
أ 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  جمھوریة السودان
  جامعة أم درمان اإلسالمیة

  معھد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي
  قسم الدراسات النظریة

  
  
  
  
  

  التوابع في شعر المتنبي                 
  دراسة نحویة وصفیة داللیة              

  ھاالدكتوراة في اللغة العربیة وآداببحث مقدم لنیل درجة    
  (نحو وصرف)                             

  
  
  
  
  
  

                             
إعداد الطالب:                            إشراف األستاذ الدكتور                                             

  محمد غالب عبد الرحمن                    ل ضحیة محمد بحرفض
  

 م٢٠١٠ –ه ١٤٣١



أ 

  قال تعالى:

(ول��وال فض��ل هللا علی��ك ورحمت��ھ لھم��ت طائف��ة م��نھم أن 
یضلوك وم�ا یض�لون إال أنفس�ھم وم�ا یض�رونك م�ن ش�ئ 
وأنزل هللا علیك الكتاب والحكمة وعلمك م�ا ل�م تك�ن تعل�م 

  وكان فضل هللا علیك عظیما)
  

  )١١٣(سورة النساء:اآلیة                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
        

  
  
  
  
  
 



ب 

  إھداء

  
  رحمھما هللاإلى والدي 

  أمي: التي علمتني الصبر والمثابرة
  أبي:الذي بذل جھدا مقدرا لتعلیمي 

ت معي بكل صبرقفي:التي وزوج



ج 

  كلمة شكر                                   
 

الحم��د � ال��ذي بنعمت��ھ ت��تم الصالحات،والص��الة والس��الم عل��ى س��یدنا        
  مد صلى هللا علیھ وسلم،نبي الھدى وعلى آلھ وصحبھ وسلم.مح
  

الحمد � الذي خص بعض األخیار لقضاء حوائج الناس،والذین لھم أثر       
واضح في إخراج ھذا البحث على ما ھو علیھ،وال بد من لمسة وفاء م�ع أي 

  منھم عرفانا لھذا الجھد المقدر.
  

ر للمرب��ي الكبی��ر الفاض��ل األس��تاذ فأتق��دم بأس��مى آی��ات الش��كر والتق��دی     
الدكتور/ محمد غالب عبد الرحمن،لتفضلھ باإلش�راف عل�ى ھ�ذا البح�ث ول�م 
یبخ��ل عل��ي م��ن علم��ھ الغزی��ر ال��ذي وھب��ھ هللا تع��الى ،إذ ص��بر عل��ي برحاب��ة 
صدرطیلة فترة ھذا البح�ث حت�ى خ�رج ھ�ذا البح�ث بھ�ذا الث�وب القش�یب،فلھ 

  فرة وحسن الجزاء.مني الثناء الجمیل،ولھ من هللا المغ
  

كما أخص بالشكر أسرة المكتبات لكل من جامعة أم درمان اإلس�المیة،       
وجامع��ة الس��ودان للعل��وم والتكنولوجیا،والمعھ��د اإلس��المي للترجمة،ومعھ��د 
  الخرطوم الدولي للغة العربیة للتعاون معي ومدھم لي بالمصادر والمراجع.

  
ل لزوجي/ سمیرة أحمد دھب لتكبدھا كما أخص بالشكر والتقدیر الجزی      

مع���ي المش���اق،وهللا أس���أل أن یس���بغ علیھ���ا نعم���ة الص���حة والعافی���ة والعم���ل 
  الصالح.

  
والشكر أجزلھ موصول لم�ن ف�اتني ذكرھم،وأس�ھم مع�ي بجھ�ده وفك�ره       

  حتى خرج ھذا البحث بھذه الصورة التي تراھا.
  

ثناء علی�ك أن�ت كم�ا أثنی�ت و� الحمد من قبل ومن بعد،اللھم ال أحصي       
على نفسك،اللھم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رض�یت،ولك الحم�د 
بعد الرضى،وصلى اللھم وسلم عل�ى س�یدنا محم�د الرحم�ة المھ�داة، والنعم�ة 

  المسداة وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا. 
  
  

الباح��������������������������������������ث                                                                  



د 

  المحتویات                             
  

  الموضوع                                                                      الصفحة
  

  إھداء                                                                                ب
  

  ج                                                     كلمة شكر                     
  

  المحتویات                                                                          د
  

  ملخص البحث                                                                     و
  

  ح                                                     مقدمة                           
  

  أساسیات البحث                                                                   ي
  

                                                                ١٩ـ  ١        المتنبي ودیوانھ حیاةالفصل األول:       
  ١٤ـ ٢  المبحث األول:حیاة المتنبي

  ١٩ـ ١٥  المبحث الثاني: دیوان المتنبي
  

  ٩٣ـ  ٢٠                            الفصل الثاني:النعت       
                                          ٢٥ـ  ٢١                                             تعریف النعت:المبحث األول

                                            ٨٧ـ ٢٦المبحث الثاني:النعت الحقیقي                                             
  ٩٣ـ ٨٨المبحث الثالث:النعت السببي                                              

  

  ١١٦ـ  ٩٤                                     الفصل الثالث:التوكید       
  ٩٦ـ ٩٥المبحث األول:تعریف التوكید                                             
  ١٠٤ـ ٩٧المبحث الثاني:التوكید اللفظي                                            

  ١١٦ـ ١٠٥                                    المبحث الثالث:التوكید المعنوي   

  ١٧٧ـ ١١٧                       الفصل الرابع:العطف     
  ١١٩ـ ١١٨المبحث األول:تعریف العطف                                         



ه 

  ١٢٤ـ ١٢٠المبحث الثاني:عطف البیان                                            
  ١٦٢ـ ١٢٥ث الثالث:عطف النسق                                           المبح

  ١٧٧ـ ١٦٣المبحث الر ابع:أحكام أخرى خاصة بالعطف                       

  ٢٠٢ـ ١٧٨                      الفصل الخامس:البدل        
  ١٨٤ـ ١٧٩        المبحث األول:تعریف البدل                                    

  ٢٠١ـ١٨٥المبحث الثاني:أقسام البدل                                               
  ٢٠٢المبحث الثالث:حاالت خاصة بالبدل                                   
  ٢٠٤ـ ٢٠٣خاتمة البحث ونتائجھ وتوصیاتھ                                      

  ٢٣٤ـ ٢٠٥نیة                  الفھارس الف                   
  ٢١٢ـ ٢٠٦                                     فھرس اآلیات القرآنیة

  ٢١٣فھرس األحادیث                                                                
  ٢٢٧ـ ٢١٤        فھرس األشعار                                                   

  ٢٣٤ـ ٢٢٨فھرس المراجع والمصادر                                             
  
  

  
   

                                                                                                                             
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       



و 

  ملخص البحث
 

یھدف ھذا البحث إلى دراسة التوابع في شعر المتنبي دراسة عمیقة في       
ضوء معطیات أنظمة اللغة المختلفة وتوضیح الدور الذي تلعبھ ف�ي تبی�ین و 

ن وصف وداللة البی�ت الش�عري،أي ربطھ�ا بعل�وم اللغ�ة العربی�ة المختلف�ة،م
نح���و وص���رف وبالغ���ة ونق���د،وذلك بتحلی���ل ھ���ذه األبی���ات الش���عریة تحل���یال 
دقیق��ا،ثم معرف��ة م��ا إن كان��ت تح��وي تابع��ا أم ال،ث��م دراس��ة ھ��ذا الت��ابع م��ن 

  منظور ھذه األنظمة اللغویة.
وق��د اتبع��ت ف��ي ھ��ذا البح��ث الم��نھج الوص��في ف��ي ع��رض موض��وعات       

  النحو التالي:الدراسة المختلفة،وجاء ذلك في خمسة فصول على 
  الفصل األول:وفیھ مبحثان

  المبحث األول:تعریف المتنبي
  المبحث الثاني:تعریف دیوان المتنبي

  الفصل الثاني:وفیھ ثالثة مباحث
  المبحث األول:تعریف النعت
  المبحث الثاني:النعت الحقیقي
  المبحث الثابلث:النعت السببي

  الفصل الثالث:وفیھ ثالثة مباحث
  یف التوكیدالمبحث األول:تعر

  المبحث الثاني:التوكید اللفظي
  المبحث الثالث:التوكید المعنوي

  الفصل الرابع:وفیھ أربعة مباحث
  المبحث األول:تعریف العطف

  المبحث الثاني:عطف البیان
  المبحث الثالث:عطف النسق

  المبحث الرابع:أحكام أخرى خاصة بالعطف 
  الفصل الخامس:وفیھ ثالثة مباحث

  عریف البدلالمبحث األول:ت
  المبحث الثاني:أقسام البدل

  المبحث الثالث:أحكام خاصة بالبدل 
  باإلضافة إلى الخاتمة والنتائج والتوصیات
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Abstract 
 
This research is intended to study widely the syntactical              
subordinates in the poetry of "Mutanabbi" in the light of   the 
different systems of the the language data and to explain the vital 
role which they play in illustrating, describing  and showing the 
meaning of the poetic verse , that is , to join them to the different 
sciences of the Arabic language ; syntax , conjugation  , 
eloquence and criticism , by analyzing these poetic verses 
accurately so as to know whether they contain a syntactical 
subordinate or not , then to study this syntactical subordinate 
according to the language systems .    
In this research I followed the descriptive method to display the 
different topics of the study. The research was sequenced as 
follows: 
Part one: 
It consists of two chapters that discussed the definition of 
"Mutanabbi" life and his poetic works.                                          
Part two : Adjective 
It consists of three chapters as follows: 
Definition of Adjective, the real Adjective and causative 
adjective.                                                                                        
Part three: Corroboration 
It consists of three chapters; the definition of corroboration, the 
verbal corroboration and the abstract corroboration. 
Part four: simple apposition 
It consists of four chapters which discussed the definition of 
simple apposition, explanatory simple apposition, symmetrical 
simple apposition and other special rules.                                  
Part five: substitution 
It consists of three chapters; the definition of substitution, kinds 
of substitution and other special rules attribute to substitution. 
In addition to the conclusion of the research, the findings and the 
recommendation.                                                                           

 

        



ح 

  مقدمة
الدراس�����ات العتب�����ارات  حظی�����ت اللغ�����ة العربی�����ة بق�����در واف�����ر م�����ن      

لغ����ة ال����وحي الت����ي ن����زل بھ����ا الق����رآن الكریم،یق����ول هللا كثیرة،منھا،ألنھ����ا 
  تعالى(لسان الذي یلحدون إلیھ أعجمي وھذا لسان عربي مبین).

اھ�تم العلم��اء بدراس�ة ف��روع اللغ�ة المختلف��ة؛من نح�و وص��رف ونق�د وبالغ��ة 
للكشف عن ھذه األسرار الت�ي تزخ�ر بھ�ا ھ�ذه اللغ�ة الفتی�ة،إال أن الدراس�ات 

بآخراھتم����ت باألش����كال اإلعرابی����ة ف����ي طابعھ����ا النحوی����ة كلھ����ا بش����كل أو 
التعلیمي،فأھملت القضایا التركیبیة والداللیة التي تض�اعف إحس�اس المتلق�ي 
بالفكرة.وبالتالي ال بد أن تتآزر ھذه القضایا اللغویة المختلفة ف�ي ك�ل دراس�ة 

  إلعطاء النص مفھوما داللیا مكتمال.
المطل�وب وص�فیا وداللی�ا إال ولما كانت الدراسات النحویة ال تف�ي ب�الغرض 

مع غیرھا من األنظمة في إطار اللغ�ة الواح�دة،رأیت م�ن الض�رورة دراس�ة 
ھ��ذا الجان��ب وربط��ھ بالجوان��ب األخ��رى لیتحق��ق المنش��ود،وھو إیص��ال ھ��ذا 
اإلرث العربي العریق إلى بقیة األمم.ولما كان األمر كذلك وددت رب�ط ھ�ذه 

ھ�ودات العلم�اء ال�ذین س�بقوني.تلكم الدراسة بعلم اللغ�ة الوص�في،تعزیزا لمج
المجھ��ودات الث��رة الت��ي ال یس��تغني عنھ��ا أي دارس مھم��ا ك��ان،وربط ھ��ذه 
المجھودات بمجھودات العلماء المعاصرین الذین بال شك انتفع�وا كثی�را م�ن 
مجھودات السابقین،ومن مجھودات العلماء القدامى والمعاصرین من اللغات 

ر بعض���ھا بعض���ا،والبحث ع���ن أرض���یة األخرى،لت���داخل ھ���ذه اللغ���ات وت���أث
مش��تركة تث��ري الس��احة اللغوی��ة لمص��لحة اإلنس��انیة جمعاء.ولھ��ذا رأی��ت م��ن 
األھمیة بمك�ان تحلی�ل مواض�یع الدراس�ة قی�د البح�ث للوق�وف عل�ى الجوان�ب 

  المھمة فیھ.
والصعوبات التي واجھتن�ي ق�د تتمث�ل ف�ي قل�ة المراج�ع وقل�ة الدراس�ات       

  ل.البحثیة في ھذا المجا
  ھیكل البحث:

  وارتأیت أن یكون ھیكل البحث كاآلتي:       
  الفصل األول:وفیھ مبحثان

  الفصل الثاني:وفیھ ثالثة مباحث
  الفصل الثالث:وفیھ ثالثة مباحث

  الفصل الرابع:وفیھ أربعة مباحث
  الفصل الخامس:وفیھ ثالثة مباحث

ى دراسة التوابع وقد بحثت في الدراسات السابقة فلم أجد أحدا تطرق إل      
في شعر المتنبي دراسة نحویة وصفیة داللیة،فآثرت دراستھا بغیة الوص�ول 



ط 

نت��ائج تس��ھم ف��ي الكش��ف ع��ن المزی��د م��ن مك��امن اإلب��داع ل��دى ھ��ذا الش��اعر 
  الفذ.وهللا أسأل أن یوفقني على ذلك،إنھ ولیھ والقادر علیھ.

  الباحث                                                                      
  
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                



ي 

  أساسیات البحث                       
  :موضوع البحث

تتن��اول ھ��ذه الدراس��ة التواب��ع ف��ي ش��عر المتنبي،دراس��ة نحوی��ة وص��فیة       
  داللیة.

  :مشكلة البحث
فھم��ا دقیق��ا یعتم��د بص��ورة أساس��یة عل��ى أرى أن فھ��م ال��نص اللغ��وي       

الجوانب النحویة والوصفیة والداللیة بوصفھا ج�زء م�ن النظ�ام اللغ�وي،وأن 
ھذه الجوانب تتأثر ببعضھا،وأن كثیرا من الدراسات النحویة السابقة أھمل�ت 

  ھذا الجانب.

  :ھدف البحث
یھ�����دف البح�����ث إل�����ى دراس�����ة التواب�����ع ف�����ي ش�����عر المتنب�����ي دراس�����ة       

،بوص�������فھا درس�������ا لغوی�������ا ینبن�������ي عل�������ى جمی�������ع المس�������تویات مستفیضة
األخرى،ومحاول���ة إرج���اع ال���درس النح���وي إل���ى حق���ل الدراس���ات اللغوی���ة 

  األخرى.

  :أھمیة البحث
  تكمن أھمیة البحث في اآلتي:      

  ـ مكانة دیوان المتنبي في التراث العربي١
عل�ى  ـ سعتھ وتن�وع مباحثھ،وتع�دد مداخل�ھ،مما یت�یح ل�ي الفرص�ة للوق�وف٢

  كثیر من تراث علمائنا،والرجوع إلى كتب السابقین.
ـ تعلقھ بعلم النحو الخادم لكتاب هللا عز وجل،وسنة رسولھ ص�لى هللا علی�ھ ٣

  وسلم.

  :سبب اختیار البحث
رأی��ت األث��ر الواض��ح للدراس��ات الوص��فیة والداللی��ة ف��ي دراس��ة النح��و       

  ن خالل الشعرالعربي،فأردت المساھمة في خدمة النحو العربي م

  :فروض البحث
یفترض البحث أن استخدام التحلیل الوصفي والداللي للجمل والتراكیب       

المختلفة من خالل استعراضنا لش�عر المتنب�ي م�ن داخ�ل نظ�ام اللغ�ة العربی�ة 
عل��ى نح��و أش��مل یتواف��ق م��ع طبیع��ة اللغ��ة الت��ي تتكام��ل مس��تویاتھا المختلف��ة 

  إلحداث عرض داللي معین.

  :ود البحثحد    
  



ك 

تق��������وم ھ��������ذه الدراس��������ة عل��������ى توض��������یح المس��������ائل النحوی��������ة قی��������د   
البحث(التوابع)توض��یحا نحوی��ا ش��امال،ثم رب��ط ھ��ذه المس��ائل ببقی��ة الجم���ل 
والتراكیب التي في النص األدبي لشعر المتنبي،ثم تحلیلھا،و وصفھا باعتبار 

  مساھمتھا معا في التركیب الداللي العام.

  :منھج البحث
لوصفي التحلیلي یتوافق م�ع ھ�ذا البحث،ل�ذا رأی�ت م�ن الص�واب إن المنھج ا

أن أتب��ع فی��ھ الم��نھج الوص��في التحلیلي،أص��ف فی��ھ بع��ض الظ��واھر اللغوی��ة 
وتحلیلھا بغی�ة الوص�ول إل�ى نت�ائج تع�ین عل�ى فھ�م دالل�ة ال�نص األدبي،ول�ذا 

  اعتمدتھ منھجا لھذا البحث.
  ا یلي:وقد قسمت ھذا البحث إلى خمسة فصول جاءت كم      

  الفصل األول:تعریف المتنبي ودیوانھ          
  المبحث األول:حیاة المتنبي

  المبحث الثاني: دیوان المتنبي
  الفصل الثاني:النعت          

  المبحث األول:تعریف النعت
  المبحث الثاني:النعت الحقیقي
  المبحث الثالث:النعت السببي

  الفصل الثالث:التوكید           
  ول:تعریف التوكیدالمبحث األ

  المبحث الثاني:التوكید اللفظي
  المبحث الثالث:التوكید المعنوي

  الفصل الرابع:العطف            
  المبحث األول:تعریف العطف

  المبحث الثاني:عطف البیان
  المبحث الثالث:عطف النسق

  المبحث الرابع:أحكام أخرى خاصة بالعطف
  الفصل الخامس:البدل           
  األول:تعریف البدلالمبحث 

  المبحث الثاني:أقسام البدل
  المبحث الثالث:أحكام خاصة بالبدل 

  
  
  



 ١

  
  
  
  

                                      
  
  
  
  

  الفصل األول                               
  حیاة المتنبي ودیوانھ                    

  المتنبي حیاةالمبحث األول:                      
  المبحث الثاني: دیوان المتنبي                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  حث األولالمب

  المتنبي ةحیا

  
  ما یأتي: حیاتھعن سیرة حیاة  ١للبرقوقي المتنبي جاء  في شرح دیوان      

  نسبھ:
ھو أبو الطیب أحمد بن الحسین بن مرة بن عبد الجبار الجعف�ي الكن�دي       

الك�وفي،أو أحم�د ب�ن الحس�ین ب�ن الحس�ن ب�ن عب�د الص�مد الجعف�ي ..الخ،كم��ا 
 خین:أحمد بن محمد.روى الخطیب وابن خلكان،وروى بعض المؤر

وجعف���ي ج���د المتنبي:ھ���و جعف���ي ب���ن س���عد العش���یرة م���ن م���ذحج م���ن       
كـــــــھالن م�ن قحطان،وكن�دة الت�ي ینس�ب إلیھا،محل�ة بالكوفة،ولیس�ت كن�دة 

  القبیلة كما ظن بعضھم خطأ.
وكان والد المتنب�ي یع�رف بعب�دان السقاء،یس�قي الم�اء ألھ�ل المحل�ة،أما       

انیة صحیحة النسب،وكانت من صلحاء النساء الكوفیات جدتھ ألمھ فھي ھمد
وك��ان جیرانـــ��ـھم بالكوف��ة م��ن أش��راف العلویین،وك��ان ألب��ي الطی��ب م��نھم 

  خلصاء وأصدقاء.
ول��م ی��ذكر المتنب��ي ف��ي ش��عره نس��بھ أو قبیلت��ھ،وال أش��ار إل��ى وال��ده أو       

عل�ي جده،وإنما ذكر جدتھ ألمھ،وكان یدعوھا والدتھ.وقد روى الخطیب عن 
بن المحسن عن أبیـــــھ قال: (وسألت المتنبي ع�ن نس�بھ فم�ا اعت�رف ل�ي ب�ھ 
وقال:أنا رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي،ومتى انتسبت لم آمن أن 
یأخذني بعض الع�رب بطائل�ة بین�ھ وب�ین القبیل�ة الت�ي انتس�ب إلیھا.وم�ا دم�ت 

  ي).غیر منتسب إلى أحد فأنا اسلم على جمیعھم ویخافون لسان
ول���م یك���ن المتنب���ي یعن���ى ب���أن یع���رف عن���ھ إال أن���ھ المتنب���ي،ال یفخ���ر       

بقبیل���ة،إنما تفخ���ر ب���ھ القبیل���ة الت���ي ھ���و منھ���ا،ویقول بع���ض م���ؤرخي األدب 
العربي:إن بعض شعر المتنبي قـــد یدل على عصبیة یمانیة،فأكثر ممدوحیھ 

دي،وعلي ب�ن في أیامھ األولى من قبائل یمنیة،مــــــدح شجاع بن محمد األز
أحمد الطائي،وغیرھم،ومدح التنوخیین في الالذقیة.وقال للحسین بن إس�حاق 
  التنوخي یمدحھ ـ بعد ان ھجاه بعض الناس ونـــسب الھجاء إلى أبي الطیب.

یحق�ق خم�ول نس�ب  ئإن خلط كندة التي ولد بھ�ا المتنبي،بكندةالقبیلة،ش�      
ك�ل أولئ�ك عرب�ي قح،عری�ق  شاعرنـــا الكبیر وتفاھتھ،وھو عل�ى ال�رغم م�ن

  في عروبتھ،فال یعیبھ أن كان من بیت فقیر.

                                                
/ شرح دیوان المتنبي.وضعھ عبد الرحمن البرقوقي منشئ البیان ورئیس قسم التصحیح والمراجعة بمجلس  ١

 م١٩٣٨ه ـ١٣٥٧سنة ٢النواب.الجزء األول. ط
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  :أسرتھ 
ولق��د اتفق��ت روای��ات الم��ؤرخین عل��ى أن أب��ا الطی��ب المتنب��ي ك��ان س��قاء،وقد 

  بن لنكك البصري لما سمع بقدومھ بغداد راجعا من مصرفقال:اھجاه 
  دحملكن بغداد جاء الغیث ساكنھا     نعالھم في قفا السقاء تز      
ل��ى الش��ام،وتنقل ب��ھ ب��ین حض��رھا عوروي أن وال��د المتنب��ي س��افر ب��ھ       

أن وال��د المتنب��ي ل��م ھ��و الثاب��ت ال��ذي ینط��ق ب��ھووبادیتھ�ا ،و ردده ف��ي القبائل.
ن�ھ م�ات وم�ا رث�اه ول�ده بكلم�ة أ ب�ل یكن رجال نابھ الشان كما یرجح ال�رواة ـ

  واحدة.
ھ��ا ش��یئا،ویرجح أنھ��ا مات��ت ف��ي أم��ا وال��دة المتنب��ي فل��م ی��ذكر ال��رواة عن      

حداثت��ھ قب��ل س��فره إل��ى الش��ام،وأما جدت��ھ ألم��ھ فق��د تق��دم ذكرھ��ا،وھي الت��ي 
  انفردت من بین أسرتھ برثائھ لھا واحترامھ الفخم.

وأجم��ع رواة أخب��ار المتنب��ي عل��ى أن مول��ده ك��ان ف��ي محل��ة كندة،إح��دى       
ب فی��ھ أوالد م�ن الھجرة.وج��اء أن�ھ اختل��ف إل�ى كت��ا٣٠٣مح�الت الكوفة،س��نة

را ولغ�ة وإعرابا،وك�ان إل�ى أشراف العلویین،فكان یتعلم دروس العربی�ة ش�ع
لك یختلف إلى الوراقین لیفید من كتبھم،وقد تمیز منذ الطفولة بالذكاء جانب ذ

وق��وة الحفظ.واش��تھر بحب��ھ للعل��م واألدب.وق��د ل��زم األدب��اء والعلم��اء وأكث��ر 
  مالزمة الوراقین فكان علمھ من دفاترھم.

وروي أن المتنبي صحب األعراب في البادیة فع�اد إل�ى الكوف�ة عربی�ا        
صرفا،أما مدة إقامتھ فیھ�ا فھ�ي أكث�ر م�ن س�نتین.ویرجح أن مغ�ادرة المتنب�ي 

لك ار القرامط�ة عل�ى الكوف�ة.ویرجح ك�ذ،حینما أغ٣١٢إلى البادیة كانت سنة
ة وھزم�وا رعندما عاود القرامطة الغ�ا ٣١٥أنھ غادر الكوفة مرة أخرى سنة

بع�ض أحادیث�ھ  ف�اض ف�ي ،لك أثر في نف�س المتنب�يجیش الخالفة.وقد كان لذ
  .ه٣١٩لك سنةوأشعاره.ورحل بعد ذلك إلى بغداد،ومن الراجح كان ذ

من سیرة المتنبي أن ثقافة الشاعر العربي لم تكن جماع م�ا تلق�اه  ویتبین      
دی�ة،وما تعلم�ھ ف�ي في كتاب الكوفة،وما أفاده من مصاحبة األع�راب ف�ي البا

ف�درس  ،لك أنھ ھاجر إلى العلم�اء وص�احبھمد زاد على ذبغداد فحسب،بل لق
لك أب��ابكر محم��د ب��ن دری��د واب��ن دس��تویھ،ولقي ك��ذ عل��ى الس��كري ونفطوی��ھ

فقرأعلی���ھ ولزم����ھ،ولقي بع���ده م����ن اص����حابھ أب���ا القاس����م عم���ر ب����ن س����یف 
ی�ام أ ف�ي وعل�م العربی�ة،ونظر األدبالبغدادي،وأباعمران موس�ى.وأنھ طل�ب 

حداثت�ھ حت�ى بل�غ الغای�ة الت�ي ف�اق بھ�ا أھ��ل  ذالن�اس وتع�اطى ق�ول الش�عر من�
  عصره،وطاول شعراء وقتھ.

  رحلتھ إلى الشام:
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،كم��ا یق��ول المع��ري ف��ي ٣٢١ل��ى الش��ام س��نةإكان��ت رحل��ة أب��ي الطی��ب       
إب�ان ذھاب�ھ  رسالة الغفران.وال ریب أن مرور الشاعر ب�رأس ع�ین ك�ان ف�ي

؛فإن ص�ح ھ�ذا،یكون المتنب�ي ق�د رح�ل إل�ى ٣٢١لك سنةان ذإلى الشام،وقد ك
  الشام وسنھ ثماني عشرة سنة.

ول�م یب��د ش�اعرنا الكبی��ر حنان�ا إل��ى وطن�ھ العراق،ال��ذي س�لخ فی��ھ ثم��اني       
عشرة سنة من عمره،وإنما ذكره في بعض قصائده،وذكر أن وط�ن اإلنس�ان 

ل�ك ق�د نب��ا طن�ھ ذلق�ي خی�را وص�حابا.ویبدو ان والت�ي ح�ل فیھ�ا ف األرضھ�و 
  بھ،وضاق بآمالھ وأحالمھ وطموحھ.

ولم تكن رحلة المتنبي إلى الش�ام ومكث�ھ ب�ھ وق�ول الش�عر،إال ف�ي طل�ب       
المجد والسؤدد ورفعة الشأن.وال ندري أسافر إلیھا وحده أم سافر في صحبة 

  والده؟.
أن  وجدیر بنا،قبل أن نمضي في ترجمة شاعرنا إبان إقامتھ ف�ي الش�ام ـ      

كبیرف�ي حی�اة  أث�رنلمح إلى الحال�ة السیاس�یة بھ�ا ف�ي ھ�ذه الفترة،لم�ا لھ�ا م�ن 
  الشاعر وسیرتھ.

خش�ید واب�ن رائ�ق،ثم فلقد كانت الشام على عھ�د المتنب�ي مقس�مة ب�ین اإل      
ف�ي ٣١٦س�نة خشید وسیف الدولة.وقد استمرت المنازع�ات علیھ�ا من�ذبین اإل

محمد بن طغج عل�ى الرمل�ة،ثم أض�اف  يخالفة المقتدر با� العباسي.وقد ول
،وك�ان حل�ب ف�ي أی�دي والة یرس�لون م�ن بغ�داد،ثم ول�ي ٣١٨إلیھ دمشق سنة

ف�ي عھ�د الراض�ي  ٣٢٣محمد بن طغج مصر أیضا ثم عزل عنھا.وفي سنة 
با� العباسي عظم أمر ابن طغج،فأعی�دت والیت�ھ عل�ى مص�ر،وامتد س�لطانھ 

ل إلی��ھ اب��ن رائق،فاس��تولى عل��ى عل��ى الش��ام كلھ��ا،وخلع طاع��ة الخلیفة؛فأرس��
خش���ید ق���د اس���تقر عل���ى الش���ام و ول���ي اب���ن ی���زداد حل���ب،ثم دمش���ق.وكان اإل

الرملة،فس�یر جیش�ا یق�وده ك��افور إل�ى الش�ام،فھزم اب��ن ی�زداد واس�تولى عل��ى 
اس��تولى  ه٣٣٣خش��ید عل��ى الش��ام كلھ��ا.وفي س��نةحل��ب،ثم اس��تقر س��لطان اإل

  ق.خشیدیون في دمشسیف الدولة على حلب وبقي اإل
وق���د م���دح أب���و الطی���ب م���ن رج���ال ھ���ذه الوق���ائع مس���اور ب���ن محم���د       

خش���ید،وطاھر الرومي،والحس���ین ب���ن عب���د هللا ب���ن طغج،وھ���و اب���ن أخ اإل
  العلوي.

وكان طریق أبي الطیب إلى الشام ھي طریق الجزیرة،فمر برأس عین       
ول قص�ائده أیم�دح جماع�ة م�ن رؤس�اء الع�رب.و أقاموانتھى إلى منبج،حیث 

الش��امیة ف��ي ال��دیوان یم��دح بھ��ا س��عید ب��ن عب��د هللا الكالب��ي المنبج��ي ـ وھ��ي 
م�دح الش�اعر جماع�ة أخ�رى ف�ي من�بج  ـ ثمالقصیدة التي أشرنا إلیھا من قبل 

  وطرابلس وغیرھما من بالد الشام الشمالیة.
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وال نحب أن نمضي قدما في سیرة الشاعر دون أن نقف بحادث�ة ادعائ�ھ       
ھ ف��ي كت��ب دث��ة الت��ي أث��رت أكب��ر الت��أثیر ف��ي ص��وغ س��یرتالنب��وة،وھي الحا

  لك ام كذبا،فإن كان كذبا فلماذا لقب بالمتنبي؟.األدب،لنعلم أحقا كان ذ
 ذل�كال جدال في أن المتنبي سجن بالشام في أیام ش�بابھ،فقد أجم�ع عل�ى       

رواة سیرتھ جمیعھم ـ كما أنبأ بھ في شعره ـ أما سبب سجنھ فذلك ما اختلف 
ھ الرواة بعضھم م�ع بعض،وم�ا اختل�ف فی�ھ أب�و الطی�ب،مع س�یرتھ،ویقول فی

دع��ى أن��ھ الخطی��ب البغ��دادي إن أب��ا الطیب(لم��ا خ��رج إل��ى كل��ب وأق��ام ف��یھم ا
أش�ھد  أن لك النبوة،ثم عاد یدعي أن�ھ عل�وي،إلىعلوي حسني،ثم ادعى بعد ذ

علی��ھ بالش��ام بالك��ذب ،وح��بس دھ��را طویال،وأش��رف عل��ى القت��ل ث��م اس��تتیب 
ش��ھد علی��ھ بالتوب��ة وأطلق)،فھ��ذه الروای��ة وغیرھ��ا م��ن الروای��ات األخ��رى وأ

  كلھا واضحة الكذب واھیة األسانید.
 ھ�و والذي یسھل على التصدیق ویدخل في نطاق الواقع من أیسر سبیل      

أن أب��ا الطی��ب لق��ب ب��المتنبي ل��بعض أبی��ات م��ن ش��عره،ولتعالیھ وتعاظم��ھ. 
اسماعیل الالذقي على ما ك�ان ق�د ش�اھد م�ن أبو عبد هللا معاذ بن  مرة وعذلھ

  تھوره فقال:
  ١أیا عبد اإللھ معاذ إني      خفي عنك في الھیجا مقامي      

غیر المخاطرة ومصاولة الخطوب في سبیل ما یطمح إلیھ من  اولیس في ھذ
المج���د والس����ؤدد.ولیس فیھ���ا ذك����ر ل���دعوى النب����وة أو إش���ارة إل����ى خ����ارق 

  عض الروایات.المعجزات التي حفلت بھا ب
أن التھم��ة الت��ي ألص��قت ب��المتنبي ل��م تك��ن ادع��اءه بالنبوة،وإنم��ا كان��ت       

دع����وى أخ����رى تكش����ف عنھ����ا العقی����دة،ویعترف بھ����ا الش����اعر وال یح����اول 
إنكارھ�����ا،وھي اتھام�����ھ بالع�����دوان عل�����ى الع�����المین،أي ب�����الخروج عل�����ى 

  یكون سبب تسمیتھ بالمتنبي ذالك البیت: أن السلطان.ویصح كذالك
   ٢ما مقامي بأرض نخلة إال     كمقام المسیح بین الیھود      

،أو ف�ي الس�نة الت�ي بعدھا،ویؤخ�ذ ذل�ك ٣٢٤كان س�جن أب�ي الطی�ب س�نة      
  من أنھ قال في قصیدتھ التي أرسلھا من سجنھ إلى الوالي یمدحھ:

  ٣فولى بأشیاعھ الخرشني   كشاء أحس زئیر االسود      

                                                
/ م.تاج العروس من جواھر القاموس لإلمام محب الدین أبي الفضل السید محمد مرتضى ١وان المتنبي / دی ١

ه ـ ١٤١٤سنة ١الحسیني الواسطي الزبیدي.دراسة وتحقیق علي شیري.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.ط
 ) ٣/٥٢٢مادة(الھیجا): الحرب یمد ویقصر،ألنھا موطن غضب،وكل حربظھر فقد ھاج.ص( ١٩٩٤

 / ن.١/ دیوان المتنبي  ٢
/ ن. المصباح المنیر.تألیف العالم العالمة أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري.دار ١/ دیوان المتنبي  ٣

الحدیث. القاھرة مادة(الشیعة):األتباع واألنصار وكل قوم اجتمعوا على أمر.والجمع شیع واألشیاع جمع 
 ١٩٨الجمع.ص
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لي حلب من قبل الخلیفة العباسي؛وثابت ف�ي والخرشني ھو بدر الخرشني وا
تركھ���ا  أنبع���د  ٣٢٤خش���ید اس���تولى عل���ى حل���ب س���نةكت���ب الت���اریخ أن اإل
ن كان أبو الطی�ب یقص�د بھ�ذا البی�ت ن�زوح الخرش�ني إالخرشني إلى بغداد،ف

خش�ید عل��ى حل��ب:فیكون س�جنھ ف��ي ھ��ذه الس��نة أو إل�ى بغ��داد،قبل اس��تیالء اإل
  السنة التي تلیھا.

لبث ابو الطیب بالشام خم�س عش�رة س�نة،وھو دائ�م الترح�ال غی�ر ولقد       
مس���تقر عل���ى حال،یقص���د المم���دوحین،فیخیبون أمل���ھ،فتثور نفس���ھ،وتتحكم 
كبری��اؤه،ثم یع��ود فیكب��ت ال��نفس األبیة،ویمس��ك كیری��اؤه بیده،وتلجئ��ھ الحاج��ة 

لك اثنین وثالث�ین رجال،م�نھم عل�ى لى معاودة المدح.وقد مدح أثناء ذالملحة إ
ل المث��ال ب��در ب��ن عم��ار األس��دي ومس��اور ب��ن محم��د الروم��ي، ب��أربع س��بی

  وأربعین قصیدة.
وق�د نظ��م ف��ي تل��ك الم��دة خم��س قص��ائد لنفس��ھ،یعرب فیھ��ا ع��ن مطامع��ھ       

ویفخر ویثور.وھي القصائد التي أبانت عن آمالھ وأوضحت عن أحالم نفسھ 
  الكبیرة.

كث��رة م��ا ب��الغ  ل��ىزر،عول��م یف��د أب��و الطی��ب م��ن مدیح��ھ إال العط��اء الن      
  واحتفل،ولكن كبار الممدوحین أعطوه عطاء ضخما،یالئم شعره ومكانتھ.

ولق����د ك����ان المتنب����ي ف����ي عھ����ده ھ����ذا،یبغى المج����د والس����ؤدد،ویلھج       
  قال في صباه:وقد بالملك،ویبني صروح اآلمال الجسام.

  ١والعال   عنده    المحایي    تساوى    ومن یبغ ما أبغي من المجد والعلى  
  وعندما المھ معاذ الالذقي على توعده قال:

  ٢أیا عبد اإللھ معاذ إني      خفي عنك في الھیجا مقامي      
ویس��لك ھ��ذا الس��بیل.وكان ی��رى  ،وكثی��ر ج��دا م��ن ش��عره ینح��و ھ��ذا المنح��ى

الوس��یلة إل��ى المل��ك الكف��اح والقت��ال ومص��ارعة الخطوب،وق��د ج��اء ذل��ك ف��ي 
تھ األیام عن ذل�ك،وتوانى ع�ن إدراك أحالم�ھ شعره في غیر موضع،فإذا عاق

العریض���ة،الم نفس���ھ وأنبھ���ا تأنیب���ا.وبلغ م���ن ول���ع الش���اعر بھ���ذا الل���ون م���ن 
الكالم،وقلة مباالتھ بالن�اس أن�ھ توع�د بقت�ل المم�دوحین أیض�ا.ومن عج�ب أن 
ذل��ك الش��اعر الط��امح إل��ى المل��ك والس��لطان،الذي وس��ع ص��دره ھ��ذه اآلم��ال 

لم ینل من حیاتھ عیشا رغدا،إال أنھ كان یجشم نفسھ الكبار،كان فقیرا معسرا 
آماال أبعد من آمالھ،الیستقر ببلد والیسكن إلى أح�د،وكان م�ن وف�رة م�ا الق�ى 

وطول م���ا ع���انى ،ف���ي س���بیل غایت���ھ م���ن مش���قة وش���ح م���ا الق���ى م���ن مكاف���أة

                                                
معجم متن اللغة موسوعة لغویة حدیثة للعالمة اللغوي الشیخ أحمد رضا عضو المجمع /ع.١/ دیوان المتنبي  ١

مادة(المحیا) وضده الموت:یكون  ١٩٥٨ه ـ ١٣٧٧العلمي العربي بدمشق.دار مكتبة الحیاة.بیروت.لبنان.ط سنة
  )٢/٢١٢مصدرا واسما للزمان والمكان من الحیاة،والجمع المحایي: (

  )٥٢٢/ ٣اج العروس مادة(الھیجا):یمد ویقصر، الحرب: (/ ع.ت١/ دیوان المتنبي  ٢
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ونصب،یكره الناس ؛ولیس یغیب ما قال�ھ ف�ي تحقی�ر الن�اس،من ش�عر ممع�ن 
  فى الذم.قال:

  ١أذم إلى ھذا الزمان أھیلھ   فأعلمھم فدم وأحزمھم وغد      
ولیس یخفى أنھ كان متعالیا على الناس،شدید االعت�داد بنفس�ھ،واإلیمان بحق�ھ 

لك،وإال لما حفل الناس بھ إلى یومنا أھل زمانھ.ونحسبھ كان محقا فى ذ على
  ھذا،ولما سعى إلیھ الممدوحون بدل أن یسعى إلیھم.

 يالطیب یتغن�ى ب�الثورة والمج�د عبث�ا،وال ك�ان ع�اجزا یمن�ولم یكن أبو       
نفسھ بالقول دون الفعل،وإنما كان یسعى آلمالھ سعى المشیح المجد،فلق�د ھ�م 
ب��الثورة وترق��ب لھ��ا الف��رص.ثم س��كت ع��ن أش��باه ذال��ك بع��د أن ب��ارح عتب��ة 

عقل����ھ  يالرجول����ة الحكیم����ة.فتركزت آمال����ھ ف���� يس����ن يالص����با،وأوغل ف����
وق�د اس�تمر ،ھ�دوء ویق�ین وثق�ة بالنجاح ف�يلى تحقیقھا الباطن،وراح یعمل ع

النفس،ویبسط أمامھا سبل األمل الباسم الخالب،حت�ى قت�ل الزم�ان ھ�ذا  يیمن
رأس���ھ وخیال���ھ.فآب ص���امتا مح���تمال یش���كو لنفس���ھ مط���ل  ف���ي ياألم���ل ال���ذ

  الزمان،وال یشكو لبنى اإلنسان،فھو یراھم دونھ بكثیر.
د الشام،منذ ألقى بھ�ا عص�ا التس�یار،حتى تلك كانت حالة الشاعر فى بال      
.بید أنھ على سوء حالھ وإغراق�ھ ف�ى ش�كوى الزمان،ق�د س�ار ذك�ره ٣٣٦سنة

ونب��ھ شأنھ،وبس���ط ش��عره س���لطانھ عل��ى الن���اطقین بالض��اد،حتى رغ���ب ف���ى 
مدائحھ األمراء والحاكمون. فدعاه الحسن بن عبید هللا ب�ن طغ�ج إل�ى الرمل�ة 

ا ق�دمنا ـ ث�م تیس�ر ل�ھ س�بیل االتص�ال ب�أبى لیمدح�ھ ـ  وھ�و أخ�و األخش�ید كم�
 يب�ن حمدان،ال�ذ عل�يالعشائر بن حمدان،فمھد لھ الوصول إلى سیف الدولة 

ھیألھ السعادة والمجد،وأعانھ على الدخول فى زمرة الخالدین،وكان ل�ھ عل�ى 
  خطوب األیام خیر معین.

لی�ھ ؛إذ أرس�ل إ٣٣٦شعبان س�نة فيوكان لقاء الشاعر للحسین بن طغج       
رس��ولھ بركوب��ة یركبھ��ا ،ف��امتنع الش��اعر علیھ،فأقس��م أال یبرحھ،ف��دخل أب��و 
الطیب فكتب قصیدة وعاد ومداده لم یجف بع�د،ثم رك�ب م�ع الرس�ول،فدخال 

  :يعلى ابن طغج فأنسده إیاھا وھ
  ٢بین تلك المعالم يإن كنت وقت اللوائم     علمت بما ب يأنا الئم      

                                                
/ ف .القاموس المحیط للشیخ مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي.دار الفكر.بیروت.ط ١/ دیوان المتنبي ١

مادة(الفدم):العي عن الكالم في ثقل ورخاوة وقلة فھم،والغلیظ األحمق اتلجافي.والجمع  ١٩٨٣ه ـ١٤٠٣سنة
ان العرب البن منظور.طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكال كامال ومزیلة بفھارس مفصلة.دار ).لس١٥٩/ ٤فدام.(

المعارف مادة(وغد):الوغد:الخفیف األحمق الضعیف العقل الرذل الدنئ،وقیل:الضعیف في بدنھ.وقد وغد 
 )٤٨٧٨/ ٦وغادة:(

 / ص.١/ دیوان المتنبي  ٢
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جی�ز علی�ھ إج�ارة كبیرة،وھ�ى أل�ف دینار.وق��د وك�ان ھ�ذا أول ش�عر المتنب�ي أ
الرمل�ة أیض�ا أب�ا القاس�م  يمدة عند ابن طغج.ومدح أبو الطیب ف� يأقام المتنب

  .يطاھر بن الحسین العلو
 عل����ى ویجم����ل بن����ا أن نش����یر ھن����ا إل����ى أن����ھ لم����ا غل����ب العباس����یون      

قبائ��ل الع��رب  يأمرھم،واص��بح الخلف��اء ف��ى ای��دى الق��واد واالمراء،نش��أت ف��
ب�������ع دول:ھ�������ى بنوحم�������دان بالموص�������ل وحل�������ب،وبنو مرداس،وبن�������و رأ

 يحمدان التغلبیین،الت يالمسیب،وبنومرید.وإنما یعنینا من ھذه الدول دولة بن
ح�د رؤس�اء أ.وتنسب ھ�ذه العش�یرة إل�ى حم�دان يأنجبت سیف الدولة الحمدان

  :يتغلب.وھو حمدان بن الحارث بن لقمان بن راشد،یقول المتنب يبن
   ١حمدون وحمدون حارث     وحارث لقمان ولقمان حارث وحمدان      

.وك�ان ٢٦٠وك�ان للحم�دانیین نف�وذ وس�لطان إب�ان الخالف�ة العباس�یة من�ذ س�نة
ح���د ھ���ؤالء واش���ھرھم س���یف الدول���ة ص���احب االنتص���ارات الب���اھرة عل���ى أ

انتص��اراتھ وھزیمت��ھ  يدی��ب الش��اعر ش��جاعا ف��می��ر األالروم.وك��ان ذل��ك األ
 ي،ودف��ن ف��٣٥٦حل��ب س��نة يف�� يالبالء.وق��د ت��وف العزیم��ة عظ��یم يمعا،ماض��
  میافارقین.

وأض��اف فت��ى الح��رب والنض��ال إل��ى ش��جاعتھ وأدب��ھ كرم��ا وس��ماحة       
بالغ�����ة،فكان مقص�����د العلم�����اء واألدب�����اء والش�����عراء،وقبلة آم�����الھم ومح�����ط 

حد من الملوك بعد الخلفاء مثل ما اجتمع أرحالھم،فیروى أنھ لم یجتمع بباب 
  دب والعلم.عر وفحول األببابھ من شیوخ الش

قاص��دا أنطاكی��ة م��ارا ببعلبك.وأثن��اء  ٣٣٦وب��ارح ش��اعرنا الرمل��ة س��نة      
إقامتھ بانطاكیة،أغار علیھا ب�انس المؤنس�ى ـ قائ�د األخش�یدیین ـ وف�وجئ أب�و 

  العشائر فقاتل عن نفسھ حتى بلغ حلب،فقال المتنبى قصیدتھ:
  ٢ما دون النجومإذا غامرت فى شرف مروم     فال تقنع ب      

لى أنطاكیة،وكان أبو الطیب عاد إلى الرملة،فلما س�مع إثم رجع أبو العشائر 
سحاق بن كیغلغ عل�ى مدح�ھ ـ إقدومھ خرج یقصده،فلما غدا بطرابلس أراده 

وكان رجال جاھال ـ وكان بعض الناس قد أغروه بھ،وقالوا:إنما یترك مدحك 
الطی�ب بیم�ین أال یم�دح أح�دا  استصغارا لك،فلما أرس�لھ یس�تمدحھ اح�تج أب�و

الم��دة،فھجاه أب��و الطی��ب بقص��یدة  يإل��ى مدة،فأخ��ذ علی��ھ الط��رق حت��ى تنقض��
أمالھا على من یث�ق ب�ھ،ولما ذاب ال�ثلج ع�ن لبن�ان خ�رج إل�ى دمش�ق،وأتبعھ 

 يابن كیغلغ خیال ورجال فأعجزھم،ثم ظھرت القصیدة،وقد أق�ذع فیھ�ا المتنب�

                                                
 / ر.١/ دیوان المتنبي  ١
ت. لسان العرب مادة(غامر) : أي دخل في غمرة.والمغامر الذي یرمي بنفسھ في األمور / ١/ دیوان المتنبي  ٢

  )٣٢٩٤/ ٥المھلكة أو الذي یرمي بنفسھ في الغمرات:(
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الرائع���ة.ولما بل���غ الش���اعر  وأفح���ش إل���ى جان���ب م���ا أودعھ���ا م���ن الحكم���ة
  قطع. يأبا العشائر ومدحھ بقصیدتین وثمان يأنطاكیة،لق

وأراد هللا للشاعر الكبیر أن یلقى ممدوحھ الكبی�ر وأن یمت�زج تاریخھم�ا       
بو العشائر بن حمدان والیا عل�ى أنطاكی�ة أیام،فقد كان على مر العصور واأل

 أن أثنى علی�ھ.ولم یش�أ أب�و الطی�ب،قدم أبو العشائر إلیھ أبا الطیب،و٣٣٧سنة
میر إال بعد أن اشترط علیھ أال ینشده وھو واقف،وأال یقب�ل األرض یمدح األ

بین یدیھ،فقبل سیف الدول�ة ش�روطھ.وكانت مم�ا تمی�ز ب�ھ س�یف الدول�ة عل�ى 
ال تقب�ل الھوان،فق�د  يالشعراء جمیعا.ومما أوحت ب�ھ إلی�ھ نفس�ھ الطم�وح الت�

أص��دقاء ل��ھ وص��حابا.وكان س��یف الدول��ة س��مح تع��ود أن یتخ��ذ م��ن ممدوحی��ھ 
ص��دیقا ص��دوقا،وأن  يال��نفس ك��ریم الخل��ق،فمن الھ��ین علی��ھ أن یتخ��ذ المتنب��

یس��تطیع أن یش��ید  يیض��ا.فھو الش��اعر المجی��د ال��ذأیك��ون ل��ھ نع��م الص��احب 
 يأن س�یف الدول�ة ھ�و األمی�ر العرب� يتھ.كما رأى المتنب�البمآثره ویخلد بطو

 يیبغ� يآیاتھ الخالدات.بل إن�ھ لش�اعر المج�د ال�ذیجدر بدرره الغوالى و يالذ
  مصاحبتھ شاعر اللفظ والبیان.

س��نوات،نظم فیھ��ا اثن��ى عش��ر  يص��حب أب��و الطی��ب س��یف الدول��ة ثم��ان      
ثمان وثالثین قصیدة،وإحدى وثالث�ین قطع�ة.وكان  يوخمسمائة وألف بیت،ف

علی�ھ  سیف الدولة یغدق على شاعره أیما إغداق،ویكرمھ ویبالغ ف�ى العط�ف
ل�ك ث�ة آالف دینار.وك�ان یمنح�ھ غی�ر ذوإكبار ش�أنھ.فكان یعطی�ھ ك�ل ع�ام ثال

  من عطایا أخرى ومكافآت.
سیف الدولة بالغبطة والرض�ا،ویفیض بالش�كر  يف يوینطق شعر المتنب      

إلى صحبة األمی�ر الكریم،وط�اب ل�ھ زمانھ،فس�كت  ياألوفر.وقد سكن المتنب
ك�ل قص�ائده إال  يشعره األول وف�اض ف� غمر يعن حدیث الثورة والقتل الذ

قلیال،وكان یصحبھ فى أغلب حروبھ،فتمكن من وصفھا وص�ف الش�اھد كم�ا 
  بین فى الدیوان.

أم  ف�يثم أراد هللا مرة أخ�رى أن یف�رق ب�ین ال�رجلین،وأن ی�تم م�ا خط�ھ       
كنف األمیر .وسبب الفرق�ة  يسنوات لبثھا الشاعر في الكتاب،وذلك بعد ثمان

كل قلوب شعراء سیف الدولة والمحیطین بھ،غیر أبى الطیب،وھو ھو حسد أ
ال یقول فیھ القص�یدة إال بع�د  يالذ ياألمیرذرعا بالشاعر المتعال ضاقكذلك 

أن یطلبھا ویستعجلھا أشھرا طواال.أجل:فلقد كان حول س�یف الدول�ة ش�عراء 
غالب�ة عل�ى شموس�ھم؛فال  يكثر ینشدون الخیر والنعمة،وكانت ش�مس المتنب�

 ي،الض��ارب ف��يغ��رو أن ینقم��وا علی��ھ ویحسدوه،س��یما وھ��و المتكب��ر المتعال
ذرى األنف����ة والكبری����اء،الفخور بش����عره،والمتفرد وح����ده برض����ى األمی����ر 

الطی�ب،یود أن یس�مع ك�ل  يوإیثاره.ھذا وكان س�یف الدول�ة مغرم�ا بش�عر أب�
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یوم قصیدة لھ فى مدحھ،وكان الشاعر ی�نظم أرب�ع قص�ائد ك�ل س�نة أو خمس�ا 
:أن أب�ا ف�راس يلقطع،فكان األمیر یغضب علیھ.وجاء فى الص�بح المنب�غیر ا

دالل علیك.وأنت تعطیھ كل سنة ثالث�ة قال لألمیر: (إن ھذا المتشدق كثیر اإل
دین��ار عل��ى عش��رین  يآالف دین��ار عل��ى ث��الث قص��ائد،ویمكن أن تغ��دق م��ائت

 شاعرا یأتون بما ھو خیر من شعره).وكان سیف الدولة إذا تأخر ع�ن مدح�ھ
 ف�يشق علیھ،وأكثر أذاه، وأحضر من ال خیر فیھ، وتقدم إلیھ ب�التعرض ل�ھ  

غیظ  يالطیب أحدا عن شئ،فیزید ذلك ف أبو مجلسھ  بما ال یحب، فال یجیب
  سیف الدولة.وقویت النفرة بین الرجلین،فأنشد الشاعر قصیدتھ المشھورة:

   ١ده ألمومن بجسمى وحالى عن  شبم      ممن قلبھ  واحر قلباه       
وقد اضطرب المجلس عند إنشاده ھذه القصیدة،وثارت حاشیة األمیرمطالبة 

  بدمھ،فرخص األمیر ذلك حتى كاد أن یھلك.
عن��اء كبی��را م��ن رج��ال س���یف  يولم��ا خ��رج أب��و الطی��ب بع��د ذل��ك لق��     

الدولة:وقد أشھر سیفھ فیھم حتى اخت�رقھم ول�م یص�نعوا ب�ھ شیئا،وأرس�ل أب�و 
سبیل الش�اعر فف�رقھم بس�یفھ ول�م یص�بھ  يمانھ وقفت فالعشائرجماعة من غل

م��نھم أذى.ث��م ع��اد إل��ى المدین��ة مس��تخفیا فأق��ام عن��د بع��ض أص��دقائھ وراس��ل 
األمیر،فأنكر أنھ أمر لھ بسوء،ثم دخ�ل الش�اعر دار األمی�ر بع�د تس�عة عش�ر 

یت :رأودخل على األمیر وخلع علیھ ورحب بھ وس�ألھ ع�ن حال�ھ،فقال ،یوما
ل�ى م�ن الحی�اة عن�د غیرك؛فقال:ب�ل یطی�ل هللا بق�اءك؛ثم إ أح�ب الم�وت عن�دك

  ركب الشاعر وأتبعھ األمیر ھدایا.
ي رح��ل إل��ى ك��افور،وف أننفس��ھ بع��د  يوق��د ص��رح الش��اعر بك��ل م��اف      

مدح��ھ بھ��ا تع��ریض بس��یف الدول��ة والحم��دانیین،یراه الق��ارئ  يقص��ائده الت��
  واضحا فى الدیوان؛من ذالك قولھ:

  ٢ل حبك من نأى    وقد كان غدارا فكن انت وافیاحببتك قلبى قب      
القص�یدة  يعن سیف الدولة،فق�د ص�ارحھ ب�ھ ف� ذلكعلى أنھ لم یشأ أن یخفى 

 سیف يأرسلھا إلیھ من العراق إجابة لدعوتھ.ومن أجل ذلك فارق المتنب يالت
 يالس�لطان ھ� يالدولة،ولو أنھ من المعقول أیض�ا أن تك�ون آمال�ھ الواس�عة ف�

حم�دان.ولم یك��ن  يإل�ى مص�ر،یبغى م�ا ع��ز علی�ھ ف�ى رح�اب بن� الت�ى حملت�ھ
بعد مبارحتھ إیاه ستكون مص�ر،فقد  يسیف الدولة على علم بأن وجھة المتنب

 يالرحیل إلى إقطاعھ فأذن ل�ھ،وكان أب�و الطی�ب یبی�ت ف� ياستاذنھ الشاعر ف

                                                
/ ض.لسان العرب مادة(الشبم) بالتحریك:البرد.ابن سیدة:برد الماء.یقال:ماء شبم،ومطر ١/ دیوان المتنبي  ١

  )٤/٢١٨٩(:الكسر،فھو شبم.وماء شبم:باردشبم.وغداة ذات شبم.وقد شبم الماء ب
ه حققھ  ٣٩٥/ ظ.المقاییس في اللغة ألبي الحسیبن أحمد بن فارس بن زكریا المتوفي سنة ١/ دیوان المتنبي  ٢

مادة(حبوت)الرجل،إذا أعطیتھ حبوة  ١٤١٤شھاب الدین أبو عمرو.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.ط سنة
  ٢٩٥االسم الحباء،وھذا ال یكون إال للتألف والتقریب.صبضم الحاء وحبوة بكسرھا،و



 ١١

م��را :أن یب��رح ح��دود مملك��ة س��یف الدول��ة،وأن ینش��د باب��ا آخ��ر غی��ر أنفس��ھ 
م��ن حل��ب إل��ى دمش��ق،فانتقل م��ن مملك��ة س��یف الدول��ة  ير المتنب��بابھ.وس��ا
،ثم دع��اه ك��افور إلی��ھ يإل��ى مملك��ة أب��ى المس��ك ك��افور األخش��ید يالحم��دان

  فسارإلى مصر.
االسیاسة،ش�جاعا حكیما،اس�تطاع أن  يوكان ك�افور األخش�یدى داھی�ة ف�      

 یكس��ب ص��داقة العباس��یین والف��اطمیین مع��ا،وإن حزم��ھ وكیاس��تھ جعل��ت من��ھ
سیاسیا قدیرا،وداھیة خطیرا،وكان لھ ـ إلى ھذا بصر بالعربیة واألدب،وكان 
محبا للعلماء واألدباء،یقرب الش�عراء ویجزیھم،وك�ان دین�ا متواضعا،وس�خیا 

  كثیر الھبات والخلع والعطایا والصدقات.
،فأقام بھا أرب�ع س�نین ٣٤٦جمادى  الثانیة سنة يقدم أبو الطیب مصر ف      

ھ�ذه  ي،وقد مدح كافورا ف�٣٥٠الحجة سنة يذ يبارحھا ف ونصف سنة،حتى
ل�ك؛ولكن ذ يالفترة.وكان بغیتھ أن یقطعھ ضیعة أوإمارة وكان شدید األمل ف

مص�ر  يرجاءه خاب.ولن ننس أن نقول إن كافورا عندما نزل أب�و الطی�ب ف�
 يم��دح أب�� يف�� يأخل��ى ل��ھ دارا وكفل��ھ وأض��افھ وخل��ع علی��ھ.وأطنب المتنب��

  ى غایتھ قائال:المسك،ثم لمح إل
  ١نداك المعالیا يف يبالندى   فإنك تعط يإذا كسب الناس المعال      
  وغیر كثیر أن یزورك راجل     فیرجع ملكا  للعراقین   والیا       
ش��جاع فات��ك الملق��ب  يب��أب يأثن��ا وج��وده م��ع ك��افور اتص��ل المتنب�� يوف��      

بھ كافور من س�یده فلسطین،ثم اغتص يف يبالمجنون،وكان رومیا وأسر ورب
عدة الممالیك،كریم ال�نفس ح�ر  يبالرملة بال ثمن فأعتقھ صاحبھ،فكان معھ ف

الطبع بعید الھمة.ومدحھ أب�و الطی�ب بع�د اس�تئذانھ م�ن ك�افور،ثم ع�اود م�دح 
 يم�دح فاتك.ولم�ا عل�م الش�اعر أن آمال�ھ الت� يكافوربعد أن تعرض لكافور ف

مص��ر ول��م یج��د ل��ذلك  یرجوھ��ا م��ن ك��افور خاب��ت ع��زم عل��ى الرحی��ل ع��ن
المس�یر إل�ى الرمل�ة  يبدا،ألن كافور ال یتركھ.فكتب إلیھ ذات ی�وم یس�تأذنھ ف�

مس��یره فأجاب��ھ:ال،وهللا،أطال هللا  يلیتنج��ز م��اال بھ��ا،وأراد أن یع��رف رأی��ھ ف��
ھ.ولما ضاق صدر الش�اعر أتیك بنكلفك المسیر،ولكن ننفذ رسوال ی بقاءك،ال

یط��ق بع��ده اص��طبارا،رحل إل��ى الكوف��ة لقی��ھ بمص��ر،ولم  يلك ال��ذالكبی��ر ب��ذ
 يرحیل ھارب ال رحیل م�ودع مش�یع،فلم یع�د ل�ھ م�ا یتع�زى ب�ھ بع�د وف�اة أب�

لط�ف ورف�ق وال  يعل�ى م�ر األی�ام ف� شجاع فاتك.وقد أعد كل ما یحتاج إلی�ھ
المقام،وط���ال عل���یھم  يیعل���م ب���ھ أح���د م���ن غلمان���ھ،وھو یظھ���ر الرغب���ة ف���

                                                
/ (ح ـ أ).المقاییس في اللغة مادة(المعالة):قال الخلیل ھو كسب الشرف،والجمع ١/ دیوان المتنبي  ١

  ٦٩٠المعالي.ص
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اللی�ل م�ن  يل الماء على اإلبل فالرمل،وحم يماح فرالتحفظ،فخرج ودفن ال
  النیل لعشر لیال وتزود لعشرین.

