصمهما المبتدأ كالخبر، فلد كردت منفيةن في سبعة مكامع ة ةير.

فػػػػي كاحػػػػد  ،ف كعشػػػػريف مكمػػػػعان كردت الجممػػػػة ذات الفعػػػػؿ المبنػػػػي لممجهػػػػكؿ منفيػػػػةن فػػػػي اثنػػػػي -ّٕ
كعشػريف مكمػػعان مػع الفعػػؿ المتعػػدم لنصػب مفعػػكؿ بػػد كاحػد، كمكمػػع كاحػػد جػاء مػػع الفعػػؿ 

 المبني لممجهكؿ كالمتعدم لنصب مفعكليف ليس أصمهما المبتدأ كالخبر.

كسػػػتيف مكمػػػعان،  سػػػبعةو فػػػي  –شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –كردت جممػػة الفعػػػؿ النػػػاقص منفيػػػة فػػػي  -ّٖ



 

- ِِٕ - 

 كذلؾ حسب اآلتي:

 الناقص المنفي بػ )ما( جاء في ثالثة عشر مكمعان. الماميفعؿ ال -أ 

 الناقص منفيان بػ )لـ( في ثالثةو كأربعيف مكمعان. الممارعالفعؿ  -ب 

 الفعؿ الناقص المنفي بشرط جاء في ستة مكامع -ج 

 الناقص المنفي بػ )لف( في مكمعيف اثنيف.الممارع الفعؿ  -د 

 ثة مكامع.الفعؿ الناقص المنفي بػ )ة( النافية في ثال -ق 

كقػد تلػدـ خبرهػا كجكبػان عمػى اسػمها فػي  ،كرد التلديـ كالتيخير في جممة الفعؿ النػاقص المنفيػة -ّٗ
 خمسة مكامع، كجاء الفعؿ ناقصان منفيان بػ )لـ( كقد استتر اسمد في ثالثة عشر مكمعان.

بالنسػبة جاء الفعؿ ناقصان كمنفيان كقد اقترف خبر  بحػرؼ الجػر الزا ػد فػي مكمػعيف اثنػيف، أمػا  -َْ
 في شعر أحمد دحبكر. ثالثة مكامعفي لنفي ما جاء تامان مف هذ  األفعاؿ فلد كرد 

( المكسػػكرة فػػي  -ُْ مكمػػعان مكزعػػة  كسػػتو كخمسػػيفمػػا تيف كردت الجممػػة اةسػػمية مؤٌكػػدة بػػػ )إفَّ
 عمى النحك التالي:

فػػي األداة + اسػػمها معرفػػة + خبرهػػا مفػػرد نكػػرة مخصصػػة أك نكػػرة، كقػػد كردت هػػذ  الصػػكرة  -أ 
 مكمعان مف شعر أحمد دحبكر. خمسة كسبعيف

 مكمعان. سبعيفاألداة + اسمها معرفة + خبرها معرفة: كقد كردت في  -ب 

 األداة + اسمها معرفة + خبرها شبد جممة، كقد كردت هذ  الصكرة في أربعة مكامع. -ج 

 بكر.كاحدو في شعر أحمد دح مكمعاألداة + اسمها معرفة + خبرها جممة اسمية: كقد كردت في  -د 

(  -ق   الفعؿ الممارع في خمسةو كأربعيف مكمعان. كخبرهاكردت الجممة اةسمية مؤكدة بػ )إفَّ

( كخبرهػا الفعػؿ المامػي فػي خمسػة كثالثػيف مكمػعان كجاءت الجممة اةسمية مؤكدة  -ك  ، بػ )إفَّ
 .ماضو + خبرها جممة فعمية فعمها مخصصة كالصكرة هي: األداة + اسمها نكرة 

( كاسػػمها معرفػػة + خبرهػػا نكػػرة مخصصػػة مشػػتؽ فػػي  كردت الجممػػة اةسػػمية -ز  مؤكػػدة بػػػ )إفَّ
 مثاؿ كاحد.

( كاةسـ معرفة مبني _ الخبر نكػرة ةيػر مخصصػة فػي  -ح  كردت الجممة اةسمية مؤكدة بػ )إفَّ
 مكمعيف.