  مطلعھا: يلیلة عید األضحى قال الشاعر قصیدتھ الحزینة الثائرة الت يوف
  ١عید بأیة حال عدت یا عید    بما مضى أم ألمر فیك تجدید      

وقد ھجا كافور فیھا ھجاء مرا،وعرض بامساكھ إیاه عن الرحیل.وق�د انتھ�ز 
الطیب غفلة كافور وانشغالھ بالعید وبما یصحب ھذا العید من س�نن،وھم  أبو

بیت سلوكھا.ولما اجتاز أبو الطیب ببلب�یس ن�زل عل�ى عب�د  يبأخذ طریقھ الت
  فأضافھ وأكرمھ وسیره. يالعزیز بن یوسف القیس

ول�م یس�لك أب��و الطی�ب م��ن مص�ر إل��ى الكوف�ة الطری��ق المعھود،فق�د س��ار     
ء والمفاوز والمجاھی�ل والمناھ�ل األواجن.وق�د اس�تغرقت على الحلل واألحیا

رحلتھ من الفسطاط إل�ى الكوف�ة ثالث�ة أش�ھر.وكان رج�وع الش�اعر إل�ى بل�ده 
  ومسقط رأسھ بعد غیبة طویلة عدتھا ثالثون سنة.

ول��م یس��تطع الش��اعر وق��د ب��ارح ال��دیار المص��ریة أن ینس��ى ص��دیقھ أب��ا       
تحس�ر علی�ھ واألس�ى لفق�ده،ولم یس�تطع شجاع فاتك،وال أن یح�رر قلب�ھ م�ن ال

  كذلك إال أن یفیض نقمة على كافور وكراھة وبغضاء.
بویھ،وق�د نش�أت  يأی�دى بن� يوكانت العراق لما قدم إلیھا أبو الطی�ب  ف�      

.وك�ان ذل�ك إی�ذانا ب�الخراب يأوائ�ل الق�رن الراب�ع الھجر يبوی�ھ ف� يدولة بن�
اآلخذة بالعنان.فش�ھد أب�و الطی�ب والدمار وانتشار الظلم والطغیان والفوضى 

الح�رب وال�دفاع عنھ�ا.ثم  ف�يك�الب علیھ�ا وش�ارك ھ�و  يبعد سنتین غارة بن
ي حوادث بالكوفة اش�ترك فیھ�ا وقات�ل وم�دح قائ�د الج�یش ال�ذ ذلكوقعت بعد 

ك��الب عل��ى الكوف��ة.وكان أب��و  يق��دم م��ن بغ��داد لص��د غ��ارة األع��راب م��ن بن��
ش الم�دافع ع�ن المدین�ة لع�دة أیام،فلم�ا الطیب قبل قدوم ذل�ك القائ�د یق�ود الج�ی

حضر جیش بغداد كان بنوكالب قد رحلوا عن الكوفة،فنزل القائد وأنف�ذ إل�ى 
المی�دان وھم�ا  يالطیب ثیابا نفیسة من دیباج وخز.فأنشده ھذه القصیدة ف� يأب

  ،وأول القصیدة:٥٣الحجة سنة يذ يعلى فرسیھما،وذلك ف
  ٢یدرى بما فیھ من جھل يمن ذا الذوي صحة العقل   كدعواك كل یدع      

وخرج أبو الطیب من الكوفة قبل أن یبرحھ�ا إل�ى ف�ارس قاص�دا بغ�داد،وفیھا 
 يالذ ياللغو يبن حمزة البصر ي.وقد نزل فیھا بدار عليالوزیر المھلب يلق

روى دیوان���ھ،وبقى ض���یفھ إل���ى أن رح���ل عنھ���ا إل���ى ف���ارس قاص���دا اب���ن 
  .يقیھ التنوخالعمید،وقد أخذ طریق األھواز وبھا ل

                                                
  / (ط ـ أ).١/ دیوان المتنبي  ١
 / (س ـ أ).١/ دیوان المتنبي  ٢



 ١٣

وصل ابو الطیب ابن العمید،وقد أفرد لھ دارا نزلھا.وابن العمید ھذا ھو       
األدی��ب الكبی��ر أب��و الفض��ل اب��ن العمی��د ـ وزی��ر عض��د الدولة،وق��د ك��ان أب��و 
الفض��ل ناقم��ا عل��ى الش��اعر م��ن قب��ل ألن��ھ ل��م یمدح��ھ،وكان یری��د ان یخم��ل 

ان أب�و الفض�ل یق�رأ علی�ھ ذكره.وقد لبث الشاعر شھرین عن�د اب�ن العمی�د،وك
جمعھ ویتعجب من حفظھ وغزارة علمھ.وقد مدحھ الش�اعر  يدیوان اللغة الت

  یقول فیھا: يبقصائد آخرھا قصیدة الوداع الت
  ١نسیت وما أنسى عتابا على الصد    وال خفرا زادت بھ حمرة الورد      

كوف�ة حت�ى بعد قصیدة ال�وداع یتأھ�ب  للرحی�ل إل�ى أھل�ھ بال يوما كان المتنب
،فأنبأه اب�ن العمی�د ب�ھ يطلب المتنب يجاء ابن العمید كتاب من عضد الدولة ف

ویص���لك  يولل���دیلم؟فقال أب���و الفضل:عض���د الدول���ة أفض���ل من��� يفقال:م���ال
ملق�ى م�ن ھ�ؤالء المل�وك أقص�د الواح�د  يبأضعاف ما وصلتك بھ.فأجاب ب�أن

 يفانی��ا.ولعرض��ا  يبع��د الواح��د،أملكھم ش��یئا یبق��ى بق��اء النی��رین ویعط��ونن
اقبح أفأحتاج إلى مفارقتھم على  يعن مراد يضجرات واختیارات فیعوقونن

الوجوه.فكاتب ابن العمید عضد الدولة بھذا الحدیث،فورد الجواب بأنھ مملك  
  المقام والظعن. يمراده ف

بوی�ھ  يدب ل�ھ ش�عر جی�د،وكانت دول�ة بن�وكان عضد الدولة بصیرا باأل      
،فت���ولى ال���وزارة لھ���م اب���ن العمی���د والص���احب يعام���ة دول���ة ل���ألدب العرب

رج�����وزة أ.فلم�����ا ج�����اءه أب�����و الطی�����ب أنش�����أعنده س�����ت قص�����ائد ويوالمھلب
  :يوقطعة.وأولى ھذه القصائد ھ

  ٢دیل من قولتى واھا    لمن نأت والبدیل ذكراھابأوه       
وفاة عمتھ ـ وكانت ق�د توفی�ت  يبھا عضد الدولة ف يیعز يالقصیدة الت يوھ

  ببغداد.
شیراز زھاء ثالث�ة أش�ھر،وقرئ علی�ھ دیوان�ھ،ثم أنش�د  يوأقام المتنبى ف      

الرجوع إلی�ھ ویح�ن  يشكر األمیر،ویرغب ف يقصیدة الوداع.وفیھا یطنب ف
  أولھا: يالقصیدة الت يطریقھ.وھ يإلى أھلھ،ثم یتوقع شرا سیصیبھ ف

  ٣فداكا    إال   إذن   ملك  فدى لك من یقصر عن مداكا    فال      
الثامن من شعبان،قاصدا بغ�داد  يالطیب من شیراز،ف أبيوكان خروج       

فالكوفة.وس��ار الش��اعر بمراكب��ھ وأحمال��ھ وغلمان��ھ حت��ى بل��غ األھواز،فقط��ع 
بذلك واحدا وخمسین فرسخا.ثم سار خمسین فرسخا أخرى حت�ى بل�غ واس�ط 
ون��زل بھ��ا.وبین واس��ط وبغ��داد زھ��اء أربع��ین فرس��خا،كان عل��ى الش��اعر أن 

                                                
مادة(الصد):اإلعراض والصدوف،صد عنھ یصد صدا / (ق ـ أ).لسان العرب ١/ دیوان المتنبي  ١

  )٢/١٢٠٩). ومادة(الخفر):الخفر بالتحریك:شدة الحیاء؛تقول منھ:خفر،بالكسر:(٤/٢٤٠٩وصدودا:أعرض:(
  / (ر ـ أ).١/ دیوان المتنبي  ٢
  / (ر ـ أ)١/ دیوان المتنبي  ٣



 ١٤

سفره حتى ق�ارب الص�افیة  يمدینة السالم.وتقدم ف ىیصل إل أنجتازھا قبل ی
جھ�ل  يوبینھ وبین بغداد ستة عش�رة فرس�خا.وھناك خ�رج علی�ھ فات�ك ب�ن أب�

نی��ف  يھج��اه أب��و الطیب،وك��ان فاتك��ا ف�� يخ��ال ض��بة ب��ن یزی��د ال��ذ ياألس��د
 يوثالث����ین فارس����ا رامح����ین وناش����بین.وال ری����ب أن����ھ ك����ان یت����ربص ألب����

عل�ى م�ا یحمل�ھ مع�ھ م�ن ثروة،فق��د  يقم الب�ن أخت�ھ ضبة،ولیس�تولالطی�ب،لینت
  أنھ ومن معھ كانوا ممن یقطعون طریق الحجاج. يرو

ص�یتا،لكنھ  م�أل ال�دنیا يلكم الشاعر المجی�د ال�ذصحیفة ذ يوبموتھ نطو      
م��ع فن��ھ الخال��د وإبائ��ھ وعل��و ھمت��ھ.وكفاه خل��ودا أن یظ��ل عل��ى  اس��یظل خال��د

  بقاء الضاد. يائم،الباقاألیام صاحب الذكر الد
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  يالمبحث الثان                               

  دیوان المتنبى                         
 يال ش��ك أن دی��وان المتنب��ي ھ��و واح��د  م��ن أعظ��م ال��دواوین الش��عریة ف��      

ی��ره م��ن وھ��و عص��ارة جھ��ده ف��ي ھ��ذه الحی��اة ال��دنیا،مارا كغ ي،الش��عر العرب��
البشر بمراحل الحیاة المختلفة؛ولذا فھو ذخیرة حیة نابض�ة ب�األدب الرص�ین 

ال�ذى مازال�ت األم�ة العربی�ة تفخ�ر ب�ھ  يلشاعر یعد أحد أعمدة الش�عر العرب�
المالمح الواضحة والسمات البارزة  بعض ھذه.ومادامت السموات واألرض

  شعره لیكون وصفا صائبا للتعریف بدیوان المتنبي. يف
 ي،وھ�ذا س�ببھ أن المتنب�يال:نرى التباین الواض�ح ب�ین ش�راح دی�وان المتنبأو

 يالت� يكان رجال ماكرا باقعة داھیة،فكان من دھائھ یعم�د إل�ى بع�ض المع�ان
سبق إلیھا فیحاول أن یبعد بھا من أصلھا ویعمیھا على الناظر فیھ�ا ویریغھ�ا 

ئ واإلبھ�ام،فیج ا التعمی�ة والتعقی�دویدیرھا عن ذلك حت�ى ال یفطن،فن�رى فیھ�
البیت متنافر اللحمة ملتاث التعبیر،ال یش�ف ظ�اھره ع�ن باطن�ھ،وال یتج�اوب 
أول��ھ وآخره،حت��ى لكأن��ھ ض��رب م��ن الرق��ى،فیظن بع��ض الش��راح أن ھن��اك 

طل�ب المعن��ى أمی��اال  يمعن�ى دقیق��ا عمیق�ا فیك��د ذھنھ،ویجھ��د فكره،ویس�افر ف��
عل��ى جب��ل وھ��و ال یف��وت أط��راف بنانھ،وینض��ى إلی��ھ رواح��ل ذھن��ھ وھ��و 

  :يذراعھ،فیعتسف ویشتط وینحرف عن جادة الصواب،كما قال المتنب
  ١أبلغ ما یطلب النجاح بھ ال    طبع وعند التعمق الزلل      

بع��ض ش��عر  ف��ين��راه  ال��ذيالتعقی��د  ذل��كئ آخ��ر یرج��ع إلی��ھ ثانیا:ھن��اك ش��
،ھ��و أن أب��ا الطی��ب ل��ھ حس��اد كثی��رون م��ن أھ��ل الفض��ل وم��ن فح��ول يالمتنب

حل�ب،وتقع  يعیان البی�ان یتعث�ر بھ�م عل�ى أب�واب س�یف الدول�ة ف�الشعراء وأ
ف�ارس ـ وك�انوا  يبغداد وف يمصر وف يالشام وف يعینھ علیھم أنى ذھب ـ ف

ل��ھ بالمرص��اد یتلمس��ون ل��ھ الھف��وة والمأخ��ذ،وكان كثی��ر مم��ن یم��دحھم ك��ذلك 
لك كل�ھ یحتش�د لكثی�ر ذشعراء أدباء وناھیك بسیف الدولة وابن العمید فك�ان ل�

ي ألفاظ��ھ ومعانی��ھ،ویحتفل ویمع��ن ف�� يقص��ائده ویتعم��ل لھ��ا،ویتنطس ف�� م��ن
حرم ط�الوة  ،ئ بعض نظمھ كزا جافا معقدااالحتفال إلى ما وراء طبعھ؛فیج

ھنا ال ن��رى مندوح��ة م��ن أن .ويوفق��د نص��ف الجم��ال الش��عر،الطب��ع ورونقھ
ھ�و  يئ لم یفطن إلیھ أحد،أو فطنوا إلیھ ول�م یص�فوه الوص�ف ال�ذنعرض لش

أس�لفناھا ولس�بب آخ�ر س�نبینھ ـ ت�راه  ياب الت�بیق،ذلك أن المتنبى ـ لألسبھ أل
،ویظھر لك ذلك إذا أنت وازن�ت بین�ھ يأكثر شعره ینقصھ التعبیر الشعر يف

الص�نعة واالحتف�ال ب�المعنى ـ وھ�و أبوتمام،تج�د فی�ھ الفحول�ة  يوبین إمامھ ف

                                                
 / ط.١/ دیوان المتنبي ١
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جن���اس ال���دقاق وت���رى الص���نعة ـ م���ن ال يوالجزال���ة والق���وة،وترى المع���ان
:أى ترى النصاعة يوالمطابقة وما إلیھما ـ وترى مع ذلك كلھ التعبیر الشعر

واإلش��راق و وض���وح المع��الم،واطراد النظ���ام وتس��اوق األغراض،وإحك���ام 
  یطالعك من بین فقره. يالذ ياألداء،والروعة،والجمال،والروح القو

واق�ف م يشعره بالحكم واألمث�ال،واختص باإلب�داع ف� يف يالمتنب يثالثا:حظ
وصف معركة كان لسانھ أمضى من نص�الھا  يالقتال،وذلك ألنھ إذا خاض ف

وأشجع من أبطالھا،وقامت أقوالھ للسامع مقام أفعالھا،وال شك أنھ كان یش�ھد 
وعل��ى الحقیق��ة فإن��ھ خ��اتم .فیص��ف لس��انھ م��ا رآه ،الح��روب م��ع س��یف الدول��ة

 يق ف�الشعراء ومھما وصف بھ فھو فوق الوصف وفوق اإلطراء،ولقد ص�د
  قولھ من أبیات یمدح بھا سیف الدولة:

  ١التطلبن  كریما بعد  رؤیتھ      إن الكرام  بأسخاھم  یدا  ختموا      
  وال تبال  بشعر بعد  شاعره     قد أفسد القول حتى أحمد الصمم      

 يدلة البعیدة  عن الھوى ، وعین المعرفة الت�اولما  تأملت  شعره  بعین المع
انف�رد  يالغایة الت يا وما غوى،وجدتھ أقساما خمس:خمس فصاحبھ ما ضل

یساویھ  فیھ غی�ره، وخم�س م�ن  يبھا دون غیره، وخمس من جید الشعر الذ
ال یعب�أ  يالغای�ة المتقھق�رة الت� يمتوسط الشعر، وخمس دون ذلك، وخمس ف

  بھا ، وعدمھا خیر من وجودھا.
یش��ینھ:ھو عل��ى الطی��ب ویظ��ن أن��ھ یتخون��ھ و يیع��اب عل��ى أب�� يإن ھ��ذا ال��ذ

ال یؤت���اه إال  يالحقیق���ة س���ر م���ن أس���رار ش���اعریتھ،ألن مرجع���ھ التولی���د ال���ذ
وإنما یستحق الش�اعر ھ�ذا اللق�ب  ،الشاعر المطلق.فالكالم إنما ھو من الكالم

الش��عر، فم���ن ث��م یختل���ف  يالتولی��د تق���وم طریقت��ھ ف��� يبالتولید،وبطریقت��ھ ف���
ریق��ة،وإن ت��واردوا الش��عراء ویمت��از واح��د م��ن واح��د، وتب��ین طریق��ة م��ن ط

  جمیعا على معنى واحد یأخذ اآلخر منھم عن األول.
بالتعقی��د المس��تكره واللف��ظ المتكل��ف،وتراه یتعس��ف  يأحیان��ا ی��أت يالمتنب��      

مثل ھذا من ش�عره  وال یحذف�ھ،وھو ق�ادر  يویتخبط ویسف، ومع ذلك ال ینف
نطب��ع ا يحاج��ة إلیھ،ولكن��ھ بع��ض طریقت��ھ الت�� يعن��ھ ول��یس ف�� يعل��ى أن یغن��

علیھا،فال یستطیع حین یجیئھ الردئ ان یجعلھ جی�دا،ولیس إال أن یأخ�ذه كم�ا 
انبثق لھ عن الجید.وھذا سر لم  ینتب�ھ إلی�ھ أح�د مم�ن كتب�وا  يھو،ألنھ ھو الذ

  جیده وردیئھ. ي، فإذا درستھ على ھذه الطریقة وجدتھ  نابغة فيعن المتنب
ھ�ذا  ٢أب�ي البق�اء العكب�ريوجاء ف�ي دی�وان أب�ي الطی�ب المتنب�ي بش�رح       

وتفوقھ على ش�عراء عص�ره،بل ش�عراء  يشعر المتنب يوالكالم كثیر فمفاده:
                                                

  / ك.١/ دیوان المتنبي  ١
.ضبطھ وصححھ و وضع فھارسھ بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالبیان في شرح الدیوان/ دیوان المتنبي  ٢

 ٣٨٧.ص١٩٥٦ه ـ ١٣٧٦سنة ٢.المجلد الرابع.طمصطفى السقا وإبراھیم األبیاري وعبد الحفیظ شلبي
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ت�أثیر  يالطیب،تل�ك ھ� يالعربیة قاطبة.ونسجل ھنا ظاھرة امتاز بھا شعر أب
شعر ھذا الشاعر،حتى كأنھ أشبھ بمرآة تنعكس علیھا أحوال  يالبیئة العامة ف

لك ما یظھ�ر م�ن خ�الل أش�عاره م�ن ت�أثیر ،ذيالقرن الرابع الھجر يالناس ف
بیئتھ الخاصة،ونفسھ القلقة، ومزاجھ الحاد،وأخالقھ الصارمة،فكل ھ�ذا ن�راه 

م�ن ش�عره تتب�ین منھ�ا  األمثل�ةدیوان�ھ،وھاك بع�ض  يواضحا،ونحسھ قوی�ا ف�
  صدق ذلك:

بیئة ال یسمع فیھ�ا إال ص�لیل الس�یوف،إذ كان�ت  يمنذ صباه ف ي/ نشأ المتنب١
عص��ر االنح��الل واالنقس��ام إل��ى م��ا یش��بھ نظ��ام مل��وك  يربی��ة ف��المملك��ة الع

الطوائف،وق��د رأى الدول��ة تتقس��مھا األھ��واء والنزاعات،وتتعاورھ��ا عوام��ل 
الھ��دم ف��ى ك��ل ناحی��ة،فمن ث��ورات مل��وك إلنش��اء األوط��ان المس��تقلة،إلى ف��تن 

بھذه األحوال،وظھر أثرھ�ا  يالقرامطة والخوارج إلى الدولة،وقد تأثر المتنب
ش�عره الث�ائر،وأكثر م�ن ذك�ر الح�رب والطعن،وتغن�ى بالس�یف  يا ج�دا ف�قوی

  الكتاب،ما أحسن وفرتك فقال: يوالرمح،حتى قیل لھ یوما،وھو ف
  ١ال تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرین یوم القتال      
  فتى  معتقل   صعدة یعلھا من كل   وافى  السبال  يعل      

العق�ل والس�بق،بل  يزمانھ ال یفوقونھ ف� يین ف/ ورأى أن كثیرا من المتغلب٢
 يف� يمنھم العبید الذین جرى علیھم الرق،فحدثتھ نفسھ بطل�ب المل�ك،وإن لق�

  ذلك یقول: يسبیلھ الموت،وف
  ٢حیاض  خوف الردى  للشاء   والنعم واتركىحیاض الردى یانفس ردى 

  والكرمأم المجد     فال دعیت  ابن سائلة  إن   لم  أذرك على األرماح 
  ومن عصى من ملوك العرب والعجممیعاد   كل   رقیق  الشفرتین  غدا 

 يبت ب��ین المس��لمین والروم،وھ��و ف��ش��ن ي/ وش��ھد كثی��را م��ن المع��ارك الت��٣
ھ��ذا الف��ن براع��ة تف��وق بھ��ا عل��ى  يحاش��یة س��یف الدول��ة ووص��فھا،فبرع ف��

  مدح سیف الدولة: يالشعراء،وذلك كقولھ من قصیدة ف
  ٣جفن الردى وھو نائم يكأنك ف الموت شك لواقف      يوقفت وما ف      
  تمر بك  األبطال   كلمى  ھزیمة     ووجھك  وضاح  وثغرك باسم      

/ واختل���ف كثی���را إل���ى البادی���ة،وأقام بھ���ا،فتعلق بغری���ب لغاتھا،وش���اعت ٤
  كالمھ،كقولھ: يالبدویة ف يالمعان

                                                
فر: .معجم متن اللغة مادة(الضفر): ما یشد بھ البعیر من شعر مضفور،ج ضفور.والض٤/٣٨٨/ دیوان المتنبي  ١

).ومادة(السبلة):الدائرة في وسط الشفة ٢/٥٥٦كل خصلة من الشعر  على حدتھا،وھي الضفیرة والجمع ضفائر: (
العلیا،أو ما على الشارب من الشعر،أو طرفھ أومجتمع الشاربین،أو ما على الذقن إلى طرف اللحیة كلھا،أو مقدم 

لسبلة مقدم اللحیة،یقال لما أسبل من الشارب اللحیة خاصة أو ما أسبل منھا على الصدر.قال في الكامل:ا
).المقاییس في اللغة مادة(الصعدة) :القناة المستویة تنبت كذلك،ال تحتاج إلى ٢/١٠٠سبلتان،والجمع سبال: (

  ٥٦٧تثقیف.ص
  .٤/٣٨٨/ دیوان المتنبي  ٢
  ٤٥٠.المقاییس في اللغة مادة(الردى):الھالك.ص٤/٣٨٨/ دیوان المتنبي  ٣
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  ١كل    ماشیة   الھیذبىأال    كل    ماشیة   الخیزلى         فدا         
  حسن المشى يوكل         نجاة      بجاویة          خنوف وما ب      

ش�عره،أما ت�أثیر البیئ�ة الخاص�ة فھ�ذه أمثل�ة  يھذه أمثلة لتأثیر البیئة العام�ة ف�
  تدل علیھ:

من أسرة رقیقة الحال،على ما یظھر من كتب التراجم،ولكنھ  ي/ نشأ المتنب١
  ،فیفخر بنفسھ،وذلك إذ یقول:كان یسمو مواھبھ

  ٢يفخرت   ال بجدود   يوبنفس      يشرفت بل شرفوا ب يما بقوم      
/ وك�ان أب�و الطی�ب فطن�ا طب�ا بخبای�ا النف�وس،وكثرت أس�فاره،فزادتھ علم�ا ٢

بطب����ائع الناس،ول����ذلك ك����ان یحس����ن م����ا اتص����ل بالطب����ائع واألخ����الق م����ن 
  ،كقولھ:يالمعان
  ٣اع  یتفارسن   جھرة  واغتیاالإنما   أنفس األنیس سب      
  كل     غاد   لحاجتھ   یتمنى أن یكون الغضنفر الرئباال      
  من أطاق التماس شئ غالباواغتصابا لم یلتمسھ سؤاال      

قیمة المال منذ صباه،وكان طموحا إلى ابتناء المجد،فأحب  ي/ عرف المتنب٣
مل������وك طلبھ،فم������دح ال يأن یص������ل إلی������ھ م������ن طری������ق المال،وج������د ف������

الم���ال ی���وقظ خیالھ،وینش���ط  يوالعظماء،اس���تدرارا للعطاء،وك���ان طمع���ھ ف���
  مدح سیف الدولة: يالمبتكرة،كقولھ ف يبالمعان يفكره،فیأت

  ٤أتحسب بیض الھند أصلك أصلھاوأنك  منھا ؟ ساء ما تتوھم      
  أغمادھا تتبسم يإذا نحن   سمیناك خلنا سیوفنامن التیھ ف      

م��رآة لعص��ره ونفس��ھ،وھو مظھ��ر لھمت��ھ  يعر المتنب��وخالص��ة الق��ول أن ش��
العالیة،ونفس��ھ الطموح،وأخالق��ھ القویة،وق��د مض��ى عل��ى مقتل��ھ أل��ف ع��ام أو 

نفوس���نا،یملؤنا إعجاب���ا  يالت���أثیر ف��� ي،وال ی���زال ش���عره حی���ا فین���ا،قویزی���د
بنبوغھ،ویملؤنا حرصا على التمسك بمثل�ھ العلیا،كالش�رف والش�جاعة وعل�و 

ش��غل ب��ھ كم��ا یق��ول اب��ن رش��یق؛وال  ف��يس حت��ى الی��وم الھم��ة،وال ی��زال الن��ا
العربی��ة احتف��ل بنبوغ��ھ الق��دماء والمح��دثون م��ن العلم��اء  يیع��رف ش��اعر ف��

الطیب؛ولئن كان احتف�ال الق�دماء ب�ھ عظیم�ا،إن احتف�ال  يوالنقاد حفاوتھم بأب
 يالشرق والغرب أق�اموا ف� يالمحدثین بھ ألعظم،وحسبھ فخارا أن العلماء ف

                                                
).ومادة(الخزل):قال ابن سیدة ٦/٤٦٤٣.لسان العرب مادة(الھیذبى):أن یعدو في شق:( ٤/٣٨٩تنبي / دیوان الم ١

مادة الخزل والتخزل واالنخزال مشیة فیھا تثاقل وتراجع،زاد غیره وتفكك،وھي الخیزل والخیزلى 
  ).ومادة(خنف) البعیربفتحتین٢/١١٥١والخوزلى:(

 ) ٢/١٢٧٩،وناقة خنوف:(یخنف خنافا:إذا سار وقلب خف یده إلى وحشیھ
  .٤/٣٨٩/ دیوان المتنبي  ٢
.تاج العروس مادة(الغضنفر):األسد،قالھ اللیث.ویقال أسد غضنفر:غلیظ الخلق متغضنھ ٤/٣٨٩/ دیوان المتنبي  ٣

 )٧/٣١٣.والغضنفر:الجافي الغلیظ:(
  .٤/٣٨٩/ دیوان المتنبي  ٤



 ١٩

الوص�ول إلی�ھ  يك�ان یبغ� ياحتفاء بذكراه،ولئن فاتھ العرش ال�ذكل بلد عیدا،
ی�روى  يحیاتھ،لقد تبوأ عرش القلوب بع�د ممات�ھ،فھو الش�اعر الخال�د ال�ذ يف

كل یوم آالف الناس من االدباء والعلماء وغیرھم،وبحسبھ  يحكمھ السائرة ف
  أن یقول:

  ١منشداإذا قلت شعرا أصبح الدھر     يوما الدھر إال من رواة قصائد
  مغردا  يفسار  بھ  من  ال  یسیر مشمرا     وغنى   بھ   من  ال  یغن

  
   

       
  
  
   

                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٤/٣٩٠/ دیوان المتنبي  ١
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  الفصل الثاني                          
  النعت                               

  :تعریف النعتالمبحث األول                        
  المبحث الثاني:النعت الحقیقي                    
  المبحث الثالث:النعت السببي                    
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  المبحث األول

ف النع��������������������������������������������������ت                                                                          تعریف��������������������������������������������������
:                                                                                                                            النعت لغة

ص�ف من(نعت)ینع�ت بف�تح الع�ین نعت�ا الشئ:وص�فھ ھو الو اللغة يف ١النعت
بما فیھ وبالغ في وصفھ،فھو ناعت وھ�م نعات.والنع�ت مص�در،وھو وص�ف 
الش����ئ بم����ا فی����ھ م����ن حس����ن،وال یق����ال ف����ي القب����یح إال تكلف����ا فتقول:نع����ت 
سوء.والنعت:الفرس العتیق السباق.والنعت م�ن ك�ل ش�ئ جیده،جمع�ھ نع�وت 

   ومناعت.

ت الوص����ف والص����فة،والنعت عب����ارة : (یق����ال للنع����النع����ت اص����طالحا
ب��ن فض��ال  وق��ال أب��و الحس��ن عل��ي.٢الكوفیین،وربم��ا اس��تعملھا البص��ریون)

رج�����ل مس�����لم،ورأیت رج�����ال  ي:(تنعت النك�����رة بالنكرة:ج�����اءنيالمجاش�����ع
مسلما،ونظرت إلى رجل مسلم.وتنعت المعرفة بالمعرفةــ وھو ما فیھ األلف 

یق��ك،أو زی��د ص��احبك،أو رفوال��الم، ـ��ـ كقولك:زی��د المس��لم،أو إض��افة كقولك:
،وزی����د يلك.وك����ذا المنس����وب:رجل یھودج����ارك،أو ص����دیقك،وما أش����بھ ذ

،ورج���ل ي،وزی���د العربي،ورج���ل عربي،وزی���د الكوفي،ورج���ل كوفيالیھود
نع��ت  يبزاز،وزی��د البزاز.تح��ذف األل��ف وال��الم م��ن نع��ت النك��رة وتثبتھ��ا ف��

  المعرفة.
معرف��ة،وتنعت بك��ل اس��م وال تنع��ت النك��رة إال بنك��رة،وال المعرف��ة إال ب      

ش���روب ممش���تق:للفاعل؛كقائم وقاع���د وذاھ���ب وراجع.وللمفعول،كم���أكول و
األطول واألجود.وباإلض�افة ـ�ـ وس.ومعنى التفض�یل:األكبر واألص�غرووملب

  على ما قدمت ــ .وبالنسب إلى بلد أو صناعة.
فأما المض�مر ف�ال ینع�ت بظ�اھر،وال ینع�ت الظ�اھر بمض�مر،وال ینع�ت       

إال بظ�اھر ـ�ـ مث�ل م�ا ق�دمت ـ�ـ وال ینع�ت المض�مر إال بمض�مر ھ��و الظ�اھر 
ضمیر الرفع؛كقولك:قمت أنت،ورأیتك أنت،ومررت بك أنت،فتنعت ض�میر 

ع��رف اب��ن عقی��ل النع��ت بأن��ھ: و.٣الرف��ع والنص��ب والج��ر بض��میر الرف��ع)
(التابع،المكمل متبوعھ:ببیان صفة من ص�فاتھ،نحو(مررت برج�ل ك�ریم)،أو 

ـ نح����و(مررت برج����ل ك����ریم ب����ھ ـ����ـ وھ����و سببیة���� ن ص����فات م����ا تتعل����قم����
، وللم��دح،نحو:  أبوه)،والنع��ت یك��ون للتخص��یص.نحو(مررت بزی��د الخی��اط

                                                
 )٤٩٣ ـ٥/٤٩٢/ معجم متن اللغة: ( ١
على تسھیل الفوائد.ابن عقیل ـ تحقیق دكتور محمد كامل بركات ـ دار المدني ـ نشر مركز البحث  /المساعد ٢

 )٢/٤٠١( العلمي وإحیاء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة:
.تحقیق وتعلیق الدكتور عبد الفتاح يالحسن على بن فضال المجاشع ي/ شرح عیون اإلعراب لإلمام أب ٣

 ٢٤٢ص.٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٦سنة ٢ط یم.مكتبة اآلداب .القاھرة.سل
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(م�������ررت بزی�������د الكریم)،ومن�������ھ قول�������ھ تع�������الى: (بس�������م هللا ال�������رحمن 
،وللترحم ١الرحیم)،وللذم،نحو قولھ تعالى: (فاستعذ با� من الشیطان الرجیم)

ح���و(أمس ال���دابر ال یعود)،وقول���ھ نح���و(مررت بزی���د المس���كین)،وللتأكید ن
مس�تترا  ا،ف�إن رف�ع النع�ت ض�میر٢تعالى(فإذا نفخ ف�ى الص�ور نفخ�ة واح�دة)

،وإن رف��ع اس��ما ظ��اھرا ك��ان نحو(زی��د رج��ل حس��ن) ط��ابق المنع��وت مطلق��ا
التثنیة والجمع  يلك الظاھر،وأما فالتأنیث على حسب ذبالنسبة إلى التذكیر و

رف�ع ظ�اھرا؛فتقول: (م�ررت برج�ل فیكون مفردا؛فیج�رى مج�رى الفع�ل إذا 
حس��نة أم��ھ)،كما تق��ول: (حس��نت أم��ھ)،و(بامرأتین حس��ن أبواھما،وبرج��ال 

وی�دخل النع�ت  .٣حسن آباؤھم)،كما تق�ول: (حس�ن أبواھما،وحس�ن آب�اؤھم).)
زی��د  يالتس��میة؛ألنك إذا قلت:ج��اءن يالك��الم لیفص��ل ب��ین المتش��ابھین ف�� يف��

ھ،ثم ق����د ی����دخل للم����دح الطویل،فق����د فص����لتھ م����ن زی����د القص����یر،ھذا أص����ل
؛أال ت��رى أن��ھ يالص��ادق،وكفرت بالش��یطان الغ��و يوال��ذم؛كقولك:آمنت ب��النب

التنزی��ل: (یحك��م بھ��ا  يإال ص��ادقا،وال الش��یطان إال غوی��ا،وف يالیك��ون النب��
غی�ر  ي.فھذا نعت على جھة المدح؛ألنھ لیس ھن�اك نب�٤النبیون الذین أسلموا)

ص�فات هللا ع�ز وج�ل  يالمدح تأت المسلم.وعلى يمسلم فیفصل بینھ وبین النب
  كلھا.
اللغ���ة،وإن اخت���ار النح���اة  يالنع���ت والص���فة كالھم���ا بمعن���ى واح���د ف���      

كلم�����ة(نعت)دون الص�����فة.فالغالب عل�����ى تعبی�����ر النح�����اة أن یقولوا(النع�����ت 
وبخاص����ة تماما(الص����فة والموص����وف)لكن المع����ربین  يوالمنعوت)وتس����او

م أن یس���تعملوا الص���فة ل���ك،إذ الغال���ب عل���یھالمبت���دئین عل���ى العك���س م���ن ذ
  والموصوف.

یكمل  يل بالمشتق الذوإذن النعت لدى النحاة:ھو االسم المشتق أو المؤ      
ب���ھ المنع���وت ببی���ان ص���فة م���ن ص���فاتھ أو م���ن ص���فات اس���م آخ���ر ل���ھ ص���لة 
ب��المنعوت.ویقول اب��ن ھش��ام: (النع��ت،وھو ت��ابع مش��تق أو م��ؤول ب��ھ،المباین 

توض��یحھ أو مدح��ھ أو ذم��ھ ، أو للف��ظ متبوعھ.ویفی��د تخص��یص متیوع��ھ أو 
واحد من أوج�ھ اإلع�راب،ومن التعری�ف  يتأكیده ،أو الترحم علیھ ،ویتبعھ ف

والتنكی��ر،وال یك��ون أخ��ص من��ھ فنحو(بالرج��ل ص��احبك)بدل،ونحو(بالرجل 
اإلف���راد والت���ذكیر وأض���دادھما  يالفاض���ل)و(بزید الفاض���ل)نعت،وأمره ف���

                                                
 ٩٨اآلیة النحل / سورة ١
  ١٣/ سورة الحاقة اآلیة ٢
 ٦٩٨قاضي القضاة بھاء الدین عبد هللا بن عقیل العقیلي الھمداني المصري المولود سنة  / شرح ابن عقیل ٣

بد هللا محمد جمال الدین بن مالك المولود من الھجرة على ألفیة اإلمام الحجة الثبت أبي ع٧٦٩والمتوفي في سنة
من الھجرة.ومعھ كتاب منحة الجلیل،بتحقیق شرح ابن عقیل.تألیف محمد محیي  ٦٧٢والمتوفي سنة ٦٠٠سنة

 )١٩٣ـ ٢/١٩١(الدین عبد الحمید:
 ٤٤سورة المائدة.اآلیة/  ٤



 ٢٣

ن��������ھ)على رج��������ل قع��������ود غلما يكالفع��������ل،ولكن یت��������رجح نحو(ج��������اءن
(قاعد)وأما(قاعدون)فضعیف،ویجوز قطعھ إن علم متبوع�ھ بدون�ھ:بالرفع أو 
بالنص��ب،ویجب عن��د جمھ��ور النح��ویین ك��ون الموص��وف إم��ا أع��رف م��ن 
الصفة،أو مساویا لھا؛فال یجوز أن یك�ون دونھا:ف�األول كقول�ك(مررت بزی�د 

نح�و(مررت  يالفاض�ل)فإن العل�م أع�رف م�ن المع�رف ب�األلف والالم،والث�ان
بالرج����ل الفاض����ل)فإنھما معرف����ان بالالم،والثال����ث نح����و(مررت بالرج����ل 

رتب���ة  يصاحبك)فص���احبك ب���دل عن���دھم ال نع���ت؛ألن المض���اف للض���میر ف���
ویفی�د .١الضمیر أو رتبة العلم،وكالھما أع�رف م�ن المع�رف ب�األلف وال�الم)

  النعت أحد أمرین:ـــ
  / توضیح المعارف١
  / تخصیص النكرات٢

لوص��ف ف��ي بغی��ة اإلیض��اح م��ا یأتي(وأم��ا وص��فھ وج��اء ع��ن أغ��راض ا      
فلكون الوصف تفسیرا لھ كاشفا عن معناه كقولك�ـ: الجس�م الطوی�ل الع�ریض 

إذا .لك قول�ھ: (إن اإلنس�ان خل�ق ھلوع��امحت�اج إل�ى ف�راغ یش�غلھ،وكذ العمی�ق
ـ� نح�و  مخصص�ا ل�ھ ،أو لكون�ھ٢وإذا مس�ھ الخی�ر منوع�ا).مسھ الشر جزوع�ا

ھ م�دحا ل�ھ،كقولنا ج�اء زی�د العالم.حی�ث یتع�ین فی�ھ زید التاجر عن�دنا.أو لكون�
زی���د قب���ل ذك���ر الع���الم،ونحوه م���ن غیره،قول���ھ تع���الى: (بس���م هللا ال���رحمن 

.أو لكون����ھ ٣الرحیم)،وقول����ھ تع����الى: (ھ����و هللا الخ����الق الب����ارئ المص����ور)
ذما،كقولنا :ذھب زید الفاسق ـ حیث یتعین فیھ زی�د قب�ل ذك�ر الفاس�ق،ونحوه 

: (ف���إذا ق���رأت الق���رآن فاس���تعذ ب���ا� م���ن الش���یطان م���ن غی���ره قول���ھ تع���الى
لكونھ تأكیدا لھ كقولك ـ أمس الدابر ك�ان یوم�ا عظیم�ا.أو لكون�ھ  و،أ٤الرجیم)
  .٦) ٥،كقولھ تعالى: (ال تتخذوا إلھین اثنین إنما ھو إلھ واحد)بیانا لھ

 يالبالغی�ة كثی�رة یح�ددھا أس�لوب الك�الم ال�ذ يالمع�ان مما سبق نلحظ أن     
  منھا:،فیھ  وردت
اھدھا في شعر المتنبي كثیرة جدا،منھا قولھ في مدح سیف الدولة ووش:المدح

  وقد عزم على الرحیل عن أنطاكیة،وھي من الوافر والقافیة من المتواتر:
   ٧تنیل   مما     وعده     تأي   رویدك أیھا الملك الجلیل         

                                                
الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد  معرفة كالم العرب.تألیف اإلمام أبي محمد عبد هللا جمال يشذور الذھب ف / ١

في  ٢من الھجرة.ط ٧٦١والمتوفي في سنة ٧٠٨هللا بن ھشام األنصاري،المصري المولود في القاھرة في سنة
 ٤٣٣ـ ٤٣٢م.ص١٩٦٠ـ ١٣٨٠جمادى األولى

 ٢١، ٢٠، ١٩سورة المعارج اآلیة  / ٢
 ٢٤/ سورة الحشر، اآلیة ٣
 ٩٨/ سورة  النحل،اآلیة ٤
 ٥١یة/ سورة النحل،اآل ٥
 ١٠٩ـ ١٠٨/ بغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة.تألیف عبد المتعال الصعیدي.الجزء األول ص ٦
  .٣/٣/ دیوان المتنبي  ٧



 ٢٤

ل م�ن أیھ�ا مرف�وع عل�ى الشاھد في(تأي وع�ده مم�ا تنیل).اإلعراب:الملك:ب�د
وزن(فعل).والجلیل:ص���فة مرف���وع عل���ى وزن(فعیل)أف���اد المدح.والض���میر 

.والض���میر وأف��اد اإلیجاز في(روی��دك وت��أي وتنی��ل)یعود إل���ى س��یف الدول��ة
یعود إلى التمھل والترفق وأفاد اإلیجاز.وتنیل:جمل�ة الص�لة ح�ذف في(وعده)

ش����طري البی����ت للعل����م ب����ھ.وعادل ب����ین  )الھ����اء(الض����میر العائد،وھو من����ھ
بكلمتي(الجلی���ل وتنی���ل) فحق���ق ب���ھ التج���انس الص���وتي للبی���ت.ومعنى البی���ت 

  إنشائي ألن الطلب ھنا دعاء.
وشواھده أیضا كثیرة جدا في ش�عر المتنبي؛منھ�ا قول�ھ ف�ي رث�اء وال�دة :والذم

س����یف الدول����ة وق����د توفی����ت بمیافارقین،وج����اء الخب����ر بموتھ����ا إل����ى حل����ب 
  الوافر والقافیة من المتواتر:.وھذه القصیدة منھ الضرب ٣٣٧سنة

  ١بالزوال   فیھ   الروح  تسر   وزلت ولم تري یوما كریھا        
الش����اھد:في(ولم ت����ري یوم����ا كریھا).اإلعراب:یوم����ا:مفعول ب����ھ منص����وب 
موص���وف عل���ى وزن(فعل).كریھا:ص���فة منص���وب عل���ى وزن(فعی���ل) م���ن 

ل��ة وأف��اد الثالث��ي كره.والض��میر في(زل��ت وتري)یع��ود إل��ى وال��دة س��یف الدو
  اإلیجاز.ومعنى البیت خبري.

  ولم یرد شاھد في شعر المتنبي.عبدك المسكین، ينحو:اللھم إن:والترحم 
ولم ی�رد ش�اھد واح�د نحو: إن هللا یرزق عباده الطائعین والعاص�ین،:والتعمیم

  في شعر المتنبي.
وشواھده أیضا في ش�عر المتنب�ي نحو:تصدق بصدقة قلیلة أو كثیرة،:واإلبھام

في مدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد هللا األنط�اكي،وھي  ة؛منھا قولھقلیل
  من الكامل والقافیة من المتدارك:

  ٢یا افخر فإن الناس فیك ثالثة   مستعظم أو حاسد أو جاھل      
الش�����اھد:في(ثالثة مس�����تعظم).اإلعراب:ثالثة:خبر إن مرف�����وع بھ�����ا عل�����ى 

أو:عاطفة أف���ادت تفعل).وزن(فعالة).مستعظم:ص���فة لثالث���ة عل���ى وزن(مس���
اإلبھام.حاس���د:على وزن(فاع���ل)معطوف عل���ى مس���تعظم والمعط���وف عل���ى 

ی���ا افخر:یری���د ب���ھ یاھ���ذا افخر،فح���ذف المنادى.الض���میر المرف���وع مرفوع.
في(فی��ك) یع��ود إل��ى س��یف الدول��ة وأف��اد اإلیجاز.فیك:ج��ار ومج��رور متعل��ق 

  المدح.ومعنى البیت یفید بالخبر(ثالثة) وقدمھ علیھ لضرورة الوزن.
وف�ي الحقیق�ة ،٣نحو قولھ تعالى: (فإذا نفخ فى الصور نفخ�ة واح�دة):والتوكید

لم یكث�ر المتنب�ي م�ن ھ�ذا الن�وع م�ن الوص�ف؛ومما ورد عن�ھ قول�ھ ف�ي م�دح 
  ٣٤٢خرة سنةسیف الدولة وأنشدھا في جمادى اآل

                                                
 .٣/١٣/ دیوان المتنبي  ١
  .٣/٢٥٩/ دیوان المتنبي  ٢
  ١٣سورة الحاقة.اآلیة / ٣



 ٢٥

  ١وإن   رحیال    واحدا حال بیننا    وفي الموت من بعد الرحیل رحیل      
د:في(وإن رح�یال واح��دا ح�ال بیننا).اإلعراب:رحیال:اس�م إن منص��وب الش�اھ

بھ��������ا موص��������وف عل��������ى وزن(فعیل).واحدا:ص��������فة منص��������وب عل��������ى 
  وزن(فاعل).ومعنى البیت خبري ألنھ یستحق التصدیق والتكذیب.

وھ�ذا ل�م أج�د ل�ھ ش�اھدا ف�ي رب�ي وعجمي.رج�الن ع ينحو زارن� :والتفصیل
  شعر المتنبي.

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٣/٩٥/ دیوان المتنبي  ١
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  يالمبحث الثان                               

   يالنعت الحقیق                         
مص��طلحان نحوی��ان مش��ھوران ینس��بان لب��اب  يوالس��بب يالحقیق��كلمت��ا       

  اللغة العربیة. يالنعت،یضعان الصورتین اللتین یرد علیھما النعت ف
حقیقیا،ألنھ بالنسبة للمنعوت ص�فة حقیقی�ة ل�ھ م�ن  سمي يالنعت الحقیقف      

ھ�ذا النع�ت  ياألزھریة(س�م ش�رح يحیث المعن�ى وم�ن حی�ث اللفظ.وج�اء ف�
 يحقیقی��ا لجریان��ھ عل��ى المنع��وت لفظ��ا ومعنى،أم��ا لفظ��ا فألن��ھ ت��ابع ل��ھ ف��

.فھ�و م�ن حی�ث المعن�ى ق�د أف�اد ١المعن�ى) يإعرابھ،وأما معن�ى فألن�ھ نفس�ھ ف�
اإلع�راب وأح�وال التط�ابق  يبق،ومن حیث اللفظ یتبع�ھ ف�صفة للمتبوع السا

  :ياألخرى وھ
  ــ أوجھ اإلعراب الثالث؛الرفع والنصب والجر

  ــ التعریف والتنكیر
  ــ اإلفراد والتثنیة والجمع

  ــ التذكیر والتأنیث
  ویرد النعت الحقیقي على الصور التالیة:      

ھ���������و م���������ا أخ���������ذ م���������ن اس���������م المعن���������ى و :النع���������ت بالمش���������تق/١
نحو:ذاھب،متعلم،منص�������������������ور،مطرقة وأحمر(م�������������������أخوذ م�������������������ن: 
ذھاب،تعلم،نص�����ر،طرق،حمرة).وندر االش�����تقاق م�����ن أس�����ماء األجن�����اس 

عت المحسوس���ة نح���و: (نرجس���ت الش���راب)أى:جعلت فی���ھ النرجس،و(أس���ب
أص�ل المش�تقات بم�ا فیھ�ا الفعل،ھ�ذا األرض)أى:كثرت سباعھا.والمصدرھو

ھ���و مص���در المش���تقات  م���ذھب البص���ریین،أما الكوفی���ون فیعتب���رون الفع���ل
رأیھم،فق�د وج�دوا  ياالشتقاق،والكوفیون عملیون ف يكلھا،وأنھ ھو األصل ف

أن الفعل مقدم على المص�درألننا نقول(تق�دم تق�دما،وأقام إقامة)وعن�د اش�تقاق 
لك على الفعل.ویبدو أنھ�م عل�ى ذ ياسم الفاعل وبقیة زمرة المشتقات یعتمد ف
الفعل،البص��ریون والكوفی��ون عل��ى  ص��واب،فالجمیع ینس��بون المش��تقات إل��ى

ال��الزم المض��موم الع��ین یك��ون مص��دره  يالس��واء فیقول��ون مثال:الفع��ل الثالث��
لك عل�ى الفعل.والمش�تقات ال كل ذ يعلى كذا واسم فاعلھ كذا.فھم یعتمدون ف

  : يتكون إال معربة.وھ
  أ/ اسم الفاعل:

                                                
حوي الشیخ خالد بن عبدهللا بن أبي بكر األزھري الجرجاوي الشافعي. / شرح األزھریة.تألیف العالمة الن ١

وحاشیة العالمة األدیب الشیخ حسن العطار شیخ الجامع األزھر.وتقریرات للعالمة شمس الدین محمد بن محمد 
 ٩٢.ص ١٣٧٤٢األنبابي الشافعي.ط.سنة .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر



 ٢٧

ھ اس����م الفاع����ل ھ����و لف����ظ ی����دل عل����ى م����ن وق����ع من����ھ الفع����ل أوق����ام ب����      
فاعلھ،بل یدل على صفة  ينحو:كاتب،ضارب،وھو ال یدل على صفة ثابتة ف

ضارب أخاه،فلیس معن�ى ھ�ذا أن ص�فة  يقائمة لكنھا لیست ثابتة،فإذا قلنا عل
المتص�رف عل�ى  ي.ویصاغ اسم الفاعل م�ن الثالث�يعل يضرب األخ ثابتة ف

وزن(فاعل)نحو:كاس��ب وراغ��ب، م��ن كس��ب ورغب،ف��إذا ك��ان الفع��ل مع��تال 
ف قلب��ت ألف��ھ ھم��زة فمن:ق��ام وقال:ق��ائم وقائل.أم��ا إذا ك��ان الفع��ل معت��ل أج��و

  ورام.التنوین،فمن غزا ورمى،غاز يناقصا حذفت المھ ف ياآلخر أ
  قولھ: ي كثیر جدا منھاشعر المتنب يف من اسم الفاعل والشواھد      
  ١جدوده   یكن لیلھ صبحا ومطعمھ غصبا يومن تكن األسد الضوار      

  :٣٤١ة یمدح فیھا سیف الدولة ویذكر بناء مرعش سنةمن قصید
م تك���ن جدوده).اإلعراب:األسد:اس��� ي(ومن تك���ن األس���د الض���واريالش���اھد:ف

عل������ى  م������دح :ص������فةيوالضوارمرف������وع موص������وف عل������ى وزن(فعل).
(ج���دوده ي).والض���میر في(ضر يوزن(فواع���ل)جمع (ض���ارى) م���ن الثألث���

ي ال�رابط الص�وت ب�ھ ولیلھ ومطعم�ھ)یعود إل�ى المم�دوح وأف�اد اإلیج�ازوحقق
(تكن)فع��ل مض��ارع مج��زوم ألن��ھ فع��ل الش��رط حرك��ھ ب��ین أج��زاء البیت.و

للوص������ل (غصبا)األلف فيبالكس������ر لل������تخلص م������ن التق������اء الس������اكنین.و
یفی���د الم���دح،عبر عن���ھ الش���اعر  يش���رط ي.ومعن���ى البی���ت خب���رواإلطالق

بتص��ویر فن��ى جمی��ل مش��بھا ج��دود المم��دوح باألس��د الض��اریة ولیل��ھ بالص��بح 
بالغص�ب،فتآزرت ك�ل ھ�ذه الظ�واھر النحوی�ة والبالغی�ة ف�ى زی�ادة  ومطعمھ

  ،وبالتالى قویت داللة البیت. يإحساس المتلق
  ــ وقولھ:

  ٢الموج للغریق لعذرا    واضحا أن یفوتھ تعداده يإن ف       
م���ن قص���یدة یم���دح فیھ���ا أب���ا الفض���ل محم���د ب���ن الحس���ین ب���ن العمید،فیھنئ���ھ 

  بالنیروز:
ض��������������������������حا ).اإلع��������������������������راب:الالم:الم (لعذرا وايالش��������������������������اھد:ف

االبتداء(المزحلقة).وعذرا:اس�������م إن منص�������وب بھ�������ا موص�������وف عل�������ى 
وزن(فعل).واضحا:ص����������فة منص����������وب عل�����������ى وزن(فاع����������ل) م�����������ن 

(یفوت�������������ھ)یعودإلى الغری�������������ق وأف�������������اد يالض�������������میر في(وضح).الثألث
للغریق)وقدم���ھ علی���ھ (الموج)متعل���ق بالخبر(ياإلیجاز.والج���اروالمجرور ف

ع���داده)یعود إل���ى فض���ائل المم���دوح وأف���اد (ت يوالض���میرفلض���رورة الوزن.