 

- ِِٖ - 

( المكسػكرة الهمػزة، ليعطػي دةةت متنكعػة، منهػا تككيػد النكبػة كالتشػرد،  كقد جاء التككيد بػ )إفَّ
 يد الملاكمة كاةستمرار في النماؿ، كهذا قكلد:كمنها تكك

 إفَّ اللبر يمشي نحكنا بيلؼ رجؿ. -

 إفَّ مع العسر يسران، إفَّ الذبيحة في الشارع اآلف. -

 لنلؿ: إٌف شككة تلؼ بيف نهاية العيف كأكؿ اللمب. -

( المفتكحػػػة فػػػي  -ِْ مكزعػػػة حسػػػب  ان مكمػػػع فمػػػا تيكاحػػػدو ك كردت الجممػػػة اةسػػػمية مؤكػػػدة بػػػػ )أفَّ
 كر اآلتية:الص

األداة + اسمها معرفة + خبرها مفرد نكػرة مخصصػة مشػتؽ: كقػد كردت فػي كاحػدو كخمسػيف  -أ 
 مكمعان.

 األداة + اسمها معرفة + خبرها معرفة: كقد كردت في ثالثيف مكمعان. -ب 

 األداة + اسمها معرفة + خبرها شبد جممة: كقد كردت في خمسة عشر مكمعان. -ج 

: كقػػد كردت فػػي أربعػػة مكامػػع، أمػػا كخبرهػػا ممػػة اسػػميةجاألداة + اسػػمها معرفػػة + خبرهػػا  -د 
جممة فعميػة ذات الفعػؿ المامػي فلػد كردت فػي كاحػدو كثالثػيف مكمػعان، كأمػا خبرهػا جممػة 

 فعمية ذات الفعؿ الممارع فلد كردت في أربعيف مكمعان.

 .نكرة تامة: كقد كردت في ثمانية عشر مكمعان  األداة + اسمها معرفة + خبرها -ق 

 الخبر فعالن ماميان: كقد كردت في عشرة مكامع.+  نكرة اةسـاألداة +  -ك 

 اةسـ نكرة لمعمكـ + الخبر نكرة تامة: كقد كردت في مكمعيف اثنيف.األداة +  -ز 

( المفتكحػػة فػػي  ليلػػرر دةةت متعػػددة منهػػا:  –شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كقػػد جػػاء التككيػػد بػػػ )أفَّ
يانػػة كالتكاطػػؤ مػػع المحتػػؿ مػػف قبػػؿ األنظمػػة العربيػػة تلريػػر لوػػة الملاكمػػة كاللػػكة، كتلريػػر دةةت الخ

 العميمة كهذا قكلد:

 ألٌف الكرد ة يجرح قتمتي الكرد، ألفَّ الهمس ة يفمح سيعجف كؿ أسرارم بمحـ الرعد. -

 ذلؾ أفَّ اللمية ممنكحة لؾ. -

 هذ  الحرب تعني أفَّ ماءن ةبدَّ يعترؼ اليكـ بينها رنا. -

( المكسػػػكرة الهمػػػزة فػػػي سػػػبعة  كرد الخبػػػر شػػػبد جممػػػة: مككنػػػة مػػػف -ّْ الجػػػار كالمجػػػركر مػػػع )إفَّ



 

- ِِٗ - 

مكامػػػع، كفػػػي حػػػيف كرد الخبػػػر شػػػبد جممػػػة مككنػػػة مػػػف الجػػػار كالمجػػػركر كالظػػػرؼ مػػػع )أٌف( 
 المفتكحة في سبعة مكامع أيمان.