                                                
المسمى بالبیان في شرح الدیوان.ضبطھ وصححھ و وضع فھارسھ  العكبري أبي البقاء شرحبمتنبي / دیوان ال١
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یفید المدح،مش�بھا  يومعنى البیت خبریجازأیضا؛وسكنھ لضرورة القافیة.اإل
ع��دم اس��تطاعتھ تع��داد فض��ائل  يل��ھ الع��ذر ف�� ينفس��ھ ض��منیا ب��الغریق ال��ذ

وھذا التعبیر البالغي قوى داللة البیت ل�دى الس�امع لمض�اعفتھ م�ن الممدوح.
  إحساسھ.
  :دة السابقة نفسھاالقصی يــ وقولھ ف

  ١سواده  یشنھ   ولم   فیھ   زانت اللیل غرة القمر الطا     لع        
(زانت اللی���ل غ���رة القم���ر الطالع).اإلعراب:القمر:مض���اف إلی���ھ يالش���اھد:ف

مجرور موصوف على وزن(فعل).الطالع:ص�فة مج�رور عل�ى وزن(فاع�ل) 
(فی���ھ يض���میر ف.واليالقمر)للعھ���د الذھناللی���ل و(يطل���ع.وأل ف��� يم���ن الثالث���

(سواده)لض��رورة يوس�واده)یعود إل��ى اللی�ل وأف��اد اإلیجاز.وس�كن الض��میر ف
وأفاد اإلیجاز أیضا .ومعن�ى البی�ت .والضمیر في(یشنھ)یعود إلى القمرالقافیة

رائ�ع،إذ جعل�ھ القم�ر  يیفید المدح،یصف فیھ سیف الدولة بتصویر فن يخبر
  .ة وجھ ھذا الممدوحفتضاعف إحساس المتلقي بوضاء لھ غرة يالطالع الذ
  ــ وقولھ:

  ٢تعرض للزوار أعناق خیلھ   تعرض وحش خائفات من الطرد        
  من قصیدة یمدح فیھا أبا الفضل ویودعھ

(تعرض وح���ش خائف���ات م���ن الطرد).اإلعراب:تعرض:مفع���ول الش���اھد:في
.ووحش:اسم مجرور باإلضافة أكد بھ داللة التعرض مطلق مبین لنوع الفعل

أعط��ى  ي(وحش)یفی��د اإلبھ��ام ال��ذي.والتنكی��ر ف)ن(فع��لموص��وف عل��ى وز
 يالبنی��ة مق��درة عل��ى التج��دد خالف��ا للمع��ارف فض��اعف م��ن إحس��اس المتلق��

للفك������رة فقوی������ت دالل������ة البی������ت عنده.وخائفات:ص������فة مج������رور عل������ى 
.و وص��ف ھ��ذا ال��وحش خ��اف يوزن(ف��اعالت)جمع مؤن��ث س��الم م��ن الثالث��

یلھ) یعود إلى المم�دوح (خي.والضمیرفبالجمع ألن الوحش اسم جنس جمعي
وأف��اد اإلیجاز.وللزوار:ج��ار ومج��رور متعل��ق بالفعل(تعرض)وقدم��ھ عل��ى 

ي یفی��د الوص��ف بأس��لوب بی��ان يالفع��ل ض��رورة.ومعنى البی��ت خب��رفاع��ل 
وھو تش��بیھھ لتع��رض أعن��اق خی��ل المم��دوح لل��زوار بتع��رض وح��ش جمی��ل،

لتعلقھا خائف��ات م��ن الط��رد خوف��ا م��ن أن یھبھ��ا لھم،ألنھ��ا تح��ب أال تفارق��ھ،
فھذا اإلحساس من الخیول ق�د أس�ھم ف�ي مض�اعفة إحس�اس المتلق�ي بعظ�م بھ.

  ھذا الممدوح.
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  ــ وقولھ:
  ١فى خاللھا قاصد يلیس كما ظن غشیة لحقت    فجئتن      
  بثدیھا الناھد يعد   وأعدھا    فحبذا تلف    الصق ثدی      

  من قصیدة یمدح فیھا عضد الدولة أبا شجاع:
بث���دیھا الناھد).اإلعراب:ث���دي:على وزن(فعل)اس���م  ي(الص��ق ث���دیيالشاھد:ف

مح��ل ج��ر مض��اف  يعل��ى الس��كون ف�� يمج��رور بالب��اء مض��اف.والھاء:مبن
إلیھ.وثدیھا:موص������وف. والناھد:ص������فة مج������رور عل������ى وزن(فاع������ل)من 

)ض����������میر مس����������تتر وجوب����������ا تق����������دیره وأعد (نھد).فاعل(ع����������ديالثالث
لحقت�����ھ وأف�����اد  يالت����� (أع�����دھا)یعود إل�����ى الغش�����یةيف الھ�����اءأنت(الخیال).و

والجناس (ثدیھا)یعود إلى المحبوبة وأف�اد اإلیجازأیض�ا.ياإلیجاز.والضمیر ف
 يومعنى البی�ت إنش�ائبین(عد وأعد)جناس غیر تام ق�وى ب�ھ التعبی�ر ال�داللي.

لك لتشخیصھ الخیال وأمره لھ اعر بأسلوب ال یخلو من الخیال،وذصاغھ الش
  إعادتھ لتلك الغشیة.ببالعودة و

  لھ:ــ وقو
  ٢الساھد يفاحك نواھا لجفن حكیت یا لیل فرعھا الوارد           

  من قصیدة یمدح فیھا عضد الدولة أبا شجاع:
(حكیت ی����ا لی����ل فرعھ����ا ال����وارد).اإلعراب: فرعھ����ا:مفعول ب����ھ يالش����اھد:ف

منص�����������وب موص�����������وف مض�����������اف ومض�����������اف إلی�����������ھ؛فرع عل�����������ى 
وزن(فعل).والوارد:ص����������فة منص����������وب عل����������ى وزن(فاع����������ل) م����������ن 

(فرعھا ونواھا)یعود إل�ى ي.والضمیرفالوزن ضرورةل)،وسكنھ (ورديالثألث
.والجن���اس بعجزه المحبوب���ة وأف���اد اإلیج���از.وربط ب���ھ إیقاعی���ا ص���در البی���ت

ب�ھ ق�وة  وحق�ق ب�ھ ش�طري البی�ترب�ط  بین(الوارد والس�اھد)جناس غی�ر ت�ام 
م��ن خ��الل اص��طدامھا بمب��دأ أن یك��ون لك��ل مفھ��وم منط��وق واح��د ال  التعبی��ر

الساھد).جفن: اسم مجرور بالالم  ي(فاحك نواھا لجفني:فيثانغیر.والشاھد ال
 يعلى السكون ف يموصوف على وزن(فعل)،جفن:مضاف ویاء المتكلم مبن

التق�اء الس�اكنین؛والجار محل جر مضاف إلیھ ،حرك�ھ بالفتح�ة لل�تخلص م�ن 
متعلق بالفعل(احك). والساھد:صفة مجرور على وزن(فاعل) من والمجرور

 يص�دره وإنش�ائ ينھ لض�رورة القافی�ة.ومعنى البی�ت خب�ر(سھد)وسكيالثألث
رفی�ع حاضر،لتشخیص�ھ اللی�ل مخاطب�ا  يالشاعربأسلوب أدب� عنھعجزه،عبر

  .يوآمرا إیاه بمحاكاة نواھا لجفنھ الساھد فقویت داللة البیت لدى المتلق
  ــ وقولھ:
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  ١یا عاضدا ربھ بھ العاضد    وساریا یبعث القطا الوارد        
  :نفسھا دة السابقةالقصیمن 

(وساریا یبع�ث القط�ا الوارد).اإلعراب:القط�ا:مفعول ب�ھ منص�وب يالشاھد:ف
موص�وف عل�ى وزن(فعل)وعالم��ة نص�بھ فتح��ة مق�درة عل�ى آخ��ره من�ع م��ن 

 يظھورھ���ا التع���ذر. والوارد:ص���فة منص���وب عل���ى وزن(فاع���ل)من الثالث���
(رب����������ھ وب����������ھ)یعود إل����������ى المم����������دوح وأف����������اد ي(ورد).والض����������میر ف

عاضد:مرفوع،س��كنھ لض���رورة الوزن.وال���وارد منص���وب س���كنھ اإلیجاز.وال
البی������ت إیقاعی������ا بالكلمتین(عاض������دا   يلض������رورة القافی������ة.وربط  ش������طر

وھ�ذ الجن�اس ق�وى التعبی�ر ال�داللي الكلمتین(العاض�د والوارد).بین وساریا)و
  للبیت.

  ــ وقولھ:
  ٢اختیارا يك منلان ذكفرت مكارمك الباھرا       ت إن ك        

  دة قالھا لما استبطأ سیف الدولة مدحھ:من قصی
(كفرت مكارم�ك الباھرات).اإلعراب:مك�ارم:مفعول ب�ھ منص�وب  يالشاھد:ف

عل����������������������ى وزن(مفاعل)؛مكارم:مض����������������������اف والكاف:مض����������������������اف 
من الثالث���ي إلیھ.الباھرات:ص���فة(مكارمك) منص���وب عل���ى وزن(ف���اعالت)

ق (مكارمك)یعود إلى سیف الدولة.ومنى:جار ومجرور متعلي.والكاف فبھر
. وح��ذف ج��واب الش��رط ألن م��ا قبل��ھ ی��دل ھ  ض��رورةبخب��ر ك��ان وقدم��ھ علی��

وكفرت مكارم����ك الباھرات:ھ����ذا قس����م م����ن أحس����ن م����ا یقس����م ب����ھ علی����ھ.
  .إنشائي ومعنى البیتالعرب.

  ــ وقولھ:
  ٣أدرن عیونا حائرات كأنھا    مركبة أحداقھا فوق زئبق       

طلب��ھ رس��ول مل��ك  يم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا س��یف الدولة،وی��ذكر الف��داء ال��ذ
  الروم،وكتابھ إلیھ:

عل��ى  ي(أدرن)مبن��ي(أدرن عیون��ا حائرات).اإلعراب:الض��میر فيالش��اھد:ف
وعیون�ا:مفعول ب�ھ منص�وب حل رفع فاع�ل یع�ود إل�ى المحبوبات.م يالفتح ف

موصوف على وزن(فعول).وحائرات:صفة منصوب وعالمة نصبھ الكسرة 
 ي(ح�ار).والتنوین ف�يثالثألن�ھ جم�ع مون�ث س�الم عل�ى وزن(ف�اعالت) م�ن ال

ي یر ف��ص��در البی��ت.والتنك يالص��فة والموص��وف حق��ق ال��دور اإلیق��اعى ف��
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یع���ود إل���ى  (كأنھ���ا وأح���داقھا) يوالض���میر ف���(عیونا)یفی���د الح���زن والتحسر.
 يالبی�ت إیقاعی�ا.ومعنى البی�ت خب�ر يالعیون وأفاد اإلیجاز، وربط بھ ش�طر

، إذ أن��ھ ش��بھ ھ��ذه عبرعن��ھ الشاعربص��ورة فنی��ة رائع��ة يیفی��د الوص��ف ال��ذ
ح��ائرة باألح��داق المركب��ة ف��وق زئب��ق لتت��ابع لحظھ��ا وت��رادف  يالعی��ون وھ��

فقوی��ت لدی��ھ دالل��ة  يض��اعف م��ن إحس��اس المتلق�� البلی��غدمعھا،وھ��ذا التعبیر
       البیت.
عل��ى وزن المض��ارع المعل��وم  يویص��اغ اس��م الفاع��ل م��ن غی��ر الثالث��      

ا قب���ل اآلخ����ر،فمن بإب���دال ح���رف المض����ارعة میم���ا مض����مومة وكس���ر م����
أكرم:مك���رم،ومن انطلق:منطل���ق، وم���ن استخرج:مس���تخرج.أتینا بمض���ارع 
أكرم المعلوم وھو یكرم وأبدلنا حرف المض�ارعة میم�ا مض�مومة(مكرم)مع 
كسر ما قبل اآلخر،وھذا الكسر قد یكون مقدرا،مثل:مستریح مختار،وأصلھا 

  مستریح ومختیر.
  قولھ:ي شعر المتنبي منھا لك أیضا كثیر جدا فد على ذوالشواھ      
  ١وجھھ    ال تكذبن فلست من أشكالھ يیا أیھا القمرالمباھ      

  من الكامل والقافیة من المتدارك: يمن قصیدة یمدح فیھا أبا الھیجا،وھ
وجھھ).اإلعراب:القمر:ب����دل مرف����وع  ي(یا أیھ����ا القم����ر المب����اھيالش����اھد:ف

ف�����وع عل�����ى :ص�����فة مريمن(أیھ�����ا) موص�����وف عل�����ى وزن(فعل).والمباھ
.والض�میر يللعھ�د الذھن (القم�ر)ي(ب�اھى).وأل ف يوزن(مفاعل) م�ن الرب�اع

 ي(وجھھ وأشكالھ)یعود إلى سیف الدولة وأفاد اإلیجاز.ومعنى البیت إنشائيف
رائ��ع ض��اعف إحس��اس  يأدب�� يیفی��د المدح،وعبرعن��ھ الش��اعر بتص��ویر فن��

 يقمرال�ذلك لتشخیص�ھ ھ�ذا اللدی�ھ،وذفأصبحت داللة البیت واضحة  يالمتلق
وص���فھ بالمباھ���اة  بض���وئھ ون���اداه ونھ���اه أال یك���ذب ألن���ھ ل���یس م���ن أش���كال 

  ینماز بكمال وضاءة الوجھ. يالممدوح الذ

:وھو الصیغة الدالة على ما وقع علی�ھ الفع�ل نحو:مقھ�ور، اسم المفعولب/ 
ت��دل عل��ى ص��فة  يأص��ابھ القھ��ر أو تع��رض للنص��ر،وھ يال��ذي منص��ور، ،أ
  ا قلنا خالد مقھور فلیس القھر صفة ثابتة فیھ.الموصوف فإذ يغیر ثابتة ف

المتص����رف عل����ى وزن  يویبن����ى اس����م المفع����ول م����ن الفع����ل الثالث����      
مفعول،نحو: مضروب،ومشكور،من ضرب وشكر،وإن كان ماضیھ أجوف 

المفع�ول تح�ذف فنقول:مق�ول ومبی�ع ،وإن ك�ان  يمثل قال وباع،ف�إن ال�واو ف�
الفع�ل  ي،رج�ا ف�إن ال�واو األص�لیة ف�ماضیھ منتھیا بألف أصلھا واو مثل:دعا

واو مفعول،فتقول:مدعو ومرجو.وإن كان ماض�یھ منتھی�ا بی�اء مث�ل  يتدغم ف
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،أو بألف أصلھا یاء مثل:رعى ورمى،فإن واو مفعولھ تقلب یاء وتدغم يخش
  .ي،ومرمي،ومرعيالیاءان معا فتقول:مخش

  ا قولھ:منھ جدا كثیرة يشعر المتنب يوالشواھد من اسم المفعول ف      
  ١المطبوع  من  آبائھ  يطبع الحدید فكان من أجناسھ       وعل     

ذر سھل بن محم�د  يمن قصیدة ،وقد طلب إلیھ سیف الدولة إجازة أبیات ألب
  الكاتب:
:مبتدأ مرفوع موص�وف يالمطبوع من آبائھ).اإلعراب:عل ي(وعليالشاھد:ف

 ين الثالث��عل��ى وزن(فعیل).والمطبوع:ص��فة مرف��وع عل��ى وزن(مفع��ول)م
(أجناس������ھ)یعود إلى(الحدی������د)وأفاد اإلیجاز.والض������میر يطبع.والض������میر ف

)وأفاد اإلیجازأیضا،وحقق بھذین الضمیرین الرابط ي(آبائھ)یعود إلى (عليف
البیت .والجناس بین(طبع والمطبوع)جناس اش�تقاق جی�د تحق�ق  يف ياإلیقاع

ش��طري البی��ت ورب��ط .ي(الحدید)للعھ��د ال��ذھنيب��ھ تقوی��ة دالل��ة البی��ت.وأل ف
  یفید المدح. يومعنى البیت خبرب(من أجناسھ ومن آبائھ)

  ــ وقولھ:
  ٢وللواجد المكروب من زفراتھ    سكون عزاء أوسكون لغوب       

  وقد مات بحلب: يعن عبده یماك الترك ي سیف الدولةمن قصیدة یعز
(وللواجد المك����روب م����ن زفراتھ).اإلعراب:الواو:بحس����ب م����ا يالش����اھد:ف

الواج�������د: اس�������م مج�������رور موص�������وف عل�������ى وزن(فاع�������ل) م�������ن قبلھا.و
(وج����د).والجار و المج����رور خب����ر مق����دم مبتدؤه(س����كون ع����زاء) . يالثالث

(كرب).التعری��ف  يالمكروب:ص��فة مج��رور عل��ى وزن(مفع��ول) م��ن الثالث��
(زفرات���ھ)یعود إلى(الواج����د) وأف����اد ي.والض����میر فللعھ���د الذھني(الواجد)يف

  سر. یفید التح ياإلیجاز.ومعنى البیت خبر
         ـ وقولھ:

  ٣أمعفر اللیث الھزبر بسوطھ     لمن ادخرت الصارم المصقوال      
أعجل���ھ فض���ربھ ی���ذكر األس���د،وقد وم��ن قص���یدة یم���دح فیھ���ا ب���در ب���ن عمار،

  والقافیة من المتواتر:من الكامل، يبسوطھ،وھ
(لمن ادخ��رت الص��ارم المصقوال).اإلعراب:الص��ارم:مفعول ب��ھ يالش��اھد:ف

(صرم).والمصقوال:ص�فة يعل�ى وزن(فاع�ل) م�ن الثالث منصوب موص�وف
للوص����ل  (ص����قل)،وااللف فی����ھيمنص����وب عل����ى وزن(مفع����ول)من الثالث
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(بسوطھ) یعود إلى الممدوح وأفاد اإلیجاز.واالستفھام ي.والضمیرفواإلطالق
الذي ضاعف إحساس المتلقي  إلى التعجب ي(لمن)خرج عن معناه الحقیقيف

ألج��ل ال��تخلص م��ن  ركھ،حي(لمن) س��اكنبعظ��م ش��جاعة المم��دوح.والنون ف��
یفی��د  ي.ومعنى البی��ت إنش��ائيالص��ارم للعھ��د ال��ذھن يالتق��اء الس��اكنین.وأل ف��

المدح،یص���ف فی���ھ ش���جاعتھ الف���ذة بتعفی���ر اللی���ث الھزبروص���فا بیانی���ا حی���ا 
بعظمة ھذا الممدوح فقوی�ت لدی�ھ دالل�ة  يھذا إثارة لذھن المتلق يمتحركا،وف

  البیت.
  ــ وقولھ أیضا:

  ١أسد یرى عضویھ فیك كلیھما     متنا  أزل  و ساعدا  مفتوال        
  من القصیدة السابقة نفسھا:

ل م�����������ن (متنا أزل و س�����������اعدا مفتوال).اإلعراب:متنا:ب�����������ديلش�����������اھد:فا
والواو:عاطفة.وس�������اعدا:معطوف (عضویھ)منص�������وب عل�������ى وزن(فعل).

على(متنا)منص���وب موص���وف عل���ى وزن(فاعل).ومفتوال:ص���فة منص���وب 
(عض�ویھ)یعود إل�ى األس�د ي(فتل).والض�میر فيفع�ول)من الثالثعلى وزن(م

حق���ق فیھ��ا وأف��اد اإلیجاز.وتنكیر(أس��د ومتن��ا وس���اعدا)أفاد الم��دح والتن��وین 
الرابط اإلیق�اعى للبی�ت. و(فیك):ج�ار ومج�رور متعل�ق بالفعل(یرى)وفص�ل 
ب��ین المؤك��د والتوكی��د ض��رورة والض��میر فی��ھ یع��ود إل��ى ب��دربن عماروأف��اد 

وص����ف األس����د ب����القوة  يیفی����د الوص����ف،أ يعنى البی����ت خب����راإلیج����از.وم
ھ���ذا  يفھ���و ی���رى قوت���ھ وش���جاعتھ ف���وعلى ال���رغم م���ن ھ���ذا والش���جاعة.

  .،وھذا التعبیر قوى إحساس المتلقي بعظم شجاعة ھذا الممدوحالممدوح
ف�ي ومما ورد قد یصاغ م�ن الفع�ل الثالث�ي ص�یغة(فعیل)بمعنى(مفعول)      

        :قولھشعر المتنبي 
  ٢مللت  مقام  یوم  لیس فیھ    طعان صادق ودم صبیب      

  تشكى سیف الدولة من دمل:لما من قصیدة قالھا 
(طع��ان ص��ادق ودم صبیب).اإلعراب:طعان:اس��م ل��یس مرف��وع يالش��اھد: ف

على وزن(فعال).والواو:عاطفة.ودم:معطوف على(طعان)مرفوع موصوف 
 نى مفعول ـ أيعلى وزن(فعیل) بمععلى وزن(فعل).وصبیب:صفة مرفوع 

(فی�����������ھ)یعود إل�����������ى (الیوم)وأف�����������اد يمص�����������بوب. والض�����������میر فـ����������� 
اإلیجاز.ومنع(ص������بیب)من الص������رف لض������رورة القافی������ة.ومعنى البی������ت 

ش�جاعة لدرج�ة أن�ھ یم�ل بأن�ھ رج�ل ح�رب و،یصف فیھ الشاعر نفس�ھ يخبر
مق�����ام ی�����وم ل�����یس فی�����ھ طع�����ان ص�����ادق ودم ص�����بیب.و اس�����تعار الص�����دق 
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یب ق��وت دالل��ة البی��ت لم��ا فیھ��ا م��ن للطعان.والطع��ان الص��ادق وال��دم الص��ب
  .      يالحضور لدى المتلق

للمجھ��ول بإب��دال  يعل��ى وزن المض��ارع المبن�� يویبن��ى م��ن غی��ر الثالث��      
ح��������رف المض��������ارعة میم��������ا مض��������مومة وف��������تح م��������ا قب��������ل اآلخ��������ر 
نحو:مكرم،منطلق،مس���تخرج م���ن أكرم،وانطلق،واس���تخرج.وھذا الف���تح ق���د 

  تدور.یكون مقدرا ،مثل:مستدار واألصل مس
  والشواھد على ھذا كثیرة جدا في شعر المتنبي منھا قولھ:      
  ١ألم تر أیھا الملك المرجى    عجائب ما رأیت من السحاب      

  من قصیدة یمدح فیھا بدر بن عمار ارتجاال وھو على الشراب:
(ألم ت���������ر أیھ���������ا المل���������ك المرجى).اإلعراب:الملك:ب���������دل يالش���������اھد:ف

عل).والمرجى:ص������فة مرف������وع عل������ى من(أیھا)موص������وف عل������ى وزن(ف
بالی��اء فوقع��ت الی��اء س��اكنة بع��د ف��تح فقلب��ت ألف��ا  يوزن(مفعل).وأص��لھ:مرج

(ألم تر)خ�رج ع�ن يللمناسبھ.وحذف العائ�د من(رأی�ت)للعلم بھ.واالس�تفھام ف�
ي.ومعنى البیت إنشائي (الملك)للعھد الذھنيإلى التقریر.وأل ف يمعناه الحقیق

لم ی�ره م�ن أح�د حت�ى  يح بالكرم الفیاض الذیصف فیھ الممدویفید المدح،إذ 
  وھذه التعابیر قد أسھمت في تقویة داللة البیت.من السحاب.

  ــ وقولھ:
  ٢اللبان بھا صبیا مرضعا يألف المروة مذ نشا فكأنھ      سق        

  األصبع الكاتب: يمن قصیدة یمدح فیھا عبد الواحد بن العباس بن أب
بیا مرضعا).اإلعراب:ص��بیا:حال منص��وب (س��قى اللب��ان بھ��ا ص��يالشاھد:ف

عل�ى وزن(مفع��ل)من موص�وف عل�ى وزن(فعیل).ومرضعا:ص�فة منص�وب 
(فكأن���ھ)یعود إل���ى المم���دوح ویفی���د اإلیج���از. يالض���میر فالرباعى(أرضع).

(بھ���������ا)یعود إل���������ى الم���������روءة وأف���������اد اإلیجازأیض���������ا. يوالض���������میر ف
 (مرض������������������عا)واأللف فيوالفعل(نش�����������������ا)مھموز،خففھ ض�����������������رورة.

مح��ل رف��ع  ياللب��ان بھ��ا ص��بیا مرض��عا)جملة فعلی��ة ف�� يلة(س��ق.وجملإلطالق
یفید الم�دح،وعبر  ي.ومعنى البیت خبروتتمثل فیھا قوة داللة البیت خبر كأن

إلث��ارة عن��ھ بص��ورة أدبی��ة فنی��ة ال تخل��و م��ن مظ��اھر اإلحس��اس والحرك��ة وا
بھ�ا حینم�ا ك�ان  يس�ق يالم�روءة ممتزج�ة ب�ھ بال�ذلك لما ش�بھ المم�دوح و،وذ

 يذه الظ��واھر البنائی��ة والبالغی��ة ض��اعفت م��ن إحس��اس المتلق��رض��یعا؛وھ
  بعظمة ھذا الممدوح فقویت داللة البیت لدیھ.
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  ــ وقولھ:

  ١المقوم يوأھوى من الفتیان كل سمیدع     نجیب كصدر السمھر        
م�ن الطوی�ل  يمن قص�یدة یم�دح فیھ�ا ك�افورا و قدأھ�دى إلی�ھ مھ�را أدھم،وھ�

  والفافیة من المتدارك:
المقوم).اإلعراب:صدر:اس���م مج���رور عل���ى  ي(كص���در الس���مھريالشاھد:ف

:مض�����اف إلی�����ھ مج�����رور موص�����وف عل�����ى يوزن(فع�����ل) مضاف.السمھر
وزن(فعللى).والمقوم:ص�������������فة مج�������������رور عل�������������ى وزن(مفع�������������ل)من 

 يیفی�د المدح،ش�بھ فی�ھ ھ�ذا الس�میدع ال�ذ يالرباعى(قوم).ومعنى البی�ت خب�ر
بعظم�ة  يم�ن إحس�اس المتلق� المقوم.وھ�ذا التش�بیھ ض�اعف يیھواه بالس�مھر

  ھذا الممدوح فقویت داللة الكالم لدیھ.
  ــ وقولھ:

  ٢أراقب وقتھا من غیر شوق     مراقبة المشوق المستھام       
م�ن ال�وافر والقافی�ة م�ن  يتغش�اه بمص�ر،وھ يمن قصیدة یذكر فیھا حماه الت

  المتواتر:
عول مطل�����ق (مراقبة المش�����وق المس�����تھام).اإلعراب:مراقبة:مفيالش�����اھد:ف

إلیھ مجرورموصوف منصوب على وزن(مفاعلة) مضاف.المشوق:مضاف 
والمستھام:ص�����فة مج�����رور عل�����ى وزن(مس�����تفعل)من عل�����ى وزن(مفعول).

(وقتھ���ا)یعود إل���ى الحم���ى وأف���اد اإلیج���از.و  يالسداسى(استھام).والض���میرف
الجناس بین(أراقب ومراقبة)جناس اشتقاق جید أضفى جماال لفظی�ا حق�ق ب�ھ 

یص��ف فی��ھ الش��اعر حال��ھ وھ��و  يالبی��ت.ومعنى البی��ت خب��ر ير ف��ق��وة التعبی��
یترق��ب الحم��ى بمراقب��ة المش��وق المس��تھام.وھذا التعبی��ر ض��اعف إحس��اس 

  بحال الشاعر فقویت لدیھ داللة البیت. يالمتلق
  ــ وقولھ:
  ٣لھن نعام الدو مسرجة      تعارض الجدل المرخاة باللجم يتبر         

م��ن البس��یط  يفاتك�ا،وھ يس��یره م��ن مص�ر ویرث��م�ن قص��یدة ل�ھ ی��ذكر فیھ�ا م
  والقافیة من المتراكب:

(تعارض الج����دل المرخ����اة باللجم).اإلعراب:الج����دل:مفعول ب����ھ يالش����اھد:ف
والض��میر .منص��وب موص��وف عل��ى وزن(فعل).والمرخاة:ص��فة منص��وب 
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 يیفی��د الوص���ف ،أ ي(لھن)یع��ود إلى(أعن��اق اإلب��ل).ومعنى البی��ت خب��ريف
غة ،مكنی�ا ع�ن الخی�ول بنع�ام الدو،لس�رعتھا وعل�و وصف الخیول بطریقة بلی

  ذھن السامع. يأعناقھا وإشرافھا،فأعطى المعنى انطباعا قویا ف

  :الصفة المشبھةج/ 
صفة تصاغ من الفعل ال�الزم للدالل�ة عل�ى معن�ى ق�ائم بالموص�وف  يھ      

 يالثبوت بالضرورة االستمرار،بل الثبوت ف يبھا على وجھ الثبوت،وال یعن
بمعن�ى فاع�ل ول�م یك�ن عل�ى  يل أوالدوام، فكل م�ا ج�اء م�ن الفع�ل الثالث�الحا

وزنھ ولكنھ دال على الثبوت فھو صفة مشبھة نحو:خالد حسن وجھھ(فوجھھ 
  فاعل للصفة المشبھة حسن).

      لك كثیرة جدا منھا قولھ:والشواھد على ذ
  ١بفدائھ    ألغرتھ  بھ   لو قلت للدنف الحزین فدیتھ      مما  
س�ھل محم�د  ين قصیدة قالھا لم�ا طل�ب إلی�ھ س�یف الدول�ة إج�ازة أبی�ات ألب�م

  الكاتب:
(لو قل��ت لل��دنف الحزین).اإلعراب:ال��دنف: اس��م مج��رور ب��الالم يالش��اھد:ف

.والحزین:ص�����فة عل�����ى من الثالث�����ي (دنف)موص�����وف عل�����ى وزن(فع�����ل)
(فدیت������ھ وب������ھ وألغرت������ھ  يوزن(فعی������ل) م������ن الثالثى(حزن).والض������میرف

ى الدنف وأفاد اإلیجاز.وبفدائھ:یقص�د بھ:بف�دائك إیاه،فأض�اف وبفدائھ)یعود إل
المصدر إلى المفعول.والجناس بین(فدى و فداء)جناس اشتقاق جید حق�ق ب�ھ 

   یستحق التصدیق والتكذیب. يشرط يقوة التعبیر.ومعنى البیت خبر
  ــ وقولھ:

  ٢وما قربت أشباه قوم أباعد      وما بعدت أشباه قوم أقارب      
  :يأبا القاسم:طاھر بن الحسین العلویمدح فیھا صیدة من ق

(وما قربت اشباه قوم اباعد).اإلعراب:قوم:اسم مج�رور باإلض�افة يالشاھد:ف
موصوف على وزن(فعل).وأباعد:صفة مجرور على وزن(أفاعل).والش�اھد 

سم مجرور باإلض�افة (وما بعدت أشباه قوم أقارب).اإلعراب:قوم:اي:فيالثان
 يأباعد:ص�فة مج��رور عل�ى وزن(أفاع��ل).وفق الش�اعر ف��وعل�ى وزن(فعل).

 المقابلة بین(وما قربت أش�باه ق�وم أباع�د)وبین(وما بع�دت أش�باه ق�وم أق�ارب)
مضمون الكالم فقویت الدالل�ة قوة التعبیر مما زاد إحساس السامع ب بھ فحقق
،یع��رض فی��ھ باألدعیاء.وم��ا التع��ریض إال عنص��ر يومعنى البی��ت خبرلدی��ھ.

   .ھنا بیان وأبلغ من التصریحمن عناصر ال
                                                

اللغة مادة(الدنف):المرض المالزم،والمریض دنف،كأنھ قد قارب الذھاب،ال  ي.المقاییس ف١/٦  ي/ دیوان المتنب١
  ٣٦٦ت دنف بكسر النون ثنیت وجمعت.صیثنى وال یجمع،فإن قل

لك إال للرجال،ویقولون:قوم ھ مادة(قوم):جمع امرئ،وال یكون ذ. المصدر السابق نفس١/١٥٦ ي/ دیوان المتنب٢
  ١٤٠.ومادة(األباعد):خالف األقارب.ص٨٦٩وأقوام وأقاوم جمع جمع.ص
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  ــ وقولھ:
  ١والدو    كریم     مولود    تشابھوأنت أبوالھیجا ابن حمدان یا ابنھ         

عاقھ ع�ن غ�زو  يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة،ویذكر ھجوم الشتاء الذ
  خرشنة ویذكر الواقعة:

وع وال�����د).اإلعراب:مولود:فاعل مرف�����و (تش�����ابھ مول�����ود ك�����ریم يالشاھد:ف
(ولد).وكریم:ص���فة مرف��وع عل���ى يموص��وف عل���ى وزن(مفع��ول)من الثالث

 يمن الثالث���ج���اء بمعن���ى اس���م الفاع���ل ول���م یك���ن عل���ى وزن���ھ،وزن(فعیل)
(ابن��ھ)یعود إل��ى حم��دان وأف��اد اإلیجاز.وتنكیر(مولود)یفی��د يكرم.والض��میر ف

 يطریف مكنی�ا إی�اه ب�أب يیفید المدح بأسلوب بیان يالمدح.ومعنى البیت خبر
جاء(الحرب)لخوضھ غمار الحرب كثیرا،وتش�بیھھ بوالده.وھ�ذه التع�ابیر الھی

بعظم��ة ھ��ذا المم��دوح فوض��ح ل��ھ دالل��ة  يالبالغی��ة ض��اعفت إحس��اس المتلق��
  البیت.

  ــ وقولھ:
  ٢ومن طلب الفتح الجلیل فإنما     مفاتیحھ البیض الخفاف الصوارم      

  فیة من المتدارك:من الطویل والقا يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة،وھ
الفتح: مفع���ول ب���ھ ن طل���ب الف���تح الجلی���ل).اإلعراب:(ومي:ف���األول الش���اھد

والجلیل:ص��فة ل��ى وزن(فعل)مص��در م��ن الثالث��ي فتح.منص��وب موص��وف ع
(فإنم����ا ي:في(جل).والش����اھد الثانيمنص����وب عل����ى وزن(فعی����ل) م����ن الثالث

خبر(مفاتیحھ)مرفوع الخف��اف الص��وارم).اإلعراب:البیض:مفاتیح��ھ الب��یض 
موص���وف عل���ى وزن(فعل).والخفاف:ص���فة مرف���وع عل���ى وزن(فع���ال)من 

(مفاتیح���ھ)یعود إل���ى الف���تح وأف���اد ي.والض���میر ف،مفرده خفیفخ���ف يالثالث���
اإلیجاز.والبیت جملة خبریة شرطیة قرن جواب الش�رط بالف�اء ألن الج�واب 

یفی���د اإلرش���اد،وعبر ع���ن ھ���ذا المعن���ى  يجمل���ة اس���میة.ومعنى البی���ت خب���ر
الس�یوف  يالبی�ان،إذ جع�ل للف�تح مفاتیح،ھ�ذه المف�اتیح ھ�بصورة التخل�و م�ن 

الخف��اف الص��وارم.وھذه التع��ابیر البیانی��ة ق��وت دالل��ة البی��ت لمض��اعفتھا م��ن 
  ي.إحساس المتلق

:فع���ل یفعل،وفع���ل یفعل.ویق���ل م���ن يوتص���اغ الص���فة المش���بھة م���ن باب      
غیرھم��ا كس��ید ومی��ت م��ن س��اد یس��ود وم��ات یم��وت وھم��ا م��ن ب��اب نص��ر 

  :يصفة المشبھة أربعة أوزان ھینصر.ولل

                                                
:الحرب یمد ویقصر،ألنھا موطن  تاج العروس من جواھر القاموس مادة(الھیجا). ١/٢٧٧ي / دیوان المتنب ١

  )٣/٥٢٢غضب،وكل حرب ظھر فقد ھاج:(
) .ومادة(الصوارم):جمع صارم:السیف ١/٢٤٧(:.القاموس المحیط مادة(الفتح):النصر٣/٣٨٨ي / دیوان المتنب ٢

  )٤/١٤٠(:القاطع
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الص��فة المش��بھة عل�ى وزن أفع��ل م��ن باب(فرح)الالزم،لم��ا دل  ي/أفعل:ت�أت١
  ــ وقولھ: على لون، أوعیب،أوحلیة ومؤنثھ فعالء.

  ١وربما      تندق فیھ الصعدة السمراء يالسابر ينفذت عل       
  اتب:الك ي:ھارون بن عبد العزیز األوراجيمن قصیدة یمدح فیھا أباعل

(تندق فی���ھ الص���عدة السمراء).اإلعراب:الص���عدة:فاعل مرف���وع يالش���اھد:ف
موص��وف عل��ى وزن(فعلة).والسمراء:ص��فة مرف��وع عل��ى وزن(فعالء)دال��ة 

(فی��ھ)یعود إل��ى يعل��ى اللون.وفاعل(نف��ذت) ھ��و ع��ین المحبوبھ.والض��میر ف
یفید  ي.ومعنى البیت خبري(الصعدة)للعھد الذھن يوأفاد اإلیجاز.وأل فالقلب 

ب�دیع  يالتغزل ووصف ع�ین المحبوب�ة بق�وة التأثیروع�دم تجنبھا،بأس�لوب فن�
 قویت داللة البیت يبقوة أثر ھذه العیون،وبالتال يضاعف من إحساس المتلق

    .عنده
  ــ وقولھ:

  ٢فعلھا بھ     ونعرض عنھا كلما طلعت عتبا ينذم السحاب الغر ف       
  : ٣٤١مرعش سنةمن قصیدة یمدح بھا سیف الدولة ویذكر بناء 

(نذم الس����حاب الغر).اإلعراب:الس����حاب:مفعول ب����ھ منص�����وب يالش����اھد:ف
موص���وف عل���ى وزن(فعال).والغر:ص���فة منص���وب عل���ى وزن(فع���ل)ألن 

(فعلھ�ا وعنھ�ا)یعود يالسحاب جمع،ووص�فھا ب�الغر لكث�رة مائھا.والض�میر ف
 (بھ)یعود إلى الربع وأفاد اإلیج�ازيإلى(السحاب) وأفاد اإلیجاز. والضمیر ف

(الس������حاب)للعھد يأیض������ا.ومنع(عتبا)من الص������رف ألج������ل القافی������ة.وأل ف
یفی�د  ي.والمضارع(نذم ونعرض)یفید االستمرار. ومعن�ى البی�ت خب�ريالذھن
  الذم.

  ــ وقولھ:
  ٣الندى منھا ھبوبا يأشد من الریاح الھوج بطشا     وأسرع ف      

ن یح�ب ،وك�ايب�ن محم�د ب�ن س�یار التمیم يالبیت م�ن قص�یدة یم�دح فیھ�ا عل�
  بالنشاب ویتعاطاه: يالرم

:اس���م مج���رور الریاحم���ن الری���اح الھ���وج بطشا).اإلعراب: (أش���ديالشاھد:ف
ال���ذي والھوج:ص���فة مج��رور عل���ى وزن(فعل)موص��وف عل���ى وزن(فعال).

(منھا)یعود إل�����ى الری�����اح وأف�����اد ي.والض�����میرفمؤنث�����ھ عل�����ى وزن(فعالء)
ة ب���أس یفی���د المدح،یص���ف فی���ھ الش���اعر ق���و ياإلیج���از.ومعنى البی���ت خب���ر

                                                
 تثقیف. تحتاج إلى اللغة مادة(الصعدة):القناة المستویة تنبت كذالك ال ي. المقاییس ف١/١٥ ي/ دیوان المتنب ١

  ٥٦٧ص
  .١/٥٧ي / دیوان المتنب٢
اللغة مادة(ھوج):الھاء والواو والجیم كلمة تدل على تسرع  ي.المقاییس ف١/١٤٢ي / دیوان المتنب ٣

  ١٠٥٧تقلع البیوت.والریاح الھوج.ص يوتعسف.والھوجاء:الریح الت
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لك لمقارنت�ھ ب�ین األذھان ،وذ يالممدوح وكرمھ بصورة بیانیة جمیلة ماثلة ف
بطش��ھ وبط��ش الری��اح الھ��وج ،وب��ین س��رعة كرم��ھ وس��رعة الری��اح، فوج��د 

بص�فات  يالممدوح أشد وأسرع.وھذه المقارن�ة ض�اعفت م�ن إحس�اس المتلق�
   الممدوح فقویت داللة البیت لدیھ.

  ــ وقولھ:
  ١لیك التبریح    أغذاء ذا الرشإ األغن الشیحف يجلال كما ب      

  :يمدح مساور بن محمد الروم يمن قصیدة ف
(أغذاء ذا الرش����������إ األغ����������ن الشیح).اإلعراب:الرش����������إ:بدل يالش����������اھد:ف

من(ذا)مج���������رور عل���������ى وزن(فعل).واألغن:ص���������فة مج���������رور عل���������ى 
(أغذاء)خرج عن معناه الحقیقى إلى اإلنكار.واسم يوزن(أفعل).واالستفھام ف

 يفتطلع مستشرفا المشار إلی�ھ فلم�ا ذكروق�ع ف� يرة(ذا)لفت انتباه المتلقاإلشا
یفید التشبیب لیدل بذلك  ينفسھ موقع القبول واالستحسان.ومعنى البیت إنشائ

  على ولھھ. 
ال�الزم  يالصفة المش�بھة عل�ى وزن(فعالن)م�ن الفع�ل الثالث� ي/فعالن:وتأت٢

.وج���اء عل���ى يمعنو أو يم���ن ب���اب (فرح)ال���دال عل���ى خل���و أو ام���تالء م���اد
ل�ك ألن ج�اع جاع یجوع ولیس من باب فعل:فرح.وذوزنھ(جوعان)وھو من 

  بمعنى غرث یغرث فعومل معاملتھ.
  ولم أجد شاھدا واحدا من ھذا الوزن.      

الصفة المشبھة على وزن(فعل)من فعل الالزم ال�دال عل�ى أل�م  ي/فعل:وتأت٣
ل عل���ى س���رور نح���و وج���ع،أو ال���دال عل���ى ح���زن نحوكم���د،وحزن،أو ال���دا

الص�فة  ينحو:جذل،وفرح،أو الدال على صفات حسنة نحو:فطن،ون�دس.وتأت
عل���ى وزن اس���م الفاع���ل إذا أری���د بھ���ا الثب���وت  يالمش���بھة م���ن غی���ر الثالث���

  نحو:معتدل القامة.
   لك كثیرة جدا منھا قولھ:والشواھد على ذ

  ٢مسایرة األحباء الطراب     يوالغواد يتسایرك السوار        
  دة یمدح فیھا سیف الدولة وھویسایره إلى الرقة وقداشتد المطر:من قصی
(مس�ایرة األحب�اء الطراب).اإلعراب:مس�ایرة:مفعول مطل�ق مب��ین يالشاھد:ف

لن��وع فعل��ھ منص��وب  مض��اف عل��ى وزن(مفاعل��ة). واألحب��اء: مض��اف إلی��ھ 
عل����ى مجرور موص����وف عل����ى وزن (أفع����الء) .والطراب:ص����فة مج����رور

ج��اء بمعن��ى الفاع��ل ول��م یك��ن عل��ى  (طرب)وزن(فعال)؛ص��فة مش��بھة جم��ع
ومعنى البی��ت (ط��رب) وھ��و فع��ل الزم دل عل��ى س��رور.يم��ن الثالث وزن��ھ

                                                
إذا قوى ومشى مع أمھ والجمع  .القاموس المحیط مادة(الرشأ):محركة الظبى١/٢٤٣ي / دیوان المتنب ١

  )١/٢٤٠(:).ومادة(الشیح):بالكسر نبت١/١٧(:أرشاء
                                    .                                                                                                                            ١/٤٧ ي/ دیوان المتنب ٢
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 يیفید المدح بصورة أدبیة طریفة لما فیھا م�ن تش�بیھ مس�ایرة الس�واري خبر
لجم�ع لبمسایرة األحباء الطراب،إظھ�ارا للمعن�ى وإیض�احھ.ووفق  يوالغواد

ف��زاد البی��ت تحس��ینا  واري والغ��وادي)(الس��كلمتي يب��ین الطب��اق والجن��اس ف��
والجناس بین(تسایر ومسایرة)جناس اشتقاق غی�ر ت�ام أس�ھم التعبیر. يوقوة ف

حق�ق تجانس�ا إیقاعی�ا رابط�ا ب��ین وألف الم�د أیض�ا ف�ي تقوی�ة التعبی�ر ال�داللي.
مضاعفة إحس�اس ل.وتآزرت كل ھذه الظواھر البنائیة والبالغیة أجزاء البیت

  ممدوح فقویت لدیھ داللة البیت.بعظمة ھذا ال يالمتلق
  ،نذكر منھا قولھ: جدا كثیرا يشعر المتنب يووردت الصفة المشبھة ف    

  ١من كالمھم الھراء ينفسھ من لم یمیز     كالم يوھاج       
وك��ان ق��وم ق��د ھج��وه  يم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا الحس��ین ب��ن اس��حاق التن��وخ

  فكتب أبو الطیب إلیھ: الطیب فكتب إلیھ یعاتبھ يوعزوا الھجاء إلى أب
(من كالمھ���م الھراء).اإلع���راب: كالمھم:ج���ار ومج���رور متعل���ق يالش��اھد:ف

ج�رور عل�ى عل�ى وزن(فعال).والھراء:ص�فة م؛كالم بالفعل(یمیز) موصوف
 يف�� يھ�� ي(نفس��ھ)یعود إل��ى (من)الت��يوالض��میر فوزن(فع��ال) تفی��د الھجاء.

د إلی�����ھ نفس�����ھ)وأفاد اإلیجاز.وجع�����ل المس�����ن ياألص�����ل مبت�����دأ خبره(ھ�����اج
یفی��د العم��وم،فمنح البنی��ة مق��درة عل��ى  ي(من)وھواس��م موص��ول بمعن��ى ال��ذ

مض�اعفة  يسھم فأبدوره  ي،والذخالفا للمعارف العطاء المتمدد والمتواصل
فقوی���ت دالل���ة التعبی���ر لدی���ھ. والض���میر كالم���ھ  ي بص���فاتإحس���اس المتلق���

م فی��ھ وأف��اد اإلیجازأیض��ا والم��ی ي(كالمھم)یع��ود إل��ى ال��ذین ھج��وا التن��وخيف
یفی�د  يساكن،حركھ بالكسر للتخلص من التق�اء الس�اكنین.ومعنى البی�ت خب�ر

  الھجاء.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٠٦٩.المقاییس في اللغة مادة(الھراء):المنطق الفاسد.یقال أھرأ الرجل فى منطقھ.ص١/١١ي ن المتنب/ دیوا ١
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  :صفة المبالغةد/ 
ص��د المبالغ��ة والتكثیر،وھ��ذه ق�د یح��ول اس��م الفاع�ل إل��ى ص��یغ أخ�رى لق      

الص��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������یغ 
:فعال،ومفعال،ووفعول،ووفعیل،ووفعل،وفعیل،وفعال���ة،ومفعیل،وفعال،ويھ

:طعان،مقدام،عجول،رحیم،حذر،صدیق،فھامة،مس��كین،كفعول،وفیعول،نحو
أوزان س��ماعیة.وھذه الص��یغ تعم��ل عم��ل اس��م الفاع��ل  يبار،ق�دوس،قیوم،وھ

  اسم الفاعل ومبالغاتھ سواء. يبشروطھ.والمفرد والمثنى والجمع ف
  كثیرة نذكر منھا قولھ: يشعر المتنب يوالشواھد من صفة المبالغة ف      
  ١نفیس فقدتھ      فمن كف متالف أغر وھوبفإن یكن العلق ال      

  :٣٤٠وقد مات بحلب سنة  يعن عبده یماك الترك فیھا من قصیدة یعزیھ
(فمن ك��ف م��تالف أغ��ر وھوب).اإلعراب:متالف:ص��فة مج��رور يالش��اھد:ف

أتل���������ف لموص���������وف مح���������ذوف  يعل���������ى وزن(مفع���������ال)من الرب���������اع
تقدیره(رجل).وھوب:ص��������فة ثانی��������ة مج��������رور عل��������ى وزن(فع��������ول)من 

(فقدت���ھ)یعود إل���ى العل���ق  ي(وھب).واس���م(یكن)ھو یماك.والض���میرفيالثالث
(یكن)س���اكن،حركھ بالكس���ر لل���تخلص م���ن التق���اء يوأف���اد اإلیج���از.والنون ف

التحسر،مش�بھا یم�اك ب�العلق النفیس.وف�ي یفید  يالساكنین.ومعنى البیت خبر
ھذا األس�لوب ال ش�ك ض�اعف ي.مدح لسیف الدولة بالكرم بأسلوب أدب البیت

قوی�ت الدالل�ة  يبعظمة سیف الدولة وعب�ده یماك،وبالت�ال يس المتلقمن إحسا
  عنده.

  ــ وقولھ:
  ٢تحت شمس ما تغیب يجفون     يبسیف الدولة الوضاء تمس      

  من قصیدة قالھا عندما تشكى سیف الدولة من دمل:
(بس����یف الدول����ة الوضاء).اإلعراب:سیف:اس����م مج����رور بالب����اء يالشاھد:ف

الدولة:مض��������اف إلی��������ھ مج��������رور عل��������ى مض��������اف عل��������ى وزن(فعل).و
)وقدمھ علی���ھ لالھتم���ام ي(تمس���بخبر وزن(فعل���ة)والجار والمج���رور متعل���ق

بشأنھ.والوضاء:ص��فة مج��رور ل(س��یف الدول��ة) عل��ى وزن(فع��ال).ومعنى 
 يیفی���د الم���دح ،ووض���ح ذل���ك بص���ورة فنی���ة رائع���ة ماثل���ة ف��� يالبی���ت خب���ر
بالغ���ة،وھو ال تغی���ب م يتش���بیھھ لس���یف الدول���ة بالش���مس الت��� ياألذھ���ان،وھ

إحساس���ا كبی���را  يتحتھا.وھ���ذه الظ���واھر البنائی���ة والبالغی���ة منح���ت المتلق���
  بمضمون الخبر فقویت داللة عظمة سیف الدولة لدیھ.

                                                
.المصدر السابق نفسھ مادة(العلق) من األعالق:الشئ النفیس،كأن كل من رآه ١/٥٢ي / دیوان المتنب ١

  ٦٩٧یعلقھ.ص
وھو وضیئ،من الوضاءة،وھي الحسن . المقاییس في اللغة مادة(وضؤ)الرجل یوضؤ، ١/٧٤/ دیوان المتنبي  ٢

  ١٠٩٥والنظافة.ص
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  ــ وقولھ:
  ١وإذا ارتحلت فشیعتك سالمة    حیث اتجھت ودیمة مدرار      

  : ٣٣٧من قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة سنة 
اب:س�������المة: فاع�������ل مرف�������وع عل�������ى (ودیمة مدرار).اإلعريالش�������اھد:ف

وزن(فعال��ة).والواو: عاطفة.ودیم��ة:معطوف عل��ى س��المة موص��وف عل���ى 
در.ورب��ط  يوزن(فعلة).ومدرار:ص��فة مرف��وع عل��ى وزن(مفع��ال)من الثالث��

البی������������ت إیقاعی������������ا ب������������الكلمتین المنونتین(س������������المة ودیم������������ة).ومنع 
ی���دعو لس���یف الدول���ة  يص���رف(مدرار)مجاراة للقافی���ة.ومعنى البی���ت إنش���ائ

 يتش���ییع الس����المة والدیم����ة الم����درار ل���ھ عن����د ارتحالھ،وھ����ذا تعبی����ر بی����انب
  جمیل،أثرى داللة البیت فقویت لدى السامع.

  ــ وقولھ:
  ٢وتحید عن طبع الخالئق كلھ     ویحید عنك الجحفل الجرار      

  من القصیدة السابقة نفسھا:
ف��وع (ویحید عن��ك الجحف��ل الجرار).اإلعراب:الجحف��ل: فاع��ل مريالش��اھد:ف

موص�����������وف عل�����������ى وزن(فعلل).والجرار:ص�����������فة مرف�����������وع عل�����������ى 
(كلھ)یعود إلى طبع الخالئ�ق وأف�اد اإلیجاز.وإس�ناد يوزن(فعال).والضمیر ف

إلى الجحف��ل الجرارق��وى م��ن دالل��ة عظ��م المم��دوح.وعنك:جار الفعل(یحی��د)
ومجرور متعلق بالفعل(یحید)وقدم على فاعل الفعل لضرورة الوزن.ومعنى 

الطبع والشجاعة بص�ورة أدبی�ة  يلمدح،إذ یصفھ بالتفرد فیفید ا يالبیت خبر
ب���ھ جیش���ا ج���رارا یحی���د ع���ن المم���دوح  ياألذھان،وك���أن يمتحرك��ة ماثل���ة ف���

  .يفتضاعف إحساس المتلق
  ــ وقولھ:

  ٣یوم عبوس يیوم ضحوك     فكیف تكون ف يإذا خانتھ ف      
ل ل�ھ ق�د نفس�ھ،ویقو يمن قصیدة قالھا لم�ا دس علی�ھ ك�افور م�ن یس�تعلم م�ا ف�

  طال قیامك عند ھذا الرجل:
یوم ضحوك).اإلعراب:یوم:اسم مج�رور موص�وف  ي(إذا خانتھ فيالشاھد:ف

عل����ى وزن(فعل).وض����حوك: ص����فة مج����رور عل����ى وزن(فعول).والش����اھد 
وم:اس�م مجرورموص�وف یوم عبوس).اإلعراب:ی ي(فكیف تكون في:فيالثان

انت���ھ وعبوس:ص���فة مج���رور عل���ى وزن(فعول).وفاعل(خعل���ى وزن(فعل).
وتكون)یع��ود إل��ى النف��وس وأف��اد اإلیج��از.ومنع(عبوس)من الص��رف ألج��ل 

                                                
.لسان العرب مادة(الدیمة):المطر الذى لیس فیھ رعد وال برق،أقلھ ثلث النھار أو ثلث ٢/٨٦/ دیوان المتنبي  ١

  )٢/١٤٦٧اللیل،وأكثره ما بلغ من العدة والجمع دیم:(
  ١٩٦الجیش العظیم ،ألنھ یجر أتباعھ.ص.المقاییس في اللغة مادة الجحفل(الجرار):٢/٨٧/ دیوان المتنبي  ٢
  .٢/٢٠٣ ي/.دیوان المتنب ٣
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ة ي ص��ورة بدیع��أب��رزه الش��اعر ف�� يعل��ى القافی��ة.ومعنى البی��ت إنش��ائ الوق��ف
كلمتى(ض�������حوك  يمستحس�������نة،إذ أن�������ھ جم�������ع الطب�������اق والجن�������اس ف�������

تحقق ق�وة التعبیر.واس�تطاع أیض�ا أن یحق�ق بالموص�وف  يوعبوس)،وبالتال
  یقاعى للبیت.والصفة الدور اإل

  ــ وقولھ:
   ١والصھیل   التكلم  فنى   وأنت الفارس القوال صبرا     وقد      

  من قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة وقد عزم على الرحیل عن أنطاكیة:
(وأنت الف���������ارس الق���������وال ص���������برا).اإلعراب:الفارس:خبر يالش���������اھد:ف

المبتدأ(أنت)موص�����وف عل�����ى وزن(فاعل).والقوال:ص�����فة مرف�����وع عل�����ى 
ھ اش�تداد المعرك�ة یص�ف فی�ي قال.ومعنى البیت خبر يوزن(فعال)من الثالث

لك بعدم قدرة األبط�ال عل�ى الك�الم وع�دم ق�درة الخی�ول عل�ى وصفا بیانیا،وذ
یكث����ر عل����ى لس����انھ ال����دعوة إل����ى  يالص����ھیل،وھو الف����ارس الوحی����د ال����ذ

الصبر.ووص�ف الف��ارس ب��القوال ص��برا وإس�ناد الفن��اء إل��ى ال��تكلم والص��ھیل 
 ،وھنا تكم�ن ق�وةھ�ذا الممم�دوحش�جاعة بعظمة  يمن إحساس المتلقضاعف 

  داللة البیت.
  ــ وقولھ:

  ٢وما ثناك كالم الناس عن كرم       ومن یسد طریق العارض الھطل      
ش����عبان  يلك ف����فیھ����ا س����یف الدول����ة ویعت����ذر إلی����ھ،وذ م����ن قص����یدة یم����دح

  من البسیط والقافیة من المتراكب: ي.وھ٣٤١سنة
ن یس��د طری��ق الع��ارض الھطل).اإلعراب:العارض:مض��اف (وميالش��اھد:ف

إلی���ھ مج���رور موص���وف عل���ى وزن(فاعل).والھطل:ص���فة مج���رور عل���ى 
ب�الكرم  یفی�د الم�دح،إذ وص�فھ يوعجزه إنشائ يوزن(فعل).صدر البیت خبر

لك لما شبھھ بالعارض الكثیر مطرا.واالستفھام ،وذالفیاض وصفا أدبیا رفیعا
 ي ـ أي ـال أح�د یس�تطیع ذل�كإل�ى النف� يقیق(ومن یسد)خرج عن معناه الحيف

  .بالكرم بھ داللة وصف الممدوح يفقو
  
  
  
  
  

                                                
  .٢/٢٠٣ي / دیوان المتنب ١
  ).ومادة(الھطل):٣/٨٥(:.القاموس المحیط مادة(العارض):السحاب یعترض األفق٣/٨٧ي / دیوان المتنب٢

ھطل ودیمة ھطل المطر الضعیف الدائم وتتابع المطر المتفرق العظیم القطر كالھطالن والتھطال،وقد ھطل ی
  )٤/٧٠(:وھطالء
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  ــ وقولھ:
  
  
  

  ١بقافیة      یحار فیھا المنقح القولة  رعتھ وسامع       
م�ن المنس�رح والقافی�ة م�ن  ي،وھيمن قصیدة یمدح فیھا أبا العش�ائر الحم�دان

  المتراكب
).اإلعراب:المنقح: فاع����ل مرف����وع (یحار فیھ����ا الم����نقح القول����ةيالش����اھد:ف

القولة:ص��فة مرف��وع عل��ى .)نق��ح( يوف عل��ى وزن(مفع��ل)من الرب��اعموص��
ت��ھ)یعود إل��ى س��امع وأف��اد (رعيالض��میر فو.)ق��ال( يوزن(فعل��ة)من الثالث��

(فیھ���������ا)یعود إل���������ى القافی���������ھ وأف���������اد اإلیج���������از يوالض���������میر فاإلیجاز.
نى البی���ت أیض���ا.والقولة:مرفوع لك���ن الش���اعر س���كنھ لض���رورة القافی���ة.ومع

التھ��ذیب والفص��احة و الج��ودة يیص��ف فی��ھ ش��عره وبلوغ��ھ الكم��ال ف�� يخب��ر
یض�اعف م�ن  رائ�ع يبحیرة الم�نقح القول�ة، وھ�ذا مم�ا ال ش�ك فی�ھ تعبی�ر أدب�

  .فیجلو المعنى عنده إحساس المتلقي
  ــ وقولھ:

  ٢مكسال يفربما جزت اإلحسان مولیھ      خریدة من عذارى الح      
م�ن البس�یط والقافی�ة م�ن  ي،وھ٣٤٨ا أباشجاع فاتكا سنةمن قصیدة یمدح فیھ

  المتواتر:
مكس�ال).اإلعراب:خریدة:فاعل(جزت)  ي(خریدة من عذارى الح�يالشاھد:ف

مرف������وع موص������وف عل������ى وزن(فعیلة).ومكسال:ص������فة مرف������وع عل������ى 
:ج���ار يوزن(مفعال)ومنع���ھ م���ن الص���رف ألج���ل القافی���ة.ومن ع���ذارى الح

عود إلى اإلحسان وأفاد (مولیھ)یير فوالضمیومجرور متعلق بالفعل(جزت).
ت��اء الثأنی��ث في(ج��زت) س��اكن،حركھ بالكس��ر لل��تخلص م��ن التق��اء اإلیجاز.و

  یفید الحث على اإلحسان وترك التقصیر. يالساكنین.ومعنى البیت خبر
  ــ وقولھ فیھ أیضا:

  ٣فكنت منبت روض الحزن باكره     غیث بغیر سباخ األرض ھطال      
  قة نفسھا:من القصیدة الساب

                                                
  .٣/٢٦٩ي / دیوان المتنب ١
اللغة مادة(خریدة):ھي التي لم تمس قط.وحكى ابن األعرابي:لولوة  ي.المقاییس ف٣/٢٧٧ي / دیوان المتنب ٢

.ومادة جاریة(عذراء):لم یمسھا رجل والجمع ٣١٤ـ ٣١٣خریدة:لم تثقب،قال:وكل عذراء فھي خریدة.ص
  ٧٤٨عذارى.ص

  ١٦٠المصباح المنیر مادة أرض(سبخة):ملحة.ص.٣/٢٧٨ي المتنب / دیوان ٣
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(غیث بغیر س�باخ األرض ھطال).اإلعراب:غی�ث: فاع�ل مرف�وع يالشاھد:ف
موص���وف عل����ى وزن(فعل).وھطال:ص����فة مرف����وع عل����ى وزن(فع����ال)من 

(ب������اكره)یعود إل������ى روض الح������زن وأف������اد يھطل.والض������میر ف يالثالث������
رائ�ع  يتص�ویر فن� يیفید المدح، مشبھا نفسھ ف� ياإلیجاز.ومعنى البیت خبر

ال یصادف فیھ سبخة  يجود الممدوح بالغیث الذشبھ ،وبمنبت روض الحزن
  ال تنبت.

  
  
  

  :أفعل التفضیله/ 
 ياس��م التفض��یل ص��فة تؤخ��ذ م��ن الفع��ل لت��دل عل��ى أن ش��یئین اش��تركا ف��      

ھ��ذه الص��فة،مثل قول��ھ تع��الى:  يص��فة واح��دة،وزاد أح��دھما عل��ى اآلخ��ر ف��
  .١أولى بالمؤمنین من أنفسھم) ي(النب

وزن واحد ھو:أفعل ومؤنثھ فعلى،كأفضل فض�لى،وأكبر السم التفضیل       
 ي،مثبت،متص���رف،مبنيكبرى.ویص���اغ اس���م التفض���یل م���ن ك���ل فع���ل: ثالث

للمعلوم،تام،قاب��ل للتفض��یل،غیر دال عل��ى ل��ون أوعی��ب أوحلیة،فیص��اغ م��ن 
ل�ك ألن الش�روط الم�ذكورة كلھ�ا ،وذعمروأعل�م م�ن  زیدفعل علم مثال تقول:

الفع�ل،یؤتى بمص�دره  يھ�ا ف�تتوفر الش�روط كل ھذا الفعل.وإذا لم يتوفرت ف
عل��ى التمیی��ز بع��د أش��د أو أكث��ر أو نحوھم��ا مثل:ھ��ذه القری��ة أش��د منص��وبا 

ازدحاما من تلك.إن فعل ازدحم مؤلف من خمسة أحرف ولھذا لم یص�غ من�ھ 
اسم التفضیل مباشرة،بل أتى بمص�دره فنص�ب عل�ى التمیی�ز بع�د أشد.والس�م 

  التفضیل أربع حاالت:
  ده من أل واإلضافة./تجر١
  /اقترانھ بأل.٢
  /إضافتھ إلى معرفة.٣
  /إضافتھ إلى نكرة.٤

ویجر المفضل علیھ بمن ظ�اھرة أو مق�درة،فاألولى كالمث�ال الس�ابق والثانی�ة 
،أى خی��ر م��ن ال��دنیا وأبق��ى منھ��ا. ٢نح��و قول��ھ تع��الى: (واآلخ��رة خی��ر وأبق��ى)

ى المش���اركة ویق���ول اب���ن ھش���ام: (واس���م التفض���یل،وھو الص���فة الدال���ة عل���
والزیادة،ك(أكرم)،ویس����������������تعمل ب(من)،ومض����������������افا لنكرة،فیف����������������رد 

                                                
 ٦سورة األحزاب.اآلیة / ١
 ١٧سورة األعلى.اآلیة / ٢
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ویذكر،وب(أل)فیطابق،ومض����افا لمعرف����ة فوجھ����ان ،وال ینص����ب المفع����ول 
  مسالة الكحل.ولھ ثالث حاالت: يالغالب ظاھرا إال ف يمطلقا،وال یرفع ف
  صورتین: يلك ففیھا الزما لإلفراد والتذكیر،وذ أحدھا:حالة یكون
ن بع�����ده(من)جارة للمفض�����ول،كقولك: (زی�����د أفض�����ل م�����ن حال�����ة:أن یك�����و

عمر)،و(الزی���دان أفض���ل م���ن عمر)،و(الزی���دون أفض���ل م���ن عمر)،و(ھن���د 
دات أفض���ل م����ن أفض���ل م����ن عمر)،و(الھن���دان أفض����ل م���ن عمر)،و(الھن����

لك،قال هللا تعالى: (إذ قالوا لیوسف وأخوه أح�ب إل�ى عمر)،وال یجوز غیر ذ
إخ�وانكم وأزواجك�م ن آب�اؤكم وأبن�اؤكم وى: (ق�ل إن ك�اوقول�ھ تع�ال١أبینا منا).

وعشیرتكم وأموال اقترفتموھا وتج�ارة تخش�ون كس�ادھا ومس�اكن ترض�ونھا 
اآلی�ة األول�ى م�ع  ي.ف�أفرد ف�٢س�بیلھ) يأحب إلیكم م�ن هللا ورس�ولھ وجھ�اد ف�

  الثانیة مع الجماعة. ياالثنین،وف
ع المفرد الثانیة:ان یكون مضافا إلى نكرة،فتقول: (زید أفضل رجل)وھكذا م

  بنوعیھ، والمثنى بنوعیھ،والجمع بنوعیھ.
لك إذا ك���ان ب(أل)،نح���و: (زی���د ال���ة:یكون فیھ���ا مطابق���ا لموص���وفھ،وذوح

األفض���������ل)، و(الزی���������دان األفض���������الن)،و(الزیدون األفض���������لون)،و(ھند 
  الفضلى)،و(الھندان الفضلیان)، و(الھندات الفضلیات أو الفضل).

لك إذا ك��ان مض��افا ق��ة وع��دمھا،وذج��ائز الوجھین:المطابوحال��ة:یكون فیھ��ا 
،وإن ش�����ئت قل�����ت: (أفض�����ال لمعرف�����ة؛ تق�����ول: (الزی�����دان أفض�����ل الق�����وم)

الباقى؛وع��دم المطابق��ة أفص��ح،قال هللا تع��الى: (ولتج��دنھم  يلك ف��القوم)،وك��ذ
لك جعلن��ا )بالیاء.وقال هللا تع��الى: (وك��ذي،ول��م یق��ل (أحرص�٣أح�رص الن��اس)

ب�ر مجرمیھ�ا).وعن اب�ن ل: (أك،فط�ابق،ولم یق�٤ابر مجرمیھ�ا)كل قریة أك يف
السراج أنھ أوجب عدم المطابق�ة،ورد علی�ھ بھ�ذه اآلی�ة.وأجمعوا عل�ى أن�ھ ال 

قولھ تعالى: (إن ربك ھ�و أعل�م م�ن  يینصب المفعول بھ مطلقا،ولھذا قالوا ف
.إن (من)لیس����ت مفع����وال ب(أعلم)؛ألن����ھ ال ینص����ب ٥یض����ل ع����ن س����بیلھ)

ھ؛فیكون التق�دیر:أعلم یضاف إلیالمفعول،وال مضافا إلیھ،ألن(أفعل)بعض ما 
  یعلم من یضل. يھو منصوب بفعل محذوف یدل علیھ(أعلم)،أالمضلین،بل 

واس���م التفض���یل یرف���ع الض���میر المس���تتر باتف���اق.تقول: (زی���د أفض���ل م���ن 
(أفضل)ضمیر مستتر عائد على (زید).وھل یرفع الظ�اھر  يعمر)،فیكون ف

فبعض��ھم یرفع��ھ ب��ھ بع��ض المواض��ع؟ فی��ھ خ��الف ب��ین العرب، يمطلق��ا،أو ف��

                                                
 ٨سورة یوسف.اآلیة / ١
  ٢٤سورة التوبة.اآلیة / ٢
 ٩٦سورة البقرة.اآلیة / ٣
 ١٢٣/ سورة األنعام اآلیة ٤
 ١١٧اآلیة األنعام، سورة / ٥
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مطلقا؛فتقول: (مررت برجل أفضل منھ أبوه)فتخفض(أفض�ل) بالفتح�ة عل�ى 
لغة قلیلة ،وأكثرھم یوجب  يأنھ صفة ل(رجل)،وترفع(أب)على الفاعلیة،وھ

ل���������ك عل���������ى أن���������ھ خب���������ر مق���������دم،و(أبوه مبت���������دأ ي ذرفع(أفض���������ل)ف
مؤخر)،وفاعل(أفضل)ض�����میر مس�����تتر عائ�����د علی�����ھ،وال یرف�����ع أكث�����رھم 

الك�الم  يمس�ألة الكحل،وض�ابطھا:أن یك�ون ف� يالظاھر إال ف�ب(أفعل)االسم 
مفض�ل عل�ى نفس�ھ  ،بعده اسم جنس،،موص�وف باس�م التفض�یل،بعده اس�مينف

 يعین�ھ الكح�ل من�ھ ف� يلك قولھم: (ما رأیت رجال أحسن فباعتبارین،مثال ذ
اس��تفھام،كقولك: (ھ��ل رأی��ت رج��ال  يلك ل��و ك��ان مك��ان النف��ع��ین زید)،وك��ذ

،نح�و: (ال یك�ن أح�د أح�ب يعین زی�د؟)،أو نھ يحل منھ فعینھ الك يأحسن ف
  .١إلیھ الخیر منھ إلیك).)

  دیوانھ من صفة التفضیل،منھا قولھ: يف يوأكثر المتنب      
  ٢األعراب خافیة      أدھى وقد رقدوا من زورة الذیب يكم زورة لك ف      

  من محاسن شعره: ي،وھ٣٤٦من قصیدة یمدح فیھا كافورا سنة
.اإلعراب:كم:خبری���ة تفی���د (أدھى وق���د رق���دوا م���ن زورة الذیب)ي:فالش���اھد
وزورة:تمییز مجرورموصوف على وزن(فعلة).ولك:جار ومجرور التكثیر.

وأدھى:ص��فة ثانی��ة عل��ى ع خبر.وخافیة:ص��فة عل��ى وزن فاعلة.مح��ل رف�� يف��
(دھى).والذیب:مھموز،خفف�������ھ ض�������رورة.والتنكیر يوزن(أفع�������ل)من الثالث

اسم التفضیل والمفضل  قد رقدوا:جملة معترضة بین(زورة)أفاد التكثیر.ويف
  یفید الوصف بالجرأة. يال محل لھا من اإلعراب.ومعنى البیت خبرعلیھ 

  ــ وقولھ:
  ٣بن داود  تغلب  من أكرم   ما سدكت علة بمورود         

اب�ن عم�ھ أب�ا وائ�ل تغل�ب ب�ن داود  يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدول�ة،ویرث
  :٣٣٨حمص سنة يف يبن حمدان،وقد توف

(بمورود أك����رم م����ن تغل����ب ).اإلعراب:مورود:اس����م مج����رور يالش����اھد:ف
موص�������وف عل�������ى وزن(مفعول)والج�������ار والمج�������رور متعل�������ق بالفع�������ل 
سدكت.أكرم:صفة مجرور على وزن(أفعل)،وعالمة ج�ره الفتح�ة نیاب�ة ع�ن 
الكسرة ألنھ اسم ممن�وع م�ن الص�رف.،والمانع م�ن الص�رف ل�ھ الوص�فیة و 

تنكیر(مورود)یفید اإلبھام الذى منح الكلمة مقدرة على العط�اء وزن الفعل. و
  المدح. يیفید المبالغة ف يالمتواصل خالفا للمعرفة.ومعنى البیت خبر

                                                
یف اإلمام جمال الدین عبد هللا بن یوسف بن ھشام األنصاري المتوفي وبل الصدى.تصن شرح قطر الندى / ١

 ٢٦٥ـ ٢٦٣.ص.دار الكتب العلمیة.بیروت.لبنان٣.ط ٧٦١سنة
والحرف المعتل یدل على إصابة الشئ اللغة مادة(دھى):الدال والھاء  ي.المقاییس ف١/١٦١ ي/ دیوان المتنب٢

  ٣٦٧لك إال فیما یسوء.صیقال ذل:ما دھاه:أى ما أصابھ،ال ئ بما ال یسر.یقابالش
.ومادة(الورد): ورد الحمى إذا ٥١١. المصدر السابق نفسھ مادة(سدك)بھ:إذا لزمھ.ص١/٢٦١ي / دیوان المتنب ٣

  ١٠٩٠أخذت صاحبھا لوقت فھومورود.ص
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  ــ وقولھ:
  ١إذا الشرفاء البیض متوا بقتوه       أتى نسب أعلى من األب و الجد      

  من قصیدة یمدح فیھا أبا الفضل ویودعھ:
أعل�ى م�ن االب و الجد).اإلعراب:نس�ب:فاعل مرف�وع  (أتى نس�بيالشاھد:ف

 يوع على وزن(أفعل)من الثالث�موصوف على وزن(فعل).وأعلى:صفة مرف
(بقتوه)یع���ود إل���ى ي(نس��ب)یفید الم���دح والتعظیم.والض��میر فيفعلو.والتنكیر

  یفید المدح. يشرط يالممدوح وأفاد اإلیجاز.ومعنى البیت خبر
  ــ وقولھ:

  ٢وم وشمسھ      على رأس أوفى ذمة منھ تطلعكرم ما مر ی يبذ      
م�ن الطوی�ل والقافی�ة  ي،وھيب�ن أحم�د الخراس�ان يمن قصیدة یمدح فیھ�ا عل�

  من المتدارك:
(على رأس أوف��ى ذم��ة من��ھ تطلع).أص��لھ:على رأس رج��ل أوف��ى يالش��اھد:ف

وف عل�������ى ذم�������ة منھ.اإلعراب:رجل:مض�������اف إلی�������ھ مج�������رور موص�������
 يفع�����������ل)من الثالث�����������عل�����������ى وزن(أوزن(فعل).وأوفى:ص�����������فة مجرور

(شمس����ھ)یعود إل����ى الی����وم وأف����اد اإلیجاز.والض����میر ي.والض����میر ف)وف����ى(
(من��������ھ)یعود إل��������ى المم��������دوح وأف��������اد اإلیج��������از أیضا.ویقص��������د:بذى يف

مح�ل نص�ب ح�ال م�ن (شمس�ھ)ویفید  يكرم:الممدوح.وتطلع:فعل مضارع ف�
یفید المدح،وعبر عنھ بأس�لوب ض�اعف م�ن  ياالستمرار.ومعنى البیت خبر

فأتت الداللة قویة لنفیھ مرور یوم وشمسھ عل�ى رأس رج�ل  يتلقإحساس الم
  أوفى منھ ذمة. 

  ــ وقولھ:
  ٣وأحذق بالطعان   منھ وخلى الرماح السمھریة صاغرا   ألدرب       

طلب��ھ رس��ول مل��ك  يم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا س��یف الدول��ة وی��ذكر الف��داء ال��ذ
  الروم،وكتابھ إلیھ:

ذق).اإلعراب:أدرب:ص�����فة عل�����ى (ألدرب من�����ھ بالطع�����ان وأحيالش�����اھد:ف
(خل�ى ومن�ھ)یعود يوزن(أفعل) لموصوف محذوف تقدیره رجل.والضمیر ف

إل�ى مل��ك ال��روم وأف�اد اإلیجاز.وص��رف(أحذق)مجاراة للقافی��ة.ومعنى البی��ت 
                                                

المقاییس في اللغة مادة(مت):یدل على مد ونزع في الشئ.یقال:یمت بدذا،إذا توصل .٢/٦٦ي / دیوان المتنب ١
  ٨٧٥.ومادة(القتو):حسن الخدمة.ص٩٦٢قرابة وما أشبھھا.صب
 وفي. مادة(الوفاء):إتمام العھد وإكمال الشرط، ووفى أوفى فھو المصدر السابق نفسھ.٢/٢٤٠ي / دیوان المتنب ٢

قولھ صلى هللا علیھ وسلم: (ویسعى بذمتھم  ي.ومادة(الذمة):العقد؛ وقال أبوعبیدة:الذمة:األمان،كما ف١٠٩٩ص
  ٣٨٣م).صأدناھ

 ردینة. ):الرمح الصلب والمنسوب إلى سمھر زوجي.القاموس المحیط مادة(السمھر٢/٣١١ي / دیوان المتنب ٣
).ولسان العرب مادة(درب)باألمردربا بفتح الدال والراء ودربة بضم الدال وسكون الراء،ودربھ بھ وعلیھ ٢/٥٤(:

ذاقا وحذاقا وحذاقة وحذاقة،فھو حاذق من قوم ).ومادة(حذق)الشئ یحذقھ حذقا وحذقا وح٢/١٣٥٠وفیھ:ضراه:(
  )٢/٨١١حذاق:ماھر:(
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یفی�د المدح،ویص�ف فی��ھ ف�رار مل�ك ال�روم م��ن س�یف الدول�ة بأس��لوب  يخب�ر
  .منھ ،وھو تخلیھ الرماح صاغرا لمن ھو أدربالداللة يقو

  ــ وقولھ:
  ١فلم أر أرمى منھ غیر مخاتل    وأسرى إلى األعداء غیر مسارق      

م����ن قص����یدة یم����دح فیھ����ا س�����یف الدولة،وی����ذكر إیقاع����ھ بقبائ����ل الع�����رب 
  من الطویل والقافیة من المتدارك: يه.وھ٣٤٤سنة

(فلم أر أرم��ى من��ھ غی��ر مخاتل).اإلعراب:أرمى:ص��فة منص��وب يالش��اھد:ف
 لموص��وف مح��ذوف تق��دیره(رجال). )رم��ى( يالثالث��عل��ى وزن(أفع��ل)من 

 ي(منھ)یعود إلى سیف الدولة وأفاد اإلیجاز.ومعنى البیت خبر يوالضمیر ف
یفی���د الم���دح.وجانس بین(أرم���ى وأس���رى)وبین(مخاتل ومس���ارق)فربط ب���ھ 
ش��طرى البی��ت إیقاعیا،فتحقق��ت ق��وة الدالل��ة ل��دى الس��امع. ومنع(مس��ارق)من 

  الصرف لضرورة القافیة.    
  ــ وقولھ:

  ٢من الظلم يعین يأبعد بعدت بیاضا ال بیاض لھ    ألنت أسود ف      
  من البسیط،والقافیة من المتراكب: يصباه،وھ يمن قصیدة ف

أإلعراب:أنت:ض���میر رف���ع م���ن الظلم). يعین��� ي(ألنت أس���ود ف���يالش���اھد:ف
منفص�ل للمخاط��ب مبن��ي عل��ى الف��تح ف�ي مح��ل رف��ع مبتدأ.أس��ود:خبر المبت��دأ 

(أفعل).ومعنى البیت خبري.وق�وة الدالل�ة فی�ھ ھ�و مخاطب�ة الش�یب على وزن
آمرا إیاه باإلبتعاد عنھ.وھذا البیت ال صلة ل�ھ بالص�فة لكنن�ا أوردن�اه لمخالف�ة 

  الشاعر القاعدة النحویة،وھي عدم صیاغة(أفعل)التفضیل من اللون.
  ـ وقولھ:

  ٣ألینایجد الحدید على بضاضة جلده     ثوبا أخف من الحریر و      
ع��اد إل��ى ‘م��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا ب��در ب��ن عمار،وق��د س��ار إل��ى الس��احل،ثم 

م��ن الكام��ل  يطبری��ة،وكان أب��و الطی��ب ق��د تخل��ف عن��ھ،فقال یعت��ذر إلی��ھ:وھ
  والقافیة من المتدارك:

(ثوبا أخف من الحری�ر وألینا).اإلعراب:ثوب�ا:مفعول ب�ھ منص�وب يالشاھد:ف
وزن(أفع����ل).و  موص���وف عل����ى وزن(فعل).وأخف:ص����فة منص����وب عل����ى

(جلده)یعود إل��ى يفاعل(یجد)ض��میر مس��تتر یع��ود إل��ى المم��دوح. والض��میرف
.والحدید:مجاز مرسل إلطالق(الینا)ليالممدوح أیضا وأفاد اإلیجاز.واأللف ف

                                                
  ٣٤٢.المقاییس في اللغة مادة(الختل):الخدع، وكان الخلیل یقول:تخاتل عن غفلة.ص٢/٣٣١/ دیوان المتنبي  ١
  .٤/٣٥/ دیوان المتنبي  ٢
اد الجوھري.تحقیق أحمد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة.تألیف اسماعیل بن حم٢٠٠/.٤/ دیوان المتنبي  ٣

.مادة رجل(بض):رقیق الجلد ممتلئ.وجاریة بضة،كانت أدماء أو ١عبد الغفور عطار.دار العلم للمالیین.ط
  )٣/١٠٦٦بیضاء.وقد بضضت یا رجل وبضضت،بالفتح والكسر بضاضة وبضوضة:(
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عالقتھ اعتبار م�ا كان،ألن�ھ یقص�د ب�ھ الدروع.وفص�ل ب�ین المتع�اطفین(أخف 
،ویصف فیھ الممدوح وألینا)لضرورة الوزن.ومعنى البیت خبري یفید المدح

بالشجاعة والدربة باألسلحة وصفا فنی�ا رائع�ا،وھو وج�ود الحدی�د عل�ى جل�ده 
ذھ�ن  يوكأنھ ث�وب أخ�ف م�ن الحری�ر وألین،فأض�اف للمعن�ى ق�وة إیض�اح ف�

  السامع.
:كقولنا: (یتكون باب النعت من أفكار خمس)،وھ�ذا ی�ؤول أسماء األعدادو/ 

  مشتقة. يبتقدیر كلمة(المعدود)وھ
  :كثیرا،منھا قولھ شعر المتنبى يفولم یرد ھذا الضرب من الصفة       
  ١كشفت ثالث ذوائب من شعرھا       في لیلة   فأرت   لیالي   أربعا      

  من قصیدة یمدح فیھا عبد الواحد بن العباس بن أبي األصبع الكاتب:
الش�������اھد:في(فأرت لی�������الي أربعا).اإلعراب:لیالي:مفعول(أرت)منص�������وب 

فة منص�وب عل�ى وزن(فعلل).فاعل(كش�فت)ھي المحبوب�ة.واأللف أربعا:ص.
في(أربعا)للوص����ل واإلطالق.ومعن����ى البی����ت خب����ري یص����ف فی����ھ ش����عر 
محبوبت�ھ.وقوة الدالل��ة ف�ي تش��بیھھ لل��ذوائب ال�ثالث باللی��ل بج�امع الس��واد ف��ي 

  كل.
  ـ وقولھ:

  ٢بكل  منصلت  ما زال   منتظري    حتى أدلت  لھ من دولة  الخدم      
  شیخ یرى الصلوات الخمس نافلة    ویستحل دم الحجاج في الحرم      

  من قصیدة قالھا في صباه،وھي من البسیط،والقافیة من المتراكب:
الش���اھد:في(یرى الص���لوات الخم���س نافلة).اإلعراب:الص���لوات:مفعول ب���ھ 
منص����وب موص����وف عل����ى وزن(فعالت).والخمس:ص����فة منص����وب عل����ى 

) یخ��الف ٩ـ�� ٣لخمس��ة؛ألن الع��دد م��ن(وق��ال الخم��س ول��م یق��ل ا وزن(فع��ل)
  ومعنى البیت خبري..المعدود في التذكیر والتأنیث

  :النعت بمایشبھ المشتق/ ٢
یمك�ن ان  يول بمش�تق،أؤیمك�ن أن ت� يس�ماء الجام�دة الت�ویقصد بھا األ      

یتص��ور م��ن معناھ��ا اس��م مش��تق ت��دل علی��ھ.ومن الب��ین أن ھ��ذا الص��نف عل��ى 
   خالف األصل،ویقول ابن مالك:

   ٣،والمنتسبيوانعت بمشتق كصعب وذرب       وشبھھ،كذا ،وذ            
والم��راد بالمش��تق:ما أخ��ذ م��ن المص��در للدالل��ة عل��ى معن��ى وصاحبھ:كاس��م 

  الفاعل،واسم المفعول،والصفة المشبھة باسم الفاعل،وأفعل التفضیل.

                                                
  .٢/٢٦٠/ دیوان المتنبي  ١
 .٤/٤٢ دیوان المتنبي / ٢
  )١٩٥ــ ٢/١٩٤/ شرح ابن عقیل: ( ٣



 ٥١

والم��������������������ؤول بالمشتق:كاس��������������������م اإلش��������������������ارة،وكذا(ذو)بمعنى       
 يوالت� يویقصد بھا كل الموصوالت المقترنة بأل كالذصاحب،والموصولة،

،والمنتسب.وتفص���یلھا يوفروعھا،وك���ذا ال الموص���ولة،بخالف م���ن وم���ا وأ
  :يكاآلت

 ي:وال ب��د أن تك��ون بع��د اس��ماء مع��ارف،لیتفق االثن��ان ف��س��ماء اإلش��ارةأأ/
  لك بكلمة المشار إلیھ.ول ذؤالتعریف كقولك(مررت بزید ھذا)،وی

  قولھ: يشعرالمتنب يفلك ى ذعل والشواھد       
  ١ریحك ال نرجسنا ذا    وأحادیثك ال ھذا الشراب يبأب      

  من قصیدة یمدح فیھا بدر بن عمار ارتجاال وھو على الشراب:
خر مرف�وع ؤریحك ال نرجسنا ذا).اإلعراب: ریحك:مبتدأ م ي(بأبيالشاھد:ف

مض�����������اف ومض�����������اف إلی������������ھ؛وریح عل�����������ى وزن(فعل).وال:نافی������������ة 
عل������ى المرف������وع  فس������نا:معطوف عل������ى (ریح������ك)والمعطوعاطفة.ونرج

 يمرفوع،وھو موصوف على وزن(فعلل).وذا:اسم إشارة للمفرد القریب مبن
بأبي:جار ومجرورخبر(ریح��ك) وقدم��ھ مح��ل رف��ع ص��فة. يعل��ى الس��كون ف��

لی��دل عل��ى التأكی��د؛ألن م��ن مزای��ا تق��دیم م��ا حق��ھ الت��أخیز یفی��د التاكی��د علی��ھ 
ح��ك وأحادیث��ك)یعود إل��ى المم��دوح وأف��اد (ریيوض��میر المخاط��ب ف.أحیان��ا

إسناد أبى للریح ،واسم اإلشارة(ذا وھ�ذا) بع�د  ياإلیجاز.وقوة الداللة تتمثل ف
ل��ك ي،وذأف��اد بع��دا داللی��ا قوی��ا جدی��دا بعظم��ة ھ��ذا المم��دوح ل��دى المتلق يالنف��

ویبین حب��ھ للمم��دوح یفی��د الم��دح، يومعنى البی��ت خب��رلمض��اعفة إحساس��ھ.
  .بیھلدرجة أنھ یفدیھ بأ

  ــ وقولھ:
  ٢؟يمن بان ھدیھ    فھذا،وإال فالھدى ذا فما المھد يفإن یكن المھد      

م�ن قص�یدة یم�دح فیھ��ا أب�ا الفض�ل محم�د ب��ن الحس�ین ب�ن العمید،فیھنئ�ھ بعی��د 
  النیروز:

ج���������واب  ي(وإال فالھ���������دى ذا).اإلعراب:الفاء:واقع���������ة ف���������يالش���������اھد:ف
درة على آخره من�ع م�ن وعالمة رفعھ ضمة مق الشرط.والھدى:مبتدأ مرفوع

ظھورھ��ا التع��ذر،وھو موص��وف عل���ى وزن(فعل).وذا:اس��م إش��ارة للمف���رد 
مح����ل رف����ع صفة.والض����میر  يعل����ى الس����كون ف���� يالم����ذكر القری����ب مبن����

والھ��دى  يوأف��اد اإلیجاز.وج��انس ب��ین (المھ��د ي(ھدی��ھ)یعود إل��ى المھ��ديف
 ق�وةالبی�ت،فتحقق ب�ھ  يف� يوالھدى)جناسا إشتقاقیا حقق ب�ھ التحس�ین الص�وت

كلم���ات ذوات مخ���رج  يل���ك لت���والالتعبی���ر إال أن���ھ مم���ا یع���اب ب���ھ بالغیا؛وذ

                                                
  .١/١٣٥ي / دیوان المتنب ١
  .٢/٦٧ي / دیوان المتنب ٢
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لك بأس�لوب تظھ�ر فی�ھ ق�وة الدالل�ة،وذ یفید الم�دح يواحد.ومعنى البیت إنشائ
(فالھ����دى ي(فھذا)،والوص����ف ب����ذا فيجعل����ھ المس����ند إلی����ھ اس����م اإلش����ارة فل

  (فما المھدى)؟.يذا)،واالستفھام ف
  ــ وقولھ:

  ١يسود اللیال يك تا لدیھ     قرأت الخط ففلو أطفأت نار      
سیف الدولة ل�یال وھ�و یص�ف س�الحا  ىمن قصیدة قالھا ارتجاال لما دخل عل

  بین یدیھ ورفعھ:
(فلو أطف��أت ن��ارك ت��ا لدی��ھ).اإلعراب: ن��ارك:مفعول ب��ھ منص��وب يالش��اھد:ف

 يمبن� القری�ب نثؤموصوف؛نار على وزن(فعل).وتا:اسم إشارة للمفردة الم
(أطف����أت ون����ارك يمح����ل نص����ب صفة.والض����میر ف يون ف����عل����ى الس����ك

(لدی��ھ)یعود إل��ى يوقرأت)یع��ود إل��ى س��یف الدول��ة وأف��اد اإلیجاز.والض��میر ف
والجناس بین(أطف��أت وقرأت)جن��اس غی��ر ت��ام الس��الح وأف��اد اإلیج��از أیض��ا.

ـ وص�ف الس�الح  يیفی�د الوص�ف ـ أ يومعن�ى البی�ت خب�رق�وى ب�ھ التعبیر.
 يالوصف مما ض�اعف م�ن إحس�اس المتلق� يھ فالداللة لمبالغت يبأسلوب قو

  بعظمة ضوء ھذا السالح.
  ــ وقولھ:

  ٢نفسھ الزمن يما لیس یبلغھ ف    يذا أن یبلغن يأرید من زمن      
مجل�س س�یف الدول��ة  يم�ن قص�یدة قالھ�ا لم�ا بل��غ أب�ا الطی�ب أن قوم�ا نع��وه ف�

  من البسیط والقافیة من المتراكب: يبحلب وھو بمصر،وھ
:اس����م مج����رور ي)اإلعراب:زمنيذا أن یبلغن ي(أرید م����ن زمن����يالش����اھد:ف

مض���اف ومض���اف إلی���ھ موص���وف؛زمن عل���ى وزن(فعل).وذا:اس���م إش���ارة 
مح��ل ج��ر صفة.والض��میر  يعل��ى الس��كون ف�� يللمف��رد القری��ب الم��ذكر مبن��

(نفس��ھ)یعود إل��ى ال��زمن ي(یبلغ��ھ)یعود إلى(ما)وأف��اد اإلیجاز.والض��میر فيف
ال یس�تطیع  ي، أراد بھ علو ھمتھ الت�يیت خبروأفاد اإلیجاز أیضا.ومعنى الب

الزم�����ان البل�����وغ إلیھ�����ا،وعبر ع�����ن ھ�����ذا المعن�����ى بأس�����لوب  فی�����ھ اس�����م 
أن ھذه الھمة یرید من الزمن أن یبلغھ إیاھ�ا،وأن ال�زمن  وادعىاإلشارة(ذا)،

المعن���ى یض���اعف  يبلوغھا،فھ���ذا التن���اقص والتص���ادم ف��� عنفس���ھ ال یس���تطی
  .عنده فتقوى الداللةبعظمة ھذه الھمة  يإحساس المتلق

: مث��ل قول��ھ تع��الى: األس��ما ء الموص��ولة المب��دوءة بھم��زة الوص��لب/ 
  .٣أنزل على عبده الكتاب) ي(الحمد � الذ

                                                
  . ٣/٩٣ ي/ دیوان المتنب ١
  .                                                         ٤/٢٣٤ي / دیوان المتنب ٢
  ١/ سورة الكھف .اآلیة ٣
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  منھا قولھ: يشعر المتنب يكثیرة ف والشواھد على ھذا      
  ١بكل ضیاء يالمجد فیھ      لضیاء یزر يثوبك الذ يإن ف     

  الكاتب: يھارون بن عبد العزیز األوراج يمن قصیدة یمدح فیھاأبا عل
ثوبك:اس���م مج���رور  :المج��د فی���ھ).اإلعراب يثوب���ك ال���ذ ين ف���إ(يالش��اھد:ف

 يمضاف ومضاف إلیھ موصوف؛ثوب على وزن(فعل)والجار والمجرور ف
 يي على السكون ف:اسم موصول للمفرد المذكر مبنيمحل رفع خبر إن.والذ
ال مح�����ل لھ�����ا م�����ن  و(المجد فیھ):ص�����لة الموص�����ولمح�����ل رف�����ع ص�����فة.

اإلعراب.وضیاء:اس������م إن منص������وب بھ������ا عل������ى وزن(فعال).والض������میر 
یفی�����د ي (فی�����ھ)یعود إل�����ى الث�����وب وأف�����اد اإلیج�����از.ومعنى البی�����ت خب�����ريف

 يرائع یعج بالحركة والحض�ور ف� يتصویر فن يالمدح،وأبرز ھذا المعنى ف
بك���ل  يذھ���ن الس���امع،وھو نس���بة المج���د إل���ى الثوب،وجعل���ھ الض���یاء ی���زر

بعظم�ة ھ�ذا المم�دوح فقوی�ت دالل�ة البی��ت  ياعف إحس�اس المتلق�ضیاء،فتض�
  عنده.

  ـــوقولھ:
  ٢فیك خیبوا  يإذا طلبوا جدواك أعطوا وحكموا     وإن طلبوا الفضل الذ    

  :٣٤٧شوال سنة يمن قصیدة یمدح فیھا كافورا ف
فی�ك خیبوا).اإلعراب:الفض�ل:مفعول ب�ھ  ي(وإن طلبوا الفضل ال�ذيالشاھد:ف

عل��ى  يوزن(فعل).والذى:اس��م موص��ول للمف��رد الم��ذكر مبن�� منص��وب عل��ى
یمدح فیھ الممدوح بكمال  يمحل نصب صفة.ومعنى البیت خبر يالسكون ف

ال یدانیھ فیھ أحد،بصورة فیھا كثیر من مظاھر  يالكرم والرفعة والفضل الذ
ص��در  يالعط��اء بع��د الطل��ب ف�� يھ��ذه المظ��اھر تتمث��ل ف��؛الحض��ور واإلثارة

المعنى(العط�اء  يعج�ز البیت،فھ�ذا التن�اقض ف� يعد الطلب فالبیت والخیبة ب
بماھی��ة ھ��ذه الج��دوى وھ��ذا الفض��ل  يوالخیب��ة) یض��اعف م��ن إحس��اس المتلق��

  فتقوى الداللة على ذھنھ.
  ــ وقولھ فیھ أیضا:

  ٣تتھیب يال تھابھ     ویخترم النفس الت يوقد یترك النفس الت      
  من القصیدة السابقة نفسھا:

التھاب���ھ).اإلعراب:النفس:مفعول ب���ھ  يوق���د یت���رك ال���نفس الت���(يالش���اھد:ف
ن��ث ؤ:اس��م موص��ول للمف��ردة الميمنص��وب موص��وف عل��ى وزن(فعل).والت

                                                
ئ معتل یدل على احتقار الشالحرف ال):الزاء والراء وياللغة مادة(زر ي.المقاییس ف١/٣٥ي / دیوان المتنب ١

  ٤٧١والتھاون بھ.ص
  ٢٠٦مادة(الجدوى):العطیة الجزلة،یقال أجدیت علیھ.ص المصدر السابق نفسھ. ١/١٨٤/ دیوان المتنبي  ٢
.المقاییس في اللغة مادة(خرم):الخاء والراء والمیم أصل واحد ،وھو ضرب من ١/١٨٥/ دیوان المتنبي  ٣

  ٣١٢مھم الدھر؛وخرم الرجل،إذا قطعت وترة أنفھ،ال یبلغ الجدع.صاالقتطاع،یقال خرمت الشئ،واختر
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مح��ل نص��ب ص��فة.و فاع��ل(یترك ویخت��رم) ض��میر  يعل��ى الس��كون ف�� يمبن��
(تھاب��ھ)یعود إل��ى ي.والض��میر ف ةمس��تتر ج��وازا تق��دیره ھ��و یع��ود إل��ى المنی��

بین(یترك ویخترم)طباق إیج�اب جی�د والطب�اق  النفس وأفاد اإلیجاز.والطباق
بین(التھابھ وتھابھ)طباق س�لب جی�د،وكال الطب�اقین أض�افا إل�ى البی�ت جم�اال 

ـ  يیفی��د الوص��ف ـ أ يلفظی��ا فتحق��ق بھم��ا ق��وة التعبیر.ومعن��ى البی��ت خب��ر
بنعت  يحساس المتلقتضاعف إوصف الموت بھاتین الصفتین المتناقضتین ف

  الموت.
  ــ وقولھ:

  ١تلك النفوس الغالبات على العلى   والمجد یغلبھا على شھواتھا      
  أیوب  خیر نباتھا يأب يسقت الورى    بید يسقیت منابتھا الت      

  من قصیدة یمدح فیھا أبا أیوب أحمد بن عمران:
س��قت الورى).اإلعراب:منابتھا:نائ��ب فاع��ل  ي(س��قیت منابتھ��ا الت��يالشاھد:ف

ص�����������وف؛منابت عل�����������ى مرف�����������وع مض�����������اف ومض�����������اف إلی�����������ھ مو
 يعل��ى الس�كون ف�� ين��ث مبن�ؤ:اس�م موص��ول للمف�ردة الميوزن(مفاعل).والت

(منابتھ�ا)یعود يمحل رفع صفة،و وحد الص�فة عل�ى لف�ظ المفرد.والض�میر ف
یفید المدح والتعظ�یم بص�ورة  يإلى النفوس وأفاد اإلیجاز.ومعنى البیت خبر

دوحین مناب�ت وجع�ل أب�ا لك لجعلھ آباء الممي األذھان،وذبیانیة بدیعة ماثلة ف
  .مما قوى بھ داللة البیت أیوب أكرم نباتھا

  ــ وقولھ:
  ٢علیھ نجاده يعن سماء    والنجاد الذ يكیف یرتد منكب      

م�ن قص�یدة یم�دح فیھ��ا أب�ا الفض�ل محم�د ب��ن الحس�ین ب�ن العمید،فیھنئ�ھ بعی��د 
  النیروز:

 علی�������������ھ نج�������������اده).اإلعراب:الواو:واو ي(والنجاد ال�������������ذيالش�������������اھد:ف
:اس�م يبتداء موصوف على وزن(فعال).والذالحال.والنجاد:مبتدأ مرفوع باال

مح�ل رف�ع صفة.والض�میر  يعل�ى الس�كون ف� يموصول للمفرد الم�ذكر مبن�
(نج���اده)یعود إل���ى ي)وأف���اد اإلیج���از. والض���میر في(علی���ھ)یعود إلى(منكبيف

رج ع�ن معن�اه ألن االس�تفھام فی�ھ خ� يالواھب(الممدوح).ومعنى البی�ت خب�ر
یفید المدح،وعبر عن ھذا المعنى بأسلوب ،وـ أي ـ ال یرتد يإلى النف يحقیقال
 يرائ��ع مش��بھا اب��ن العمی��د بالس��ماء طوال،فض��اعف م��ن إحس��اس المتلق�� يفن��

  بعظمة ابن العمید فقویت الداللة لدیھ.
  ــ وقولھ:

                                                
  .١٠٨٩.المصدر السابق نفسھ مادة(الورى):الخلق.ص١/٢٣٠ ي/ دیوان المتنب١
.معجم متن اللغة مادة(النجاد):ما ارتفع على العاتق من حمائل السیف أو حمائل السیف ٢/٤٩ي / دیوان المتنب ٢

  )٤٠٣ـ ٥/٤٠٢ل القامة: (نفسھا.ویكنى بطول النجاد عن طو
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  ١ملكھ ال ملكھ يندماؤه    شركاؤه ف يیأیھا الملك الذ      
ى بدر بن عمار یشرب بعد أن ت�اب م�ن الش�رب م�رة من قصیدة قالھا لما رأ

  بعد مرة:
ه).اإلعراب:الملك:بدل م���ن( ؤه ش���ركاؤن���دما ي(یأیھا المل���ك ال���ذيالش���اھد:ف

 ي:اس��م موص��ول للمف��رد الم��ذكر مبن��يأیھا)موص��وف عل��ى وزن(فعل).والذ
(ن��دماؤه وش��ركاؤه وملك��ھ يمح��ل رف��ع صفة.والض��میر ف يعل��ى الس��كون ف��

والجن���اس بین(ن���دماؤه وش���ركاؤه)و ف���اد اإلیجاز.ھ)یعود إل���ى المل���ك وأوملك���
 يف�� يواإلیق�اع يبین(ملك�ھ وملك��ھ)جناس غی�ر تام،لع��ب دور المحس�ن اللفظ��

فتحقق بھم��ا ق��وة التعبیر.ومعن��ى البی��ت یفی��د الم��دح ب��الجود والتف��رد ؛البی��ت
  أن الناس یشاركونھ فیما یملك ال فى ملكھ. يبالسلطة بصورة أدبیة بلیغة،وھ

لك :وذلك(ذو)وم�ا تف�رع عنھ�ا وك�ذصاحب من االس�ماءما كان بمعنى ج/
  أولو وأوالت:

  كثیرة منھا قولھ:  يشعر المتنب يوردت ف يوالشواھد الت      
  ٢لبدتین أدیب يوكنت إذا أبصرتھ لك قائما     نظرت إلى ذ      

  : ٣٤٠،وقد مات بحلب سنةيمن قصیدة یعزیھ فیھا عن عبده یماك الترك
لبدتین:ص�����فة  يلب�����دتین أدی�����ب).اإلعراب:ذ يذ(نظرت إل�����ى يالش�����اھد:ف

مجرورلموص���������������وف مح���������������ذوف تقدیره(فتى)؛ولب���������������دتین عل���������������ى 
(أبص��رتھ)یعود إل��ى یم��اك وأف��اد اإلیج��از.ومعنى يوزن(فعلتین).والض��میر ف

ذھ�ن  يحاض�ر ف� يیص�ف فی�ھ الفت�ى بتص�ویر فن�إذ یفید المدح، يالبیت خبر
د وص���فا ل���ھ باألس��� لك لتش���بیھھ یم���اكق���وة لمض���اعفة إحساس���ھ،وذبالس���امع 

  بالشجاعة على سبیل االستعارة المكنیة فقویت الداللة.
  ــ وقولھ:

  ٣األرسم الدرس يأرسم درس ف يثالثة    ذ يوال وقفت بجسم مس      
  ):يمن قصیدة یمدح فیھا عبید هللا بن خراسان(الطرابلس

أرس����م درس).اإلعراب:جس����م:مجرور  يثالث����ة ذ ي(بجس����م مس����يالشاھد:ف
أرس��م: ص��فة مجرور،وعالم��ة ج��ره الی��اء  يذول).موص��وف عل��ى وزن(فع��

مض��اف وأرس��م مض��اف  ينیاب��ة ع��ن الكس��رة ألن��ھ م��ن االس��ماء الخمس��ة،ذ
(وال وقفت)أف���اد مطل���ق ي ف��� يالماض��� يإلیھ؛أرس���م عل���ى وزن(أفع���ل).ونف

(جس�����م)یفید التحسر.وفص�����ل ب�����ین الص�����فة وموص�����وفھ ي.والتنكی�����ر فيالنف

                                                
  ١٠٢٠المقاییس في اللغة مادة(الندیم):شریب الرجل:ندیمھ ومنادمھ.ص.٢/٣٨٣ي / دیوان المتنب ١
 ي. الصحاح مادة(اللبد):واحد اللبود.واللبدة أخص منھ.ومنھ قیل لزیرة األسد لبدة،وھ١/٥١ي / دیوان المتنب ٢

  )٢/٥٣٣(:ثل(ھو أمنع من لبدة األسد).والجمع لبدالم يالشعر المتراكب بین كتفیھ.واألسد ذولبدة.وف
  )٣/٩٢٧(:الرسم یدرس دروسا:عفا.فھو دارس والجمع درس مادة(درس) .الصحاح٢/١٨٦ي / دیوان المتنب ٣
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رائ�ع ج�اعال  يتصویر فن�یفید التحسرب يلضرورة الوزن.ومعنى البیت خبر
  .إحساس المتلقي.وفي ھذا تقویة للداللة فزاد لجسمھ أرسما درسا

  ــ وقولھ:
  ١إلى البنائق يكم يوالنصل ذوالسفاسق     یقطر ف يیحملن      

م�ن  يیص�ف فیھ�ا فرس�ا ت�أخر الك�أل عن�ھ بوق�وع الثلج،وھ� يمن قصیدتھ الت�
  الرجز والمتدارك:

السفاس�������������ق).اإلعراب:الواو:واو والنص�������������ل ذو  ي(یحملنيالش�������������اھد:ف
مح������ل نص������ب  ي:جمل������ة اس������میة ف������یقطر الحال.والنص������ل ذو السفاس������ق

حال.والنص�ل:مبتدأ مرف�وع موص��وف عل�ى وزن(فع�ل).وذو السفاسق:ص��فة 
بنص�ب النص�ل وم�ا بع�ده،عطفا عل�ى الض�میر  وقرئمضاف ومضاف إلی�ھ؛

).ویج�������وز أن یك�������ون مفع�������ول مع�������ھ، أى م�������ع ي(یحملنيالمنص�������وب ف
(النص���������ل والسفاس���������ق)للعھد ي )المھر.وأل ف���������يحملنالنص���������ل.وفاعل(ی

  .ومعنى البیت خبرى یفید الوصف.يالذھن
  ــ وقولھ:

  ٢وھم البحر ذو الغوارب إال     أنھ سار عند بحرك آال      
 يل��ك ف��الدول��ة وی��ذكر نھوض��ھ إل��ى الثغ��ر وذم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا س��یف 

  ك:من الخفیف،والقافیة من المتدار يوھ٣٤٠سنة ىجمادى األول
وارب).اإلعراب:ھم:ض��میر الجم��ع الغائ��ب غ(وھ��م البح��ر ذو ال يالش��اھد:ف

مح��ل رف��ع مبتدأ،حرك��ھ الشاعربالض��م لض��رورة  يالس��كون ف�� ي عل��ىمبن��
وارب:ص�فة غالوزن.والبحر:خبر مرفوع موص�وف عل�ى وزن(فع�ل).وذو ال

مرفوع مضاف ومضاف إلیھ،وعالمة رفعھ الواو نیاب�ة ع�ن الض�م ألن�ھ م�ن 
(ھم)یعود إلى ال�روم وأف�اد اإلیجاز.والض�میر ي .والضمیر فاالسماء الخمسة

یفی��د  يإل��ى البح��ر وأف��اد اإلیج��از أیض��ا.ومعنى البی��ت خب��ر (أن��ھ)یعودي ف��
ل���ك ئع���ة ماثل���ة لألذھان،وذالم���دح،وعبر ع���ن ھ���ذا المعن���ى بص���ورة فنی���ة را

  .بحر الممدوح لشجاعتھ سار آال عند  يبالبحر الذ لتشبیھھ الروم 
  ــ وقولھ:

  ٣التاج ذلة     ألبلج  ال تیجان  إال عمائمھ يذ يصورة الروم يفو      
                                                

كتاب العین مادة(السفاسق): سفاسق السیوف،الواحدة سفسقة،وھي شطبتھ كأنھا عمود  .٢/٣٥٨ي / دیوان المتنب ١
الثوب كاللبنة  ياللغة مادة(البنیقة):جربان القمیص.ویقال: البنیقة كل رقعة ف يس فالمقایی).٥/٨٣في متنھ:(

  الشعر،قال الشاعر: يوغیرھا،على انھا قد جاءت ف
  یضم إلى اللیل اطفال حبھا     كما ضم أزرار القمیص البنائق

بستاني.مكتبة لبنان.ساحة ریاض الوافي معجم وسیط للغة العربیة.تألیف الشیخ عبد هللا ال.٣/١٣ي / دیوان المتنب ٢
.مادة(اآلل):ما تراه منذ غدوة إلى ارتفاع الضحى األعلى مما تحسبھ ماء ولیس ھو، ١٩٨٠الصلح.بیروت.ط سنة

  ٢٣السراب بعینھ.ص
المقاییس في اللغة مادة(البلج):اإلشراق.ویقال للذي لیس بمقرون الحاجبین .٣/٣٣٥ي / دیوان المتنب ٣

  ١٥١أبلج.ص
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ب���ن عب���دهللا  يیم���دح فیھ���ا س���یف الدول���ة أب���ا الحس���ن عل��� يم���ن قص���یدتھ الت���
،عن��د نزول��ھ أنطاكی��ة ومنص��رفھ م��ن ٣٣٧أول م��ا أنش��ده س��نة ي،وھيالع��دو

م��ن  يظف��ره بحص��ن برزوی��ھ،وكان جالس��ا تح��ت ش��راع دیباج،فأنش��ده،وھ
  ن المتدارك:الطویل والقافیة م

التاج).اإلعراب:صورة:اس��م مج��رور  يذ يص��ورة الروم�� ي(وفيالش��اھد:ف
 ي:مض��اف إلی��ھ مج��رور موص��وف عل��ى وزن(فعل��ى).وذيمضاف.والروم

ه الی��اء ألن��ھ م���ن التاج:ص��فة مج��رور مض��اف ومض��اف إلیھ،وعالم��ة ج��ر
(عمائم�����ھ)یعود إل����ى س�����یف الدول����ة وأف�����اد يالض����میر فاالس����ماء الخمسة.
 (التیجان إال عمائمھ)قوى داللة عظمة الممدوحيحصر فاإلیجاز.وأسلوب ال

یفی����د  ي.ومعن����ى البی����ت خب����رألن����ھ قص����ر العم����ائم بتیج����ان المم����دوح فقط
الص�ورة بالذل�ة والخض�وع لس�یف  يالمدح،واصفا فیھا ملك الروم ذا التاج ف

  الدولة األبلج.
  ــ وقولھ:

  ١مدامعھا بأربعة سجام    يكأن الصبح یطردھا فتجر      
م�ن ال�وافر والقافی�ة م�ن  يتغش�اه بمص�ر،وھ يیدة یذكر فیھا حماه التمن قص

  المتواتر:
(مدامعھا بأربع�������������������ة سجام).األص�������������������ل:بأربعة ذات يالش�������������������اھد:ف

سجام.اإلعراب:أربعة:اس����م مج����رور موص����وف عل����ى وزن(أفعل����ة).وذات 
( م��دامعھا) یع��ود يسجام:ص��فة مجرور؛س��جام عل��ى وزن(فعال).الض��میر ف��

ي یفی�د الوص�ف،إذ أن الش�اعر .ومعنى البی�ت خب�رإلى الحمى وأف�اد اإلیج�از
األذھ�ان لتشخیص�ھ الحمى،وتش�بیھھ لھ�ا  يحماه بصورة بیانیة ماثلة فیصف 

  باكیة. يیطاردھا الصبح وھ يبالفتاة الت
  ــ وقولھ:

  ٢وقدت   إلیھا   كل   أجرد    سابح    یودیك   غضبانا   ویثنیك  راضیا   
  إن استثنیت أو كنت ناھیا يا    ویعصومخترط    ماض   یطیعك   آمر   
  إیراده الخیل   ساقیا يعشرین ترضاه واردا     ویرضاك ف يوأسمر ذ   

م��ن الطوی��ل والقافی��ة م��ن  ي،وھ��٣٤٦ك��افورا س��نة فیھ��ا م��ن قص��یدة یم��دح
  المتدارك:
(وأس������مر ذى عش������رین ترض������اه واردا).الواو:عاطفة.واس������مر: يالشاھد:ف

ق����دیره(رمح)،ورمح:معطوف ص���فةعلى وزن(أفعل)لموص����وف مح���ذوف ت

                                                
معجم متن اللغة مادة(سجم) یسجم بضم الجیم سجوما وسجاما الدمع:سال،فھي ساجمة . ٤/١٤٦ي المتنب/ دیوان  ١

                                                                                       )٣/١١٠وسجوم بفتح السین،وھو ساجم وسجوم وسجام ج سواجم؛وھو سجام للمبالغة والتكثیر: (
أصل واحد منقاس مطرد،وھو اللغة مادة(خرط):الخاء والراء والطاء  ي.المقاییس ف٤/٢٩٢  ي/ دیوان المتنب ٢

  ٣١٠ت السیف من غمده،فھو مخترط.صئ وانساللھ وإلیھ یرجع فروع الباب؛فیقال اخترطمضى الش
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عشرین:مض��اف  يعلى(مخت��رط) والمعط��وف عل��ى المج��رور مج��رور.وذ
(ترض��اه وإیراده)یع��ود إل��ى يومض��اف إلی��ھ ص��فة ثانی��ھ ل(رمح).والھ��اء ف

(مخت���رط يال���رمح وأف���اد اإلیجاز.وفاعل(یرض���اك) ھ���و الرمح.والتنكی���ر ف
  وأسمر)یفید المدح والتعظیم.