 ( في ثالثة مكامع ة ةير.التككيدكردت الجممة اةسمية مؤكدة بػ )ةـ  -ْْ

 أربعة كعشريف مكمعان، هي كالتالي: ا( مؤكدة لمجممة اةسمية فيكردت )أمَّ  -ْٓ

 مكامع. خمسةا + المبتدأ معرفة + الفاء + الخبر جممة اسمية: كقد كردت في أمَّ  -أ 

 + المبتدأ معرفة + الفاء + الخبر جممة فعمية: كقد كردت في ستة مكامع.أمَّا  -ب 

ػػا  -ج  فػػي  –ة + المبتػػدأ معرفػػة + الفػػاء + الخبػػر جممػػة الفعػػؿ النػػاقص: كقػػد كردت هػػذ  الجممػػأمَّ
 في خمسة مكامع. –شعر أحمد دحبكر 

 + المبتدأ معرفة + الفاء + الخبر شبد جممة: كقد كردت هذ  الصكرة في مكمعيف. أمَّا  -د 

ػػا  -ق  شػػػعر أحمػػػد  –+ المبتػػػدأ معرفػػػة + الفػػػاء + الخبػػر مشػػػتؽ: كقػػػد كردت هػػػذ  الجممػػة فػػػي أمَّ
 معيف. ك في م –دحبكر 

 كاحد.  مكمعو ؤكؿ: كقد كردت في + المبتدأ معرفة + الفاء + الخبر مأمَّا  -ك 

 كاحد.  مكمعو + المبتدأ معرفة + الفاء + الخبر جامد: كقد كردت في أمَّا  -ز 

ػػا  -ح  فػػي  –+ الفػػاء + الخبػػر جممػػة اسػػمية: كقػػد كردت هػػذ  الصػػكرة  مصػػدر مػػؤكؿ+ المبتػػدأ أمَّ
 كاحد. مكمعو في  -شعر أحمد دحبكر 

فػي شػعر  –حذكؼ، كقد كردت هذ  الجممػة + المبتدأ معرفة + الفاء محذكفة + الخبر مأمَّا  -ط 
 في مكمعو كاحد.  –أحمد دحبكر 

ػا( فػي _ شػعر أحمػد دحبػكر  جػاء ليعطػي دةةت متعػددة مػف مثػؿ:  –ليكحظ أفَّ التككيد بػػ: )أمَّ
 احتلار األنظمة العميمة كزعاماتها، كذلؾ قكلد:

، أٌما العشؽ كالنفس الطكيؿ فإفَّ تجاران ل -  معكاصـ جاهزكف.أما الكه ، أما النه ي

 أٌما أنا، كلك استدعى دمي األسؼي فإنني طرؼه كة أصالح بيف الماء كالنار. -

ة( في  -ْٔ  عمى الصكر اآلتية: –شعر أحمد دحبكر  –ليكحظ اللصر بػ )ما كا 

مػػا + المبتػػدأ نكػػرة + إة + الخبػػر جممػػة اسػػمية: كقػػد كرد اللصػػر بهػػذ  الصػػكرة فػػي مكمػػع  -أ 
 كاحد.



 

- َِّ - 

 مكمعة + الخبر مصدر مؤكؿ: كقد كرد اللصر بهذ  الصكرة في ما + المبتدأ ممير + إ -ب 
 كاحد.

ركر( + إة + المبتػػدأ معرفػػة: كقػػد كردت الصػػكرة بهػػذا جػػمػػا + الخبػػر شػػبد جممػػة )جػػار كم -ج 
 كاحد. مكمعو في شعر أحمد دحبكر في  –اللصر 

رد كػػػاف يعطػػػي دةةت التمػػػ –شػػػعر أحمػػػد دحبػػػكر  –ليػػػكًحظى أفَّ اللصػػػر بصػػػكر  المختمفػػػة فػػػي 
 كالرفض كالخمكع، كيعطي دةةت المكاصمة كاةستمرار كهذا قكلد:

 لـ يبؽى إة هيكؿ العظـ البميد ثـ ماذا، مركبي الويب يعاني. -

 مالؾ إة مدانا... كجهنا المنحكت. -

ة( في  -ْٕ  :أربع صكر هيلكحظ اللصر بػ )ليس كا 

 كمع كاحد.ليس + اسمها معرفة  + إة + خبرها مصدران مؤكةن: كقد كردت في م -أ 

 ليس + اسمها معرفة  + خبرها جامد: كقد كردت في مكمع كاحد. -ب 

لػػيس + اسػػمها معرفػػة  + إة + خبرهػػا جممػػة فعميػػة ذات الفعػػؿ الممػػارع: كقػػد كردت هػػذ   -ج 
 مكمع كاحد. في الصكرة

لػػيس + اسػػمها مػػمير متصػػؿ  + إة + خبػػر جممػػة فعميػػة + المفعػػكؿ بػػد: كقػػد كردت فػػي  -د 
 مكمع كاحد.