  :لنسبما كان من األسماء مختوما بیاء اد/
لك ویؤول ذیاء مشددة مكسور ما قبلھا تلحق آخر االسم، يیاء النسب ھ      

  مشتقة . يبكلمة المنسوب إلى كذا وھ
  منھا قولھ: يشعر المتنب يف جدا ھا كثیرةفیوالشواھد       
  ١وربما     تندق فیھ الصعدة السمراء يالسابر ينفذت عل      

  الكاتب: يوراجبن عبد العزیز األھارون  يمن قصیدة یمدح فیھا أبا عل
). أص��������لھ:نفذت عل��������ى ال��������دروع يالس��������ابر ي(نفذت عل��������يالش��������اھد:ف

)لموص��وف مح��ذوف يص��فة عل��ى وزن(فاعل ي.اإلعراب: الس��ابريالس��ابر
تقدیره(الدروع).وفاعل(نف���������ذت) ض���������میر مس���������تتر ج���������وازا تق���������دیره 

(فی��ھ)یعود إل��ى القل��ب وأف��اد اإلیج��از.ومعنى البی��ت ي(العین).والض��میر فيھ
بیب،واصفا قوة ت�أثیرعین المحبوب�ة الت�ي اس�تطاعت أن تنف�ذ یفید التش يرخب

فھ�ذا التعبی�ر ق�وى م�ن دالل�ة البی�ت اق الص�عدة فی�ھ لقوتھ.رغ�م ان�دقإلى قلب�ھ 
  بعظم تأثیر ھذه العین. يمضاعفة إحساس المتلق يفإلسھامھ 
  ــ وقولھ:

  ٢جردهو الرباطبنا قب  يفوق قبابھ      وترد ينجر القنا الخط      
  :٣٤٦سنة امن قصیدة یمدح فیھا كافور

ف�وق قباب�ھ).اإلعراب:القنا:مفعول ب�ھ منص�وب  ي(نجر القنا الخط�يالشاھد:ف
من�ع م��ن  عل�ى آخ��ره موص�وف عل�ى وزن(فعل)وعالم��ة نص�بھ فتح��ة مق�درة

الض�����میر :ص�����فة منص�����وب عل�����ى وزن(فعلى).يوالخطظھورھ�����ا التعذر.
(جرده)یعود إلى الجیاد يضمیر فوالھ)یعود إلى كافور وأفاد اإلیجاز.(قبابيف

 يیفید المدح،وعبر عنھ بأسلوب أدب يوأفاد اإلیجاز أیضا.ومعنى البیت خبر
مض���اعفة ف���ي ھم أس��� و ورود الجیاد.وھ���ذا، ،وھو ج���ر القن���ا الخط���يجمی���ل

  بعظم الممدوح فقویت داللة البیت عنده. يإحساس المتلق
  
  
  

                                                
مادة(الصعدة):القناة المستویة تنبت كذالك ال تحتاج إلى  المقاییس في اللغة.١/١٥ ي/ دیوان المتنب ١

  ٥٦٧تثقیف.ص
 .القاموس المحیط مادة فرس(أجرد):إذا رقت شعرتھ وقصرت،والجمع٢/٢٤ي / دیوان المتنب ٢

  ٨٥٣الضوامر.ص يیل(القب):ھالمقاییس فى اللغة مادة الخ. )٢/٤٥٥جرد.ص(
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  ـ وقولھ فیھ أیضا: 
  ١الفارسیة رعده يالقس يابل    دوكل و يونمتحن النشاب ف      

  من القصیدة السابقة نفسھا:
:مض���اف يالقس يالفارس���یة رع���ده).اإلعراب:دو يالقس��� ي(دويالش���اھد: ف���

سیة:ص���فة موصوف.والفاروھ���و  ومض���اف الی���ھ خب���ر مق���دم للمبتدأ(رع���ده)
(رع����ده)یعود إل����ى الواب����ل وأف����اد يالض����میر فمرف����وع عل����ى وزن(فاعلیة).
یفی�����د  ي)أفاد االس�����تمرار.ومعنى البی�����ت خب�����راإلیجاز.والمض�����ارع(نمتحن

س�تخدام األس�لحة بأس�لوب ا يب�أنھم أھ�ل درب�ة ف�أنفسھم  یصف فیھ إذ المدح،
الفارس��یة  يالقس�� يرائ��ع،إذ جع��ل األس��ھم واب��ال، ورع��د ھ��ذا الواب��ل دو يفن��

  بالمعنى فقویت الداللة لدیھ. يفضاعف من إحساس المتلق
  ــ وقولھ:

  ٢إال كغیره    إذا لم یفارقھ النجاد وغمده يوما الصارم الھند        
  من القصیدة السابقة نفسھا:

إال كغیره).اإلعراب:الصارم:اس���م( م���ا)  ي(وم���ا الص���ارم الھن���ديالش���اھد: ف
ي:ص����فة العامل����ة عم����ل لیس،مرف����وع موص����وف عل����ى وزن(فاعل).والھند

(كغی���ره ویفارق���ھ وغم���ده)یعود ال���ى يالض���میر فمرف���وع عل���ى وزن(فعلى).
اإلیجاز.وح��ذف ج��واب الش��رط ألن م��ا قبل��ھ ی��دل علی��ھ.وما  الص��ارم وأف��اد

ق���وة  ، وحق���ق ب���ھالص���ارم الھن���دى إال كغیره:أس���لوب قص���ر حس���ن المعن���ى
 يرائ�ع ماث�ل ف� ي،عبر عن�ھ الش�اعر بتص�ویر فن�يالداللة.ومعنى البیت خبر

 يطالب����ا ب����ھ بل����وغ حاجت����ھ وھ����،ض����منیا بالص����ارم  نفس����ھ االذھان،مش����بھا
ب النحوی��ة والبالغی��ة لتض��اعف م��ن إحس��اس الوالی��ة.وتآزرت ھ��ذه األس��الی

  ،فتقوى داللة الكالم عنده.يالمتلق
  ــ وقولھ:

  ٣وخلى الرماح السمھریة صاغرا    ألدرب  منھ  بالطعان  وأحذق       
طلبھ رسول ملك الروم  يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة ویذكر الفداء الذ

  وكتابھ إلیھ:
ص��اغرا).اإلعراب:الرماح:مفعول ب��ھ (وخلى الرم��اح الس��مھریة يالش��اھد:ف

منص���وب موص����وف عل����ى وزن(فعال).والسمھریة:ص���فة منص����وب عل����ى 

                                                
).القاموس ٣/٩٦٧. الصحاح مادة(القوس):یذكر ویؤنث،والجمع قسى وأقواس وقیاس:(٢/٢٥/ دیوان المتنبي  ١

  )٤/٦٤المحیط مادة(الوابل)والوبل:المطر الشدید الضخم القطر:(
حمائل السیف.ص  .ومادة(النجاد):٥٩١.المقاییس في اللغة مادة(الصارم):السیف.ص٢/٢٩/ دیوان المتنبي  ٢

  ٨٠٣.ومادة(الغمد) للسیف:غالفھ.ص١٠١٢
.ومادة(درب)بالشئ،إذا ٥٦٨.المصدر السابق نفسھ مادة(الصاغر):الراضي بالضیم.ص٢/٣١١ي / دیوان المتنب ٣

.ومادة(الحاذق) في صناعتھ:الماھر. ٣٥٤لزمھ ولصق بھ ومن ھذا تسمیتھم العادة والتجربة(دربة) فھو أدرب.ص
  ٢٥٣ص
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(خل�����ى ومن�����ھ)یعود إل�����ى مل�����ك ال�����روم وأف�����اد يالض�����میر فیة).وزن(فعلل
یفی���د الم���دح  ياإلیجاز.وص���رف(أحذق)مجاراة للقافی���ة.ومعنى البی���ت خب���ر

ودتھ�ا رغم ج صاغرا الرماح السمھریةملك الروم  ،وھو تخلييبأسلوب أدب
  لمن ھو أدرب منھ وأحذق.

  ــ وقولھ:
  ١الحسن والنظم يف يفتاة تساوى عقدھا وكالمھا    ومبسمھا الدر      

من الطوی�ل والقافی�ة  ي،وھيمن قصیدة یمدح فیھا الحسین بن اسحاق التنوخ
  من المتواتر:

الحسن).الواو:عاطفة.ومبس��مھا: معط��وف  يف�� ي(ومبس��مھا ال��دريالشاھد:ف
ي:صفة مرفوع عل�ى رفوع موصوف على وزن(مفعل).والدرعلى كالمھا م
(عق����دھا وكالمھ����ا ومبس����مھا)یعود إلى(فتاة)وأف����اد يالض����میر فوزن(فعلى).

الم��دح یفی��د  ياإلیج��از،وربط ب��ھ أج��زاء البی��ت إیقاعی��ا.ومعنى البی��ت خب��ر
ف��ي  عق��دھا وكالمھ��ا ومبس��مھا يل��ك لتس��اووالوص��ف بالجم��ال والنظام،وذ

  .الحسن والجمال
  ـ وقولھ:

  ٢يمأزق أبدا ترم يیمنیة      ونفس بھا ف  نخوة ي ذم  لك  أبت      
  من القصیدة السابقة نفسھا:

نخ����وة یمنی����ة).اإلعراب:نخوة: فاع����ل مرف����وع  ي(أبت ل����ك ذم����يالش����اھد:ف
الض�میر یمنیة:ص�فة مرف�وع عل�ى وزن(فعلیة).موصوف على وزن(فعلة).و

(بھ���ا)یعود إل���ى  يفى المم���دوح وأف��اد اإلیجاز.والض���میر)یع��ود إل���ي(ترميف
ال��نفس وأف��اد اإلیج��از أیض��ا. ولك:ج��ار ومج��رور متعل��ق بالفعل(أبت)وقدم��ھ 

مأزق):ج��ار ومج��رور متعل��ق  يض��رورة.و(ف ھمعمول��فاع��ل الفع��ل وعل��ى 
وقدم��ھ علی��ھ ض��رورة.والكلمات(نخوة ویمنی��ة ونف��س وم��أزق  يبالفع��ل ترم��

لوج�����ود التن�����وین  البی�����ت يف����� يوأب�����دا)حافظت عل�����ى التج�����انس الص�����وت
وتنكیر(نخوة)یفی��د الم��دح.ومأل حش��و البی��ت ب��المجرورات الت��ي حقق��ت .فیھ��ا

عن��ھ ال��ذي عبریفی��د المدح، يومعنى البی��ت خب��رال��دور اإلیق��اعي ف��ي البی��ت.
تعبیرا فنیا أدبیا ،وھو تشخیصھ للنخوة لما اس�تعار لھ�ا اإلب�اء فقوی�ت الدالل�ة 

  بعظمة ھذا الممدوح. يذھن السامع لمضاعفتھا من إحساس المتلق يف
  
  
  

                                                
  .٤/٤٩ي المتنب / دیوان ١
  ٣٥٤المصباح المنیر مادة(النخوة):العظمة،وانتخى تعاظم وتكبر.ص .٤/٥٨ي / دیوان المتنب ٢
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  ــ وقولھ:
  ١صلة الضنى يھجر الكرى    من غیر جرم واصل يلیت الحبیب الھاجر  

م��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا ب��در ب��ن عمار،وق��د س��ار إل��ى الس��احل،ثم ع��اد إل��ى 
م����ن  يطبری����ة،وكان أب����و الطی����ب ق����د تخل����ف عن����ھ،فقال یعت����ذر إلی����ھ:وھ

  الكامل،والقافیة من المتدارك:
كرى).اإلعراب:الحبیب:اس�م لی�ت ھج�ر ال ي(لیت الحبیب الھ�اجريالشاھد:ف

:ص��فة منص��وب عل��ى يمنص��وب بھ��ا موص��وف عل��ى وزن(فعیل).والھاجر
ھجر؛وھ��و اس��م منق��وص تظھ��ر فی��ھ الفتحة،س��كنھ  يوزن(ف��اعلى)من الثالث��

ي (ھ�اجري الجمع بین الجناس والطباق ف� يلضرورة الوزن.ووفق الشاعرف
البی��ت  البی��ت. ومعن��ى يحق��ق بھم��ا ق��وة التعبیرف��وص��ل) ف يھجر)و(واص��ل

الداللة لم�ا فی�ھ  ي،عبر عنھ الشاعربأسلوب سھل جزل قويیفید التمن يإنشائ
  .يمن المحسن اللفظ

  ــ وقولھ:
  ٢غریب الوجھ والید واللسان فیھا     يالعرب الفتى   ولكن       

م��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا عض��د الدول��ة و ولدی��ھ أب��ا الف��وارس وأبادلف،وی��ذكر 
  فر،والقافیة من المتواتر:من الوا يطریقھ بشعب بوان،وھ

فیھا).اإلعراب:الفتى:اس�م لك�ن منص�وب بھ�ا  ي(ولكن الفتى العرب�يالشاھد:ف
:ص����������فة منص�����������وب عل�����������ى يموص����������وف عل�����������ى وزن(فعل).والعرب

وزن(فعلى).والج��ار والمجرور(فیھ��ا) متعل��ق بالخبر(غری��ب الوجھ)وقدم��ھ 
الش��عب)وأفاد  ي(فیھ��ا)یعود إل��ى (مغ��انيعلی��ھ لض��رورة الوزن.والض��میر ف

یفی�د الوصف،بأس�لوب س�ھل ج�زل الیخل�و م�ن  ياإلیجاز.ومعنى البیت خب�ر
،و وص�فھ بغراب�ة الوج�ھ ألن�ھ أس�مر وھ�م يالعرب� ىالبیان،إذ جعل نفس�ھ الفت�

،وغریب يألن س��الحھ ال�رمح وأس�لحة أھ��ل الش�عب القس�� ش�قر،وغریب الی�د
ھ��ذا البی��ت تتمث��ل  يوھ��م عجم.ومظ��اھر ق��وة الدالل��ة ف�� ياللس��ان ألن��ھ عرب��

،والكس�رة فیھ�ا حقق�ت يب الوج�ھ والی�د واللس�ان)،وھو تعبی�ر مجاز(غریيف
  البیت. يتجانسا صوتیا ف
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  ــ وقولھ:
  ١إذا كنت ترضى أن تعیش بذلة     فال تستعدن الحسام الیمانیا      

م��ن الطوی��ل والقافی��ة م��ن  ي،وھ��٣٤٦م��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا ك��افورا س��نة
  المتدارك:
الیمانیا).اإلعراب:الحسام:مفعول بھ منصوب (فال تستعدن الحسام يالشاھد:ف

موص��������وف عل��������ى وزن(فعال).والیمانی��������ا: ص��������فة منص��������وب عل��������ى 
والیمانیا نسب على غیر قیاس (الیمانیا) ألجل القافیة.يوزن(فعالیا).واأللف ف
،قرن فی�ھ ج�واب الش�رط يش�رط يومعنى البی�ت إنش�ائألن القیاس ھو یمنی�ا.

،یخاطب فی���ھ قت���رن ب���ال الناھی���ةبالف���اء ألن���ھ جمل���ة فعلی���ة فعلھ���ا مض���ارع م
  .ينفسھ،قائال:إذا رضیت أن تعیش ذلیال،فال تستعدن السیف الیمان

  :النعت بالجملة/٣
لك ال مؤول��ة بالنكرة،ول��ذ يتق��ع الجمل��ة نعت��ا كم��ا تق��ع خب��را وح��اال،وھ       

ینعت بھا إال النكرة،نحو: (مررت برجل قام أبوه،أو أبوه قائم)وزعم بعضھم 
لمع��رف ب��األلف وال��الم الجنس��یة بالجمل��ة،وجعل من��ھ قول��ھ أن��ھ یج��وز نع��ت ا

  .٣.)٢تعالى: (وآیة لھم اللیل نسلخ منھ النھار)
الجمل�ة الخبریةــ�ـ ال اإلنشائیةـ�ـ  يمن أھم الصفات  الواجب توافرھا ف       

  :يتقع صفة ما یل يالت
/ أن یك��ون المنع��وت نكرة،فتك��ون الجمل��ة حینئ��ذ ص��فة،أما إذا ك��ان االس��م أ
سابق معرفة فإن الجملة تكون حاال،كقولھ تعالى(واتقوا یوم�ا ترجع�ون فی�ھ ال

اتص�لت ب�ھ (ال)الجنس�یة   يویصح أن تقع الجملة ص�فة لالس�م ال�ذ ٤إلى هللا)
  مثل(الرجل،اإلنسان،المرأة). 

/ أن تش�مل الجمل��ة عل�ى راب��ط یربطھ�ا بالموص��وف وھ�و الض��میر،وربما ب
ن معلوما م�ن الك�الم وظروف�ھ وم�ن احذف ھذا الرابط من جملة الصفة إذا ك

  لك قول جریر:ذ
  ٥فقد حسن العتاب يعم يبن  يوقول يأال أبلغ معاتبت      
  وطول الدھر أم مال أصابو أغیرھم ثناء     يوما أدر      
واعل����م أن الجمل����ة تق����ع ص����فة وج����اء ف����ي بغی����ة اإلیض����اح قول����ھ: (      

حك���م عل���ى ص���احبھا للنكرة،وش���رطھا أن تك���ون خبری���ة،ألنھا ف���ي المعن���ى 
وقال الس��كاكي: ألن���ھ یج��ب أن یك���ون ،ك��الخبر،فلم یس���تقم أن تك��ون إنش���ائیة

                                                
  ٢٦٢.المقاییس في اللغة مادة(الحسم):القطع،وسمي السیف حساما.ص٤/٢٨٢/ دیوان المتنبي  ١
 ٣٧/ سورة یس.اآلیة ٢
  )١٩٦ــ ٢/١٩٥/ شرح ابن عقیل: ( ٣
 ٢٨١اآلیة،سورة البقرة/   ٤
  )٢/١٩٧(:شرح ابن عقیل؛ / البیتان لجریر بن عطیة ٥
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المتكلم یعلم تحقق الوصف للموصوف،ألن الوصف إنم�ا ی�ؤتى ب�ھ لیمی�ز ب�ھ 
الموصوف مما عداه،وتمییز المتكلم شیئا م�ن ش�ئ ال یعرف�ھ ل�ھ محال،فم�ا ال 

بحك�م عك�س النق�یض یكون عنده محققا للموصوف یمنع أن یجعلھ وص�فا ل�ھ 
یقتض��ي مطلوب��ا غی��ر متحق��ق  ومض��مون الجم��ل الطلبی��ة ك��ذلك،ألن الطل��ب

المتناع طلب الحاصل،فال یقع شئ منھا صفة لشئ ،والتعلیل األول أعم،ألن 
الجملة اإلنش�ائیة ق�د ال تك�ون طلبی�ة كقولن�ا:نعم الرج�ل زی�د،وبئس الص�احب 

ش��ر،وما أحس��ن عمرو،وربم��ا یق��وم بك��ر،وكم غ��الم ملكت،وعس��ى أن یج��ئ ب
خالدا،وصیغ العقود نحوبعت واشتریت فإن ھذه كلھا إنشائیة ولیس شئ منھا 

  .١)بطلبي
  اللغة العربیة نوعان: يوالجملة ف      

 ج�دا كثی�رة يش�عر المتنب� يوالش�واھد منھ�ا ف�.م�ا ب�دأت باس�م يوھ�:اسمیةأ/ 
  منھا قولھ:

  ٢رابفبت لیالیا   النوم   فیھا     تخب بك المسومة الع      
ب�الس وس�ار س�یف الدول�ة  يمن قصیدة قالھا لما أحدث بنوكالب حدثا بن�واح

خلفھ�م وأب��و الطی��ب مع��ھ ف��أدركھم بع�د لیل��ة ب��ین م��ائین یعرف��ان بالغب��ارات و 
جمادى اآلخ�رة  يلك فم وملك الحریم فأبقى علیھ،وكان ذالخرارات فأوقع بھ

  :  ٣٤٣سنة
لیالی����ا:خبر ب����ات منص����وب (فبت لیالی����ا ال ن����وم فیھا).اإلعراب:يالش����اھد:ف

 يالضمیر في محل نصب صفة.موصوف وال نوم فیھا:جملة اسمیة خبریة ف
وأف���اد اإلیج���از،و وح���د الض���میر حم���ال عل���ى لف���ظ  ي(فیھ���ا)یعود إل���ى اللی���ال

المفرد.وبك:ج��ار ومج��رور متعل��ق بالفعل(تخب)وقدم���ھ عل��ى فاع��ل الفع���ل 
یص�ف  يت خبر.ومعنى البیي(المسومة)للعھد الذھنيلضرورة الوزن.وأل ف

  فیھ سیرسیف الدولة.
  ــ وقولھ:

  ٣لم آتھا  يومطالب فیھا الھالك أتیتھا     ثبت  الجنان كأنن      
  یمدح فیھا أبا أیوب أحمد بن عمران: يمن قصیدتھ الت

 ي(ومطالب فیھ����ا الھ����الك أتیتھ����ا).اإلعراب:الواو:واو رب وھ����يالش����اھد:ف
زن(مفاعل).وفیھ���ا جارة.ومطال��ب: اس��م مج��رور ب��الواو موص��وف عل��ى و

(مطالب)یفی��د يمح��ل نص��ب ص��فة.التنكیر ف يالھالك:جمل��ة اس��میة خبری��ة ف��

                                                
  ١١١ـ ١١٠غة.ص/ بغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البال ١
ئ طوال.ومنھ والباء أصالن:األول أن یمتد الش اللغة مادة(خب):الخاء ي.المقاییس ف١/٧٦ي / دیوان المتنب ٢

 اإلبل .ومادة٤٩٩.ومادة الخیل(المسومة):المرسلة وعلیھا ركبانھا.ص٣٠٥الخبب:ضرب من العدو.ص
  ٧٦٧(العراب):ھي العربیة.ص

  ٢٠١مادة(الجنان):القلب.صابق نفسھ المصدر الس.١/٢٢٨ي / دیوان المتنب ٣
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بھ��ذه  يھ�ام وھوعنص��ر م��ن عناص�راإلثارة فض��اعف م��ن إحس�اس المتلق��باإل
(فیھ��ا وأتیتھ��ا وآتھ��ا)یعود إل��ى يالمطال��ب فقوی��ت لدی��ھ الدالل��ة. والض��میر ف

رد.وثب���ت الض���میر حم���ال عل���ى لف���ظ المف المطال���ب وأف���اد اإلیج���از،و وح���د
وطابق بین(أتیتھا ولم الجنان:حال أثار ذھن السامع نحو شجاعة ھذا الشاعر.

ي حقق بھ قوة التعبیر.ومعنى البی�ت خب�رذا أضاف إلى البیت حسنا آتھا)،وھ
  شجاعتھ ورباطة جأشھ.  یصف فیھ
  ــ وقولھ:

  ١منھا علیھا شواھد  لھا سبوح  غمرة بعد غمرة    يف يوتسعدن      
عاق�ھ ع�ن غ�زو  يمدح فیھا سیف الدولة ویذكر ھجوم الشتاء الذمن قصیدة ی

  خرشنة ویذكر الواقعة:
(س���بوح لھ���ا منھ���ا علیھ���ا شواھد).اإلعراب:س���بوح:فاعل مرف���وع يالشاھد:ف

ي موصوف على وزن(فعول).ولھا منھا علیھا ش�واھد:جملة اس�میة خبری�ة ف�
حش��و  (لھ��ا ،ومنھا،وعلیھا)یفی��د اإلیج��از.ومأليالض��میر فمح��ل رف��ع صفة.

الكلمت��ین  يالتنوین ف��ي.والبی��ت بھ��ذه المج��رورات لیحق��ق بھ��ا ال��دور اإلیق��اع
 يب���ین ش���طر يالمن���ونتین(غمرة وس���بوح)حافظت عل���ى التج���انس الص���وت

  تورده غمرات الحروب.  يیصف فیھ فرسھ وھ يالبیت.ومعنى البیت خبر
  ــ وقولھ:

  ٢جابره ال یجبر الناس عظما أنت كاسره     وال یھیضون عظما أنت      
  صباه ولم ینشدھا أحدا: يف المتنبي من قصیدة قالھا

(ال یجب��ر الن��اس عظم��ا أن��ت كاس��ره).عظما:مفعول ب��ھ منص��وب يالش��اھد:ف
محل نص�ب  يلى وزن(فعل).وأنت كاسره:جملة اسمیة خبریة فصوف عمو

(وال یھیض��������������ون عظم��������������ا أن��������������ت ي:فيصفة.والش��������������اھد الث��������������ان
عل���������ى  جابره).اإلعراب:عظم���������ا:مفعول ب���������ھ منص���������وب موص���������وف

الض�میر ي مح�ل نص�ب صفة.وزن(فعل).وأنت جابره:جملة اسمیة خبری�ة ف�
(كاس��ره وج��ابره)یعود إل��ى العظ��م وأف��اد اإلیجاز.والمقابل��ة ب��ین(ال یجب��ر يف

الناس عظما أنت كاسره وال یھیض�ون عظم�ا أن�ت جابره)مقابل�ة جی�دة ق�وت 
بھ�ام (عظما)یفی�د اإليالبی�ت.والتنكیر ف يمن داللة التعبیروربطت بین ش�طر

ل��ك لمنح��ھ الكلم��ة عط��اء متج��ددا ي ھ��و عنص��ر م��ن عناص��ر اإلثارة،وذال��ذ
یفی��د الم��دح؛إذ یص��ف فی��ھ  يمتواص��ال خالف��ا للمع��ارف.ومعنى البی��ت خب��ر

                                                
.ومادة(السبوح)صیغة مبالغة ٨٠٤مادة(غمرة):كل شدة.ص  المقاییس في اللغة.١/٢٧٠ ي/  دیوان المتنب ١

  ٥٠٢من(السابح) من الخیل:الحسن مد الیدین في الجري.ص
 ھیضم .الصحاح مادة(ھاض)العظم یھیضھ ھیضا،أى كسره بعد الجبور،فھو٢/١٢٢ي / دیوان المتنب ٢
:)٣/١١١٣(  
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ل�ك وعبر ع�ن ذبة،وأن الناس الیقدرون على خالفھ.الممدوح بالسیطرة والغل
  بعظم ھذا الممدوح. يضاعفت من إحساس المتلق يبھذه المقابلة الت

  قولھ:ــ و
  ١قلب كل موحد محفور يحتى أتو جدثا كأن ضریحھ    ف      

  :يفیھا محمد بن اسحاق التنوخ يمن قصیدة یرث
قل�ب ك�ل موح�د محفور).اإلعراب:ج�دثا:  ي(جدثا ك�أن ض�ریحھ ف�يالشاھد:ف

قل�ب ك�ل  يمفعول بھ منصوب موصوف عل�ى وزن(فعل).وك�أن ض�ریحھ ف�
(جدثا)یفی���د يلتنكیر فاي مح���ل نص���ب ص���فة.موح���د محفور:جمل���ة اس���میة ف���

(ض��ریحھ)یعود إل��ى الج��دث وأف��اد يالح��زن علی��ھ ومحب��تھم لھ.والض��میر ف
ص��ورة  يوعبر عن��ھ الش��اعرفي یفی��د التحس��ر.اإلیج��از.ومعنى البی��ت خب��ر
قل�ب  يھذا الضریح وكأنھ محفور ف� يتتمثل ف يالتخلو من الظالل الفنیة،الت

ي ی�دل عل��ى ال�ذ ك�ل موحد،فض�اعف م�ن إحس�اس الس�امع بعظ��م ھ�ذا الح�زن
  فقویت الداللة لدیھ. عظم ھذا المرثي علیھ

  ــ وقولھ:
  ٢حشاكا يركاب    لھا وقع األسنة ف يفزل یا بعد عن أید      

یمدح فیھا أبا شجاع عض�د الدول�ة ویودع�ھ: (وھ�و آخ�ر م�ا  يمن قصیدتھ الت
ش�عبان  يلك.وأنش�دھا ف�صد ذقالھ،وجرى فیھ كالم كأنھ ینعى نفسھ،وإن لم یق

  والقافیة من المتواتر): ،من الوافر يوفیھا قتل،وھ ٣٥٤سنة
(أیدى رك����اب لھ����ا وق���ع األسنة).اإلعراب:ركاب:مض����اف إلی����ھ يالش���اھد:ف

ي مجرور موصوف على وزن(فعال).ولھا وقع األسنة:جملة اسمیة خبریة ف
(لھ��ا)یعود إل��ى يوالض��میر ف(رك��اب) یفی��د المدح.يمح��ل جرص��فة.التنكیر ف

یفی�د  ي.ومعنى البیت خبرلإلطالق(حشاكا)يلف فواألجاز.الركاب وأفاد اإلی
ي بالش���جاعة بص���یغة  متحرك���ة مثی���رة ماثل���ة ف��� الرك���اب المدح،یص���ف فی���ھ

لم�ا وتشخیصھ صورة المحسوس  يي(البعد) فلك إلبرازه المعنواألذھان،وذ
  .يضاعف من إحساس المتلقفوأمره بالزوال،  ھخاطب

  ــ وقولھ:
  ٣بحار لھا أنملكأن ال وكیف تقوم على راحة          

م�ن  يرمتھا الریح،وھ يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة ویذكر الخیمة الت
  المتقارب والقافیة من المتدارك:

                                                
.ومادة(الضریح):القبر ٢٠٦اللغة مادة(الجدث):القبر،وجمعھ أجداث.ص ي.المقاییس ف٢/١٣٠ي / دیوان المتنب ١

  ٦١٢یحفر من غیر لحد،كأن المیت قد رمى فیھ.ص
 .ومادة(السنان):٤١٩راحلة.ص .المصدر السابق نفسھ مادة(الركاب):المطي،واحدتھا٢/٣٩٥ي / دیوان المتنب ٢

  ٤٧٥السنان للرمح من ھذا،ألنھ مسنون،أي ممطول محدد.صالمسن،و
.ومادة(األنملة) ١٤٨.المصباح المنیر مادة(الراحة):بطن الكف،والجمع راح وراحات.ص٣/٦٨ي / دیوان المتنب ٣

  ٣٧١من األصابع العقدة،وبعضھم یقول األنامل رءوس األصابع.ص
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(على راح��ة ك��أن البح��ار لھ��ا أنمل).اإلعراب:راحة:اس��م مج��رور يالش��اھد:ف
 يموص��وف عل��ى وزن(فعل��ة).وكأن البح��ار لھ��ا أنمل:جمل��ة اس��میة خبری��ة ف��

م):ض���������میر مس���������تتر ج���������وازا تق���������دیره فاعل(تقوفة.مح���������ل ج���������ر ص
(لھ����ا)یعود إل����ى ي(راحة)یفی����د المدح.والض����میر في(الخیم����ة).والتنكیر فيھ

یفی���د المدح،بص���ورة بیانی���ة  يالراح���ة وأف���اد اإلیج���از.ومعنى البی���ت خب���ر
  مدحھ بالكرم،مشبھا البحار بأنامل راحة الممدوح. يالمبالغة ف يرائعة،وھ
  ــ وقولھ:

  ١جزیل  مثل العطاء  بأسھ  سیفھ    فتىفأوردھم صدر الحصان و      
  :٣٤٢جمادى اآلخرة سنة يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة،وأنشدھا ف

(فتى بأس��������ھ مث��������ل العط��������اء جزیل).اإلعراب:فتى:فاع��������ل يالش��������اھد:ف
آخره منع من ظھورھ�ا رفوع وعالمة رفعھ ضمة مقدرة على الفعل(أورد)م

جزیل:جمل��ة اس��میة  التع��ذر موص��وف عل��ى وزن(فعل).وبأس��ھ مث��ل العط��اء
ا تق�دیره (أورد)ض�میر مس�تتر ج�وازالفعل فاعلي مح�ل رف�ع ص�فة.خبریة ف�

یع�ود إل�ى ال�روم  في كلمة(أوردھم) )ھم(ھو یعود إلى سیف الدولة.والضمیر
یفی���د الم���دح  ياإلیجاز.وتنكیر(فتى)أف���اد الم���دح.ومعنى البی���ت خب���ر وأف���اد

ر الحص�ان وس�یفھ ماثل لألذھان،ج�اعال ص�د يبالشجاعة والكرم بتصویر فن
عطائ�ھ بالح�رب  يف مورد موت للروم ترده،ومكنیا إیاه بالفتى ،ومشبھا بأسھ

 يوك���ل ھ��ذه الظواھرالبالغی���ة ض��اعفت م���ن إحس��اس المتلق���الجزی��ل جودا.
  بعظمة ھذا الممدوح.

  ــ وقولھ:
  ٢فودع   قتالھم   وشیع   فلھم     بضرب حزون البیض فیھ سھول      

  تھا:من القصیدة السابقة ذا
(بض��رب ح��زون الب��یض فی��ھ سھول).ضرب:اس��م مج��رور بالب��اء يالشاھد:ف

موص�وف عل��ى وزن(فعل)والج��ار والمج�رور متعل��ق بالفعل(ش��یع).وحزون 
فاعل(ودع ي مح��ل ج��ر ص��فة.الب��یض فی��ھ س��ھول: جمل��ة اس��میة خبری��ة ف��

وشیع)ض��میر مس��تتر ج��وازا تق��دیره ھ��و یع��ود إل��ى س��یف الدولة.والض��میر 
 يإلى الروم وأفاد اإلیج�از؛ وحق�ق ب�ھ ال�رابط اإلیق�اع (قتالھم وفلھم)یعوديف

ل���ى ض���رب وأف���اد اإلیج���از أیض���ا. (فی���ھ)یعود إيلص���در البیت.والض���میر ف
ق ب��ین(ودع وش��یع)، وبین(ح��زون وس��ھول)طباق إیج��اب حس��ن ب��ھ اب��والط

  یفید المدح بالشجاعة. يالبیت لفظیا وحقق بھ قوة التعبیر.ومعنى البیت خبر

                                                
.ومادة(الجزل):وھو ما عظم ١٦٤الحرب.ص ي:الشدة فاللغة مادة(البأس) ي.المقاییس ف٣/١٠٥ي /دیوان المتنب ١

  ٢١٤العطاء.ص يمن الحطب،ثم استعیر فقیل:أجزل ف
).ومادة ٢/٨٦١مع حزون:(.لسان العرب مادة(الحزن):ما غلظ من األرض والج٣/١٠٥ي / دیوان المتنب ٢

  )٣/٢١٣٤(:(السھول):جمع سھل:نقیض الحزن
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  ــ وقولھ:
  ١لنلقى الحادثات بأنفس   كثیر الرزایا عندھن قلیل وإنا      

  من القصیدة السابقة ذاتھا:
(بأنفس كثی���ر الرزای���ا عن���دھن قلیل).أنفس:اس���م مج���رور بالب���اء يالش���اھد:ف

موص��وف عل��ى وزن(أفعل)والج��ار والمج��رور متعل��ق بالفع��ل(نلقى).وكثیر 
مح���ل ج���ر صفة.الض���میر  يالرزای���ا عن���دھن قلیل:جمل���ة اس���میة خبری���ة ف���

(عن���دھن)یعود إل���ى األنف���س وأف���اد اإلیج���از. وتنكیر(أنفس)یفی���د الم���دح. يف
رفی��ع  يیفی��د الم��دح والوص��ف بالش��جاعة بأس��لوب أدب�� يومعن��ى البی��ت خب��ر

ف�وس ت�رى الرزای�ا الكثی�رة (مالقاة الحادث�ات بنعن شجاعتھم ب وھو الكنایة
  .شجاعة بعظمة ھذه النفوس يوھذا التعبیرضاعف من إحساس المتلققلیلة).

كثی���رة  يش���عر المتنب��� يتبت���دئ بفعل،وش���واھدھا ف��� يالت��� ي:وھ���فعلی���ة ب/
  جدا،نذكر منھا،قولھ:

  ٢يفدائ  وھم  فداءه  تطیع الحاسدین وأنت مرء    جعلت          
،وكان ق�وم ق�د ھج�وه يیمدح فیھا الحسین بن اسحاق التنوخ يمن قصیدتھ الت

  بو الطیب إلیھ:الطیب فكتب إلیھ یعاتبھ،فكتب أ يوعزوا الھجاء إلى أب
(وأنت م�����رء جعل�����ت ف�����داءه).اإلعراب:مرء:خبر(أنت)مرفوع يالش�����اھد:ف

مح�ل رف�ع  يل�ة فعلی�ة دعائی�ة ف�موصوف على وزن(فعل).وجعلت فداءه:جم
اءه)یعود إل�ى م�رء وأف��اد (ف�دي(مرء) یفی�د المدح.والض�میر فيالتنكیرفص�فة.

فی����ھ  (ھم)یع����ود إل����ى الحس����اد وأف����اد اإلیج����از،والمیميوالض����میر فاإلیجاز.
یفی���د  يومعنى البی���ت خب���ربالض���م لض���رورة ال���وزن.س��اكن،إال أن���ھ حرك���ھ 

  العتاب.
  ــ وقولھ:

  ٣بكل ضیاء يالمجد فیھ    لضیاء یزر يثوبك الذ يإن ف      
من قصیدة قالھا عندما بنى أبو الطیب دارابإزاء الجامع األعلى على البرك�ة 

  وطالب أبا الطیب بذكرھا:
ض�������������یاء).اإلعراب:الالم:الم  (لض�������������یاء ی�������������زرى بك�������������ليالشاھد:ف

 يموص��وف عل��ى وزن(فع��ال).ویزر اإلبتداء.وضیاء:اس��م إن منص��وب بھ��ا
الض�میر ي مح�ل نص�ب ص�فة أف�ادت المدح.بكل ضیاء:جملة فعلی�ة خبری�ة ف�

                                                
دة(الرزایا)واألرزاء:جمع المرزئة والرزیئة:المصیبة: ما سھالمصدر السابق نف. ٣/١٠٩ي / دیوان المتنب ١
)٣/١٦٣٤                           (  
  .١/١٠ ي/ دیوان المتنب ٢
):الزاء ي.ومادة(زر ٩٧٤.المقاییس في اللغة مادة(المجد):بلوغ النھایة فى الكرم.ص١/٣٥ ي/ دیوان المتنب٣

تھاون بھ:یقال زریت علیھ،إذا عبت علیھ،وأزریت بھ:قصرت ئ والالحرف المعتل یدل على احتقار الشوالراء و
  ٤٧١بھ.ص
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(ضیاء)أفاد الم�دح.ومعنى يوالتنكیر فالثوب وأفاد اإلیجاز. إلى(فیھ)یعود يف
ل�ك لم�ا نس�ب المج�د إل�ى ،وذالمدح،أجاد فی�ھ الش�اعر وأبان یفید يالبیت خبر

ص��ورة إنس��ان حینم��ا  يالثوب(كنای�ة ع��ن نسبة)،وش��خص الض��یاء وأب��رزه ف��
تقوی�ة  يف� فأس�ھمذھ�ن السامع، ياستعار لھ(اإلزراء)فوضح المعنى وتعلق ف�

  الداللة.
  ــ وقولھ:

  ١عبد   كبرا يصغت السوار لكل كف بشرت     بابن  العمید  و أ      
  لفضل محمد بن العمید:من قصیدة یمدح فیھا أبا ا

(لكل ك����ف بش����رت ب����ابن العمید).اإلعراب:كف:اس����م مج����رور يالش����اھد:ف
جملة فعلیة خبری�ة باإلضافة موصوف على وزن(فعل).وبشرت بابن العمبد:

عب��د كبرا).اإلعراب:عبد:اس��م  ي(وأي:فيوالش��اھد الث��انمح��ل ج��ر صفة. يف��
ي ی�ة ف�مجرور باإلضافة موصوف عل�ى وزن(فعل).وكبرا:جمل�ة فعلی�ة خبر

(ك�ف وعب�د) یفی�د اإلبھام،ال�ذى م�نح البنی�ة مق�درة يالتنكیر فمحل ج�ر ص�فة.
.ومعن��ى لإلطالق(كبرا)يعل��ى العط��اء المتواص��ل خالف��ا للمع��ارف.واأللف ف

عظمة ابن العمید لدرجة أنھ یصوغ السوار لكل من  یصف فیھ،يالبیت خبر
  كبر عند رؤیة بلده.لكل من بشر بھ، و

  ــ وقولھ فیھ أیضا:
  ٢وإذا سكت فإن أبلغ خاطب    قلم لك اتخذ األصابع منبرا      

  من القصیدة السابقة نفسھا:
(قلم ل��ك اتخ��ذ األص��ابع منبرا).اإلعراب:قلم:خب��ر إن مرف��وع بھ��ا يالش��اھد:ف

ي اتخذ األص�ابع منبرا:جمل�ة فعلی�ة خبری�ة ف�لك موصوف على وزن(فعل).و
یفی���د  يبی���ت خب���ر(قلم)یفی���د الم���دح.ومعنى اليالتنكیر فمح���ل نص���ب ص���فة.
س��ھل جزل،مش��بھا األص��ابع بالمنبر،وجع��ل القل��م أبل��غ  يالمدح،بأس��لوب بی��ان

فقوی��ت الدالل��ة  يخاط��ب اتخ��ذ األص��ابع منبرا،فض��اعف م��ن إحس��اس المتلق��
  عنده.

  ــ وقولھ:
  ٣الزمان مرارة     ال  تختطى  إال  على   أھوالھ يدون الحالوة ف      

م�ن الكام�ل  يد هللا ب�ن س�یف الدول�ة،وھمن قصیدة یمدح فیھ�ا أب�ا الھج�اء عب�
  والقافیة من المتدارك:

(مرارة ال تختطى إال على أھوالھ).اإلعراب:مرارة:مبتدأ مرف�وع يالشاھد:ف
ل�ة فعلی�ة خبری�ة موصوف على وزن(فعالة).وال تختط�ى إال عل�ى أھوالھ:جم

                                                
  .٢/١٦٥ي / دیوان المتنب ١
  .٢/١٦٧ي / دیوان المتنب ٢
  ١٠٥٨اللغة مادة(الھول):المخافة،والجمع أھوال.ص ي.المقاییس ف٣/٦٥ي / دیوان المتنب ٣
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(أھوال�����ھ)یعود إل�����ى الزم�����ان وأف�����اد يالض�����میر فمح�����ل رف�����ع صفة. يف�����
ھ�����و عنص�����ر م�����ن عناص�����ر  يمرارة)أف�����اد اإلبھ�����ام ال�����ذاإلیجاز.وتنكیر(

 بھذه المرارة فقوی�ت الدالل�ة لدی�ھ. يتضاعف إحساس المتلق ياإلثارة،وبالتال
ب���ین(الحالوة وم���رارة) طب���اق إیج���اب جی���د،حقق ب���ھ ق���وة دالل���ة والطب���اق 

ح��الوة الظف��ر وم��رارة المخ��اطر  ي یص��ف فی��ھالتعبیر.ومعن��ى البی��ت خب��ر
  إال بمقارعة أھوال الزمان وشدتھا.  اإلنسانھا تجاوزیال  يوالمشقة الت

  ــ وقولھ:
  ١وأنت بما نلتنا مالك یثمر من مالھ مالھ          

م�ن المتق�ارب والقافی�ة  يمن قصیدة قالھا،وھویتوسط جب�اال بطری�ق آم�د،وھ
  من المتدارك:

(مالك یثم����ر م����ن مال����ھ مال����ھ).اإلعراب:مالك:خبر(أنت)مرفوع يالش����اھد:ف
ي محل عل).ویثمر من مالھ مالھ:جملة فعلیة خبریة فموصوف على وزن(فا

(مالك)یفی�������د المدح.والمض�������ارع یثم�������ر یفی�������د  يالتنكیرفرف�������ع ص�������فة.
اإلس����تمرار.والجناس بین(مال����ھ ومال����ھ)جناس غی����ر ت����ام تحق����ق ب����ھ ق����وة 
التعبی��ر.ومن مال��ھ:جار ومج��رور متعل��ق بالفعل(یثمر)وقدم��ھ عل��ى معم��ول 

الداللة،شبھ فیھ أولئك الذین  يقو يالفعل لضرورة الوزن.ومعنى البیت خبر
  یثمره. ينالوا من مالھ بالمال الذ

  ــ وقولھ من القصیدة السابقة أیضا:
  ٢كأنك ما بیننا ضیغم    یرشح للفرس أشبالھ       

(ض�یغم یرش�ح للف�رس أشبالھ).اإلعراب:ض�یغم:خبر ك�أن مرف��وع يالشاھد:ف
ي فعلیة خبریة ف� بھا موصوف على وزن(فیعل).ویرشح للفرس أشبالھ:جملة

أث��رى دالل��ة المف��ردة  ي(ض��یغم)یفید اإلبھ��ام ال��ذيالتنكیر فمح��ل رف��ع ص��فة.
(أش��بالھ)یعود إل��ى ض��یغم وأف��اد يفي.والضمیرفض��اعف م��ن إحس��اس المتلق

اإلیجاز.والمضارع(یرش��ح)یفید االس��تمرار.وللفرس:جار ومج��رور متعل��ق 
یفید  يخبربالفعل(یرشح)وقدمھ على معمولھ لضرورة الوزن.ومعنى البیت 

المدح،یص��ف فی��ھ س��یف الدول��ة ومع��ھ أتباع��ھ وص��فا بیانی��ا جم��یال ،لتش��بیھھ 
فوض��ح وھ��ذا التعبی��ر ق��وى م��ن الدالل��ة .ض��منیا بالض��یغم وأتباع��ھ باألش��بال

   المعنى عند سامعیھ.
  
  
  

                                                
  .٣/٦٥ي / دیوان المتنب ١
).و الصحاح مادة(فرس) األسد فریستھ ٤/٢٥٩٢(:م):األسد.لسان العرب مادة(ضیغ٣/٦٦ي / دیوان المتنب ٢

  )٣/٩٥٨(:یفرسھا فرسا،وافترسھا،أى دق عنقھا
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  ــ وقولھ:
  ١وأسعد  مشتاق وأظفر طالب     ھمام   إلى  تقبیل   كفك   واصل      
  والرماح الذوابل يالشفاه   ودونھ      صدور المذاك مكان   تمناه       

 يم����ن قص����یدة یم����دح فیھ����ا س����یف الدول����ة عن����د دخ����ول رس����ول ال����روم ف����
  من الطویل والقافیة من المتدارك: ي،وھ٣٤٣صفرسنة

(مكان تمن������اه الش������فاه).اإلعراب:مكان:خبر مبت������دأ مح������ذوف يالش������اھد:ف
:جملة فعلی���ة تق��دیره(كمك)،وھو موص��وف عل��ى وزن(فعال).وتمن��اه الش��فاه

(تمناه ودون�ھ)یعود إل�ى مك�ان وأف�اد يفي مح�ل رف�ع صفة.والض�میرخبریة ف
اإلیجاز.وتنكیر(مكان)أف�����اد الم�����دح.والتنوین في(مش�����تاق وطال�����ب وھم�����ام 

یفی�د  يومعنى البی�ت خب�ر.بسبب التنوین فیھا ومكان)حقق التجانس الصوتي
  المدح.

  ــ وقولھ:
  ٢الجمال ي ویوسفا فالملك جالال يمن یزره یزر سلیمان ف      
  يریاض المعال يوربیعا یضاحك  الغیث فیھ زھر الشكر ف      

م�ن  ي،وھيیم�دح فیھ�ا عب�د ال�رحمن ب�ن المب�ارك األنط�اك يمن قص�یدتھ الت�
  الخفیف والقافیة من المتواتر:

(وربیعا یض���احك الغیث).اإلعراب:الواو:عاطف���ة.ربیعا:معطوف يالش���اھد:ف
منص��وب،وھو موص��وف عل��ى  لمنص��وبوالمعط��وف عل��ى ا )یوس��فا(عل��ى 

ي مح���ل نص���ب ویض���احك الغی���ث فیھ:جمل���ة فعلی���ة خبری���ة ف���وزن(فعیل).
)یعود إل�ى (فی�ھي(یزره)یعود إلى ابن المبارك.والض�میر ف يالضمیر فصفة.

ا ممن��وع م��ن الص��رف للعلمی��ة والعجمة،لكن��ھ ویوس��فالربی��ع وأف��اد اإلیجاز.
ل(یض��احك)قدمھ لض��رورة الوزن.وفی��ھ:جار ومج��رور متعل��ق بالفع ص��رفھ

یص�ف ي یفی�د المدح.على مفعول الفعل لض�رورة ال�وزن.ومعنى البی�ت خب�ر
ل�ك لتش�بیھ ي األذھان،وذفیھ الشاعر ھذا الممدوح وصفا فنیا رائعا حاضرا ف�

یضاحك الغی�ث فی�ھ   سلیمان ملكا، وبیوسف جماال، وبربیعالممدوح مبالغة ب
الرائ��ع  يبی��ر الفن��ری��اض المعالى.ول��ك أن تتخی��ل ھ��ذا التع يزھ��ر الش��كر ف��

  أذھان السامعین، فأدى إلى مضاعفة إحساسھم فقویت الداللة. يوأثره ف

       :شبھ الجملةبالنعت /  ٤
یقص���د بش���بھ الجمل���ة ـ الظ���رف أی���ا ك���ان زمانی���ا أم مكانی���ا، والج���ار       

  والمجرور،حیث یقعان صفة بعد االسم النكرة.وھو نوعان:

                                                
  ٣٨٨المقاییس في اللغة مادة الفرس(المذكي):الذي یأتي علیھ بعد القروح سنة.ص.٣/١١٤ي / دیوان المتنب ١
 يلمعالة :كسب الشرف،والجمع المعالمادة(المعالة):قال الخلیل:االمقاییس في اللغة . ٣/١٩٥ي / دیوان المتنب ٢

  ٦٩٠،وفالن من علیة القوم،أى من أھل الشرف.ص
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  أ/ الظرف:
  كثیرة جدا منھا قولھ: يمن شعر المتنب رفو الشواھد في الظ      
  ١إذا ترك اإلنسان أھال وراءه     ویمم كافورا فما یتغرب      

  :٣٤٧شوال سنة يمن قصیدة یمدح فیھا كافورا ف
منص�وب  (إذا ترك اإلنسان أھال وراءه).اإلعراب:أھال:مفعول ب�ھيالشاھد:ف

ي مح�ل نص�ب فشبھ جملة ظرفیة مكانیة راءه: وموصوف على وزن(فعل).
یم��نح البنی��ة مق��درة عل��ى العط��اء  ي(أھال)یفی��د اإلبھام،ال��ذيالتنكی��ر فص��فة. 

 ي،فیثرعن��د المع��ارف المتم��دد والمتواص��ل خالف��ا لم��ا ھ��و متع��ارف علی��ھ
.ومعنى البی��ت ع�ود إل��ى اإلنس�ان وأف��اد اإلیج�از(وراءه)یيالداللة.والض�میر ف

ع�دم تغ�رب  يوھوصفھ بالكرم بص�ورة أدبی�ة طریف�ة، يیفید المدح،أ يخبر
  من یترك أھلھ وییممھ.

  ــ وقولھ:
  ٢فأقعصھا بحجن تحت صفر    لھا فعل األسنة والرماح      

م���ن قص���یدة قالھ���ا عن���دما أرس���ل أب���و العش���ائر ب���ازا عل���ى حجل���ة فأخ���ذھا: 
(فأقعص����ھا بحج����ن تح����ت صفر).اإلعراب:حجن:اس����م مج����رور يالشاھد:ف

مح�ل  يكانی�ة ف�م تحت ص�فر: ش�بھ جمل�ة ظرفی�ةموصوف على وزن(فعل).
(أقعص���ھا)یعود إل���ى الحجل���ة وأف���اد اإلیجاز.والض���میر يالھاء ف.وجرص���فة

 يال��دوراإلیقاع الش��اعر .وحققأیض��ا(لھ��ا)یعود إل��ى حج��ن وأف��اد اإلیجازيف
یفی��د الوصف،بص��ورة فنی��ة  يومعنى البی��ت خب��ربالص��فة وموص��وفھ.للبی��ت 

على أص���ابعھ، وش���بھ فع���ل مكنیا ب���الحجن ع���ن المخال���ب وبالص���فرجمیل���ة،
ض��اعف م��ن إحس��اس  ي، وبالت��اللرم��احالمخال��ب بالحجل��ة بفع��ل األس��نة وا

  فقویت الداللة لدیھ. البیاني بھذا الوصف يالمتلق
  ــ وقولھ:

  ٣غمرة بعد غمرة     سبوح لھا منھا علیھا شواھد يف يوتسعدن      
عاق�ھ ع�ن غ�زو  يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة ویذكر ھجوم الشتاء الذ

  الواقعة:خرشنة ویذكر 
غم��رة بع��د غمرة).اإلعراب:غمرة:اس��م مج��رور  ي(وتس��عدنى ف��يالشاھد:ف

محل جر  يف ظرفیة زمانیة موصوف على وزن(فعلة).بعد غمرة:شبھ جملة
ألن اإلبھام عنصر  ذھن السامعي (غمرة)یفید اإلبھام الذي أثارصفة.التنكیرف

                                                
  .١/١٨١ي / دیوان المتنب ١
.ومادة(المحجن)بكسر المیم وفتح ٨٩٨اللغة مادة(أقعصھ):قتلھ مكانھ.ص ي.المقاییس ف١/٢٦٠ي / دیوان المتنب ٢

.ومادة(األسنة):جمع سنان:وھو ٢٩٨).صالجیم:خشبة أو عصا معقفة الرأس؛ویقال للمخالب المعقفة(حجنات
  ٤٧٥للرمح،ألنھ مسنون،أى ممطول محدد.ص

ئ منھمكھ وشدتھ،كغمرة الھم والموت ب مادة(الغمرة):الشدة.وغمرة كل ش.لسان العر١/٢٧٠ ي/ دیوان المتنب ٣
  )٥/٣٢٩٤(:ونحوھا
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.ومألحش�و ز(لھا،و منھا،وعلیھا)یفی�د اإلیجاي.والضمیر فمن عناصر اإلثارة
ومعنى البیت بالمجرورات(لھا،منھا،علیھا)التي حققت الدور اإلیقاعي للبیت.

یص����ف فی����ھ ش����جاعتھ وھ����و عل����ى فرس����ھ یخ����وض غم����ار  يالبی����ت خب����ر
أن�ھ  يلما أس�ند إس�عاده إل�ى الس�بوح، أ ،الحرب،وعبر عن ھذا الوصف بقوة

 ف�زاد انتب�اهیسعد من خوض الحرب،وعبارة(غمرة بغد غمرة)أف�ادت الكثرة،
  بعظم شجاعة ھذا الممدوح فقویت الداللة عنده .  يالمتلق

  ــ وقولھ:
  ١مراد أحده يف يب يمالھ       مدى ینتھ  يولكن  قلبا   بین  جنب      

  :٣٤٦یمدح فیھا كافورا سنة يمن قصیدتھ الت
ن منص���وب بھ���ا (ولكن قلب���ا ب���ین جنبى).اإلعراب:قلب���ا اس���م لك���يالش���اھد:ف

مح��ل  يظرفی��ة مكانی��ة ف�� :ش��بھ جمل��ةيجنببین موص��وف عل��ى وزن(فع��ل).
ھو  ي(مراد)أفاد اإلبھام الذي(قلبا)یفید الذم. والتنكیر فيالتنكیرفنصب صفة.

(لھ)یعود إلى القلب وأف�اد يوالضمیر فالكالم. ينصر من عناصر اإلثارة فع
(أحده)یعود إلى مراد وأفاد اإلیجاز أیضا.ومعنى البیت ياإلیجاز.والضمیر ف

ـ وص�ف قلب�ھ ب�الطمع، وعب�ر ع�ن ذل�ك بص�ورة  يف ـ أیفی�د الوص� يخب�ر
مراد،فض��اعف م��ن إحس��اس  يأ يأن��ھ ل��یس ل��ھ م��دى مح��دد ف�� يبیانی��ة،وھ

  القلب،فأصبحت الداللة قویة و واضحة. ابھذ يالمتلق
  ــ وقولھ:

  ٢خرجوا  بھ  ولكل  باك  خلفھ     صعقات موسى یوم دك الطور      
  :يحاق التنوخفیھا محمد بن اس يیرث يمن قصیدتھ الت

ر باإلض�افة موص�وف (ولكل باك خلفھ).اإلعراب:باك:اسم مج�رويالشاھد:ف
التنكیر مح�ل ج�ر ص�فة. يظرفیة مكانیة ف� خلفھ:شبھ جملةعلى وزن(فاعل).