 .في مكمعو كاحد –شعر أحمد دحبكر  –بػ )هؿ( في كرد اللصر  -ْٖ

 ( فلد كرد في مكمعيف اثنيف.إنَّماأما بالنسبة لملصر بػ ) -ْٗ

كردت الجممة اةسمية البسيطة مؤكػدة بمػمير الفصػؿ فػي اثنػي عشػر مكمػعان، كذلػؾ حسػب  -َٓ
 الصكر اآلتية:

 المبتدأ + ممير الفصؿ + الخبر: كقد كردت في عشرة مكامع. -أ 

 لدـ كجكبان + ممير الفصؿ + المبتدأ معرفة: كقد كردت في مكمعيف.خبر المبتدأ م -ب 

ػث  –شػعر أحمػد دحبػكر  –ليكحظى أف الدةةت التي أعطاهػا مػمير الفصػؿ فػي  هػي دةلػة الحى
 عمى المكاصمة كالصمكد، كتعزيز صكرة األهؿ كالكطف في الذاكرة الجماعية لمفمسطينييف كهنا قكلد:

 أهمؾ اآلف هـ حكاليًؾ. -



 

- ُِّ - 

 هـ كالظؿ في األرض ظمي. إنهـ -

 فدمي هك ما يتألأل تحت الشمس اآلف. -

ُٓ-  ) فػػي خمسػػة مكامػػع حسػػب مؤكػػدة بمػػمير الفصػػؿ كردت الجممػػة اةسػػمية المنسػػكخة بػػػ )إفَّ
 الصكر اآلتية:

 الخبر: كقد كردت في ثالثة مكامع.إفَّ + اسمها: ممير متصؿ + ممير الفصؿ +  -أ 

 الخبر معرفة: كقد كردت في مكمع كاحدليس + اسمها: اسـ إشارة + ممير الفصؿ +  -ب 

فػػي ثالثػػة مكامػػع، كفػػي حػػيف كرد تككيػػد  –شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كرد ا لتككيػػد بػػػ )كػػؿ( فػػي  -ِٓ
 الجممة اةسمية بػ )النفس( في مكمع كاحد.

فػػي مكمػػع كاحػػد، فػػي حػػيف كردت  –شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كرد التككيػػد بػػػ )كػػاف( الزا ػػدة فػػي  -ّٓ
فعاؿ الناقصة مؤكػدة بالبػاء الزا ػدة فػي الخبػر فػي ثالثػة مكامػع الجممة اةسمية المنسكخة باأل

 في حيف أيكدت الجممة اةسمية بػ )مٍف( الزا دة في مكمع كاحد.

كردت الجممػػة الفعميػػة ذات الفعػػؿ الػػالـز مؤكػػدة بػػػ )قػػد( فػػي ثالثػػةو كأربعػػيف مكمػػعان، فػػي حػػيف  -ْٓ
في ثالثيف مكمعان، كالجممة الفعمية أيكدت الجممة الفعمية ذات الفعؿ المتعدم لمفعكؿ بد كاحد 

 ذات الفعؿ المتعدم لمفعكلد بكاسطة حرؼ الجر في مكمعيف اثنيف.

مػػف مثػػؿ تككيػػد  –شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كقػػد جػػاء التككيػػد بػػػ)قد( ليعطػػي دةةت متنكعػػة فػػي 
 كلد:ف، كتككيد الملاكمة كاةستمرارية فيها كذلؾ قيالنكبة كالميساة التي ألمت بعمـك الفمسطيني

 كتركف صكت الفتح، في الصبح، يدٌكم: قد صحكنا. -

 كعندما عبرت، كانت ةيمة الصيؼ قد ممت. -

 كقد ةيٌيبتي بعض الحيف، قد ابيَّمت عيكف األهؿ. -

 كردت الجممة ذات الفعؿ المتعدم لنصب مفعكليف في أربعة مكامع، في شعر أحمد دحبكر. -ٓٓ

فػػػي شػػػعر أحمػػد دحبػػػكر فػػػي دة بػػػػ )قػػد( مؤكػػكردت الجممػػة ذات الفعػػػؿ التػػاـ المبنػػػي لممجهػػػكؿ  -ٔٓ
 ثالثة مكامع.