أص��اب  يبالتحس��ر ال��ذ يض��اعف إحس��اس المتلق��ي (باك)یفی��د اإلبھ��ام ال��ذيف
ومعنى البی�ت علیھ وأفاد اإلیج�از. ي(خلفھ)یعود إلى المرثيفاس.والضمیرالن

ل��ك بلیغ،وذ يفنتص��ویر يیفی��د الوص��ف المب��الغ فی��ھ،أبرزه الش��اعر ف�� يخب��ر
لتش���بیھھ الب���اكین بال���ذین یص���عقون ص���عقات موس���ى ی���وم دك هللا فی���ھ جب���ل 

  بشدة الحزن والتحسر فقویت الداللة لدیھ. يالطور،فتضاعف إحساس المتلق
  
  
  
  

                                                
  ٩٧٨اللغة مادة(المدى):الغایة.ص ي.المقاییس ف٢/٢٣ي / دیوان المتنب ١
  .٢/١٢٩ي ن المتنب/ دیوا ٢
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  ــ وقولھ:

  ١وجنة   جنب  خال   يكخال   ف  قف على الدمنتین بالدو من ریا           
من الخفیف،والقافیة م�ن  يمن قصیدة یمدح فیھا عبدالرحمن بن المبارك،وھ

  المتواتر:
:اس����م مج����رور وجن����ة جن����ب خال).اإلعراب:وجنة ي(كخال ف����يالش����اھد:ف

محل جر  يف ظرفیة مكانیة جنب خال:شبھ جملةموصوف على وزن(فعلة).
أن الش��اعر تخی��ل أن ل��ھ  ھ��و ن فی��ھ،وجمال البی��ايص��فة.ومعنى البی��ت إنش��ائ

صاحبا ــ كعادة الشعراء عند البكاء على األطالل ـ یلتمس منھ الوقوف على 
وق�وة الدالل�ة .خ�د يبقیت كأنھا خاالن ف يدمن ھذه المحبوبھ لینظر آثارھا الت

 يب�الفكرة الت� يضاعف من إحساس المتلق� يھذا الخیال،وھذا التشبیھ الذ يف
  إلیھا الشاعر. يیرم

  ــ وقولھ:
  ٢تمتع   من   سھاد   أو   رقاد      وال تأمل كرى تحت الرجام      

من الوافر والقافیة  يتغشاه بمصر،وھ يیذكر فیھا حماه الت يمن القصیدة الت
  من المتواتر:

(وال تأمل كرى تحت الرجام).اإلعراب:كرى:مفعول بھ منصوب يالشاھد:ف
مانع م��ن الص��رف ل��ھ موص��وف عل��ى وزن(فع��ل)ممنوع م��ن الص��رف،وال

ظرفی��ة  تحت الرجام:ش��بھ جمل��ةأنی��ث بغی��ر ألف،لكن��ھ ص��رفھ ض��روروة.الت
عب�ارة(أو رق�اد)بمعنى الواو.والطب�اق  يمح�ل نص�ب ص�فة.وأو:ف يف� مكانیة

بین(س���ھاد ورقاد)طب���اق إیج���اب حس����ن تحق���ق ب���ھ ق���وة التعبیر.والكلم����ات 
بس�����بب  للبی�����ت يالمنونھ(س�����ھاد ورق�����اد وكرى)حقق�����ت ال�����دور اإلیق�����اع

  یفید التحسر. ي.ومعنى البیت إنشائتنوینال
  ــ وقولھ:

  ٣ویحمدونھ   الناس   حجب ذا البحر بحار دونھ     یذمھا      
قالھا مرتجال عندما تمدد نھر حلب حت�ى أح�اط ب�دار س�یف  يمن قصیدتھ الت

  من الرجز والقافیة من المتدارك: يالدولة،وھ
فاعل مرف�����وع بحار:(حجب ذا البح�����ر بح�����ار دون�����ھ).اإلعراب:يالش�����اھد:ف

مح��ل رف��ع  يظرفی��ة مكانی��ة ف�� دونھ:ش��بھ جمل��ةموص��وف عل��ى وزن(فعال).
                                                

ي اللغة مادة(الدمن)بكسر الدال وسكون المیم:ماتلبد من السرجین والبعر ف ي.المقاییس ف٣/١٩٢ي / دیوان المتنب ١
  . ٣٦٤لك(الدمنة)والجمع(دمن).صمباءات النعم،وموضع ذ

ح السین . الصحاح مادة(السھاد):األرق .وقد سھد الرجل بالكسر یسھد سھدا بفت٤/١٤٩ ي/ دیوان المتنب ٢
تجمع  يالحجارة الت ياللغة مادة(الرجمة)بضم الراء وسكون الجیم:القبر،ویقال:ھ يالمقاییس ف ).٢/٤٩٢(:والھاء

  ٤٤٤على القبر لیسنم.ص
  .٤/١٧١  ي/ دیوان المتنب٣
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التنكیر الفعل(حجب)قدم����ھ عل����ى فاعل����ھ ض����رورة.ذا البحر:مفع����ول ص����فة.
(ی��ذمھا)یعود إل��ى البح��ار وأف��اد اإلیج��از؛و ي(بحار)یفی��د الذم.والض��میر فيف

روأف�اد (یحمدون�ھ)یعود إل�ى البحيوحد الضمیر على لف�ظ مفرده.والض�میر ف
 ي؛نھ����ر فوی����ق ال����ذیقص����د الش����اعر بالبح����ار:أمواه النھراإلیج����از أیض����ا. و

یفید المدح بصورة ال تخل�و م�ن الظ�الل البالغی�ة  يبحلب.ومعنى البیت خبر
؛ إذ جع���ل س��یف الدول���ة بح���را وأم��واه نھ���ر حل���ب ةاالس���تعاري الرائع��ة،وھ

بحارا.وحس�������ن البی�������ت تحس�������ینا لفظی�������ا لمطابقت�������ھ بین(ی�������ذمھا الن�������اس 
 ينھ)،فض���اعفت ھ���ذه الظواھرالنحوی���ة والبالغی���ة إحس���اس المتلق���ویحمدو

  بعظمة الممدوح.
  ــ وقولھ:

  ١موقف بین المنیة والمنى يواألمر أمرك والقلوب خوافق    ف      
ى س���ار إل���ى الس���احل،ثم إل��� م���ن قص���یدة یم���دح فیھ���ا ب���در ب���ن عمار،وق���د

والقافی�ة  م�ن الكام�ل يطبریة،وكان أبو الطیب قد تخلف وقال یعتذر إلیھ:وھ
  من المتدارك:

موق���ف ب���ین المنی���ة والمنى).اإلعراب:موقف:اس���م مج���رور  ي(فيالش���اھد:ف
بین ر والمج�رور متعل�ق ب�الخبر(خوافق).موصوف على وزن(مفعل)؛والج�ا

مح�����ل ج�����ر ص�����فة.وبین(المنیة  يف����� ظرفی�����ة مكانی�����ة المنیة:ش�����بھ جمل�����ة
لمنی��ة .وعب��ارة(موقف ب��ین اق��وي ب��ھ دالل��ة التعبیر والمنى)جن��اس غی��ر ت��ام

والقاتل من��اه بقت��ل لح��رب؛إذ یلق��ى فی��ھ المقت��ول منیت��ھ،والمن��ى) كنای��ة ع��ن ا
یفید المدح،واصفا فی�ھ المم�دوح بأن�ھ مط�اع حت�ى  يعدوه.ومعنى البیت خبر

  عند الحروب.
  ــ وقولھ:

  ٢فجاءت بنا إنسان عین زمانھ    وخلت بیاضا خلفھا ومآقیا      
م�ن الطوی�ل والقافی�ة م�ن  ي،وھ�٣٤٦یمدح فیھاك�افورا س�نة يمن قصیدتھ الت

  المتدارك:
ل ب�ھ منص�وب (وخلت بیاضا خلفھا ومآقیا).اإلعراب:بیاض�ا:مفعويالشاھد:ف

مح�ل نص�ب  يظرفیة مكانی�ة ف� خلفھا:شبھ جملةموصوف على وزن(فعال).
،وفصل بھا بین المعطوف والمعطوف علیھ لضرورة الوزن.والضمیر صفة

رد وأف���اد اإلیجاز.والض���میر (فج���اءت، وخل���ت،و خلفھ���ا)یعود إل���ى الج���يف
 (مآقیا)لض���رورةيأیض���ا.واأللف فان���ھ)یعود إل���ى كافوروأف���اد اإلیجاز(زميف

رائ�ع ماث�ل  يیفی�د الم�دح بأس�لوب فن� ي.ومعنى البیت خبرالوصل واإلطالق
                                                

  )٦/٢٢٠٧(:.الصحاح مادة(المنیة):المنون،وھو الموت٤/٢٠٤ي / دیوان المتنب ١
عرب مادة(مؤق) العین طرفھا مما یلي األنف،ولحاظھا طرفھا مما یلي األذن،والجمع آماق لسان ال.٤/٢٨٧ي / دیوان المتنب ٢

  )١٠/٣٣٧وأمآق ایضا مثل بئر وآبار،ومآق على التوھم: (
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ك الع���ین للزمان،وجع���ل ك���افورا إنس���ان ذ س���تعارتھل���ك الاألذھ���ان ،وذ يف���
ا التعبی�����رمن وھ�����ذنظر.ال يبیاض�����ھ،ألنھ ال ینتف�����ع ب�����ھ ف�����العین،والن�����اس ب

  مضاعفة اإلحساس وتقویة الداللة لدى السامع.مظاھر
  :الجار والمجرورب/ 

  وردت فیھ كثیرة جدا،نأخذ منھا النماذج التالیة:قولھ:  يوالشواھد الت      
  ١السماء ياألرض أو ف يتھنى     بمكان ف  أن  محلة   أعلى  أنت      

ب��إزاء الج��امع األعل��ى عل��ى البرك��ة  م��ن قص��یدة قالھ��ا لم��ا بن��ى ك��افور دارا
  وطالب أبا الطیب بذكرھا:

السماء).اإلعراب:مكان:اس��م مج��رور  ياألرض أو ف�� ي(بمكان ف��يالش��اھد:ف
 يفار والمج���رور متعل���ق بالفع���ل(تھنى).موص���وف عل���ى وزن(فعال)؛والج���

الفعل(تھنى)مھموزخففھ محل جر صفة. يجملة فشبھ جار ومجروراألرض:
كان)یفی��د اإلبھام،ال��ذى م��نح الكلم��ة دالل��ة واس��عة م يض��رورة.والتنكیر( ف��

المكان،ف��أدى إل��ى تقوی��ة  ي بھ��ذاإث��راء إحس��اس المتلق�� يھم ف��أس��وش�املة مم��ا 
الدالل������ة.وطابق ب������ین(األرض والس������ماء)طباق إیج������اب،فتحقق ب������ھ ق������وة 

 يحقق����ت ال����دور اإلیق����اع يالتعبی����ر.ومأل حش����و البی����ت ب����المجرورات الت����
مدح بل المبالغة فیھ،فض�اعف م�ن إحس�اس یفید ال يللبیت.ومعنى البیت خبر

  .يالمتلق
  ــ وقولھ:

  ٢البر خلفھم عباب يرمیتھم ببحر من حدید    لھ ف      
ب�الس وس�ار س�یف الدول�ة  يمن قصیدة قالھا لما أحدث بنوكالب حدثا بن�واح

خلفھ��م وأب��و الطی��ب مع��ھ ف��أدركھم بع��د لیل��ة ب��ین م��ائین یعرف��ان بالغب��ارات 
جم�ادى  يومل�ك الح�ریم ف�أبقى علی�ھ .وأنش�دھا إی�اه ف�والخرارات فأوقع بھ�م 

  :٣٤٣اآلخرة سنة
(رمیتھم ببح��ر م��ن حدید).اإلعراب:بحر:اس��م مج��رور موص��وف يالش��اھد:ف

جار من حدی���د:ج���ار والمج���رور متعل���ق بالفع���ل(رمى).عل���ى وزن(فعل)وال
(لھ)یعود إلى البحر وأف�اد يالضمیر فمحل جر صفة. يومجرورشبھ جملة ف

كالب وأفاد اإلیجاز أیض�ا.والمیم  ي(خلفھم)یعود إلى بنيف اإلیجاز.والضمیر
(رمیتھم وخلفھم)ساكن،حركھ بالض�م لض�رورة ال�وزن.ومأل حش�و البی�ت يف

یفی��د ي ومعنى البی��ت خب��ري للبی��ت.حقق��ت ال��دور اإلیق��اع يب��المجرورات الت��
م س�ھل ج�زل مفع� يبأسلوب بی�انا فیھ قتال سیف الدولة لھؤالء صف، واالمدح

الحدی���د  يالج���یش بح���را م���ن حدی���د لكث���رة البس��� عالاج���ثارة،بالحرك���ة واإل

                                                
  .١/٣٣ ي/ دیوان المتنب١
  ٦٥٣اللغة مادة(العباب):قال الفراء:العباب:معظم السیل.ص ي.المقاییس ف١/٨٤ي / دیوان المتنب ٢
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مض�اعفة  يھم ف�أس�فیھ،وھذا البحر یمد عباب�ھ وراءھم.وھ�ذا التعبی�ر ال ش�ك 
  .عندهبعظم ھذا الممدوح وجیشھ،فقویت الداللة  يإحساس المتلق

  ــ وقولھ:
  وعادتھ     يقول يومن ھوى الصدق ف    

  ١الرأس مكذوب يرغبت عن شعر ف                                               
  :من محاسن شعره ي،وھ٣٤٦یمدح فیھا كافورا  يمن قصیدتھ الت

الرأس مكذوب).اإلعراب:شعر:اسم مجرور  ي(رغبت عن شعر فيالشاھد:ف
 يفورموص��وف عل��ى وزن(فعل)والج��ار والمج��رور متعل��ق بالفعل(رغ��ب).

)یعود (عادت�ھيف محل جر صفة.الض�میر يشبھ جملة فجار ومجرورالرأس:
اإلبھ�ام ال�ذى أعط�ى الكلم�ة  (ش�عر)یفیديالتنكیر فإلى القول وأفاد اإلإیجاز.و

داللة واسعة مما ضاعف من إحس�اس المتلق�ي بعظم�ة ص�دقھ،فقویت الدالل�ة 
  یفید المدح. ي.ومعنى البیت خبرعنده

  ــ وقولھ:
  ٢الذنب يفإن بھ عضة ف خلفھ    من  كان  وأیكما       

صباه برجلین قتال ج�رزا وأب�رزاه یعجب�ان  يمر فلما قالھا  يلتمن قصیدتھ ا
  :الناس من كبره

الذنب).اإلعراب:عضة:اس��م إن منص��وب بھ��ا  ي(فإن ب��ھ عض��ة ف��يالش��اھد:ف
مح��ل   يش��بھ جمل��ة ف��جار ومجرورال��ذنب: يموص��وف عل��ى وزن(فعل��ة).ف

؛وقدمھ عل�ى اس�مھا ألن محل رفع خبر إن يبھ:جار ومجرور فصفة. نصب
(خلفھ وبھ)یعود إلى الج�رز وأف�اد اإلیج�از.والتنكیر يالضمیر فو.رةاالسم نك

ومعنى البیت الذنب:مجرور،سكنھ لضرورة القافیة.و(عضة)یفید التعجب.يف
  خبري یفید الوصف.

  ــ وقولھ:
  ٣منھم    مثل القلوب بال سویداواتھا  كرام بال   إن الكرام      

  :من قصیدة یمدح فیھا أبا أیوب أحمد بن عمران
بال كرام منھم).اإلعراب:كرام:اسم مج�رور موص�وف  كرام(إن اليالشاھد:ف

مح������ل ج������ر  يش������بھ جمل������ة ف������ج������ار ومجرورعل������ى وزن(فعال).منھم:
ن م��ن آل المم��دوح،والمیم فی��ھ یع��ود إل��ى المم��دوحی في(منھم)صفة.الض��میر

(كرام)یفی���������د يفوالتنكیر.ال���������وزن ض���������رورةلبالض���������م  س���������اكن،حركھ
جمی���ل  يومعنى البی���ت خب���رعل���ى اللس��ان. وكلمة(س��ویداواتھا) ثقیل���ةالمدح.

ل�م  يالرائع،وھو تشبیھ الخیول الكریمة الت� يموفق؛لما فیھ من التصویر الفن
                                                

  .١/١٧٠ي نب/ دیوان المت ١
  .١/٢٠٣ي / دیوان المتنب ٢
  .المقاییس في اللغة مادة حبة(القلب):سویداؤه١/٢٣٠ي دیوان المتنب/  ٣
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وقوة یكن علیھا فرسان كرام من ھوالء الممدوحین ب�القلوب ب�ال س�ویداواتھا.
عظم��ة ب ض��اعف م��ن إحس��اس المتلق��يھ��ذا التش��بیھ ال��ذي  يالدالل��ة تتمث��ل ف��

  .ى السامعلة لدھؤالء القوم فقویت الدال
  ــ وقولھ:

  ١فى ید  بنار نبتت   بطیخة  وبنیة من خیزران ضمنت         
ب�ن حم�دان،حینما دخ�ل  يمن قصیدة یم�دح فیھ�ا أب�ا العش�ائر الحس�ین ب�ن عل�

غش��اء م��ن خی��زران وعلیھ��ا ق��الدة م��ن  يی��ده بطیخ��ة م��ن ن��د ف�� يعلی��ھ وف��
   .،فحیاه بھا وقال لھ:شبھھاؤلؤل

خیزران).اإلعراب:ال��واو:واو رب.بنیة:اس��م مج��رور (وبنیة م��ن يالش��اھد:ف
 يمن خیزران:جار ومجرورشبھ جمل�ة ف�بالواو موصوف على وزن(فعیلة).

 ي(بطیخ��������ة نبت��������ت بن��������ار ف��������ي:فيالش��������اھد الثانمح��������ل جرص��������فة .و
جار ید).اإلعراب:نار:اسم مجرور بالباء موصوف عل�ى وزن(فع�ل).من ی�د:

أن یحق��ق ال��دور  مح��ل ج��ر صفة.اس��تطاع الش��اعر يش��بھ جمل��ة ف��ومجرور
 عالایفی�د الوص�ف،ج يومعنى البی�ت خب�رالمجرورات. للبیت بھذه ياإلیقاع

ولما ق�ال بطیخ�ة جعلھ�ا من الخیزران،وھوالوعاء بنیة. ما أتخذ لھذه البطیخة
لك أنھ�ا أدی�رت بالی�د عل�ى الن�ار ي ك�ف ص�انعھا،وذنابتة،وجعل نباتھا بنار ف

  عطى الداللة قوة.وھذا التعبیربھذا الشكل أحتى كمل صناعتھا.
  ــ وقولھ:

  ٢إناء من الورد يف  بسبت إذا ما استحین الماء یعرض نفسھ    كرعن       
  :من قصیدة یمدح فیھا أبا الفضل ویودعھ

إن��اء م��ن الورد).اإلعراب:سبت:اس��م مج��رور  ي(كرعن بس��بت ف��يالش��اھد:ف
مح�ل  يش�بھ جمل�ة ف�جار ومجرورإناء: يبالباء موصوف على وزن(فعل).ف

ج���ار إن���اء:مجرور موص���وف عل���ى وزن(فع���ال).من الورد::ثانی���افة.ص���جر
(اس�تحین وكرعن)یع�ود يمح�ل ج�ر صفة.الض�میر ف يشبھ جملة ف�ومجرور

م��اء وأف��اد اإلیج��از (نفس��ھ)یعود إل��ى اليوالض��میر فاإلیجاز. إل�ى اإلب��ل وأف��اد
 بھذه المجرورات مأل حشو البیت(سبت وإناء )یفید المدح.ويفأیضا.والتنكیر

،یعبر عن��ھ يش��رط يللبی��ت.ومعنى البی��ت خب��ر يال��دور اإلیق��اع تحقق��الت��ي 
االس�تحیاء  لھااس�تعارلم�ا لك لتشخیصھ اإلبل جمیل،وذ يالشاعربأسلوب بیان

  ھور فیھ.ناء من الورد لكثرة الزإب فیھ بتشر ي،وتشبیھ الموضع الذ
  ــ وقولھ:

                                                
  ١٥٤مادة(بنیت)البناء أبنیھ،وتسمى مكة البنیة،اى المبنیة.ص المصدر السابق نفسھ.٢/١٧ي / دیوان المتنب ١
سبتا ألنھ قد  يلود المدبوغة بالقرظ،وكأن ذلك سممادة(السبت):الج المقاییس في اللغة.٢/٦٣ي / دیوان المتنب ٢

  ٥٠١تتناھى إصالحھ،كما یقال للرطبة إذا جرى اإلرطاب فیھا:منسبتة.ص
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  ١إذا فاتوا الرماح تناولتھم     بأرماح من العطش القفار      
العج��الن  يعقی��ل وقش��یر وبن�� يص��یدة قالھا،لم��ا أوق��ع س��یف الدول��ة ببن��م��ن ق
عمل��ھ،وخالفوا علیھ،وی��ذكر إجف��الھم م��ن ب��ین  يكالب،ح��ین ع��اثوا ف�� يوبن��

  :یدیھ،وظفره بھم
رور (تناولتھم بأرماح من العطش القفار).اإلعراب:أرماح:اسم مجيالشاھد:ف

 الفعل(تن�اول).ب والجار والمجرور متعلقبالباء موصوف على وزن(أفعال)؛
مح����������ل ج����������ر  يش����������بھ جمل����������ة ف����������ج����������ار ومجرورم����������ن العطش:

ال�ذي أث�ار ذھ�ن  (أرماح)یفید اإلبھ�اميالقفار:فاعل(تناولتھم).والتنكیر ف.صفة
 يیص�ف فی�ھ ح�ال ھ�ذه القبائ�ل ف� ي.ومعنى البیت خب�رالمتلقي فقویت الداللة
جمیل،فیھ حركة وإثارة لدى ذھن السامع،بسبب ھذا  يالحرب،بأسلوب بالغ

ج�����اعال ھ�����ذا العط�����ش أرماح�����ا والقف�����ار ترم�����ي بھ�����ا ، يص�����ویر الفن�����الت
  .الفارین،فتضاعف إحساس المتلقي بھذا المعنى

  ــ وقولھ:
  ٢ونور وجھك   بین الخیل  باھره الشمس   متقد      دخلتھا وشعاع      
  صرف الزمان لما دارت دوائره   فیلق من حدید لو قذفت بھ    يف      

  :صباه ولم ینشدھا أحدا يف المتنبي قالھا يمن قصیدتھ الت
وزن(فیعل)  فیلق من حدید).فیلق:اسم مجرور موصوف على ي(فيالشاھد:ف
 يجار ومجرورشبھ جملة فوالمجرور متعلق بالفعل(دخل).من حدید:والجار

(دخلتھ�����ا)یعود إل�����ى حم�����ص وأف�����اد يف الھاءالض�����میرمح�����ل ج�����ر صفة.
التنكیر إلیج���از أیض���ا.وإل���ى الفیل���ق وأف���اد ا(ب���ھ)یعود ياإلیجاز.والض���میر ف

جن�اس اش�تقاق الجن�اس ب�ین(دارت ودوائره)(فیلق)یفید التفخیم والتھویل.ويف
ال��ذي عب��ر  یفی��د الم��دح يومعنى البی��ت خب��رحق��ق ب��ھ ق��وة التعبیرداللی��ا. جی��د

عنھ،وھو أن نور وجھھ بھر شعاع الشمس،وأن ھذا الجیس لقوتھ وكثرتھ لو 
 يھذا مبالغة منھ لكن أثرھا ف قذف بھ صرف الزمان لما دارت دوائره،وكل

  .الداللة قوي لمضاعفتھا إحساس السامع
  ــ وقولھ:

  ٣تخص بھ یاخیر ماش على أرضسالم الذي فوق السموات عرشھ         
  :من قصیدة یمدح فیھا بدر بن عمار

                                                
كتاب العین مادة(أفقرت) األرض من الكأل ،والدار من أھلھا فھي قفر وقفار،وتجمع .٢/١٠٧ي / دیوان المتنب ١

  )٥/١٥١ذا سمیت أرضا بھذا االسم أنث:(لسعتھا على توھم المواضع،كل موضع على حیالھ قفر،فإ
.ومادة(صرف) الدھر:حادثھ ٢٨٦المصباح المنیر مادة(الفیلق):الكتیبة العظیمة.ص.٢/١١٩ي / دیوان المتنب ٢

  ٢٠٣والجمع صروف.ص
  .٢/٢١٩ ي/ دیوان المتنب ٣
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:مناد�منص��������وب ي(یاخیر م�������اش عل�������ى أرض).اإلعراب:خیرالش�������اھد:ف
من الثالث�ي لى وزن(فاع�ل)باإلضافة.ماش:مضاف إلیھ مجرور موصوف ع

مح�ل نص�ب صفة.الض�میر  يشبھ جمل�ة ف�جار ومجرور.على األرض:مشى
(ب����ھ)یعود إل����ى يوأف����اد اإلیجاز.والض����میر ف ي(عرش����ھ)یعود إل����ى ال����ذيف

وفوق السموات:خبرشبھ جملة قدمھ على (ماش)یفید المدح.يالتنكیر فوسالم.
ھ����ا المبتدأ(عرشھ)لض����رورة ال����وزن.وفى البی����ت مطابق����ة حس����نة ق����وى ب

  المدح.و یفید الدعاء يومعنى البیت إنشائالداللة.

  :النعت بابن ولفظة(أي)والمصدر/٥

بابن شریطة ان تكون كلم�ة( اب�ن) ب�ین علم�ین ولیس�ت  ینعت:أ/ النعت بابن
  خبرا مثل(عاش محمد بن عبد هللا فقیرا ومات فقیرا).

  كثیرة منھا قولھ: يشعر المتنب يوالشواھد من ھذا الوصف ف      
  ١ماسدكت علة بمورود   أكرم من تغلب بن داود        

اب�ن عم�ھ أب�ا وائ�ل تغل�ب ب�ن داود  يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة ویرث�
  :٣٣٨سنة حمص يف يبن حمدان،وقد توف

عالم��ة (أكرم م��ن تغل��ب ب��ن داود).اإلعراب:تغلب:اس��م مج��رور ويالش��اھد:ف
المانع من الصرف لھ و؛ألنھ ممنوع من الصرفجره الفتحة نیابة عن الكسر

ابن:ص�������فة الفع�������ل،وھو موص�������وف عل�������ى وزن(تفعل). العلمی�������ھ و وزن
 ي(مورود)أف��اد اإلبھ��ام ،ال��ذيمجرورمضاف.وداود:مض��اف إلی��ھ.والتنكیر ف

منح البنیة مقدرة على العطاء المتواص�ل ،ف�أثرى دالل�ة البی�ت.ومعنى البی�ت 
  خبرى یفید المدح بل المبالغة فیھ.

  ــ وقولھ:
  ٢البید عنس لحمھا والدم الشعر يیحیى بن الولید تجاوزت     ب إلیك ابن   

  :يالمنبج يمن قصیدة یمدح فیھا أبا أحمد:عبید هللا بن یحیى البحتر
بن یحیى ب�ن الولی�د).اإلعراب:ابن األولى:من�ادى منص�وب ا(إلیك يالشاھد:ف

باإلض����������افة. یحیى:مض����������اف إلی����������ھ مج����������رور موص����������وف عل����������ى 
اف.والولید:مض�����������اف إلی�����������ھ وزن(یفعل).وابن:ص�����������فة مج�����������رور مض

مجرور.وإلیك:ج��ار ومجرورمتعل��ق بالفعل(تج��اوزت) وقدم��ھ علی��ھ تأكی��دا 
:جار ومج����رور متعل����ق بالفعل(تجاوزت)وقدم����ھ عل����ى فاعل����ھ يلش����أنھ.وب

ومفعول���ھ لض���رورة الوزن.والبی���د:مفعول تج���اوزت وقدم���ھ عل���ى الفاع���ل 

                                                
ورد الحمى إذا .ومادة(الورد):٥١١اللغة. مادة(سدك)بھ:إذا لزمھ.ص ي.المقاییس ف١/٢٦١ي / دیوان المتنب ١

  ١٠٩٠أخذت صاحبھا لوقت؛فھو مورود.ص
.و مادة(العنس):اسم من ١٦٣.المصدر السابق نفسھ .مادة(البید) جمع بیداء:المفارة.ص٢/١٢٤ي / دیوان المتنب ٢

اسماء الناقة،یقال إنما سمیت عنسا إذا تمت سنھا،واشتدت قوتھا و وفرت عظامھا وأعضاوھا؛واعنونس 
     ٧٠٨ر ھلبھ وطولھ.صذنبھا،واعتیناسھ:وفو
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لل���تخلص م���ن التق���اء والیاء في(بي)س���اكن حرك���ھ بالفتح���ة ض���رورة أیض���ا.
ھ�ذه الناق�ة وھ�ى تس�یر إل�ى  واصفاومعنى البیت خبري یفید المدح،.الساكنین

  الممدوح بفعل قوتھا والحداء.
  ــ وقولھ:

  ١السحاب لھ قبر يوغیث  ظننا  تحتھ  أن  عامرا     عال لم یمت أو ف      
  صفر  يبن أحمد     یجود  بھ  لو لم  أجز وید يعل يأوابن ابنھ الباق      

  :يبن أحمد بن عامر األنطاك يمدح فیھا علمن قصیدة ی
ب���ن أحمد).اإلعراب:أو:عاطف���ة.وابن  يعل��� ي(أو اب���ن أبن���ھ الب���اقيالش���اھد:ف

:معط��وف على(ع��امرا)والمعطوف عل��ى المنص��وب منصوب.ابن:مض��اف 
بالفتح�ة الظ�اھرة ألن��ھ  :ص�فة( اب�ن ابن��ھ) منص�وبيوابنھ:مض�اف إلیھ.والباق

منص�وب. وابن:ص�فة منص�وب :بدل م�ن ابن�ھ يس�كنھ ض�رورة.عل منقوص،
(تحت���ھ)یعود إل���ى غی���ث يأحمد:مض���اف إلی���ھ مجرور.والض���میر فومضاف.

قص���د (ابن���ھ)یعود إل���ى ع���امرا وأف���اد اإلیجاز.ویيوأف���اد اإلیجاز.والض���میر ف
بع�����������������������������امر ج�����������������������������د الممدوح.ویقص�����������������������������د ب�����������������������������ابن 

یفی��د الم��دح ب��ل  يابنھ:الممدوح.وصرف(أحمد)ض��رورة.ومعنى البی��ت خب��ر
 يجع��ل قب��ره ف�� وھوال یخل��و م��ن اإلث��ارة لل��ذھن، يالمبالغ��ة فی��ھ بأس��لوب أدب��

.وھذا فیص��ب الم��اء ص��با كم��ا ك��ان یص��ب الج��ود ص��با ،الس��حاب إن م��ات
  بعظمة الممدوح فقویت الداللة لدیھ. يعف من إحساس المتلقالتعبیر ضا

  ــ وقولھ:
  ٢يمن  كعبد هللا  أو كعل بحملھ ،        يبن عبد هللا معرفت يومن عل        

 يوھ�٣٤١ش�عبان يلك ف�فیھ�ا س�یف الدول�ة ویعت�ذر إلی�ھ،وذ مدحمن قصیدة ی
  والقافیة من المتراكب: ، من البسیط
:اس���م يبحمل���ھ). اإلعراب:عل يب���ن عب���د هللا معرفت��� ي(ومن عل���يالش���اھد:ف

مج���رور موص���وف عل���ى وزن(فعی���ل).وابن ص���فة مج���رور مض���اف.وعبد 
لھ)وقدم��ھ ب��ن عب��د هللا)متعلق��ة بالخبر(بحم يهللا:مض��اف إلی��ھ. وجمل��ة(من عل��

(بحمل������ھ)یعود إل������ى ال������رمح وأف������اد يعلی������ھ اھتمام������ا بشأنھ.والض������میر ف
 ا فی�ھبیني یفید المدح، مسیف الدولة.ومعنى البیت خبر ياإلیجاز.ویقصد بعل

(من كعب��د هللا؟ وم��ن يأن��ھ تعل��م حم��ل ال��رمح م��ن س��یف الدولة.واالس��تفھام ف��
وفی�ھ إث�ارة ،ـ أي ـ ال أح�د مثلھ يإل�ى النف� ي؟)خ�رج ع�ن معن�اه الحقیق�يكعل

 ال��ذي ال نظی��ر ل��ھ وتنبی��ھ للس��امع، فتض��اعف إحساس��ھ بعظم��ة س��یف الدول��ة
  فزادت الداللة قوة و وضوحا.

                                                
.لسان العرب مادة(الغیث):المطر والكأل؛وقیل:أألصل المطر،ثم سمي ما ینبت بھ ٢/١٥٣ي / دیوان المتنب ١

  )٥/٣٣٢٣(:غیثا
  .٣/٧٩/ دیوان المتنبي  ٢
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  ــ وقولھ:
  ١حدق یذم من القواتل غیرھا    بدر بن عمار بن اسماعیال      

م��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا ب��در ب��ن عم��ار وی��ذكر األس��د،وقد أعجل��ھ فض��ربھ 
  من المتواتر: من الكامل والقافیة يبسوطھ،وھ
(بدر ب����ن عم���ار ب����ن اس���ماعیال).اإلعراب:بدر: فاع����ل مرف����وع يالش���اھد:ف

موصوف عل�ى وزن(فعل).وابن:ص�فة مرف�وع مضاف.وعمار:مض�اف إلی�ھ 
مج�����������������رور عل�����������������ى وزن(فع�����������������ال). واب�����������������ن الثانیة:ص�����������������فة 

(غیرھ��ا)یعود  يالض��میرف)مضاف.اسماعیال:مض��اف إلی��ھ مجرور.ل(عمار
 (اسماعیال)ي(حدق)یفید المدح.واأللف فيإلى(حدق)وأفاد اإلیجاز.والتنكیر ف

  یفید المدح. ي.ومعنى البیت خبرلإلطالق
  ــ وقولھ:

  ٢عرصاتھا   كتكاثر    اللوام    يف يدمن تكاثرت الھموم عل      
  عروة بن حزام يبعین يفكأن  كل سحابة  وكفت بھا      تبك      

ل والقافی�ة م�ن م�ن الكام� ي،وھ�٣٢١ص�باه س�نة يف� المتنب�ي من قصیدة قالھ�ا
  المتواتر:
ع����روة ب����ن حزام).اإلعراب:عروة:مض����اف إلی����ھ  يبعین���� ي(تبكيالش����اھد:ف

رور مج�����������رور موص�����������وف عل�����������ى وزن(فعلة).وابن:ص�����������فة مج�����������
(بھا)یعود يالضمیر ف.على وزن(فعال) مضاف.وحزام:مضاف إلیھ مجرور

یفید التحسرشوقا إل�ى م�ن ك�ان  يإلى الدمن وأفاد اإلیجاز.ومعنى البیت خبر
حیة،إذأن�ھ ش�بھ تك�اثر عن ھذا المعنى بصورة فنی�ة جمیل�ة  ،وعبرالدیارھذه ب

وكفت  يعرصات ھذه الدمن بتكاثر اللوام،وكأن السحابة الت يالھموم علیھ ف
اھر البالغیة ضاعفت م�ن وظي عروة بن حزام.وھذه البعین يبھذه الدمن تبك
  بعظمة ھذا التحسر فقویت الداللة لدیھ. يإحساس المتلق

  :ــ وقولھ
  ٣بناج ، وال  الوحش  المثار بسالم      ، ال ذو الجناح  أمامھ لجب يوذ      
  طغج بن جف القماقم يحمتھ على األعداء من كل جانب      سیوف بن      

 يیمدح فیھا أبا محمد الحسن بن ب�ن عبی�د هللا ب�ن طغج،وھ� يمن قصیدتھ الت
  یة من المتدارك:من الطویل والقاف يأول ما قالھا فیھ أبو الطیب:وھ

                                                
.لسان العرب مادة(الحدق):جماعة الحدقة،وھي في الظاھر سواد العین وفي الباطن ٣/٢٣٥/ دیوان المتنبي   ١

  )١٠/٣٩ا.قال:وقال غیره السواد األعظم في العین ھو الحدقة واألصغر ھو الناظر،وفیھ إنسان العین: (خرزتھ
 ياللغة مادة(الدمن)بكسر الدال وسكون المیم:ما تلبد من السرجین والبعر ف ي.المقاییس ف٤/٧/ دیوان المتنبي  ٢
  ٣٦٤لك الدمنة،والجمع دمن.صباءات النعم،وموضع ذم
  ٩٤٩.المصدر السابق نفسھ مادة(اللجب):الجلبة.یقال :جیش ذو لجب.ص٤/١١٥نبي / دیوان المت ٣
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اقم).اإلعراب:طغج:اس�م مج�رور طغ�ج ب�ن ج�ف القم ي(سیوف بن�يالشاھد:ف
رور مض��اف.وجف: باإلض��افة موص��وف عل��ى وزن(فعل).وابن:ص��فة مج��

لج��ب،وھو الج��یش  ي(حمت��ھ)یعود إل��ى ذيالض��میر فمض��اف إلی��ھ مجرور.
ق���دم عل���ى (حمت)،ومح���ل نص���ب مفعول يوأف���اد اإلیج���از،وھو ض���میر ف���

غج).                                                                                                                         ط يفاعلھ(سیوف بن
  بلفظة (أي): النعت/ب

المعن�ى  يإذا أضیفت لنكرة تماثل المنع�وت ف�یكون النعت بلفظة أي،      
ص�لى هللا علی�ھ  يعدل)أو (اتخذ النب� يكقولنا (كان عمر بن الخطاب عادال ا

)مض�افة ل�ك األلفاظ(كل،وجد،وحقصاحب)، وم�ن ذ يأبابكر صاحبا ا وسلم
الس��م ج��نس یكم��ل معن��ى الموص��وف مثل(ھ��ذه الحقیق��ة ك��ل الحقیق��ة)و(أنت 

  )أو(أنت الصدیق حق الصدیق).يصدیق جد وف
  ولم أجد شاھدا واحدا من ھذا النوع من الصفات.      

  :بالمصدر النعت/ج
  قال ابن مالك:یجوز النعت بالمصدر،وفي ھذا       
  ١إلفراد والتذكیراونعتو بمصدر كثیرا    فالتزموا ا      
یكث����ر اس����تعمال المص����در نعت����ا،نحو(مررت برج����ل ع����دل،وبرجلین       

عدل،وبرجال عدل،وبامرأة عدل،وبامرأتین عدل،وبنساء ع�دل)ویلزم حینئ�ذ 
اإلف�راد والت�ذكیر،والنعت ب��ھ عل�ى خ�الف األص��ل؛ألنھ ی�دل عل�ى المعن��ى،ال 

ح�ذف على صاحبھ،وھو مؤول:إما على وضع(عدل)موض�ع(عادل)أو عل�ى 
المضاف،واألص��������������������������ل:مررت برج���������������������������ل ذى ع���������������������������دل،ثم 
حذف(ذى)وأقیم(عدل)مقام�����ھ،وإما عل�����ى المبالغ�����ة بجع�����ل الع�����ین نف�����س 

  المعنى:مجازا أو ادعاء.
ومن البین أن المصدر اسم جام�د،فالنعت ب�ھ عل�ى خ�الف األص�ل،ومن       

صفتھ حین ینعت بھ أن یلتزم دائما اإلفراد والت�ذكیر،فال یثن�ى وال یجم�ع وال 
حكمھم)ویقال(ش��ھادة  ي،تقول(ك��ان الخلف��اء الراش��دون رج��اال ع��دال ف��نثؤی

  امرأتین عدل تقوم مقام رجل فرد).
  من ھذا النوع من الصفات. یرد شاھد واحدولم       

  :قطع النعت عن المنعوت
إعرابھ  يویعنى بھ صرف النظر عن صلة النعت بالمنعوت،فال یتبعھ ف       

وت معلوم���ا وص���فت تل���ك الص���فة دون ل���ك إذا ك���ان المنع���وإنم���ا یك���ون ذ
  إعرابھ وجھان:ــ يذكرھا.ویصح ف

                                                
  )٢/٢٠٠: (شرح ابن عقیل / ١
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  یرفع على أنھ خبر لمبتدأ محذوف /أ
ص�������فة  ي)ف�������يأن ینص������ب بفع�������ل مح�������ذوف وجوب������ا تق�������دیره (أعن /ب

مع�رض  يصفة الذم،و(أرحم)ف يصفة المدح،و(أذم)ف يالتوضیح،و(أمدح)ف
نعت�ا �،والنص��ب  على التبعی�ة باعتب�ارهحم.فمثال:الحم�د � العظیم،ف�الجرالتر

عل��ى أن��ھ مفع��ول ب��ھ لفع��ل مح��ذوف تقدیره(أم��دح)،والرفع عل��ى أن��ھ خب��ر 
قول����ھ: (وامرأت����ھ حمال����ة  يلمبتدأمح���ذوف وجوب����ا تق����دیره(ھو العظیم)،وف���

  ،(حمالة)مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره أذم.١الحطب)
المقط��وع لغ��رض الم��دح أو ال��ذم أو الت��رحم  يھ��ذا وح��ذف المبت��دأ والفع��ل ف��

   یجوز إظھارھما.واجب،وال
وال یجوز قطع النعت عن المنعوت إذا ك�ان متمم�ا لمعناه،ف�إن كان�ت الص�فة 
متممة للموصوف بحیث ال یتضح إال بھا لم یجز قطعھ�ا مث�ل(مررت بع�ادل 

  الطبیب)إن كان عادل ھذا ال یعرف إال بذكر صفتھ.
وإذا تكررت الصفات بحیث ال یتضح الموص�وف إال بھ�ا جمیعا،وج�ب       

تباعھ�ا كلھ��ا ل�ھ مث��ل(مررت بفاض�ل الكات��ب الش�اعر الخطی��ب)إذا ك�ان ھ��ذا ا
اس���مھ ثالث���ة یتص���فون بص���فتین م���ن ھ���ذه  يالموصوف(فاضل)یش���اركھ ف���

  الصفات الثالث.
لمجرد المدح أو الذم أو الترحم،فاألولى إما قطع  يوإن تكرر النعت الذ       

إال تسھیال،خاص��ة الص��فات كلھ��ا، أواتباعھ��ا كلھ��ا.والقطع بح��د ذات��ھ ل��م یج��ز 
ذلك على سھولة الفھم،ف�إن ك�ان  يللشعراء،وعلى كل حال فعلیك أن تعتمد ف

المعن���ى م���ع القط���ع أوض���ح وأبین،ف���القطع فص���یح وواق���ع موقع���ھ،وإال فھ���و 
ضعیف فتجنبھ ما استطعت،فإن منطق الفصاحة لم یأذن بھ،وإن أذنت قواعد 

س��ھلون الفص��ل النح��و.وال یج��وز تق��دیم الص��فة عل��ى موص��وفھا ولك��نھم یست
بینھما،ویفص���لون أیض���ا ب���ین النع���ت والمنعوت،ب(ال)و(إما)،فیج���ب حینئ���ذ 
تكرارھم��ا  ب��ین النع��وت التالی��ة معط��وفین ب��الواو مثل:ھ��ذا ی��وم ال ح��ار وال 

  بارد،ولكل أجل إما قریب وإما بعید.
والشواھد التي وردت فیھا قطع النعت عن المنعوت قلیلة جدا في ش�عر       

  قولھ:المتنبي منھا 
  ٢وكل     خطیة    مثقفة    یھزھا  مارد  على مارد      
  سوافك ما یدعن فاصلة   بین طري الدماء والجاسد      

  من قصیدة یمدح فیھا عضد الدولة أبا شجاع:

                                                
 ٤سورة المسد.اآلیة / ١
.ومادة (الجسد بفتح السین ١٨٥.المقاییس في اللغة مادة(ثقفت)القناة إذا أقمت عوجھا.ص٢/٧٥ / دیوان المتنبي ٢

  ٢١٥وكسرھا) من الدم ما یبس،فھو جاسد.ص
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الشاھد:في(س��وافك م��ا ی��دعن فاصلة).اإلعراب:س��وافك:خبر مبت��دأ مح��ذوف 
ل����ى لف����ظ جم����ع وجوب����ا تق����دیره(ھي)یعود إل����ى الخطی����ة.وجمع الص����فة ع

الموصوف.الض����میر في(یھزھ����ا)یعود إلى(خطی����ة) وأف����اد اإلیجاز.وم����ارد 
الثانیة:اس����م مج����رور بعل����ى س����كنھ لض����رورة القافیة.والجاس����د معط����وف 
على(ال��دماء)والمعطوف عل��ى المج��رور مج��رور،إال أن��ھ س��كنھ لض��رورة 

ومعنى وطابق بین(طري والجاس�د) فقوی�ت دالل�ة البی�ت ل�دى الس�امع.القافیة.
  خبري یفید الوصف. البیت

  ـ وقولھ:
  ١لیس إال  أبا العشائر خلق    ساد   ھذا  األنام  باستحقاق      
  طاعن الطعنة التي تطعن    الفیلق بالذعر والدم المھراق      

م���ن قص���یدة یم���دح فیھ���ا أب���ا العشائر:الحس���ین ب���ن عل���ي ب���ن الحس���ین ب���ن 
  حمدان،وھي من الخفیف والقافیة من المتواتر:

ط�اعن الطعنة:ص�فة اإلعراب:في(طاعن الطعنة الت�ي تطع�ن الفیلق).الشاھد:
؛ط�اعن عل�ى ل(أبا العشائر)فلما قطعھ�ا رفع�ت عل�ى أنھ�ا خب�ر مبت�دأ مرفوع

وزن(فاعل)،والطعن���ة عل���ى وزن(فعل���ة).لیس إال أب���ا العش���ائر خلق:جمل���ة 
.واس�تعارالطعن فأعطى أبا العش�ائر ق�وة ف�ي المدح قصریة بالنفي واإلستثناء

.وجعل ال��ذعر وال��دم المھ�راق اآلل��ة الت��ي یطع�ن بھ��ا مجازا.ق��دم خب��ر للطعن�ة
لیس(أب�������������ا العش�������������ائر)على المبتدأ(خلق)لض�������������رورة الوزن.واس�������������م 

أعطى المشار إلیھ ق�وة داللی�ة.ومعنى البی�ت خب�ري یفی�د الم�دح اإلشارة(ھذا)
    الذي ال یخلو من البیان الذي أسھم في توضیح المعنى لدى المتلقي.

    :منعوتوالأحذف النعت 
 يیجوز حذف المنع�وت وإقام�ة النع�ت مقام�ھ،إذا دل علی�ھ دلی�ل كم�ا ف�       

والتق����دیر دروع سابغات.وأیض����ا قول����ھ ٢قول����ھ تع����الى(أن اعم����ل س����ابغات)
والتق��دیر ك��ل س��فینة  ٣تعالى(وك��ان وراءھ��م مل��ك یأخ��ذ ك��ل س��فینة غص��با)

الى: ص��الحة،وكذا یح��ذف النع��ت إذا دل علی��ھ دلیل،لكن��ھ قلیل،ومن��ھ قول��ھ تع��
 ي:أ٥أى:البین،وقول�ھ تع�الى: (إن�ھ ل�یس م�ن أھل�ك) ٤(قالو اآلن جئت ب�الحق)

  الناجین.

                                                
).الوافي مادة(الذعر) ٥/١٦٤.كتاب العین مادة(الفیلق):الكتیبة المنكرة الشدیدة.ص(٢/٣٦٤/ دیوان المتنبي  ١

  ٢١٢بالضم:الخوف.ص
 ١١/ سورة سبأ.اآلیة ٢
  ٧٩/  سورة الكھف.اآلیة ٣
 ٧١/ سورة البقرة.اآلیة ٤
 ٤٦/ سورة ھود اآلیة ٥
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كثی�رة النع�ت ھذا النوع م�ن  يف يشعر المتنب يوردت ف يوالشواھد الت      
  منھا قولھ:

  ١أقل من الھباء  يفتعدل ب    ين من العجائب أن ترانإو      
،وك��ان ق��وم ق��د ھج��وه ينوخس��حاق التإم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا الحس��ین ب��ن 

  :الطیب فكتب إلیھ یعاتبھ فكتب أبو الطیب إلیھ يوعزوا الھجاء إلى أب
أق�������ل م�������ن الھباء)اإلعراب:أقل:ص�������فة عل�������ى  ي(فتعدل ب�������يالش�������اھد:ف

.م������ن )فع������ل(وزن(أفعل)لموص������وف مح������ذوف تقدیره(ش������یئا)على وزن 
ول(أن ؤالعجائب:جار ومج�رور خب�رإن قدم�ھ عل�ى اس�مھ،وھو المص�در الم�

یفی��د العت��اب  ي(ش��یئا)یفید التحقیر.ومعن��ى البی��ت خب��ريالتنكی��ر فو).يتران��
  عدلھ بھ. يالحقیر الذ ي األذھان،وھو صورة ذالكم الشئبأسلوب ماثل ف

  وقولھ: ــ
  ٢وربما      تندق فیھ الصعدة السمراء يالسابر ينفذت عل      

 يھ��ارون ب��ن عب��د العزی��ز األوراج�� يیم��دح فیھ��ا أب��ا عل�� يم��ن قص��یدتھ الت��
  :الكاتب

:ص���������فة عل���������ى ي).اإلعراب:السابريالسابر ي(نفذت عل���������يالش���������اھد:ف
)لموص���������������وف مح���������������ذوف تقدیره(ال���������������دروع)على وزن يوزن(فاعل

والض����میر في(فی����ھ)یعود إل����ى القل����ب وأف����اد العین. يفعول.فاعل(نف����ذت)ھ
 يیفید الوصف،أ يومعنى البیت خبر(الصعدة)للعھد الذھني.ياإلیجاز.وأل ف

  في القلوب.  ھام تأثیرعظوصف عیون ھذه المحبوبة و
  ــ وقولھ:

  ٣لبدتین أدیب يوكنت إذا أبصرتھ لك قائما    نظرت إلى ذ      
  :٣٤٠وقد مات بحلب سنة يمن قصیدة یعزیھ فیھا عن عبده یماك الترك

لبدتین:ص�����فة  يلب�����دتین أدی�����ب).اإلعراب:ذ ي(نظرت إل�����ى ذيالش�����اھد:ف
؛ولب���������دة عل���������ى لموص���������وف مح���������ذوف تق���������دیره(فتى)على وزن(فعل)

(أبص��رتھ)یعود ي.أدیب:ص��فة ثانی��ة عل��ى وزن(فعیل).الض��میر فوزن(فعلة)
یفی��د الم��دح بأس��لوب بلی��غ  يإل��ى یم��اك ویفی��د اإلیج��از.ومعنى البی��ت خب��ر

 يرائع،مس��تعیرا اللب��دتین لیماك،مش��بھا إی��اه باألس��د،ومثل ھ��ذا التص��ویر الفن��
ف�س ن يلك ی�تمكن المعن�ى بق�وة ف�ن س�حذا،وبذاإلنتباه ویسحذ األذھا يیسترع

  المستمع.

                                                
  ١٠٦٣ھباء):الشئ المنبث الذي تراه في ضوء الشمس.ص.المقاییس في اللغة مادة(ال١/١١/ دیوان المتنبي  ١
.المقاییس في اللغة. مادة(الصعدة):القناة المستویة تنبت كذالك، ال تحتاج إلى ١/١٥/ دیوان المتنبي ٢

  ٥٦٧تثقیف.ص
ر .الصحاح مادة(اللبد):واحد اللبود.واللبدة أخص منھ.ومنھ قیل لزیر األسد لبدة،وھي الشع١/٥١/ دیوان المتنبي  ٣

  )٢/٥٣٣المتراكب بین كتفیھ.واألسد ذولبدة.وفى المثل(ھو أمنع من لبدة األسد).والجمع لبد:(
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  وقولھ: ــ
  ١فإن یكن العلق النفیس فقدتھ    فمن كف متالف أغر وھوب      
  ة نفسھا:قصیدة السابقالمن 

(فمن كف متالف أغر وھوب).اإلعراب:متالف:صفة أول�ى عل�ى يالشاھد:ف
وھوب:ص��فة ثالث��ة عل��ى وأغر:ص��فة ثانی��ة عل��ى وزن(أفعل).ووزن(مفعال).

ص����فات لموص����وف مح����ذوف  ثوزن(فعول)؛وك����ل ھ����ذه الص����فات ال����ثال
(فقدت���ھ)یعود إل���ى العل���ق ویفی���د يتق���دیره(رجل)على وزن(فعل).الض���میر ف

الموص��وف(رجل)یفید الم��دح.والفعل(یكن):فعل ش��رط  ياإلیج��از.والتنكیر ف��
یفید  يمجزوم،حركھ بالكسر للتخلص من التقاء الساكنین.ومعنى البیت خبر

جمیل،مش��بھا یم��اك  ي،بأس��لوب بی��انعل��ى یماك والتحس��رس��یف الدولة، م��دح
ھ��ذا التش��بیھ،وفي وص��ف المم��دوح  يالمفقود.وق��وة التعبی��ر ف�� ب��العلق النف��یس

بكث��رة العط��اء ال��ذین ض��اعفا م��ن إحس��اس المتلق��ي بعظ��م ھ��ذا التحس��روھذا 
  .الممدوح فقویت الداللة لدیھ

  ــ وقولھ:
  ٢ضیفھم     عن القرى وعن الترحال محدود   بكذابین    نزلت   إنى      

یوم عرفة،قبل مسیره من مصر بیوم  يیھجو فیھا كافورا ف يدتھ التمن قصی
  :٣٥٠واحد،سنة

(إنى نزل������������ت بكذابین).اإلعراب:كذابین:ص������������فة عل������������ى يالش������������اھد:ف
الض�����میر ق�����دیره(قوم)على وزن(فعل).وزن(فعالین)لموص����وف مح�����ذوف ت

حركھ بالض��م وأف��اد اإلیج��از؛والمیم فی��ھ س��اكن، (ض��یفھم)یعود إل��ى ق��وميف
عن القرى:ج��ار ومج��رور متعل��ق بالخبر(محدود)وقدم��ھ ولض��رورة ال��وزن.

علیھ لضرورة الوزن.ومعنى البیت خبري یفید الھجاء،وقوة الدالل�ة ف�ي ھ�ذا 
البیت ھو النعت بكثرة الكذب وعدم إحسانھم إلى الضیف ومنعھ من الرحیل 

  عنھم.
  ــ وقولھ:

  ٣حاش  يبحر حشا  يل من دمشق على فراش   حشاه  يمبیت      
  :بن الحسین بن حمدان يدة یمدح فیھا أبا العشائر:علمن قصی

م���ن دمش���ق عل���ى فراش).اإلعراب:فراش:اس���م مج���رور  ي(مبیتيالش���اھد:ف
مح��ل رف��ع  يف��(عل��ى فراش)الج��ار والمجرورعال).موص��وف عل��ى وزن(ف

من دمشق:جار والصفة محذوف تقدیره(حار)على وزن(فعل).و).يخبر(مبیت
 ض��������رورةلھ علی��������ھ ومج��������رور متعل��������ق ب��������الخبر(على فراش)،وقدم��������

                                                
  ٦٩٧.المقاییس في اللغة مادة(العلق):الشئ النفیس،كأن كل من رآه یعلقھ.ص١/٥٢/ دیوان المتنبي  ١
  . ٢/٤١ي / دیوان المتنب ٢
  .٢/٢٠٧ي / دیوان المتنب ٣



 ٨٧

حاش:اس���م فاع���ل ح���ذف الم���ھ لض���رورة القافی���ة.وجانس الش���اعر و.ال���وزن
تتابع الكلمات ذوات إال أن قوى بھ داللة التعبیر،ف،وحاش)يبین(حشاه،وحشا

.ومعن��ى البی��ت يبس��بب التعقی��د اللفظ المخ��رج الواح��د مم��ا یع��اب  ب��ھ بالغی��ا
  ھواه.حبھ ویفید عظم  ي قوي الداللةخبر

  ــ وقولھ:
  ١لوامعھ البروق اللمعا يتعش  واضح     عن لعفاتھ   متبسما      

   :األصبع يمن قصیدة یمدح فیھا عبد الواحد بن العباس بن أب
(متبس������ما لعفات������ھ ع������ن واضح).اإلعراب:واضح:ص������فة عل������ى يالشاھد:ف

وزن(فاعل)لموص�����وف مح�����ذوف تق�����دیره(ثغر)على وزن(فعل).الض�����میر 
(لوامع�ھ)یعود إل�ى يیجاز.والض�میر ف(عفاتھ)یعود إلى المم�دوح وأف�اد اإليف

وأل .للوص����ل واإلط����الق(اللمعا)يالثغ����ر وأف����اد اإلیج����از أیض����ا.واأللف ف
عبر عنھ الشاعر ویفید المدح، يومعنى البیت خبر(البروق)للعھد الذھني.يف

لك الس�تعارتھ للثغ�ر اللوام�ع جمیل مثیر لألذھان ومبالغ فیھ،وذ يبأسلوب فن
ھ��ذه االس��تعارة الت��ي  يالدالل��ة ھن��ا تتمث��ل ف�� وق��وةالب��روق اللمع. يتعش�� يالت��

  ضاعفت من إحساس المتلقي بالمعنى.
  ــ وقولھ:

  ٢دقاقا    للةؤم    لھ    نصبن   وإن نقع الصریخ إلى مكان        
م��ن  يم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا س��یف الدولة،وق��د أم��ر ل��ھ بف��رس وجاری��ة.وھ

  :الوافر والمتواتر
للة:ص�����فة أول�����ى عل�����ى ؤاإلعراب:ملل�����ة دقاقا).ؤ(نص�����بن ل�����ھ ميالشاھد:ف

دقاقا:ص�فة وعل�ل و وح�د الص�فة عل�ى لف�ظ المفرد. يوزن(مفعلة)من الرب�اع
ثانی���ة عل���ى وزن(فعال)مفردھ���ا دقیق���ة عل���ى وزن(فعیل���ة)،وكلتا الص���فتین 

وأف�اد الص�ریخ (ل�ھ)یعود إل�ى يالض�میر فولموصوف محذوف تقدیره(آذانا).
یر في(مكان)أف���اد اإلبھ���ام ال���ذي والتنك(آذانا)یفی���د الم���دح.يفوالتنكیراإلیجاز.

عن�د  منح البنیة مقدرة على العط�اء المتواص�ل خالف�ا لم�ا ھ�و متع�ارف علی�ھ
 يومعنى البی���ت خب���ر،فض���اعف م���ن إحس���اس المتلق���ي ب���المعنى.المعارف

 ي،بتصویر فن�الداعي إجابة يوصف ھذه الخیول ف يیفید الوصف،أي شرط
إجابتھ��ا إل��ى أي  س��رعة قیق��ة كنای��ة ع��ندجمی��ل،وھو نص��ب اآلذان المؤلل��ة ال

  .یصدر منھ الصریخ مكان
  ــ وقولھ:

  ١ة غرتھ كالشارقخداشمحجل نھد كمیت زاھق          
                                                

  ٦٦٩ییس في اللغة مادة(العفاة):طالب المعروف.ص.المقا٢/٢٦٣ي / دیوان المتنب ١
ـ ١٠٤٥.المقاییس في اللغة مادة(نقع)ینقع(نقعا ونقیعا):الصراخ.ونقع الصوت:ارتفع.ص٢/٢٩٩/ دیوان المتنبي  ٢

  ٤٤.ومادة(مؤللة):محددة.ص١٠٤٦
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م�ن الرج�ز  يمن قصیدة یصف فیھا فرسا ت�أخر الك�أل عن�ھ لوق�وع الثلج،وھ�
  :والمتدارك
نھد:ص��فة و(البیت كلھ).اإلعراب:محجل:ص��فة عل��ى وزن(مفعل).يالش��اھد:ف

زاھق:ص��فة وكمیت:ص��فة ثالث��ة عل��ى وزن(فعیل).وثانی��ة عل��ى وزن(فعل).
مح�ل ج�ر  يف� خبری�ة غرت�ھ كالش�ارق:جملة فعلی�ةورابعة على وزن(فاعل).