 كردت الجممة ذات الفعؿ الناقص المؤكد بػ )قد( في ثالثة مكامع. -ٕٓ

كردت الجممػػة الفعميػػة مؤكػػدة باللسػػـ المحػػذكؼ بعػػد )قػػد( فػػي سػػتة مكامػػع، فػػي حػػيف لػػـ تؤكػػد  -ٖٓ
 الجممة الفعمية باللسـ الظاهر، كة باللسـ المعترض بعد استنباط شعر دحبكر.



 

- ِِّ - 

كليػػكحظى مجػػيء اللسػػـ المحػػذكؼ بعػػد قػػد ليعطػػي دةةت التحػػدم كالصػػمكد كالمكاصػػمة ككشػػؼ 
 زيؼ الخكنة كالمفرطيف كهذا قكلد:

 للد بمكت المكت دهران في المخيـ. -

 هؿ كاف مركريان إذف أٍف تعرؼ الجارة أني قد كشفتي األمر، للد كاف مركريان. -

 للد خسركا في الثكرة فربحكها. -

إة( فػي مكمػعيف، فػي  –مػع )ة  –شعر أحمد دحبػكر  –عمى الفاعؿ، في كرد قصر الفعؿ  -ٗٓ
إة( في تسعة مكامع، كمع )لف + إة كسػكل( فػي مكمػعيف اثنػيف، كقػد كرد  –حيف مع )لـ 

قصر المفعكؿ بد عمى الفاعؿ عمى نمط )ة + إة( في مكمػعو كاحػد، أمػا بػاقي األنمػاط )مػا 
 ترد في شعر أحمد دحبكر.مـ ف+ إة(، )لف + إة(، )هؿ + إة( 

فػػي مكمػػػع  –شػػعر أحمػػد دحبػػكر  –كردت الجممػػة ذات الفعػػؿ النػػاقص مؤكػػدة باللصػػر فػػي  -َٔ
 كاحد.

كردت الجممػػة الفعميػػة مؤكػػدة بالتككيػػد المعنػػكم فػػي سػػتة مكامػػع، كفػػي حػػيف أكػػدت بالتككيػػد  -ُٔ
مػػعان، ، كقػد كرد التككيػػد المفظػي بالجمػػؿ فػي كاحػػدو كثالثػيف مك مكامػع أيمػػان  سػػتةالمفظػي فػي 

 .أٌما بالنسبة لمتككيد المفظي باألداة فلد كردت في مكمعيف

فػي ثمانيػػة  –شػػعر أحمػد دحبػػكر  –كردت الجممػة الفعميػػة المؤكػدة بػػػ )المػمير المنفصػػؿ( فػي  -ِٔ
 مكامع ة ةير.

الباحػث أٌف بنػاء الجممػة  ظى ًحػكفي الختاـ مف خالؿ اةستلراء الشامؿ لشػعر أحمػد دحبػكر، فلػد لى 
تسـ بالحزف كاأللـ كالحسرة عمى مياع فمسطيف، كمياع اللمية عمى أيػدم الخكنػة في شعر  كاف ي

كالمتػػػاجريف، كلكػػػف بنػػػاء الجممػػػة عنػػػد  ة يخمػػػك مػػػف كممػػػات تشػػػيد بػػػالثكرة كالثػػػكار، كتعمػػػؿ عمػػػى 
اسػػتنهاض الهمػػـ، كذلػػؾ ةسػػتعادة الحػػؽ المسػػمكب مػػف خػػالؿ زرع كبػػث الفكػػر الثػػكرم كتعزيػػز  فػػي 