ص��فات مج��رورة لموص��وف  كلھ��ا آنف��ة ال��ذكر.وھذه الص��فات خامس��ة ص��فة
(غرت����ھ)یعود إل����ى الف����رس وأف����اد يمح����ذوف تق����دیره ( بفرس).الض����میر ف

والتن�وین ف�ي ھ�ذه الص�فات .ھذا الموص�وف یفی�د الم�دح ياإلیجاز.والتنكیر ف
یفی�د الوص�ف بأس�لوب  يومعنى البی�ت خب�رالبی�ت. يحقق الدور اإلیقاعي ف�

،وھذا من التع�ابیر ضیائھ يف جزل،مشبھا غرة ھذا الفرس بالشارقموسیقي 
التي ضاعفت من إحساس المتلقي بوصف ھذا الفرس فقویت  البیانیھ اللطیفة

  .الداللة لدیھ
  ــ وقولھ:

  ٢صدره وبل يالمنایا بنحره   غداة كأن النبل ف موج  حساب  على      
م�ن الطوی��ل  ي،وھ�يالمنبج يم�ن قص�یدة یم�دح فیھ�ا ش�جاع ب�ن محم�د الط�ائ

  :والقافیة من المتواتر
(على س��ابح م��وج المنای��ا بنحره).اإلعراب:سابح:ص��فة مج��رور يالش��اھد:ف

،لموص���������وف مح���������ذوف )س���������بح( يعل���������ى وزن(فاع���������ل)من الثالث���������
س���ابح وأف���اد اإلیج���از.وتنكیر  ل���ى (نحره)یع���ود إيف تقدیره(فرس).الض���میر

یفی�د المدح،یص�ف فی�ھ الش�اعر  يالموصوف یفی�د الم�دح.ومعنى البی�ت خب�ر
ھذا الممدوح وھویخ�وض حرب�ا، ممتطی�ا فرس�ا س�ابحا وص�فا تص�ویریا فنی�ا 

عل�ى  يھ�ذا السابح،وش�بھ النب�ال الت�جعل للمنایا أمواجا ترتطم بنحر رائعا،إذ
ھ���ا وتتابعھا.وج���انس بین(النب���ل والوبل)،فأض���اف إل���ى ص���دره بالوب���ل لكثرت

  محققا بھ قوة التعبیر. البیت تحسینا لفظیا
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
. ٢٩٨ص.المصدر السابق نفسھ مادة(التحجیل):بیاض یطیف بأرساغھ فھو محجل.٢/٣٥٣/ دیوان المتنبي  ١

.ومادة(الزاھق): ٩٠٩.ومادة(كمیت):لیس بأشقر وال أدھم.ص١٠٠٠ومادة فرس(نھد):مشرف جسیم.ص
.ومادة(الشارق): ٥٥٤.ومادة(الغرة)الشادخة:التي تغشى الوجھ من أصل الناصیة إلى األنف.ص٤٦٣السمین.ص
  ٥٥٦الشمس.ص

  )٤/٦٤ر الشدید الضخم القطر:(. القاموس المحیط مادة(الوبل) والوابل:المط٣/١٨٦/ دیوان المتنبي  ٢
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  المبحث الثالث                                 

  يالنعت السبب                                
سم السابق علی�ھ الحقیقة لیس تابعا لال يسببیا ألنھ في النعت السببي سم      

یأتى بعده،إذن ھ�ذه  يمن حیث المعنى،فھو ال یتجھ إلیھ وإنما یتجھ لالسم الذ
الص��ورة بھ��ذا االعتب��ار خارج��ة ع��ن مفھ��وم التواب��ع ل��وال أن االس��م المت��أخر 

یتج��ھ إلی��ھ الوص��ف یحم��ل ض��میر االس��م الس��ابق عل��ى الوصف��ـ .وھ��ذا  يال��ذ
ـ��ـ  يالموص��وف الحقیق��الض��میر إذن ص��لة ب��ین الوص��ف والمتب��وع المتق��دم و

تب�وع المتق�دم،فھو إذن س�بب إلى وجود صلة ب�ین الوص�ف والم يوأدى بالتال
وأطلق علی�ھ النح�اة اس�م(النعت ،اللغة من باب النع�ت يھذه الصورة فاعتبار
بسبب ھذا الضمیر).ویقول ابن ھشام: (وإن كان الوصف رافعا السم  يالسبب

س��م الظ��اھر،ال عل��ى حس��ب ل��ك االھر،ف��إن ت��ذكیره وتأنیث��ھ عل��ى حس��ب ذظا
لك.تقول: (م�ررت برج�ل یح�ل محل�ھ یك�ون ك�ذ يالمنعوت،كما أن الفع�ل ال�ذ

قائم����ة أم����ھ)،فتؤنث الص����فة لتأنی����ث(األم)،وال تلتف����ت لك����ون الموص����وف 
عكسھ: (م�ررت ب�امرأة  يالفعل: (قامت أمھ)،وتقول ف يمذكرا؛ألنك تقول ف

ك���ون الموص���وف ق���ائم أبوھا)،فت���ذكر الص���فة لت���ذكیر (األب)،وال تلتف���ت ل
الفعل: (قام أبوھا)،قال هللا تعالى: (ربنا أخرجنا من ھذه  يمؤنثا؛ألنك تقول ف

فاعل���ھ مثن���ى أو  .ویج���ب إف���راد الوص���ف،ولو ك���ان١القری���ة الظ���الم أھلھ���ا)
الفع�����ل،فتقول: (م�����ررت ب�����رجلین ق�����ائم  يل�����ك ف�����مجموعا،كم�����ا یج�����ب ذ

ق������ام أبواھما)،و(برج������ال ق������ائم آباؤھم)،كم������ا تق������ول: (ق������ام أبواھما)،و(
آباؤھم).وأجاز الجمیع ان تجمع الصفة جمع تكسیر،إذا ك�ان االس�م المرف�وع 

ھم)،و(برج��ل قع��ود غلمان��ھ)،ورأوا جمع��ا،فتقول: (م��ررت برج��ال قی��ام آباؤ
  . ٢ھو أحسن من جمع التصحیح) يلك أحسن من اإلفراد الذذ

 ي كثی�رة منھ�اش�عر المتنب� يف� يوردت ع�ن النع�ت الس�بب يالنماذج التو      
  ھ:قول

  ٣فال تعد  یوما  فارقتنا  أنت  ویا فراق األمیر الرحب منزلھ    إن         
  من قصیدة ،قالھا ارتجاال وھو یودعھ:

                                                
  ٧٥سورة النساء.اآلیة / ١
 ٢٧٠ـ ٢٦٩قطر الندى.ص / ٢
  ٤٤٧اللغة مادة(الرحب):یدل على السعة.ص ي.المقاییس ف٢/١٦ يدیوان المتنب / ٣
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(ویا فراق األمیر الرحب منزلھ).اإلعراب:فراق:منادى منصوب يالشاھد: ف
باإلض��افة عل���ى وزن(فعال).األمیر:مض��اف إلی���ھ مج��رور موص���وف عل���ى 

مجرورعلى وزن(فعل).أدخل حرف الن�داء  يوزن(فعیل).الرحب: نعت سبب
وأف��اد اإلیجازوالص��لة (منزل��ھ) یع��ود إل��ى األمیر يفض��میرعل��ى المصدر.وال

(األمیر)للعھ��د ي.وأل فيب��ین الوص��ف والمتب��وع المتق��دم والموص��وف الحقیق��
.والفعل(تعد):مض��ارع مج��زوم ب��ال الناھی��ة وعالم��ة جزم��ھ الس��كون يالذھن

،عبر عن�ھ الش�اعر بص�ورة يالبیت إنشائ وحركھ بالكسرألجل القافیة.ومعنى
ونھیھ عن العودة بعد الفراق ألن�ھ  ،من البیان،وھو نداء فراق األمیر ال تخلو

  یكره فراقھ.
  وقولھ: ــ

  ١الكف المفداة عھده يوألقى الفم الضحاك أعلم أنھ    قریب بذ         
  :٣٤٦من قصیدة یمدح فیھا كافورا سنة

عھ���ده). اإلعراب:ذى:اس���م إش���ارة للمف���ردة  الك���ف المف���داة ي(بذيالش���اھد:ف
مح����ل ج����ر بالب����اء.ویجوز أن  يعل����ى الس����كون ف���� يالمؤن����ث القریب����ة مبن����

مض���اف  يـ م���ن االس���ماء الخمس���ة.ذ ي)بمعنى ص���احب ـ���ـ أيتك���ون(ذ
 يوالكف:مضاف إلیھ مجرور موصوف على وزن(فعل).والمف�داة:نعت س�بب

وأف�����اد  (أن�����ھ)یعود إل�����ى اإلنس�����انيمجرورعل�����ى وزن(مفعلة).الض�����میر ف
الك�ف وأف��اد اإلیجازوالص��لة ب��ین  ي(عھ��ده)یعود إل��ى ذياإلیجاز.والض�میر ف

الوص��ف والمتب��وع المتق��دم أیض��ا.و(الفم)مجاز مرس��ل عالقت��ھ الجزئی��ة،ذكر 
(الكف)للعھ����د يالج����زء وھ����و الف����م وأراد ب����ھ اإلنس����ان وھ����و الك����ل.وأل ف

ة وقو.ومعنى البی��ت خب��رى یفی��د المدح،یص��ف فیھ��ا ك��افورا ب��الكرم.يال��ذھن
  .)والقى الفم الضحاك(الداللة في ھذا البیت ھي في 

  ــ وقولھ:
  ٢أنیابھ شنب    خمر مخامرھا مسك تخامره يمن كل أحور ف         

  غدائره  حمر غفائره،   سودنعج محاجره، دعج نواظره              
  صباه،ولم ینشدھا أحدا يف قالھا المتنبي من قصیدة
س�������ود  ،حم�������ر غف�������ائره ،ن�������واظرهدع�������ج  ،(نعج مح�������اجرهيالش�������اھد:ف

غ���دائره).اإلعراب:من رفع(نعجا)وم���ا بع���دھا،كانت خب���ر االبت���داء تق���دمت 
علیھ،ومن خفضھا جعلھا صفة ألحور؛ألن أحور:مجرور باإلضافة وعالمة 

                                                
  .٢٨/.٢/ دیوان المتنبي  ١
داء:إذا خالطھ جوفھ المقاییس في اللغة مادة(الخمر):الشراب المعروف .ومادة(خامره)ال١١٦/ ٢/دیوان المتنبي  ٢

.ومادة(المحاجر):جمع محجر،وھي ١٠٣٦.ومادة(ناعج):حسن اللون كریم والجمع نعج.ص٣٣٠فھومخامر.ص
.ومادة(الدعج) في العین:شدة سوادھا في شدة البیاض،فھو ٢٩٨الحدائق والمقصود بھا ھنا ما حول العین.ص

مع غفیر،وھو الشعرالسائل في .ومادة(الغفائر):ج٣٥٨أدعج ،أى أسود، وھي دعجاء وجمعھا دعج.ص
                                                                                                                             .٨١٢. ومادة(الغدائر):عقائص الشعر.ص٨٠١القفا.ص
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ج��ره الفتح��ة نیاب��ة ع��ن الكس��ر ألن��ھ اس��م ممن��وع م��ن الص��رف والم��انع م��ن 
الص����������������������رف ل����������������������ھ الوص����������������������فیة ووزن الفعل.الض����������������������میر 

حاجره،ونواظره،وغفائره،وغ����دائره)یعود إل����ى أح����ور وأف����اد (أنیابھ،وميف
.والض����������میر ياإلیجازوالوص����������ل ب����������ین الوص����������ف والمتب����������وع الحقیق

(تخامره)للش��نب ي(مخامرھ��ا)یعود إل��ى الخم��ر وأف��اد اإلیجاز.والض��میر فيف
ـ وص��ف ي یفی��د الوص��ف ـ أ يوأف��اد اإلیج��از أیض��ا.ومعنى البی��ت خب��ر

 يذه الص��فات م��ع المرفوع��ات الت��رفیع.وھ�� يالمحبوب��ة تشبیبا،بأس��لوب أدب��
، فض��اعف م��ن إحس��اس المتلق��ي البی��ت يف�� يتلتھا،حقق��ت التج��انس الص��وت

  .فقویت عنده الداللة
  ــ وقولھ أیضا:

  ١الملك  المیمون    طائرهمواكب واألبصار شاخصة     منھا إلى ال يتمض
   السابقة نفسھا: قصیدةالمن 

ب:الملك:اسم مجرورموصوف (إلى الملك المیمون طائره).اإلعرايالشاھد:ف
مج��رور عل��ى وزن(مفعول).الض��میر  يعل��ى وزن(فعل).المیمون:نع��ت س��بب

(ط�ائره) یع�ود إل�ى ي(منھا)یعود إل�ى المواك�ب وأف�اد اإلیجاز.والض�میر فيف
.وأل يوالوص���ل ب���ین الوص���ف والمتب���وع الحقیق��� ،یض���اأالمل���ك وأفاداإلیجاز

  دح.یفید الم ي.ومعنى البیت خبري(الملك)للعھد الذھنيف
  یضا:أــ وقولھ 

  ٢درعھ  أسد   تدمى         أظافره  يتاجھ  قمر      ف يبشر ف يقد  حرن ف 
  تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثرهخالئقھ    شوس    حقائقھ        حلو  

   السابقة نفسھا: قصیدةالمن 
(حلو خالئقھ شوس حقائقھ).اإلعراب:بشر:اس�م مجرورموص�وف يالشاھد:ف

 يمجرورعلى وزن(فعل).ش�وس:نعت س�بب يلو:نعت سببعلى وزن(فعل).ح
والض�میر د الم�دح .یفی� يمج�رور عل�ى وزن(فع�ل).ومعنى البی�ت خب�ر يث�ان

یعود إل����ى المم����دوح وأف����اد (تاج����ھ ودرع����ھ وخالئق����ھ وحقائق����ھ وم����آثره)يف
(قم��ر وأس��د)أفاد اإلبھ��ام ي(بش��ر)یفید الم��دح.والتنكیر فيوالتنكیر فاإلیج��از.

خالف���ا  العط���اء يدرة عل���ى التج���دد والتواص���ل ف���والتعمیم،فم���نح البنی���ة مق���
إحس��اس الس��امع فقوی��ت دالل��ة الكالم.وم��أل حش��و  ل��ذلك ،فتض��اعفللمعارف

البیت.وھ����ذان النعت����ان  يف���� يالبی����ت بمج����رورات حقق����ت ال����دور اإلیق����اع
یفید  ي.ومعنى البیت خبريالبیت الثان يومرفوعاھما خلقت تجانسا صوتیا ف

                                                
  .٢/١١٩ ي/ دیوان المتنب١
اللغة مادة(الشوس):النظر بأحد شقى العین تغیظا،ورجل  ي.المقاییس ف١٢٠ــ  ٢/١١٩ي / دیوان المتنب ٢

.ومادة(الحقائق):ما یحق على اإلنسان ٥٤٢أشوس،أى من قوم شوس،ویقال ھو الذ�یصغر عینیھ ویضم أجفانھ.ص
  ٢٤٤أن یحمیھ.ص
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جعل�ھ  ل�ك لم�اوذاألذھان، ي،متحركة ف�المدح،والوصف بعبارات جزلة سھلة
عل أظفاره ت�تلطخ دما،الفتراس�ھ شجاعتھ.وج يضوء جبینھ،وأسدا ف يقمرا ف

ال تحص�ى.وكل ھ��ذه  يع�داء،عالوة عل�ى ح��الوة أخالق�ھ وكث�رة م��آثره الت�األ
لك إث���راء البی���ت بق���وة الدالل���ة،وذ يف��� ھمتأس���التع���ابیر النحوی���ة والبالغی���ة 

  نى.للمع يلمضاعفتھا إحساس المتلق
  ــ وقولھ:
   ١للدینار دینارا  السبك يیزید  ف إنى أنا الذھب المعروف مخبره             

من قصیدة قالھا لما قال لبدر:ما حملك عل�ى إحض�ار ھ�ذه اللعب�ھ؟فقال:أردت 
  الظنھ عن أدبك: يأن أنف

:إن:ح�رف نص�ب ي(إنى أنا الذھب المعروف مخبره).اإلعراب:إنيالشاھد:ف
عل��ى الس��كون ف��ى مح��ل نص��ب اسمھا.وأنا:ض��میر رف��ع  ينوتوكی��د؛والیاء:مب

مح�ل نص�ب توكید.وال�ذھب:خبرإن مرف�وع  يعل�ى الس�كون ف� يمنفصل مبن
 يبھا وعالمة رفعھ الضمة موصوف على وزن(فعل).والمعروف:نعت س�بب

(مخبره)یع��ود إل��ى ال��ذھب وأف��اد يمرف��وع عل��ى وزن (مفعول).والض��میر ف
(ال�����ذھب يالمتق�����دم.وأل فاإلیج�����از والوص�����ل ب�����ین الوص�����ف والمتب�����وع 

بص�ورة بیانی�ة مش�بھا  یفید الم�دح ي.ومعنى البیت خبريوالسبك)للعھد الذھن
ـ أن����ھ إذا ق����ویس وج����ودل زاد علم����ھ وتض����اعف  يـ أنفس����ھ بال����ذھب 

  فضلھ،فضرب السبك مثال للجدال واالختبار.
  ــ وقولھ:

  ٢يفإن لھ ببطن األرض شخصا     جدیدا   ذكرناه  وھو  بال      
فیھا والدة سیف الدولة،وقد توفی�ت بمیافارقین،وج�اء الخب�ر  يیدة یرثمن قص

جم�ادى اآلخ�رة م�ن الس�نة.وھذه  ي،وأنشده إیاھا ف�٣٣٧بموتھا إلى حلب سنة
  القصیدة من الضرب الوافر،والقافیة من المتواتر:

راب:شخصا:اس���م إن منص���وب بھ���ا ي(شخص���ا جدی���دا ذكرناه).اإلعالشاھد:ف
ي منص��������وب عل��������ى ا:نعت س��������ببموص��������وف عل��������ى وزن(فعل).جدی��������د

ذكرن�����اه:مرفوع (بجدید)،وض�����ع الض�����میر المتص�����ل موض�����ع وزن(فعیل).
الض�میر في(ل�ھ)یعود إل�ى س�یف اإلختیار. يالضمیر المنفص�ل،وھذا ج�ائز ف�

الدول�ة وأف�اد اإلیجاز.والض�میر في(ذكرن�اه)یعود إل�ى شخص�ا وأف�اد اإلیج�از 
بین(جدی��دا أیض��ا.وببطن األرض:ج��ار ومج��رور متعل��ق بالخبر(ل��ھ).وطابق 

  وبالي)فقویت عند المتلقي داللة الكالم.
  ـ وقولھ:

                                                
رة أیضا بضم الباء،وھو لك المخبرة.والمخباح مادة(المخبر):خالف المنظر.وكذ. الصح٢/١٤٠ يدیوان المتنب / ١

  )٢/٦٤١(:نقیض المرآة
  .٣/١٢ي / دیوان المتنب ٢
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  ١وھم یتمنون ما یشتھون   ومن دونھ جدك المقبل       
  ولكنھ      بالقنا  مخمل وملمومة    زرد  ثوبھا          

م�ن المتق�ارب ي رمتھ�ا الریح،وھ� يمن قصیدة یمدحھ فیھا،ویذكر الخیمة الت
   والقافیة من المتدارك:

 إلعراب:الواو:عاطفة.ملموم����ة:معطوف(وملمومة زرد ثوبھا).اياھد:فالش����
عل����ى ج����دك،والمعطوف عل����ى المرف����وع مرفوع،وھ����و موص����وف عل����ى 

الض�������میر ي مرف�������وع عل�������ى وزن(فعل).وزن(مفعول�������ة).زرد:نعت س�������بب
(ثوبھ�ا)یعود إل�ى الملموم�ة ي(دونھ)یعود إلى ما وأفاد اإلیجاز.والضمیر فيف

ھ)یعود إل�����ى الث�����وب وأف�����اد اإلیج�����از (لكن�����يوأف�����اد اإلیجاز.والض�����میر ف
أیض��������ا.و(بالقنا)جار ومج��������رور متعل��������ق بالخبر(مخمل)وقدم��������ھ علی��������ھ 

  ضرورة.وتنكیر(ملمومة)یفید المدح. 
  ــ وقولھ:

  ٢كتل بطریق المغرور ساكنھا   بأن دارك قنسرون واألجم        
آخ���ر م���ا قالھ���ا بحض���رة س���یف الدول���ة  ي،وھ��� ٣٤٥م���ن قص���یدة قالھ���ا س���نة

  ن البسیط والقافیة من المتراكب:م ياألمیر،وھ
(كتل بطریق المغرور ساكنھا).اإلعراب:تل:اسم مجرور مضاف يالشاھد:ف

عل����������������ى وزن(فعل).وبطریق:مض����������������اف إلی����������������ھ مجرورعل����������������ى 
ل(ت������ل بطری������ق) مج������رور عل������ى  يوزن(فعلیل).والمغرور:نع������ت س������بب

ي وزن(مفعول).وت������ل بطری������ق اس������م مع������رف باإلضافة.والض������میر ف������
ی���ق وأف��اد اإلیجاز.وتل:اس���م م���ذكر وم���ن روى (س��اكنھا)یعود إل���ى ت���ل بطر

س���اكنھا عل���ى تأنی���ث الض���میر فإنم���ا أن���ث،وھو م���ذكر عل���ى إرادة البل���دة أو 
  المدینة.

  ــ وقولھ:
  ٣إن  اللیوث  تصید الناس أحداناصائد الجحفل المرھوب جانبھ     یا        

ة من من البسیط والقافی يمن قصیدة یمدح فیھا أبا سھل سعید بن عبد هللا،وھ
  المتدارك:
ى منص����وب (یا ص����ائد الجحف����ل المرھ����وب جانبھ).ص����ائد:مناديالش����اھد:ف

إلی��ھ مج��رور موص��وف عل��ى الجحفل:مض��اف باإلض��افة عل��ى وزن(فاعل).
الض���میر ي مج��رور عل��ى وزن(مفعول).المرھوب: نع��ت س���ببوزن(فعل��ل).

                                                
اللغة مادة(لم):الالم والمیم أصلھ صحیح یدل على اجتماع ومقاربة  ي.المقاییس ف٣/٧١ي / دیوان المتنب ١

.ومادة(زرد):الزاء والراء والدال حرف واحد،وھو ٩٣٣ومضامة.یقال:لممت شعثھ، وكتیبة(ملمومة):مجتمعة.ص
یدل على االبتالع،والزاء فیھ مبدلة من سین.یقال ازدرد اللقمة یزدردھا،وممكن أن كون الزرد من ھذا،ومعنى 

  .٤٧١الزراد:السراد.ص
  ٦١.المقاییس في اللغة. مادة(األجمة):منبت الشجر المتجمع كالغیضة،والجمع اآلجام.ص٤/١٧ي /دیوان المتنب ٢
  )٢/٥٤٨(:واحد):أول العدد والجمع وحدان وأحدان.الصحاح مادة(ال٤/٢٢٩ي دیوان المتنب / ٣
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(جانبھ)یعود إل�ى الجحف�ل وأف�اد اإلیجازوالوص�ل ب�ین الوص�ف والمتب�وع يف
(الجحفل)للعھ���د يوأحدانا:أص���لھ:أحدان واألل���ف ألج���ل القافی���ة.وأل فالمتقدم.

المم��دوح بالش��جاعة  فی��ھ یفی��د الم��دح، یص��ف ي.ومعنى البی��ت خب��ريال��ذھن
وعب�ر ع�ن ھ�ذا المعن�ى بأس�لوب .نھ یص�ید الج�یش المرھ�وب جانب�ھألالفائقة،

األذھان،مش�بھا مطاردت�ھ للجحف�ل بالص�ید.وقارن ب�ین  يجمی�ل ماث�ل ف� يبیان
 تض��اعفالمم��دوح للج��یش وص��ید اللی��وث للناس.وھ��ذه المقارن��ة  ص��ید ھ��ذا

  فقویت داللة البیت عنده.  يإحساس المتلق
  ــ وقولھ:

  ١عنھ    بالحدثان   يغن   وأنت ولم تحمل السیف الطویل نجاده            
م�ن الطوی�ل  يمن قصیدة ل�ھ ی�ذكر فیھ�ا خ�روج ش�بیب ومخالفت�ھ ك�افورا،وھ

  والقافیة من المتواتر:
ول ب�ھ الس�یف: مفع�الطوی�ل نجاده).اإلعراب: (ولم تحم�ل الس�یفيالش�اھد: ف�

ي منص���وب عل���ى الطویل:نع���ت س���ببمنص���وب موص���وف عل���ى وزن(فعل).
فاع��������ل (تحمل)ھوكافور.والفعل(تحمل)مض���������ارع مج���������زوم وزن(فعیل).

(نج����اده يبلم،حرك����ھ بالكس����ر لل����تخلص م����ن التق����اء الساكنین.والض����میر ف
ي یص���ف فی���ھ یج���از.ومعنى البی���ت خب���روعن���ھ)یعود إل���ى الس���یف وأف���اد اإل

  وقوة الداللة في ھذا البیت ھو غناه عن السیف بالحدثان..كافورا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤/٢٤٧ي / دیوان المتنب ١
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  لثالفصل الثا                              

  التوكید                             
  المبحث األول:تعریف التوكید                      

  المبحث الثاني:التوكید اللفظي                   
  المبحث الثالث:التوكید المعنوي                   
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  المبحث األول                                     

  تعریف التوكید                                   
  :التوكید لغة

من(وك�د) یك�د وك�ودا بالمقام:أق�ام ( عربی�ةاللغ�ة ال يجاءت ھذه الكلم�ة ف�      
:مارسھ.و وكدا:أصاب.و وك�د وكده:قص�د بھ.و وكد وكدا األمر:قصده وطلبھ

قصده.وكده:نقص��ھ.وفي ال��دعاء ال یك��ده اإلعط��اء أي ال ینقص��ھ.وكد توكی��دا 
العھد والعقد وأكده تأكیدا (عل�ى الب�دل) وأوك�ده وآكده:أوثق�ھ وأحكم�ھ وال�واو 

ھمز ف���ي العق���د أجود؛ف���إذا حلف���ت فوك���د،وإذا عق���دت ف���ي الیم���ین أفص���ح؛وال
فأكد.وك�����د الرح�����ل ش�����ده.توكد وتأك�����د األمر:ك�����ان موثقا.وتوك�����د الرح�����ل 

(التوكی���د)بالواو يعل��ى ث���الث ص���ور ھوت���أتي ھ���ذه الكلم���ة .١والسرج:ش��ده)
 يى األلف، وأكثرھ�ا ش�ھرة ف�و(التأكید)بالھمزة و(التاكید) بتخفیف الھمزة إل

: ( قول�ھ معن�ى التوكی�دي معج�م المق�اییس ع�ن وجاء ف�، األولى.يھالفصحى 
 يمن( وكد):الواو والكاف والدال كلمة تدل على شد وإحكام.وأوك�د عق�دك،أ

شده، والوكاد: حبل تش�د ب�ھ البق�رة عن�د الحل�ب، ویقولون:وك�د وك�ده،إذا أم�ھ 
أن التوكی��د ھ��و التثب��ت والش��د  ي.ونس��تخلص م��ن المعن��ى اللغ��و٢ب��ھ) يوعن��

اس�تخدام النح�اة للكلم�ة، إذ  يف� يروع� ينفسھ ھو الذ واإلحكام،وھذا المعنى
یقصدون بھ استخدام طرق خاصة لتقویة الكالم السابق و تثبیتھ بإعادة اللف�ظ 

عرف ابن لتثبیت المعنى ودفع الشبھة عنھ.ونفسھ أو استعمال كلمات خاصة 
ال�نفس وإزال�ة الل�بس  ي(لفظ یراد بھ تثبیت المعنى ف�: عصفور التوكید بقولھ

األص��ل  يتعریف��ھ أیض��ا: (ھ��و ف�� ي. وقی��ل ف��٣الح��دیث أو المح��دث عن��ھ)ع��ن 
مصدر،ویسمى ب�ھ الت�ابع المخص�وص ویقال:أك�د تأكی�دا و وك�د توكی�دا،وھو 

  .٤بالواو أكثر،ولھ الفاظ)

  :التوكید اصطالحا
م�ر أ: (ھ�و ت�ابع یق�رر قول�ھالتوكی�د  يف� يورد عن اب�ن ھش�ام األنص�ار      

زی�د نفس�ھ)،و( الزی�دان  ي. فاألول نحو: (ج�اءنالنسبة أو الشمول يالمتبوع ف
العین ون أنفس���ھم)،و( الھن���دات أنفس���ھن)،وأو الھن���دان أنفس���ھما)،و (الزی���د

                                                
 )٥/٨٠٦/ معجم متن اللغة: ( ١
 ١١٠٣اللغة.ص يمعجم المقاییس ف  ٢
 .٦٦٩سنة شرح جمل الزجاجي ألبي الحسن على بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور اإلشبیلي المتوفي  ٣

  )١/٢٢٨(:١بیروت.لبنان.ط
قدم لھ و وضع ھوامشھ  وفھارسھ حسن حمد.إشراف الدكتور إمیل بدیع نى على ألفیة بن مالك./شرح األشمو ٤

  )٢/٣٣٤(:١٩٩٨ه ـ ١٤١٩.سنة١طدار الكتب العلمیة بیروت.لبنان.یعقوب.منشورات محمد علي بیضون.
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)،و (الھن����دان كلتاھم����ا)،و( :نحو: (ج����اء الزی����دان كالھم����ايالث����انو،كالنفس
العبد كلھ)،و(العبید كلھم)،و(األمة كلھا)،و(اإلماء كلھ�ن)،وال تؤك�د اشتریت 

 ١ك���د بإع���ادة اللف���ظ أو مرادف���ھ، نحوقول���ھ تعالى(دك���ا دك���ا)وتؤنك���رة مطلقا،
رف غیر ج�وابى إال م�ع م�ا وال ح.وال یعاد ضمیر متصل، ٢،و(فجاجا سبال)

النس�بة(جاء زی�د نفس�ھ)،فإنھ ل�وال  يم�ر المتب�وع ف�المقرر ألومثال اتصل بھ.
أو كتابھ بدلیل قولھ تعالى(و جاء  خبره يقولك نفسھ لجوز السامع كون الجائ

الش�مول قول�ھ  يم�ره ف�ومث�ال المق�رر ألي:أمره.أ ٣و الملك ص�فا ص�فا) ربك
لج��وز الس��امع ك��ون .إذ ل��وال التأكی��د ٤تعالى(فس��جد المالئك��ة كلھ��م أجمع��ون)

كد كونھ معرفة، وش�ذ ق�ول عائش�ة رض�ى هللا ؤالم يیجب فالساجد أكثرھم.و
عنھ�����ا: (م�����ا ص�����ام رس�����ول هللا ص�����لى هللا علی�����ھ وس�����لم ش�����ھرا كل�����ھ إال 

ھ إثب�ات : (ف�الغرض من�عن التوكید قول�ھ شرح اللمع يجاء ف.و٦.)٥رمضان)
زی��د نفس��ھ) أج��زت أن  يل�ك أن��ك إذا قل��ت: (ج�اءنعن المخب��ر عن��ھ، وذالخب�ر

الك�الم، ولھ�ذه العل�ة،لم  يلك دخ�ل التوكی�د ف�ئ ھو بعینھ، فلذي تولى المجالذ
تھ�ا كالمعارف،فلم یحتج إل�ى إثبا ثابتةكد النكرة ألنھ لیس لھا عین ؤیجز أن ت

إذا كانت ال تثبت بالتوكید، فلھذا أسقط التوكید عنھا، ولما كانت المض�مرات 
عیانھ�ا ثابت�ة،إال أن یك�ون المض�مر مجھ�وال ف�ال أمعارف ج�از توكی�دھا ألن 

المض�مر بع�د(نعم یجوز توكیده كالمضمر بعد رب نحو قولك :ربھ رجال،وك
م�ا ال ی�راد م�ن  .إذن التوكی�د ت�ابع یزی�ل ع�ن متبوع�ھ٧ل�ك)وبئس)و ما أشبھ ذ

احتم��االت معنوی��ة تتج��ھ إل��ى ذات��ھ مباش��رة،أوإلى إفادت��ھ العم��وم والش��مول 
ي على أن معن�ى متبوع�ھ حقیق�دلولھ.و ورد أن التوكید(تابع یدل المناسبین لم

وق�ال اب�ن ،٨ال للسھو،أوالنس�یان ونحوھم�ا)الدخل للمبالغة فی�ھ وال للمج�از،و
  .٩الشمول)النسبة و يفع یقررأمر المتبوع الحاجب: (التأكید تاب

اللغ�������ة عل�������ى صورتین:ص�������ورة التوكی�������د  يورد التوكی�������د ف�������           
  .ي،وصورة التوكید المعنوياللفظ

  
                                                

  ٢١/ سورة الفجر اآلیة ١
 ٣١/ سورة األنبیاء.اآلیة ٢
  ٢٢/ سورة الفجر اآلیة  ٣
 ٣٠اآلیة/ سورة الحجر  ٤
 / ھذا الحدیث لم أجد لھ تخریجا. ٥
/ شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب.تألیف اإلمام أبي محمد عبد هللا جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن ٤ 

في جمادى  ٨عبد هللا بن ھشام،األنصاري،المصري.المكتبة التجاریة الكبرى بشارع محمد علي بالقاھرة.ط 
 ٤٢٩ــ  ٤٢٨ .ص١٩٦٠ه ـ ١٣٨٠األولى 

  )١/٢٥١/ شرح اللمع.صنفھ ابن برھان العكبري،اإلمام أبو القاسم عبد الرحمن بن علي األسدي.ص ( ٧
  )٣/٥٠١)،النحو الوافي :(١/٢٦٢)، شرح جمل الزجاجي:(٥/٢٨٧/ الكتاب :( ٨
ورات .منش٦٨٠٦/ شرح كافیة ابن الحاجب.تألیف رضى الدین محمد بن الحسن االستراباذى النحوي.ط سنة ٩

  )٢/٣٧٧محمد علي بیضون لنشر كتب السنة والجماعة.دار الكتب العلمیة بیروت.لبنان:(
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  يالمبحث الثان                                    

  يالتوكید اللفظ                                  
لف��ظ المؤك��د كق���ول  بتكری��ر ي ھ��و التوكی��د ال���ذي یك��ونالتوكی��د اللفظ��      

  الشاعر:
  ١أخاك أخاك إن من ال أخا لھ    كساع إلى الھیجا بغیر سالح      

.وقال اب���ن واألفع���ال والح���روف والجم���ل والض���مائراالس���ماء  يویك���ون ف���
 يیكون بإعادة اللفظ على حسب ما تقدم ویك�ون ف� يعصفور: (التوكید اللفظ

  الوافر: يالمفرد و الجملة ،ومنھ قولھ ف
  ٢حیث حال يالمخاز يأبوك أبوك زید غیر شك     أحلك ف           
كد الحرف إال بإعادة ما دخل علیھ أوضمیره نح�و قول�ك:مررت بزی�د ؤوال ی

الجن�ة خال��دین ي بزی�د أوم�ررت بزی�د ب��ھ،وقال تع�الى(و أم�ا ال�ذین س��عدوا فف�
ا الجنة)،وال یجوز تأكید الحرف من غیرإعادة م ي،فیھا تأكیدا لقولھ (ف٣فیھا)

  الوافر: يالضرورة نحو قولھ ف  يدخل علیھ إال ف
  ٤و ال للمابھم أبدا دواء    يفال وهللا ال یلفى لما ب         

الجملة(هللا اكبر هللا  يمثالھ فجرعلیھا من غیر إعادة المجرور.وفأدخل الم ال
 ي.و ج�اء ف�٥ال�نفس) يی�راد ب�ھ تمك�ین المعن�ى ف� ياكبر)وھذا ھو التوكید ال�ذ

ھ���و إع���ادة اللف���ظ األول بعین���ھ س���واء أك���ان  يى: (التوكی���د اللفظ���قط���ر الن���د
  اسما،كقولھ:

    ٦سالح   بغیرأخاك أخاك إن من ال أخا لھ كساع إلى الھیجا            
  :(من الطویل)و فعال ،كقولھأ

  ٧فأین إلى أین النجاة ببغلتي أتاك أتاك الالحقون احبس احبس
  أو حرفا كقولھ:

  .٩)٨مواثقا وعھودا يبحب بثنة إنھاخذت عل ال ال أبوح           
الجمل  يأن یكون ف يالتوكید اللفظ ي:(األكثر فيشرح األشمون يجاء ف      

و كثی����را م����ا  یقت����رن بع����اطف،نحو قول����ھ تع����الى(كال س����یعلمون ث����م ك����ال 
                                                

  )١٧٢ـ ٢٠/١٧١(ي:األغانفي  لمسكین الدارمي / البیت ١
  )١/٣١٤(:شرح دیوان الحماسة للمرزوقىفي  لجمیل بثینة / البیت ٢
 ١٠٨/ سورة ھود،اآلیة ٣
  )١/٢٣٠الزجاجي: ( شرح جملفي  / البیت لمسلم بن معبد الوالبي ٤
 )١/٢٢٨( :/ شرح جمل الزجاجي ٥
 )١٧٢ـــ ٢٠/١٧١(في األغاني:/ البیت لمسكین الدارمى  ٦
 )٥/١٥٨/ البیت بال نسبة  في خزانة األدب: ( ٧
  )٥/١٥٩(:خزانة األدبفي / البیت لجمیل بثینة  ٨
بن ھشام األنصاري المتوفي  تصنیف اإلمام جمال الدین عبد هللا بن یوسف/ شرح قطر الندى وبل الصدى. ٩

                            ٢٧١. ص٣طدار الكتب العلمیة.بیروت.لبنان.قدم لھ و وضع ھوامشھ وفھارسھ الدكتور إمیل یعقوب ..٧٦١سنة
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یجب الت���رك عن���د إبھ���ام التع���دد نح���و ض���ربت ،وی���أتى بدون���ھ،و١س���یعلمون)
ت زی�دا) لت�وھم أن الض�رب من�ھ تك�رر زیدا،ضربت زیدا، ولو قیل(ثم ضرب

مرتین تراخت إحداھما عن األخرى،والغرض أنھ لم یقع منك إال مرة واحدة 
(٢.  

والتكرار،فالتوكید كم�ا س�بق ھ�و إع�ادة  يھناك فرق بین التوكید اللفظ        
ــ بنطقھ ومعناه تماما، أما التك�رار فھ�و إع�ادة اللف�ظ بنطق�ھ  ياللفظ بعینھ ــ أ

  معناه ال بمعناه نفسھ. وما یشبھ
أح�د المتعلق�ات لیتحق�ق بھ�ذا التوكی�د  یؤكد المسند وكذا المس�ند إلی�ھ أو        

ك��د وزی��ادة تقری��ر ؤأغ��راض بالغی��ة یقص��د إلیھ��ا الم��تكلم ـ منھ��ا إب��راز الم
الجزی�ل ھ�و ی�دفع الش�دائد،فتقدیم  يذھ�ن الس�امع كقول�ك:ھو یعط� يالمعن�ى ف�

المث��الین ق��د أف��اد تأكی��د المعن��ى و تقری��ره   يف�� يالمس��ند إلی��ھ إل��ى خب��ره الفعل��
إل�ى  ابت�داء الك�الم فانش�غل ال�ذھن ب�ھ وتطل�ع  يوإبراز المسند إلیھ لوقوعھ ف�

ألن الفع�ل أس�ند إل�ى الض�میر الم�ذكور م�رتین خبره ،وأیضا لتكرار اإلسناد،
  مرة باعتباره مبتدأ وأخرى باعتباره فاعال.

 كثی�رة وھ�ي يالتوكی�د اللفظ� يف� يش�عر المتن� يوردت ف� يالشواھد الت�      
  قولھ:
  ٣سل عن شجاعتھ وزره مسالما     وحذار ثم حذار منھ محاربا      

  بن منصور الحاجب: يمدح عل يمن قصیدة لھ ف
(وحذار ثم حذار منھ محاربا).جمل�ة فعلی�ة إنش�ائیة.اإلعراب:الواو يالشاھد:ف

الفاع�ل ض�میر  مرعلى وزن فعال بمعنى(اح�ذر)،وأ:عاطفة. حذار:اسم فعل 
مس��تتر وجوب��ا تق��دیره أن��ت.ثم ح��رف عطف.ح��ذار الثانیة:جمل��ة فعلی��ة توكی��د 

 يالبیت إنشائثم.وحرف العطف ف على الجملة األولى(حذار) بمعطو يلفظ
یص��ف فی��ھ الش��اعر ش��جاعة ممدوح��ھ،لكن لیس��ت بالص��ورة المج��ردة م���ن 

ید اإلثارة،وتوك،وھ��ذا م��ن عناص��ريوالنھمراإلحس��اس والحرك��ة،بل فی��ھ األ
الض����میر ي ذھ����ن السامع.و(اح����ذر)قوى ھ����ذا المعن����ى و ق����رره ف���� يالنھ����

ع���ادل ب���ین (ش���جاعتھ وزره ومن���ھ)یعود إل���ى المم���دوح وأف���اد اإلیجاز.ويف
  .فقویت داللة البیت(مسالما ومحاربا)شطري البیت بالجناس غیر التام

  ــ وقولھ:
  ١دوشھوة عود إن جود یمینھ       ثناء ثناء والجواد بھا فر          

                                                
 ٤سورة النبأ اآلیة / ١
 )٢/٣٤٧/ شرح األشموني على ألفیة ابن مالك :( ٢
ادة(حذار):بمعنى(احذر)،قال الراجز:حذار من أرواحنا حذار:الحاء اللغة م ي.المقاییس ف١/١٢٦/ دیوان المتنبي  ٣

  ٢٥٣والذال والراء أصل واحد،وھو التحذر والتیقظ.ص
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  :يالھمدان يمدح الحسین بن عل يمن قصیدة ف
(إن جود یمینھ ثناء ثناء).اإلعراب:ثناء: خبر إن على وزن(فعال) يالشاھد:ف

ى (یمین��ھ) یع��ود إل��يوالض��میر فمرفوع. يمرف��وع .ثن��اء الثانیة:توكی��د لفظ��
ى األثم��ان وقیل:لقول��ھ(ثناء یعود إل��ي(بھا)فالمم��دوح وأف��اد اإلیجاز.والض��میر

بر(فرد) وقدم���ھ علی���ھ :ج���ار ومج���رور متعل���ق ب���الخھاوباإلیجاز.ثناء)وأف���اد 
یصف فیھ الشاعر جود ممدوح�ھ بأنھ�ا  ي.ومعنى البیت خبرلضرورة الوزن

ھذا الوصف ثناءإلبرازه ي زمانھ،وأكد ف يمثنى  مثنى ،وھذا الممدوح فرد ف
 يوھ�ذا التن�وین ف�فعظم لدی�ھ ج�ود الممدوح.ذھ�ن الس�امع، يوزیادة تقریره ف�

)طب�اق والتوكید أحدث نغم�ة إیقاعی�ة جمیل�ة.والطباق ب�ین (ثن�اء وفردكد ؤالم
ب�ھ دالل�ة البی�ت.وأل  ی�تفقو ،،وفردانیتھ فیھإیجاب جمیل یصف كثرة عطائھ

  .ي(الجواد)للعھد الذھنيف
  ــ وقولھ:
  ٢وھو الضارب الكتیبة والطع      نة تغلو والضرب أغلى و أغلى          

لدول�ة بأخت�ھ الصغرى،ویس�لیھ ب�الكبرى،و فیھ�ا س�یف ا يمن قص�یدة ل�ھ یع�ز
  من الخفیف والقافیة من المتواتر: ي،وھ٣٤٤وأنشدھا سنة

یة خبری��ة ال مح��ل لھ��ا م��ن (و الض��رب أغل��ى وأغلى):جمل��ة اس��ميالش��اھد:ف
مبت����دأ عل����ى وزن(فع����ل).أغلى:خبر مرف����وع عل����ى  :الض����رب اإلع����راب.

ع وعالم���ة مرف��و ي.أغل��ى الثانی��ة: توكی��د لفظ��من الثالثي(غال)وزن(أفع��ل)
ك��د ؤرفع�ھ ض�مة مق�درة عل�ى آخ�ره من�ع م�ن ظھورھ�ا التع�ذر.وقرن ب�ین الم

والتوكید بحرف العطف (الواو).واسم الفاعل(الضارب) أقوى وأثب�ت داللی�ا 
من الفعل فقوى بھ داللة الفكرة.وتآزرت كل ھذه الظواھر الوصفیة والداللیة 

یص�ف فی�ھ  يرلفھ�م المقص�ود.ومعنى البی�ت  خب� يلمضاعفة إحس�اس المتلق�
الشاعر ھذا الممدوح ببلوغ الشجاعة بص�ورة فنی�ھ رائع�ة فیھ�ا إث�ارة لل�ذھن، 

غل�و الض�رب و  وغلو الضرب.وھذا التوكید ق�رر ،والطعن ،الضرب هذكرل
الجن�������اس بین(الض�������ارب والض�������رب)،وبین (تغل�������و زاده ق�������وة وتأثیرا.و

  البدیع. يال یخلو من الجمال اللفظجناس اشتقاق وأغلى)
  ــ وقولھ:
  ١فلیعلون من تعالى      ھكذا     ھكذا   و    إال    فال ال يالمعال يذ         

                                                                                                                                       
.القاموس المحیط مادة(جاد)الرجل بمالھ یجود جودا بالضم،فھو جواد.وقوم جود،مثل قذال  ٢/٩/ دیوان المتنبي  ١

).و ٢/٤٦١(:لك امرأة جواد ونسوة جودود وجودا.وكذحرف علة وأجواد وأجاوقذل.وإنما سكنت الواو ألنھا 
  ).٤/٣١٠(:مادة(ثناء):تقول:جاءوا مثنى وثناء:كغراب أى اثنین اثنین وثنتین ثنتین

جاوز فیھ الحد.وغلوت بالسھم غلوا،إذا  ياألمر یغلو غلوا،أ يف . الصحاح مادة(غلى)٣/١٣٢ دیوان المتنبي /٢
  )٦/٢٤٤٨(:رمیت بھ أبعد ما تقدر علیھ
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جم�ادى  يلك ف�الدولة ویذكر نھوضھ إلى الثغر،وذمن قصیدة لھ یمدح سیف 
  من الخفیف و القافیة من المتواتر: ي،وھ٣٤٠اآلخرة سنة

ا:جار (ھكذا ھك���ذا و إال ف���ال ال).اإلعراب:ھك���ذا:الھاء للتنبیھ،ك���ذيالش���اھد:ف
 يومجرورخبرمبت�����دأ مح�����ذوف تقدیره(س�����بیلھا).ھكذا الثانیة:توكی�����د لفظ�����

(وإال ف���ال ال).أص���ل الجمل���ة:وإن ل���م یك���ن ھك���ذا ف���ال ي: ف���ي.والش���اھد الث���ان
.ال رطج����واب الش���� يالیتع����رض الروس����اء لھ����ا.اإلعراب: الف����اء واقع����ة ف����

 ویعل��ون وتع��الى) جن��اس ي.وج��انس الش��اعر بین(المع��اليالثانیة:توكی��د لفظ
إذ تحقق بھ قوة التعبیرمن خالل اصطدامھا بمبدأ أن اق،وھذا جید لفظیا،استق

 يف�� يوحق��ق ب��ھ التج��انس الص��وتیك��ون لك��ل مفھ��وم منط��وق واح��د ال غیر،
)ذكر المس�ند إلی�ھ يالمع�ال يجمل�ة(ذ يئ.وفالبیت،وإن كان بعی�دا بع�ض الش�

 والتس�جیل إعط�اء ھ�ذه القوة(للدالل�ة ي) ق�د أس�ھم ف�يوجعلھ اسم اإلش�ارة (ذ
  .أیضا فیھ إثارة لذھن السامع (ھكذا)ي والتنبیھ فعلى السامع).

  :توكید الضمائر لفظیا 

  :       توكید الضمائر المرفوعة بالنفس والعینأ/ 
المس��تتر والب��ارز المرف��وع ال یؤك���د ب��النفس والع��ین إال بع���د الضمیر        

لو )فيتوكی���ده بالض���میر المنفص���ل خش���یة االلتب���اس فتقول(وقف���ت أن���ا نفس���
لك ایق�اف نفس�ك ع�ن أم�ر ما.أم�ا إذا ك�ان ي)لظن أنك ترید ب�ذقلت(وقفت نفس

لك مثل(شاھدتھ نفسھ)أو (مررت ر منصوبا أومجرورا فال یجب فیھ ذالضمی
ش��رح األش��مونى: (وإن أردت توكی��د الض��میر المتص��ل  يب��ھ عین��ھ).وجاء ف��

نیت) حتما (ع،مستترا كان أوبارزا (بالنفس والعین)فبعد  الضمیر(المنفصل)
المتص���ل(ذا الرفع)،نح���و ق���م أن���ت نفس���ك،أوعینك،وقوموا أن���تم أنفس���كم أو 
أعی����نكم،فال یج����وز ق����م نفس�����ك،وال قوم����وا أنفس����كم،بخالف(قام الزی�����دون 
أنفس���ھم)فیمتنع الضمیر،وبخالف(ض���ربتھم أنفس���ھم)ومررت بھ���م أعی���نھم، 

  .٢فالضمیر جائز ال واجب)
  .يالمتنب شعر يھذه المجموعة شاھد واحد ف منولم یرد       
الض����مائر نوعان:مس����تترة وب����ارزة،والنوع األخی����ر صنفان:منفص����لة       

  كد بھا كل من ھذه الضمائرتوكیدا لفظیا ھو:ؤی يومتصلة والطریقة الت

  : الضمائر المستترةأ/ 
بالض��میر الب��ارز المنفص��ل،فتقول(أ ألھ��و أن��ا  الض��مائر المس��تترة ك��دؤت      

  والحیاة جادة).

                                                                                                                                       
اللغة مادة(المعالة):قال الخلیل:المعالة:كسب الشرف،والجمع  ي.المقاییس ف٣/١٣٤دیوان المتنبي / ١  

  ٦٩٠.صيالمعال
 )٢/٣٤٣: (شرح األشمونى / ٢
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  .يشعر المتنب يھد واحد من ھذا النوع فولم یرد شا      

  :الضمائر البارزة المنفصلةب/ 
ك��د بض��میر ب��ارز منفص��ل مناس��ب،تقول م��ثال ؤأیض��ا ت الض��مائر ھ��ذه       

  مشیرا للمجرم(أنت أنت القاتل).
  قولھ: يشعر المتنب يوردت من ھذا النوع ف يالشواھد التو      

  ١بشر الملك الھمامقبیل أنت أنت وأنت منھم     وجدك        
م�ن ال�وافر والقافی�ة م�ن  ي،وھ�يالعجل يمن قصیدة یمدح فیھا المغیث بن عل

  :المتواتر
(قبیل أن��ت أن��ت وأن��ت منھم).اإلعراب:أنت:ض��میر رف��ع منفص��ل يالش��اھد:ف

 يمحل رفع مبت�دأ .أن�ت الثانیة:ض�میر رف�ع منفص�ل مبن� يعلى الفتح ف يمبن
ب�ھ ت�وھم الس�امع أن الش�اعر ربم�ا ،دفع يمحل رفع توكید لفظ يعلى الفتح ف

إثبات الخطاب لغیر المخاطب،وھنا یكم�ن عنص�ر المفاج�أة وجمال�ھ  يسھا ف
یفی�د الم�دح،  ي.قبیل:خبر مقدم .ومعن�ى البی�ت خب�ر يعند ذكر التوكید اللفظ

ص��ورة بیانیة،مش��بھا إی��اه بالقبیل.ومعناه:أن��ت قبی��ل،وعلى  يإال أن��ھ أب��رزه ف��
  لك فخرا وشرفا. ت منھم وجدك بشر،كفاھم بذوإذا كنشرف قدرك أنت منھم،

  :الضمائر البارزة المتصلةج/ 
ل(اس�تمعت كد بضمیر بارز منفصل مرف�وع فتقوؤأیضا ت الضمائر ھذه      

لھ�ذا الن�وع م�ن التوكی�د ھ�و دف�ع  يالغرض البالغ�أنا للنص�یحة من�ك أن�ت).و
  إثبات الحكم لغیر ما ھو لھ. يتوھم السامع أن المتكلم سھا ف

كثی�رة وھ�ي  ي م�ن ھ�ذا الض�میرشعر المتنب يوردت ف يالشواھد التو        
  قولھ:

  ٢قطف الرجال القول وقت نباتھ     وقطفت أنت القول لما نورا        
  :من قصیدة یمدح أبا الفضل محمد بن العمید

(قطف��ت) ض��میر رف��ع ي(وقطفت أن��ت الق��ول ).اإلعراب:الت��اء فيالش��اھد:ف
 مح��ل رف��ع فاعل.انت:ض��میر رف��ع منفص��ل يف��عل��ى الفتح��ة  يمتص��ل مبن��

،دفع ب�ھ ت�وھم الس�امع يمحل رفع توكید لفظ يعلى الفتحة ف يمبن للمخاطب
المعن��ى  يق��و يإثب��ات القط��ف لغی��ر المخاطب،وبالت��ال يأن الش��اعر س��ھا ف��

ي واأللف ف�����ھ)یعود إلى(القول)وأف�����اد اإلیج�����از.(نبات�����يوتقرر.والض�����میر ف
ن��ت الق��ول لم��ا نورا:جمل��ة ش��رطیة وقطفت أوجمل��ة:.اإلط��الق(نورا)ألج��ل 

یفی�د الم�دح،وعبر  يومعن�ى البی�ت خب�ر.حذف الجواب ألن ما قبلھ یدل علیھ
من مع��الم الحرك��ة واإلث��ارة ھ��ذا المعن��ى بص��ورة فنی��ة فیھ��ا كثی��رعن الش��اعر

                                                
  ١٠٥٦.المقاییس في اللغة مادة(الھمام):الملك العظیم الھمة .ص٤/٧٩ي /دیوان المتنب ١
  .٢/١٦٧ي / دیوان المتنب ٢
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اس���تعارة القط���ف واإلنب���ات  يعنص���ر م���ن عناص���ر الت���أثیر،وھ يھ��� ي،الت���
  .لمضاعفتھا من إحساسھ السامع ذھن يوالتنویر للقول،فقویت بھا الداللة ف

  وقولھ:
  ١القلوب منازل     أقفرت أنت وھن منك أواھل؟ يلك یا منازل ف      

من الكام�ل  ي،وھيمن قصیدة یمدح فیھا أبا الفضل أحمد بن عبد هللا األنطاك
  :والقافیة من المتدارك

(أقف������رت أن������ت وھ������ن من������ك أواھ������ل). اإلع������راب: الت������اء يالش������اھد: ف
مح�ل رف�ع  يف� مبن�ي عل�ى الكس�ر رف�ع متص�ل للمخاطب�ة (أقفرت)ض�میريف

،دف�ع ب�ھ يمحل رف�ع توكی�د لفظ يفاعل.أنت:ضمیر رفع منفصل للمخاطبة ف
تق�ررت  يالمنازل،وبالتالي إثبات اإلقفار لغیرتوھم السامع أن الشاعر سھا ف
(أقفرت).ولك:ج�ار ومج�رور خبر(من�ازل) يداللة المسند إلیھ وھو الفاع�ل ف

ھ ش���بھ جمل���ة والمبت���دأ نكرة.ومنك:ج���ار ومج���رور متعل���ق وقدم���ھ علیھ،ألن���
یفی���د  يبالخبر(أواھل)وقدم���ھ علی���ھ لض���رورة القافی���ة.ومعنى البی���ت خب���ر

قلبھ،وعبر عنھ الشاعر بصورة فنیة رائعة  يالتحسر،لتجدد ذكرى المنازل ف
ل�������ك لتشخیص�������ھ للمن�������ازل حینم�������ا ناداھ�������ا األذھ�������ان ،وذ يماثل�������ة ف�������

  فقویت الداللة. يواستفھمھا،فتضاعف إحساس المتلق
  ــ وقولھ:
  ٢كل بنت    فكیف وصلت أنت من الزحام يأبنت الدھر عند          

م�ن ال�وافر والقافی�ة  يكانت تغش�اه بمص�ر،وھ يمن قصیدة لھ یذكر حماه الت
  :من المتواتر

(وص��لت) ي(فكی��ف وص��لت أن��ت م��ن الزحام).اإلعراب:الت��اء فيالش��اھد: ف
مح����ل رف����ع  يى الكس����ر ف����عل���� يض����میر رف����ع متص����ل للمخاطب����ة مبن����

مح��ل رف��ع توكی��د  يعل��ى الكس��ر ف�� يفاعل.أنت:ض��میر رف��ع منفص��ل مبن��
إثب����ات الوص����ول لغی����ر  ي،دف����ع ت����وھم الس����امع أن الش����اعر س����ھا ف����يلفظ

(ال������دھر يالمس������ند إلی������ھ،وھو فاعل(وص������لت)داللیا.وأل ف يالحمى،فق������و
نی�ة یمنح الب يأفاد اإلبھام الذ.وتنكیربنت في(كل بنت) يوالزحام)للعھد الذھن

ت���دل عل���ى أش���یاء  يمق���درة عل���ى العط���اء المتواص���ل خالف���ا للمع���ارف الت���
فتق�وى دالل�ة البی�ت عن�ده.ومعنى  يھذا مضاعفة إلحس�اس المتلق� يمعینة؛وف

(الحمى) يیص��ف حماه،بص��ورة بالغی��ة جمیل��ة،ألبس المعن��و يالبی��ت إنش��ائ

                                                
ي ).المقاییس ف٥/٣٧٠٠(:.لسان العرب مادة(أقفر) المكان وأقفر الرجل من أھلھ:خال٣/٢٤٩ ي/دیوان المتنب ١

اللغة مادة (أھل):الھمزة والھاء والالم أصالن متباعدان،أحدھما،األھل.قال الخلیل:أھل الرجل زوجھ،والتأھل 
ف شیئا فھو آھل  ئ من الدواب وغیرھا إذا ألل البیت سكانھ،وكل شالتزوج،وأھل الرجل أخص الناس بھ،وأھ

  ٩٣وآھلى.وجمعھا أواھل ،ومكان آھل:مأھول..ص
  .٤/١٤٧ ي/دیوان المتنب ٢



 ١٠٤

لك بندائھا و س�ؤالھا ع�ن كیفی�ة وب المحسوس ــ تشخیص الحمى ــ وذفیھا ث
ال ؤلوص��ول م��ن الزح��ام. وبن��ت الدھر:كنای��ة ع��ن المص��یبة(الحمى).و الس��ا
إلى التعجب.وكل ھ�ذه المظ�اھر البالغی�ة  ي(كیف) خرج عن معناه الحقیقيف

  تقویة داللة البیت. يوالتركیبیة تآزرت ف

  :توكید الحروف لفظیا 
تؤك��د الح���روف لفظیا.وتوكی��دھا یك���ون بإع���ادة ال��ذى دخ���ل علی���ھ أو          
كد الحرف إال بإعادة ما ؤقولھ:(وال ی يشرح جمل الزجاج ي.وجاء فضمیره

دخل علیھ أو ض�میره،نحو قول�ك:مررت بزی�د بزی�د أو م�ررت بزی�د ب�ھ،قال 
 ي،ففیھا تأكیدا لقول�ھ(ف١الجنة خالدین فیھا) يهللا تعالى: (وأما الذین سعدوا فف

 يالجن���ة)،وال یج���وز تأكی���د الح���رف م���ن غی���ر إع���ادة م���ا دخ���ل علی���ھ إال ف���
  :الضرورة نحو قولھ من الوافر

  ٢لما بى      وال للما بھم أبدا دواء ىلفیفال وهللا ال          
  .٣فأدخل الم الجر علیھا من غیر إعادة المجرور.)