 ؿ األمؿ في الثكرة كالثكار، كالثلة بالنصر لعدالة اللمية كقدسيتها.نفكس الجماهير مف خال
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، ُبيػػػػركت ط -فػػػػي النحػػػػك العربػػػػي )نلػػػػد كتكجيػػػػد(، منشػػػػكرات المكتبػػػػة العصػػػػرية، صػػػػيدا  -

 ـ.ُْٔٗ



 

- ِّٕ - 

بػػػاكة، ، الحسػػيف بػػف قاسػػـ: الجنػػى الػػداني فػػػي حػػركؼ المعػػاني، تحليػػؽ: فخػػر الػػديف قالمــياوي .ُٓ
 ـ.ُِٗٗهت ػ ُُّْ، ُكاألستاذ: محمد نديـ فامؿ، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، ط

 .ـُِٗٗاللاهرة،  ،ِإحياء النحك، ط: ، إبراهيـمصطفى .ِٓ
 ، عمي )دكتكر(:المكايم را  .ّٓ

 ، اللاهرة، الجزء الثاني.ُِٖٗ، ُالمدخؿ إلى دراسة النحك العربي، ط -
 ـ.ََِٕهػ ػ ُّْٖ، ُمنشر كالتكزيع، طالجممة الفعمية، مؤسسة المختار ل -

: عمػػػـ المعنػػػى فػػػي العربيػػػة، بحػػػث فػػػي النظريػػػة كالمػػػنه ، دار )دكتػػػكر( ياسػػػر إبػػػراهيـ، المـــالح .ْٓ
 .ِِّـ، ص ُّٗٗاللدس،  –الفرقاف لمنشر كالتكزيع، مطبعة اإلسراء، صكر باهر 

دار صػادر هػ(: لساف العػرب،  ُُٕ، أبك الفمؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر )ت مالظايارن  .ٓٓ
 ـ.ُٖٔٗلمطباعة كالنشر، دار بيركت لمطباعة ك النشر، بيركت، 

، د. محمد: خصا ص التركيب، دراسة تحميمية لمسا ؿ عمـ المعاني، ، مكتبة مايى را  .ٔٓ
 ـ.َُٖٗ، ِكحبة، ط

جامعػػػػة  –كميػػػػة اآلداب كالتربيػػػػة ، ، د/ مصػػػػطفى: أسػػػػاليب النفػػػػي فػػػػي الموػػػػة العربيػػػػةالالدــــاس .ٕٓ
 .ُٕٗٗالككيت، 

، عبد السالـ: األسػاليب اإلنشػا ية فػي النحػك العربػي، مكتبػة الخػانجي، اللػاهرة، مصػر، هايان .ٖٓ
ُٗٓٗ. 

مطبكعػات  كحي،: األزهية في عمـ الحػركؼ، تحليػؽ: عبػد المعػيف الممُّػعمي بف محمد ةالهياي .ٗٓ
 .ُّٗٗ ،ِط مجمع الموة العربية، دمشؽ

الديف عبد الحميػد، دار  ي: شرح قطر الندل كبؿ الصدل، تحليؽ كشرح: محمد محيه امارن  .َٔ
 ـ.ََِٗالطال ع، اللاهرة، ط 

 أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف أحمد: ،األنصارم، ه امارن  .ُٔ
شػػرح شػػذكر الػػذهب فػػي معرفػػة كػػالـ العػػرب، تحليػػؽ/ محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد، دار  -

 .ََِٗالطال ع، اللاهرة، مصر، ط 
الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد، دار  يمحيػػػػ شػػػػرح قطػػػػر النػػػػدل كبػػػػؿ الصػػػػدل، تحليػػػػؽ كشػػػػرح: محمػػػػد -

 ـ.ََِٗالطال ع، اللاهرة، ط 
مونػػػػي المبيػػػػب عػػػػف كتػػػػب األعاريػػػػب، تحليػػػػؽ: محمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد، المكتبػػػػة  -

 ـ.ُٕٖٗالعصرية، بيركت، 
  .مكتبة المتنبي، اللاهرة: شرح المفصؿ، ، مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيشةحةشارن  .ِٔ