  في شعر المتنبي ولم یرد شاھد واحد من ھذا الضرب      
ھن��اك ح��روف یطل��ق علیھ��ا اس��م (ح��روف الج��واب)،إذ یج��اب بھ��ا ع��ن       
 .العربی�ة(نعم ـ ال ـ بل�ى) ياال،ومن أش�ھرھا ف�ؤسابق،غالبا ما یك�ون س�كالم 

ـ  ي(أج�ل ـ إيالفص�حى ھ يویشبھ الحرف(نعم) حروف أخرى،اس�تعملت ف�
  جیر).وحروف الجواب على ثالثة أقسام:

)ویقص�د بھ�ا تص�دیق ي(نعم ـ جی�ر ـ أج�ل ـ إيم�ا یق�ع بع�د اإلیج�اب والنف� ا/
  د الطالب.المخبر أو إعالم المستخبر أو إبعا

  ما یقع بعد اإلیجاب فقط،وھو(ال)،ویقصد بھ إبطال ما أوجبھ المتكلم. ب/
  السابق. يفقط، وھو(بلى)و یقصد بھ إثبات المنف يما یقع بعد النف ج/

ھذه الح�روف الس�ابقة إذا أك�دت تأكی�دا لفظی�ا تع�اد ألفاظھ�ا نفس�ھا.فإذا         
كد لفظی�ا بطریق�ة ؤإنھ یكثیرة ـ ف يكان الحرف من غیر حروف الجواب،وھ

: أن یع��اد الح��رف م��رة أخ��رى لك��ن بش��رط أن یتص��ل بح��رف يخاص��ة ھ��
  التوكید ما اتصل بالحرف المؤكد.

  .يشعر المتنب يالتوكید شاھد واحد ف النوع من ولم یرد من ھذا       
  ناه ال معناه نفسھ.أما التكرار فھو إعادة اللفظ بنطقھ وما یشبھ مع       
  ي قلیلة جدا وھيشعر المتنب يالتكرار فن عھد التي وردت والشوا       

  قولھ: 

                                                
  ١٠٨سورة ھود اآلیة / ١
  )١/٢٣٠/ البیت لمسلم بن معبد الوالبي؛شرح جمل الزجاجي: ( ٢
  )٢٢٨/ ١ (:/ شرح جمل الزجاجي ٣



 ١٠٥

  ١سؤالك ال،أال ال يجواب مسائلي ألھ نظیر  وال لك ف      
  :من قصیدة یمدح فیھا بدر بن عمار،وھي من الوافر،والقافیة من المتواتر

 الش������اھد:في(ال،أال ال).اإلعراب:ال:ح�������رف ج������واب للنفي.أال:اس�������تفتاحیة
تق��ع ف��ي مح��ل نص��ب خب��ر ال الت��ي تعم��ل  (ال)ل��یس ال،وبالت��اليأوأال:بمعن��ى أ

.ال:تكرار.وفي جملة(وال لك ال)تقدیم وتأخیر.ومعنى البیت خب�ري عمل لیس
بتعبی��ر تتجل��ى فی��ھ ق��وة الدالل��ة بس��بب ھ��ذا  یفی��د الم��دح،إذ یص��فھ بالفردانی��ة

  .االستفھام وحرف التنبیھ(أال) الذي یلفت انتباه السامع
  ـ وقولھ:

  لھتن ابن العارض الھتن اب     العارض ا
   ٢ن العارض الھتن ابن العارض الھتن                                             

م��ن البس��یط  ي،وھياألنط��اك يم��ن قص��یدة ل��ھ یم��دح فیھ��ا أب��ا عبی��د هللا القاض��
  والقافیة من المتدارك:

ر (الع��ارض الھ��تن اب��ن الھ��ارض الھتن).اإلعراب:الع��ارض:خبي الش��اھد:ف
م��������ن  مبت��������دأ مح��������ذوف تق��������دیره(ھو) مرف��������وع عل��������ى وزن(فاع��������ل)

م�������ن  .الھتن:ص�������فة عل�������ى وزن (فعل)ص�������یغة مبالغ�������ةالثالثي(عرض)
.ومعن���ى البی���ت ك���ررت ث���الث مرات(اب���ن الع���ارض الھتن)و.الثالث���ي(ھتن)

، وج��ده، ب��الكرم الفی��اض، یص��ف الش��اعر فی��ھ ھ��ذا المم��دوح ،وأب��اه يخب��ر
 يتن،وأبرزھ�ذا المعن�ى بتص�ویر فن�ستخدامھ ص�فة المبالغ�ة الھلك الوقولنا ذ

  رائع،مشبھا ھذا الممدوح وأباه وجده بالسحاب الكثیر مطرا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣/٢٢٩ي دیوان المتنب / ١
اللغة  ي).والمقاییس ف٣/٨٥(:دة(العارض):السحاب یعترض األفق.القاموس المحیط ما٤/٢١٦دیوان المتنبي  / ٢

  )١٠٦٣مادة(ھتن):ھتنت السماء ھتنا وھتونا،مثل ھتلت.ص(
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  المبحث الثالث                                

  يالتوكید المعنو                              
(ھ������و الت������ابع الراف������ع احتم������ال إرادة غی������ر :يالتوكی������د المعن������و          
ینقسم قسمین:قس�م ی�راد ب�ھ  ي.ویقول ابن عصفور: (التوكید المعنو١)الظاھر

 يإزالة الشك عن الحدیث وقسم ی�راد ب�ھ إزال�ة الش�ك ع�ن المح�دث عنھ.فال�ذ
یراد بھ إزالة الشك عن الح�دیث ھ�و التوكی�د بالمص�در نح�و قولك(م�ات زی�د 

لف�اظ یراد بھ إزالة الش�ك ع�ن المح�دث عن�ھ التوكی�د باأل يموتا).والتوكید الذ
.و یقول ابن عقیل: (ھو ما یرفع ت�وھم مض�اف  ٢لك)ي وضعتھا العرب  لذالت

.ویقول أب�و الحس�ن ال�وراق: (واعل�م ٣كد أوتوھم عدم إرادة الشمول)ؤإلى الم
العین یج�ب تق�دیمھا عل�ى ك�ل كد بھا لھا مراتب،فالنفس وؤی يأن االسماء الت

ك��دین ؤمیس��تعمالن غیر دیم أول��ى ألنھم��ا ق��دلف��اظ التوكی��د ،وإنم��ا كان��ا بالتق��أ
كقولك:نزلت بنفس الجبل،ورأیت عین زید،فلما كانا یستعمالن مفردین بغیر 

ي معنى التوكید،وكان (كل وأجمع�ون) ال یج�وز أن یس�تعمال إال ت�ابعین،أو ف�
ا تق�دیم ك�ل عل��ى( الت�ابع وج�ب أن یق�دم م��ا یق�وم بنفس�ھ عل�ى التابع،وأم��تقریر

أة كق��ولھم(كلھم منطلق��ون)وال م مبت��دل��ك ألن ك��ال ق��د تس��تخدأجمع��ین) فإنم��ا ذ
فیتق���دم عل���ى (أكتع���ین  أن تقول(أجمع���ون منطلقون)،وأم���ا أجمع���ونیج���وز

تقاقا ألنھ����ا لیس�����ت بمش����تقة اش�����.وإنم�����ا وج����ب تق�����دیمھا علیھا،أبص����عین )
ي معنى أجمعین ألنھا مأخوذة من االجتماع المعروف،فلما قوبینا،وأجمعون 

علی�ھ ین أن یشتق م�ن قولھم(مرأكتع يفز،تقدمت أكتعین،وإن كان یجومشتقة
  .٤بصعین إال بذكر (أجمعین).)أتمام،وال یجوز ذكر أكتعین ي حول كتیع)،أ

  :الفاظ التوكید
لفاظ كل مجموعة أمجموعات،تتفق  يف يتصنف الفاظ التوكید المعنو        

التوكی�د،وبیانھا  يتتص�ف بھ�ا ح�ین تس�تعمل ف� يمنھا م�ن حی�ث الص�فات الت�
  :يكاآلت

  :النفس والعیناألولى:المجموعة 
 يم�ر المتب�وع ف�أ: (التوكید ھو تابع یقرر يیقول ابن ھشام األنصار          

الزی��دان أوالھن��دان  زی��د نفس��ھ )،و( يالنس��بة أو الش��مول،فاألول نحو(ج��اءن
 ي(الزی���دون أنفس���ھم)،و(الھندات أنفس���ھن)،والعین ك���النفس.ففأنفس���ھما )،و

خبره  يك(نفسھ)لجوز السامع كون الجائالمثال(جاء زید نفسھ)،فإنھ لوال قول

                                                
 )٢/٣٤٧(:/ شرح األشمونى ١
 )٢/٢٣١(:شرح جمل الزجاجي/  ٢
  )٢٠٧ـ ٢٠٦/  ٢( / شرح ابن عقیل: ٣
 ٥٣٢ة.بیروت.لبنان.صعلل النحوألبى الحسن محمد بن عبدهللا الوراق.دار الكتب العلمی / ٤
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ال�نفس  ي.ویج�ب ف�١و كتابھ بدلیل قولھ تعالى(وجاء ربك والملك صفا صفا)أ
والع���ین إذا أك���د بھم���ا أن یكون���ا مف���ردین م���ع المفرد،نحو(ج���اء زی���د نفس���ھ 
عینھ)و(جاءت ھند نفس�ھا عینھ�ا)،ومجموعین م�ع الجمع،نحو(ج�اء الزی�دون 

ھن أعینھن)،وأم�ا إذا أك�د بھم�ا المثن�ى ففیھ�ا أنفسھم أعینھم)،و(الھن�دات أنفس�
 أفصحھا الجمع؛فتقول: (ج�اء الزی�دان أنفس�ھما أعینھم�ا)، ودون�ھثالث لغات 

،وھي األوجھ الجاریة في قول�ك: (قطع�ت رؤس اإلفراد ودون اإلفراد التثنیة
أن یوكد بھما مجموعین على ئدة،وال یجوزیجوز جرھما بباء زا.و٢الكبشین)

التس�ھیل: (  يعل�ى أعیان،فعبارت�ھ ھن�ا أحس�ن م�ن قول�ھ ف� نفوس وعیون،وال
.ویجب أن یض�افا ؤكد ب�ھجمع قلة) فإن عینا تجمع جمع قلة على أعیان وال ی

 يك��د إف��رادا وتثنی��ة وجمع��ا وت��ذكیرا وتأنیث��ا كم��ا ف��ؤإل��ى ض��میر یط��ابق الم
تعبی�ر  ياألمثلة الس�ابقة.وإذا اس�تدعى الموق�ف اس�تخدام كلت�ا الكلمت�ین مع�ا ف�

  قدمت كلمة النفس على العین وال یصح العكس. واحد
فائ��دة: (التوكی��د ب��النفس رف��ع م��ا یحتمل��ھ المخب��ر عن��ھ م��ن أن ال یك��ون        

ص��احب حقیق��ة أال ت��رى أن��ك إذا قل��ت: (ض��ربت زی��دا) فیحتم��ل أن یك��ون 
المض�روب زی�دا نفس�ھ أو م��ن ھ�و بس�ببھ.فإذا قل��ت :ض�ربت زی�دا نفس��ھ،كان 

  .٣المضروب زیدا ال غیره)
  قولھ: ھو ھذا المجموع يورد ف يذھد الاوالش      

  ٤قاسمتك المنون شخصین جورا     جعل القسم    نفسھ  فیك  عدال         
وفاة أختھ الص�غرى ،ویس�لیھ ب�الكبرى،  يمن قصیدة لھ معزیا سیف الدولة ف

  :من الخفیف والقافیة من المتواتر ي،وھ٣٤٤سنةوأنشدھا 
فی�ك عدال).اإلعراب:القس�م:مفعول ب�ھ منص�وب  (جعل القسم نفسھيالشاھد:ف

منص����وب،دفع ب����ھ ت����وھم تج����وز  يعل����ى وزن(فعل).ونفس����ھ:توكید معن����و
نف���س الس���امع وق���واه.و فیك:ج���ار  يق���رر المؤك���د ف��� يغیرالقس���م، وبالت���ال

(ع���دال) للفع���ل يومجرورمتعل���ق بالفع���ل (جعل)وقدم���ھ عل���ى المفع���ول الثان
.ومعن���ى البی���ت القالوص���ل واإلط(ع���دال ) لض���رورة األلف فيض���رورة.و

أسلوب سھل رصین.وفاعل بفیھ الممدوح بأختھ الكبرى الباقیة  يیعز يخبر
(نفس����ھ) یع����ود إل����ى القس����م وأف����اد  يالفع����ل جع����ل ھ����و المنون.والض����میرف

اإلیجاز.وربط ب�ین ص�در البی�ت وعج�زه  بالطب�اق(جورا وع�دال)و ھ�ذا جی�د 
  موفق قوى بھ داللة البیت.

                                                
 ٢٢سورة الفجر اآلیة / ١
 )٤٣١ـ ٤٢٨( / شرح شذور الذھب.ص ٢
  )١/٢٣٥(شرح جمل الزجاجي: / ٣
.القاموس المحیط مادة(الجور):نقیض العدل وضد القصد؛فھو جائر وقوم جورة وجارة ٣/١٢٦ يدیوان المتنب / ٤

  )١/٤٠٨(:وجائرون
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  :المجموعة الثانیة:كال وكلتا/ ٢
المعنى،تقول(ج�����اء  ي(ك�����ال وكلت�����ا بمنزل�����ة (ك�����ل)فوھما�����ـ أي ـ       

ئ أح���دھما،وأن جیئھم��ا مع��ا وھ��و الظاھر،ویحتم��ل مج��الزی��دان)،فیحتمل م
قولھ تعالى(لوال نزل ھذا القرآن عل�ى رج�ل  يالمراد احد الزیدین،كما قالواف

ل ،أن معناه على رجل من إحدى القریتین عظیم،ف�إذا قی�١من القریتین عظیم)
كد بھم�ا ؤكد بھما بشروط:أحدھا أن یكون المؤإندفع االحتمال،وإنما ی كالھما

: أن یص���ح حل���ول الواح���د محلھم���ا،فال یج���وز عل���ى يداال عل���ى اثنین.الث���ان
المذھب الص�حیح أن یقال(اختص�م الزی�دان كالھما)؛ألن�ھ الیحتم�ل أن یك�ون 

ن م�ا أس��ندتھ ین)فال حاج�ة للتأكی�د.الثالث:أن یك�وی�دالم�راد: (اختص�م أح�د الز
المعن����ى،فال یجوز(م����ات زی����د وع����اش عم����رو  يغی����ر مختل����ف ف���� إلیھم����ا

وج��اء ف��ي .٢ك��د بھم��ا)ؤكلیھم��ا).الرابع:أن یتص��ل بھم��ا ض��میر عائ��د عل��ى الم
النص�ب والج�ر م�ع  يف�إن ق�ال قائ�ل : (فل�م ص�ار (كال)بالی�اء ف�علل النحو: (

الرف��ع م��ع المض��مر  يف�� يلك ھ��لمض��مر،ولزمت األل��ف م��ع المظھر،وك��ذا
جمی�ع الجھات،كم�ا أن مع��ى ال  يلف؟قی�ل: (إن حقھ�ا أن تك�ون ب��األلف ف�باأل

تختلف ألفھ إذا اتصلت بضمیر أو مظھر،إال أن(ك�ال) لم�ا كان�ت التنف�ك ع�ن 
النص�ب والجربالی�اء،ألن  ياإلضافة شبھت بعلى وإلى فجعلت مع المضمرف

 يك��ال ال تق��ع إال منص��وبة أو مج��رورة،وال تس��تعمل مرفوع��ة،فبقیت(كال) ف��
ھ�ذه الحال.فأم�ا (كلت�ا  يلرفع على أصلھا مع المضمر،ألنھا ال تشبھ عل�ى ف�ا

لفھ����ا أقول:ن����ث،فبین أص����حابنا فیھ����ا اخ����تالف، أم����ا س����یبویھ فیؤللم ي)الت����
واو واألصل(كلو)وإنما أبدلت تاء مع  يالم الفعل،وھللتأنیث،والتاء بدل من 

نیث،فلھ��ذا المض��مرفخرج ع��ن عل��م التأنیث،فص��ارإبدال ال��واو ت��اء تأكی��دا للتأ
جمیعا،ال یؤك�د بھ�ن إال م�ا (كال وكلتا وجاء في شرح األشموني أن.و٣أبدلوا)

لھ أجزاء یصح وقوع بعضھا موقعھ لرفع احتمال تقدیر بع�ض مض�اف إل�ى 
الھن�����دان كلتاھم�����ا،لجوازأن یك�����ون متبوعھن،نحوج�����اء الزی�����دان كالھما،و

دان یجوز(اختص���م الزی��� األص���ل:جاء أح���د الزی���دین أوإح���دى الھن���دین.وال
الم��ذكور،وال ب��د م��ن اتص��ال الھن��دان كلتاھما)المتن��اع التقدیر(كالھم��ا)،وال

ضمیر المتبوع بھذه األلفاظ،لیحصل ال�رابط ب�ین الت�ابع ومتبوع�ھ،وال یج�وز 
،وال حج��ة يح��ذف الضمیراس��تغناء بنی��ة اإلض��افة،خالفا للف��راء والزمخش��ر

عل�ى ٥یھ�ا)ف لوال قراءة بعض�ھم (إن�ا ك� ٤األرض جمیعا) ي(خلق لكم ما فيف

                                                
 ٣١سورة الزخرف اآلیة / ١
 ٢٧٥الصدى.ص قطر الندى وبل / ٢
 ٥٣٥/ علل النحو.ص ٣
 ٢٩سورة البقرة اآلیة / ٤
  ٤٨سورة غافر اآلیة / ٥



 ١٠٩

أن المعنى:جمیعھ وكلنا،بل(جمیعا)ح�ال و(كال)ب�دل م�ن اس�م إن أو ح�ال م�ن 
  .١فیھا) يالضمیر المرفوع ف

ال�رجالن  يومن معانیھا البالغیة :دفع توھم ع�دم الش�مول كقول�ك:عرفن      
ال�رجالن ب�ال تأكی�د،لتوھم أن أح�د ال�رجلین ھ�و  يكالھما،فإنك لو قل�ت:عرفن

تد بمن لم یعرفك فأطلقت الكل وأردت البعض على عرفك ولكنك لم تعي الذ
  سبیل المجاز.

  ،فقط قولھ:ھو ھذه المجموعة يف يالمتنبشعر يورد ف ذيال اھدوالش      
  ٢أسد یرى عضویھ فیك كلیھما    متنا أزل    و ساعدا     مفتوال      

م��ن قص��یدة ل��ھ یم��دح فیھ��ا س��یف الدول��ة وی��ذكر األس��د،وقد أعجل��ھ فض��ربھ  
  :من الكامل،والقافیة من المتواتر ي،وھبسوطھ

(أس��د ی��رى عض��ویھ فی��ك كلیھما).اإلعراب:عض��ویھ:مفعول ب��ھ يالش��اھد: ف
ألج����ل  الت����ي ح����ذفت الن����ون ثب����وت)باعتب����ار فعلینمنص����وب عل����ى وزن (

اإلض������افة،وھو اس������م مع������رف باإلض������افة.وفیك:جار ومج������رور متعل������ق 
.وكلیھما:توكید كد والتوكید لضرورة الشعرؤبالفعل(یرى)،وفصل بھ بین الم

ي یس�����اور منص�����وب،دفع ب�����ھ ت�����وھم إرادة ع�����دم الش�����مول ال�����ذ يمعن�����و
(عض����ویھ)یعود إل����ى األس����د وأف����اد  يفض����میروالالمم����دوح،فأوفى بالمدح.

ومعنى البیت خب�ري یفی�د الم�دح.وقوة الدالل�ة ف�ي ھ�ذا البی�ت ھ�و أن اإلیجاز.
  .األسد رغم قوتھ یرى عضویھ في ھذا الممدوح،أي أن الممدوح أقوى منھ

   :المجموعة الثالثة:كل وجمیع/٣
(كل یستعمل لرفع إرادة الخصوص بلفظ وجاء في قطر الندى قولھ:          

ئ عموم،تق������ول: (ج������اء القوم)،محتم������ل مج������ئ جمیعھم،ویحتم������ل مج������ال
بعضھم،وأنك عبرت بالكل عن البعض،فإذا قلت كلھم رفعت االحتمال،وإنما 

ا غی���ر مثنى،وھ���و المف���رد ك��د بھ���ؤك��د بھ���ا بش���روط: أح���دھا أن یك���ون المؤی
: أن یكون متجزئا بذات�ھ أو بعامل�ھ،فاألول كقول�ھ تعالى(فس�جد يوالجمع.الثان

.الثال����ث:أن یتص����ل بھ����ا ض����میر عائ����د عل����ى ٣المالئك����ة كلھ����م أجمع����ون)
 يخالف��ا للزمخش��ر ٤ك��د،فلیس م��ن التأكی��د ق��راءة بعض��ھم(إنا ك��ل فیھ��ا)ؤالم

الشمول اسما موازنا(فاعلة  الداللة على ي.و(استعملوا أیضا ككل ف٥والفراء)
التوكی�د فق�الوا: (ج�اء الج�یش عامتھ،والقبیل�ة عامتھا،والزی�دون  ي) من عم ف�

                                                
 )٢/٣٣٦(:شرح األشمونى/  ١
  ٢٤٠/.٣ ي/ دیوان المتنب ٢
  ٣٠سورة الحجر اآلیة / ٣
  ٤٨سورة غافر اآلیة / ٤

 ٢٧٥/ قطر الندى.ص٧



 ١١٠

ك�د ؤعامتھم،والھندات عامتھن)،وھذه االسماء تضاف إلى ضمیر یط�ابق الم
  .١إفرادا وجمعا وتذكیرا وتأنیثا)

(ومن��ھ ك��ل رج��ل قولھ: أغ��راض التوكی��د ع��ن وج��اء ف��ي بغی��ة اإلیض��اح      
ألن كلمة كل،تارة تق�ع تأسیس�ا وذل�ك ـ ف،وكل إنسان حیوان ـ وفیھ نظرعار

إذا أف���ادت الش���مول م���ن أص����لھ حت���ى ل���وال مكانھ����ا لم���ا عقل،وت���ارة تق����ع 
تأكی��دا،وذلك إذا ل��م تف��ده م��ن أص��لھ ب��ل تمن��ع أن یك��ون اللف��ظ المقتض��ى ل��ھ 
مستعمال في غیره.أما األول فھ�و أن تك�ون مض�افة إل�ى نك�رة كقول�ھ تع�الى: 

،وقولھ(وھم ٣وقولھ(وكل شئ فصلناه تفصیال)٢حزب بما لدیھم فرحون) (كل
،وأما الثاني فما عدا ذلك،كقولھ تعالى(فسجد المالئكة ٤من كل حدب ینسلون)

وھي ف�ي قول�ھ ـ ك�ل رج�ل عارف،وك�ل إنس�ان حی�وان ـ م�ن ٥كلھم أجمعون)
  .٦)األول ال الثاني ألنھا لوحذفت منھما لم یفھم الشمول أصال

 كثی�رة منھ�ا ھ�ذه المجموع�ة يف� يشعر المتنب يوردت ف يلشواھد التوا      
  قولھ:

  ٧من سائر القصب حللتم من ملوك الناس كلھم    محل سمر القنا            
ورد لدولةـ�ـ وق�د توفی�ت  بمیاف�ارقین،وفیھ�ا أخ�ت س�یف ا يمن قصیدة لھ یرث

  :٣٥٢الكوفة سنة يخبرھا إلى الكوفةـــ فكتب أبو الطیب بھذه المرثیة إلیھ ف
اس���م مج���رور تم م���ن مل���وك الن���اس كلھم).اإلعراب:ملوك:(حلليالش���اھد: ف���
والناس:مض�اف إلی�ھ مج�رور الجار والمجرورمتعل�ق بالفعل(حل).مضاف.و

(ملوك الن��اس)،دفع ب��ھ زن(فعل).وكلھم:توكی��د معن��وي مجرورمؤك��دهعل��ى و
وص��ف ب��ھ س��یف الدول��ھ  يت��وھم اس��تثناء بع��ض المل��وك.ومعنى البی��ت خب��ر

آب���اءه وأج���داده بعظ���م مك���انتھم ب���ین س���ائر الملوك،بأس���لوب س���ھل رص���ین  و
بالقص���ب  لك بتش���بیھھم بالقن���ا وس���ائر المل���وكمحس���وس،وذ يفن��� يتص���ویر

(كلھم)یعود إل��ى مل��وك الن��اس وأف��اد اإلیج��از. يف(تش��بیھا ض��منیا ).والض��میر
.والجن�����اس بین(ح�����ل الوزن ض�����رورةل،والم�����یم فی�����ھ س�����اكن،لكنھ حرك�����ھ 

ي ھم ف��أس��جی��د وجمی��ل ق��وى دالل��ة البی��ت وربط��ھ فومحل)جن��اس اش��تقاق 
  بالفكرة،ألنھ أضاف إلى البیت تحسینا لفظیا. يمضاعفة إحساس المتلق

  ــ وقولھ:
  ١أولئك أنیاب الخالفة كلھا     وسائر أمالك البالد الزوائد         

                                                
 )٢/٣٣٨(/ شرح األشمونى: ١
 ٥٣/ سورة المؤمنون،اآلیة ٢
 ١٢ء،اآلیة/ سورة اإلسرا ٣
 ٩٦/ سورة األنبیاء،اآلیة ٤
  ٣٠/ سورة الحجر،اآلیة ٥
  ١١٤/ بغیة اإلیضاح.ص ٦
. الصحاح مادة (القنا):جمع قنااة،وھى الرمح ویجمع أیضا على قنوات وقنى على فعول ١/٩٤ي / دیوان المتنب ٧

  )٦/٢٤٦٨(:وقناء مثل جبل وجبال



 ١١١

عاق�ھ ع�ن ي من قصیدة لھ یم�دح فیھ�ا س�یف الدول�ة وی�ذكر ھج�وم الش�تاء ال�ذ
  :ذكر الواقعةغزو خرشنة وی

(أولئك أنیاب الخالفة كلھا).أإلعراب:الخالفة:مضاف إلیھ مجرور يالشاھد:ف
مج�رور أب�ان ب�ھ عظ�م خالفتھم،دافع�ا  يعلى وزن(فعالة).وكلھا:توكید معنو

لك ع��ن النف��وس ت��وھم ع��دم ش��مولھم وإح��اطتھم للخالفة.واس��تعمال اس��م ب��ذ
(كلھا)یعود إل�ى يفروالضمیید(أولئك)قصد بھ مدحھم وتعظیمھم.اإلشارة للبع

یص���ف فی���ھ ھ���والء بق���وة  يومعن���ى البی���ت خب���ر.الخالف���ة وأف���اد اإلیج���از
ذھن  يملكھم،مقارنا بینھم وبین سائر الملوك،ولكن بصورة فنیة باق أثرھا ف

ی�اب المستمع،بسبب ھذا التشبیھ المحسوس،وھو تشبیھ المم�دوح وقوم�ھ باألن
  وسائر ملوك البالد بالزوائد.

  وقولھ: ــ
  ٢المجد مالك كلھ      فینحل  مجد  كان  بالمال عقده يفال ینحلل ف         

  :٣٤٦من قصیدة لھ یمدح فیھا كافورا سنة
المج��د مال��ك كل��ھ).مالك:فاعل مرفوع،وھ��و اس��م  ي(فال ینحل��ل ف��يالش��اھد:ف

مرفوع،وبذكره  يمعرف باإلضافة.ومال على وزن (فعل).وكلھ:توكید معنو
ھ�ذا م�دح  يالمج�د وف� يلممدوح ال ینحلل فأزال توھم الظان أن بعض مال ا

(عقده)یعود يوالضمیر ف)یعود إلى المال وأفاد  اإلیجاز.(كلھيلھ.والضمیر ف
یا بجناس إلى المجد وأفاد اإلیجاز أیضا.وربط بین صدر البیت وعجزه صوت

(المج�����د) متعل�����ق بالفع�����ل يالجار والمجرورفاإلش�����تقاق (كل�����ھ وعق�����ده).و
فعل ضرورة.والجاروالمجرور (بالم�ال)متعلق (ینحلل)وقدمھ على معمول ال

(المجد)للعھ����د يبخب����ر ك����ان (عق����ده) وقدم����ھ علی����ھ ض����رورة أیض����ا.وأل ف
  یفید المدح. ي(مجد)یفید التعظیم.ومعنى البیت إنشائيف.والتنكیريالذھن

  وقولھ:ـ 
  ٣وتحید عن طبع الخالئق كلھ    ویحید عنك الجحفل الجرار         

  :٣٣٧بن حمدان،سنة يیف الدولة:أبا الحسن علمن قصیدة لھ یمدح فیھا س
(عن طب���ع الخالئ���ق كلھ).اإلعراب:طبع:اس���م مجرورعل���ى وزن يالش���اھد:ف

ل(طب���ع  يتوكی���د معن���ووكلھ:إلی���ھ مجرور.(فعل)مضاف.الخالئق:مض���اف 
(عن���ك) ق���دم عل���ى يالخالئق)أف���اد الش���مول واإلحاط���ة.والجار والمج���رور ف

ھ)یعود إل��ى طب��ع الخالئ��ق (كل��ي.والض��میر فالوزن ض��رورةلمعم��ول الفع��ل 

                                                                                                                                       
اب):السن خلف الرباعیة مؤنثة والجمع انیب وأنیاب ونیوب .القاموس المحیط مادة(الن١/٢٧٩/ دیوان المتنبي  ١

  )١/١٤٠وأناییب:(
.المقاییس في اللغة مادة (المجد):المیم والجیم والدال أصل صحیح یدل على بلوغ ٢/٢٢/ دیوان المتنبي  ٢

  ٩٧٤النھایة،وال یكون إال فى محمود.منھ المجد:بلوغ النھایة في الكرم.ص
  ٥٨لقاموس المحیط مادة(الطبع):السجیة.ص.ا٢/٨٧/ دیوان المتنبي  ٣



 ١١٢

ترف��ع المم��دوح ع��ن  یص��ف فی��ھ عظ��م يوأف��اد اإلیج��از.و معن��ى البی��ت خب��ر
ي فی���ھ كثی���ر م���ن ش���جاعتھ العظیم���ة،ولكن بأس���لوب بی���انطب���اع الخالئق،و

بدالل�ة البیت،فك�ان ل�ھ وق�ع حس�ن  ياإلثارة فتض�اعف إحس�اس المتلق�عناصر
  فى نفسھ. 

  وقولھ: ـ
  ١كلھم     فجھلھ  بك  عند الناس  عاذرهمن قال لست بخیر الناس           

  صباه،ولم ینشدھا أحد: يف لمتنبيمن قصیدة ل
 (من قال لست بخیر الناس كلھم).اإلعراب:الباء:حرف ج�ر زائ�ديالشاھد: ف

.خیر: اس������م مج������رور عل������ى وزن (فعل)مض������اف أف������اد تأكی������د الم������دح
مح��ل نص��ب خب��ر  يإلیھ.الناس:مض��اف إلی��ھ مجرور،والج��ار والمج��رور ف��

ھ��ذا  يمجرور،أف��اد ش��مول خیریت��ھ وإحاطتھ��ا،وف يوكلھم:توكی��د معن��ولیس.
 يأدى إل����ى مض���اعفة إحس����اس المتلق���� يدالل���ة عل����ى عظ���م مكانت����ھ،وبالتال

والمیم م)یع�ود إل�ى الن�اس وأف�اد اإلیج�از،(كلھ يفوالض�میربمضمون الكالم. 
(فجھل������ھ يفی������ھ س������اكن إال أن������ھ حرك������ھ بالكس������ر ضرورة.والض������میر ف

  یفید المدح. يشرط يفاد اإلیجاز.ومعنى البیت خبروعاذره)یعودإلى(من)وأ
  ــ وقولھ:

  ٢ھزمت مكارمھ المكارم كلھا    حتى  كأن  المكرمات  قبائل        
ي ،وھيأبا الفضل أحمد بن عبد هللا األنطاك يمن قصیدة لھ یمدح فیھا القاض

  من الكامل والقافیة من المتدارك:
اإلعراب:المك����ارم:مفعول ب����ھ (ھزمت مكارم����ھ المك����ارم كلھا).يالش����اھد:ف

 يمنصوب على وزن(مفاعل)،وھو اسم معرف باإلضافة.وكلھا:توكید معنو
أفاد الشمول،وھذا دلیل على عظم مكارم ھذا الممدوح،مما ضاعف إحس�اس 

(مكارمھ)یعود إل�ى المم�دوح يفي للفكرة فقویت الدالل�ة عنده.والض�میرالمتلق
 يالمك��ارم،و وح��د الض��میر ف��(كلھ��ا)یعود إل��ى يوأف��اد اإلیجاز.والض��میر ف

س�تغراق.ومعنى البی�ت (المكارم)لاليالتوكید على لفظ المفرد(مكرمة).وأل ف
ال  يیفی��د الوص��ف بالم��دح ،یص��ف فی��ھ مك��ارم المم��دوح بتص��ویر فن�� يخب��ر

بالمكرم�ات قبائ�ل تتجم�ع وتتق�وى،  يیخلو من عنصر اإلثارة والحرك�ة،فكأن
  مكارمھ. اوعلى الرغم من ھذا تھزمھ

  ھ:ــ وقول
  ٣لوال المشقة ساد الناس كلھم      الجود   یفقر  واإلقدام   قتال          

                                                
اللغة مادة(الخیر):الخاء والیاء والراء أصلھ العطف والمیل ثم یحمل  ي.المقاییس ف٢/١٢١ ي/ دیوان المتنب ١

  ٣٣٧علیھ.فالخیر:خالف الشر.ص
  .٣/٢٥٦ ي/ دیوان المتنب ٢
  .٣/٢٨٧ي / دیوان المتنب ٣



 ١١٣

من البسیط والقافی�ة م�ن  ي،وھ٣٤٨من قصیدة یمدح فیھا أبا شجاع فاتكا سنة
  :المتواتر
(ساد الناس كلھم).اإلعراب:جملة :ساد النس كلھم:ال محل لھا من يالشاھد:ف

عل��ى وزن(فعل).كلھم:توكی��د  اإلع��راب ج��واب الش��رط.الناس:فاعل مرف��وع
دف���ع ت���وھم إرادة البعض.والض���میر  يمرف���وع أف���اد الش��مول،وبالتال يمعن��و

(كلھم)یع��ود إل��ى الن��اس وأفاداإلیج��از،والمیم فی��ھ س��اكن، حرك��ھ بالض��م يف
 يش��رطي س��تغراق.ومعنى البی��ت خب��ر(الناس)لالي.وأل فال��وزن ض��رورةل

  .يابتدائ
  وقولھ:ــ 

  ١فازة أنا شائمھ ية كلھ     حیا بارق فوأحسن من ماء الشبیب         
عن��د  ٣٣٧أنش��ده س��نة أول م��ا يم��ن قص��یدة ل��ھ یم��دح فیھ��ا س��یف الدول��ة ،وھ��

  نزولھ أنطاكیھ ومنصرفھ من ظفره بحصن برزویھ:
مض�اف بیبة كلھ).اإلعراب:ماء:اس�م مجرور(وأحسن من م�اء الش�يالشاھد:ف

).وكلھ:توكید على وزن(فعل).والشبیبة:مضاف إلیھ مجرور على وزن(فعیلة
ب��دوره ض��اعف إحس��اس الس��امع فقوی��ت  يمجرورأف��اد الش��مول ال��ذ يمعن��و

 يالمف�ازة الت� يیص�ف فی�ھ مط�ر الب�رق ف� يالداللة عن�ده.ومعنى البی�ت خب�ر
یراھا ویترقبھا بأنھا احسن من م�اء الش�بیبة كل�ھ دون أن یس�تثنى بعض�ھ،داال 

اء إلى(م����� (كل�����ھ)یعوديب�����ذلك عل�����ى عظ�����م نفعھ�����ا ونضارتھا.الض�����میر ف
(شائمھ)یعود إلى (حیا بارق)وأفاد اإلیجاز يفالشبیبة)وأفاد اإلیجاز.والضمیر

  لضرورة الوزن.وقدمھ  أیضا.و(أحسن من ماء الشبیبة)خبرل(حیا بارق)
  وقولھ: ـ

  ٢األحسن الشیم يفكان  أحسن  خلق هللا   كلھم      وكان أحسن ما ف         
محف��ل م��ن العرب،وك��ان  يف��م��ن قص��یدة یعات��ب فیھ��ا س��یف الدولة،وأنش��دھا 

سیف الدول�ة إذا ت�أخر عن�ھ مدح�ھ ش�ق علیھ،وأحض�ر م�ن ال خی�ر فیھ،وتق�دم 
ب،وأكثر علی��ھ م��رة بع��د مرة،فق��ال ح��مجلس��ھ بم��ا ال ی يإلی��ھ ب��التعرض ل��ھ ف��

  :من البسیط والقافیة من المتدارك يیعاتبھ ،وھ
(فك��ان أحس��ن خل��ق هللا كلھم).اإلعراب:خل��ق:مجرور باإلض��افة يالش��اھد: ف

عل�����ى وزن(فعل)،خلق:مضاف،واس�����م الجاللة:مض�����اف إلیھ.وكلھم:توكی�����د 
دف�ع ب�ھ ت�وھم  يل(خل�ق هللا) مجرور،أف�اد الش�مول واإلحاط�ة،وبالتال يمعنو

                                                
 يئ وقوتھ فالش مادة(الشبیبة):الشباب.من شب یشب یدل على نماءاللغة  ي.المقاییس ف٣/٣٣٤ي / دیوان المتنب ١

.ومادة(شمت)البرق أشیمھ ٢٩٠.ومادة(الحیا):المطر،ویسمى بھ ألن بھ حیاة األرض.ص٥٢٢حرارة تعتریھ.ص
  )٤/١٤٤٩(:.الصحاح مادة(البارق):سحاب ذو برق.والسحابة بارقة٥٤٥شیما:إذا رقبتھ تنظر این یصوب.ص

المصباح المنیر مادة(الشیمة):ھي الغریزة والطبیعة والجبلة،وھي التي خلق علیھا  .٣/٣٦٤ ي/ دیوان المتنب ٢
  ١٩٨اإلنسان والجمع شیم.ص
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ي بعظ�م حس�ن إرادة بعض خلق هللا،فقویت الدالل�ة لمض�اعفة إحس�اس المتلق�
(خل��ق هللا)وأف��اد اإلیج��از،وحرك الم��یم الممدوح.والض��میرفي(كلھم)یعود إلى

یفی��د الم��دح،وبالغ فی��ھ ي خب��رال��وزن.ومعنى البی��ت  ض��رورةلبالكس��ر  فی��ھ
  ،فأخرجھ عن دائرة القبول.

  وقولھ:ــ 
  ١ولو قتل الھجر المحبین كلھم    مضى بلد باق أجدت لھ صرما         

فیھ�ا ج�دة س��یف الدول�ھ ألم�ھ،وكانت ق��د یئس�ت من�ھ لط��ول  يم�ن قص�یدة یرث��
بلتھ وفرح�ت ب�ھ،وحمت م�ن وقتھا،ولم�ا غیبتھ،فكتب إلیھا كتابا فلما وصلھا ق

  :من الطویل والقافیة من المتواتر يغلب علیھا من السرور،ماتت،وھ
.اإلعراب:المحبین:مفع��ول ب��ھ (ول��و قت��ل الھج��ر المحب��ین كلھم)يالش��اھد: ف
لك عظ���م قت���ل الش���مول،داال ب���ذ منص���وب،أفاد يكلھم:توكید معن���ومنص��وب.

  .يشرط يالھجر للمحبین.ومعنى البیت خبر
  وقولھ: ــ

  ٢الناس كلھم  يمصر نقصده      و ال  لھ  خلف ف يال فاتك آخر ف         
القافی�ة ، وم�ن البس�یط يفاتكا وھ يویرثن مصرمن قصیدة لھ یذكر مسیره م

  :من المتراكب
الناس كلھم).اإلعراب: الناس:اسم مج�رور عل�ى  ي(وال لھ خلف فيالشاھد:ف

مصر:جار ومجرور  يبر(لھ).وفوزن (فعل)،والجار والمجرور متعلق بالخ
مجرور،أف�اد  يمتعلق بالخبر(نقصده)وقدمھ علیھ ض�رورة.كلھم:توكید معن�و

الش�جاعة والك�رم  يلك إل�ى عظ�م مكان�ة المم�دوح (فات�ك)فالشمول،مشیرا ب�ذ
جمیع الناس،وھذا مما ال شك فیھ ضاعف إحساس  يحتى ال یوجد لھ خلف ف

 ص�ده ،ول�ھ)یعود إل�ى فات�ك وأف�اد(نقيفي فقوی�ت الدالل�ة عنده.والضمیرالمتلق
والكلمات(فاتك،وآخر،وخلف)ربط��ت اإلیج��ازوربط ب��ھ ب��ین ش��طرى البیت.

معنى تنوین.وص�رف(فاتك) لض�رورة ال�وزن.وأجزاء البیت إیقاعیا بس�بب ال
  الناس كلھم). يالمدح،لقولھ (وال لھ خلف ف يیفید المبالغة ف يالبیت خبر

  :المجموعة الرابعة:أجمع وما تفرع عنھ/٤
( یقص�������د بم�������ا تف�������رع وج�������اء ف�������ي ش�������رح األش�������موني قول�������ھ:         

ع����ة الذكور،و(جمع)لجماع����ة عن����ھ(جمعاء)للمفردة المونثة،و(أجمعون)لجما

                                                
لك الھجران،وھاجر القوم من دار إلى ي اللغة مادة(الھجر):ضد الوصل وكذ.المقاییس ف٤/١٠٣ي / دیوان المتنب ١

  ٥٩١.ص.ومادة(الصرم):القطع١٠٦٤دار:تركوا األولى للثانیة.ص
النفیس من كنوز القوامیس صفوة المتن اللغوي من تاج العروس ومراجعھ . ١٥٨/ ٤ي / دیوان المتنب ٢

مادة(الخلف):ما استخلفت من شئ،أي استعوضتھ  ٢٠٠٠الكبرى.خلیفة محمد التلیسي.الدار العربیة للكتاب.ط سنة
الالم،یقال ھو من أبیھ خلف،أي بدل،والبدل واستبدلتھ،تقول:أعطاك هللا خلفا مما ذھب لك،وال یقال خلفا بسكون 

  )١/٦٤٨من كل شئ خلف منھ: (
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الزی�دون كلھ�م كل�ھ أجمع،والقبیل�ة كلھ�ا جمعاء،و قالوا: (جاء الجیشاإلناث.و
ئ أجم�ع جمع�اء أجمع�ون ث�م الھندات كلھن جمع).ودون كل قد یجأجمعون،و

،و(إن جھ����نم لموع����دھم ١ات نح����و: (ألغ����وینھم أجمع����ین)جم����ع الم����ذكور
(أجم����ع ي.و(ق����د فھ����م م����ن قول٣وھ����و قلی����ل بالنس����بة لم����ا س����بق)٢أجمع����ین)

وجمعاء،وجمعھم��ا) أنھم��ا ال یثنی��ان،فال یقال(أجمع��ان )وال(جمعاوان)،وھ��ذا 
  .٤لك لم یسمع)،وھو الصحیح،ألن ذمذھب جمھور البصریین

  :ياأللفاظ حین التوكید بھا ما یل علیھا ھذه يتأت يومن الصفات الت       
  المثنى يإنھا تستعمل لتوكید المفرد والجمع فقط فال تستعمل ف أ/

مف�ردة و ـ بص�یغھا ال يك�د،بل یكتف�ؤإنھا ال تتصل بضمیر یعود عل�ى الم ب/
،بخالف(كل وجمی�ع) حی�ث تبق�ى عل�ى ص�ورة المجموعةـ ع�ن ھ�ذا الض�میر

  واحدة وتوجھ للمؤكد بواسطة الضمیر.
ھ����ذه الص����یغ أن تس����تعمل لزی����ادة التوكی����د،أو بعب����ارة  ين الغال����ب ف����ج/ إ

الك��الم كقول��ھ: (فس��جد  يأخرى(لتوكی��د التوكی��د)وذالك ب��أن ت��رد بع��د ك��ل ف��
وربم��ا اس��تعملت ھ��ذه الكلم��ات وح��دھا دون لف��ظ ٥المالئك��ة كلھ��م أجمع��ون)

ألغ��وینھم  ق��ال فبعزت��كل��ك قول��ھ تع��الى: (ي اللغ��ة،ومن ذكل،وھ��ذا قلی��ل ف��
  .٦أجمعین)

  قولھ:   يشعر المتنب يوردت ف يوالشواھد الت      
  ٧فیھ الفصاحة و السماحة والتقى     و البأس أجمع والحجا و الخیر      

  :يفیھا محمد بن اسحاق التنوخ يمن قصیدة یرث
(والب�������أس أجمع).اإلعراب:الواو:عاطف�������ة. الب�������أس: عل�������ى يالش�������اھد: ف

والمعط����وف عل����ى وزن(فع����ل)معطوف على(الفص����احة ) أو على(التق����ى) 
مرف�����وع،دل عل�����ى عظ�����م ھ�����ذا  يالمرف�����وع مرفوع.أجمع:توكی�����د معن�����و

البأس.فی���ھ:جار ومجرورخبر(الفص���احة) وقدم���ھ علی���ھ ضرورة.والض���میر 
(الفص�احة والس��ماحة والتق��ى ي(فی�ھ)یعود إل��ى الكف�ن وأف��اد اإلیج��از.وأل فيف

ی�ت .وحسن البذھنیا ،ألنھا معھودة عندهيوالبأس والحجا والخیر)للعھد الذھن
تحس�ینا لفظی�ا بین(الفص��احة والس�ماحة)،وبین(التقى والحج�ا)،فتحقق ال��رابط 

یص�ف فی�ھ الش�اعر  يومعنى البی�ت خب�ری�ت فقوی�ت الدالل�ة.الب يف� ياإلیقاع

                                                
  ٣٩سورة الحجر اآلیة / ١
 ٤٣/ سورة الحجر اآلیة ٢
 )٢/٣٣٨( :/ شرح األشمونى ٣
  ٢٧٦قطر الندى.ص / ٤
 ٣٠سورة الحجر اآلیة / ٥
 ٨٣سورة ص اآلیة / ٦
لشئ،ورجل سمح،أي جواد،وقوم سمحاء ومسامیح. لھ بااللغة مادة(سمح)  ي.المقاییس ف٢/١٣١دیوان المتنبى  / ٧

  ٣٣٧صومادة(الخیر):الكرم. .٤٩١ص
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رصین،مس�تخدما الكنای�ة ع�ن نسبة(نس�بة  يخصال ھذا الممدوح بأسلوب أدب
  ھذه الخصال إلى(الكفن).

  ــ وقولھ:
  ١أجمع يئ بعضھ الرأزمانھ    أقل جز يیھ ففتى ألف جزء رأ        

من الطویل والقافی�ة  ي،وھيبن أحمد الخراسان يمن قصیدة لھ یمدح فیھا عل
  :من المتدارك

ئ بعض��ھ ال��رأى أجمع).اإلعراب:بعض��ھ:مبتدأ مرف��وع (أقل ج��زيالش��اھد:ف
مرفوع عل������ى ي:خبرعل������ى وزن(فع������ل) مض������اف ومض������اف إلی������ھ.الرأ

،فتض���اعف يب���ین عظ���م ھ���ذا الرأمرف���وع  يوزن(فعل).أجمع:توكی���د معن���و
عود إل�ى (رأیھ و زمانھ)یيبالفكرة فقویت الداللة.والضمیر ف يإحساس المتلق

(بعض���ھ)یعود إلى(أقل)وأف���اد اإلیج���از يوالض���میر ف(الفت���ى)و أف���اد اإلیجاز.
یفید المدح بأس�لوب  ي(فتى)یفید التعظیم.ومعنى البیت خبريأیضا.والتنكیر ف

  التأخیر.تعقید بسبب التقدیم وبال یتسم

  :توكید النكرة توكیدا معنویا
الشواھد السابقة كانت  يومما سبق نلحظ أن كل األسماء التي أكدت ف        

(یجوز تأكید كل االسماء إال النك�رة ، :يشرح جمل الزجاج يمعرفة.وجاء ف
كد على كل حال،خالف�ا ألھ�ل الكوف�ة ف�إنھم یجی�زون تأكی�د النك�رة ؤفإنھا ال ت

معناھ��ا،نحو قول��ك:  يتبعض��ة ویك��ون التوكی��د بك��ل وم��ا ف��بش��رط أن تك��ون م
ل��ك أن . وس��بب ذأكل��ت رغیف��ا كل��ھ، وال یج��وز ان تق��ول: أكل��ت رغیف��ا نفس��ھ

ل�ك م�ن ي النكرة .واستدلوا عل�ى ج�واز ذالعین ال فائدة فیھ فالتوكید بالنفس و
  طریق السماع بقولھ من الرجز:

   ٢قد مرت البكرة یوما أجمعا        
ك(توكید النكرة) أصال ال بالنفس وال بالعین لما ذكرن�ا،وال بك�ل لوال یجوز ذ

س���ماء التوكی���د كلھ���ا مع���ارف إم���ا باإلض���افة،نحو أمعناھ���ا،ألن  يوال م���ا ف���
نفسھ،عینھ،كلھ،وإما بالعلمیة نحو أجمع وأكتع، أو بنیة اإلضافة ترید أجمع�ھ 

اق،وإن باتف��.ویق��ول اب��ن ھش��ام: (وإذا ل��م یف��د توكی��د النك��رة،لم یج��ز ٣وأكتع��ھ)
ك�د مح�دودا ؤوتحص�ل الفائ�دة ب�أن یك�ون المجاز عند الكوفیین،وھوالصحیح،

وعل�ى ھ�ذا یمك�ن أن .٤لفاظ اإلحاطة ك (اعتكف�ت أس�بوعا كل�ھ)أوالتوكید من 
تجاه،ل�ھ كد أن یكون معرفة،وال یك�ون نكرة،وھ�ذا االؤالم يیقال إن األصل ف

                                                
  .٢/٢٤٢/ دیوان المتنبي  ١
  ).٢/٣٤١/ الرجز بال نسبة في شرح األشموني:( ٢
 )٢٣٨ــ ١/٢٣٦/ شرح جمل الزجاجي:( ٣
  )٣/٢٩٦: (٢٠٠٣نةإلى الفیة ابن مالك تالیف الغمام أبي محمد عبد هللا جمال الدین .ط س / أوضح المسالك ٤



 ١١٧

یمكن أن تؤكد بش�رط تجاه من رأیھ أن النكرة اأنصاره بین النحاة،لكن ھناك 
  أن یتصف أسلوب  توكیدھا بالصفتین التالیتین:

أن یكون المؤكد النكرة داال على زمن مح�دود،بمعنى أن�ھ موض�وع لم�دة  /١
  سبوع،شھر،حول،سنة،عام،یوم).ألھا ابتداء وانتھاء.مثل(

  / أن یكون التوكید لفظ (كل وجمیع) فقط.٢
  .يشعر المتنب يولم یرد شاھد واحد من ھذا النوع ف      
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  المبحث األول                              

  تعریف  العطف                            
  :العطف لغة

 يھ���و الثن���العط���ف : (١المعج���م يج���اء ف���العط���ف ھ���والثني والمی���ل كما   
ئ عطف�ا ثنیت�ھ نھا،وعطف�ت الش�حاجتھ عطف�ا ص�رفتھ عوالمیل،وعطفتھ عن 

عل��ى ص��یغة  يأو أملت�ھ ف��انعطف،وعطف ھ�و عطوف��ا م�ال، ومنعط��ف ال�واد
ئ نفس�ھ اسم معن�ى والمنعط�ف اس�م فاع�ل الش� اسم مفعول حیث ینعطف فھو

ئ جانب��ھ والجم��ع اس��تعطفتھ س��ألتھ أن یعطف،وعط��ف الش��فھ��و اس��م عین،و
ج الطری���ق عط���ف ب���الفتح أى اعوج���ا يأعط���اف مث���ل حم���ل و أحم���ال،وف

)بمعن��ى ع��د إل��ى يحیاتن��ا الدارج��ة نقول(أعط�ف عل يالعطف لغ��ة:فوومی�ل).
ن�ھ ینظ�ر أحنونا رحیما وتقول ایضا(عنده عطف على أبنائ�ھ وأقارب�ھ)بمعنى 

ي االستعمال الع�اد يشئونھم ویعاملھم بالرفق والرحمة،فكان اللفظ یفید ف يف
  ئ إلصالح شأنھ وكفایتھ.النظر إلى شخص أوش

  :العطف اصطالحا
عطف البی�ان ھ�و ت�ابع جام�د أش�ھر م�ن متبوع�ھ نح�و(رحم هللا أب�احفص      

عمر)فعم��ر عط��ف بی��ان على(أب��احفص)وھو أش��ھر من��ھ ویزی��ده بیان��ا،إذن 
عطف البیان ھو إیضاح وبیان لمتبوعھ إن ك�ان المتب�وع معرفة،وتخص�یص 
إن كان المتبوع نكرة نحو(اشتریت أثاثا سریرا)ومنھ قولھ تعالى: (أو كف�ارة 

وإن ك��ل عط��ف بی��ان یص��ح أن یح��ل مح��ل المعط��وف علی��ھ ٢ام مس��اكین)طع��
ویمكن االستغناء عنھ،وكل ما جاز أن یكون عط�ف بی�ان أمك�ن إعراب�ھ ب�دال 

وجاء في مفتاح العلوم قولھ: (عطف البیان:ھو ما یذكر بع�د الش�ئ م�ن أیضا.
: (ھ��و يق��ال المجاش��عو.٣ال��دال علی��ھ،ال عل��ى بع��ض أحوالھ،لكون��ھ أع��رف)

خر ؤھ�������و االس�������م والنعت،فتق�������دم النع�������ت وت������� يم ال�������ذعك�������س الك�������ال
المسلم زید،وصاحبك عمر،وصدیقك بكر،والبزاز عب�د  ياالسم؛كقولك:جاءن

هللا.فتقم النعت مقام االسم وترفعھ بالعامل،وتنصبھ وتجره،وتقیم االس�م العل�م 
إع�راب  يإعراب�ھ،كما ت�دخل النع�ت ف� يمقام النعت،تبین األول بھ،وتدخلھ ف�

  .٤لك سماه البصریون عطف البیان)حد حروفھ،فإذا كان كذالسم،كأنھ أا

                                                
  ٢٤٦/المصباح المنیر. ص ١
 ٩٥/سورة المائدة اآلیة ٢
.حققھ وقدم لھ وفھرسھ الدكتور عبد الحمید ٦٢٦/ مفتاح العلبوم.تألیف أبي یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي المتوفي سنة ٣

شورات محمد علي بیضون.دار الكتب ھنداوي مدرس البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن بكلیة دار العلوم القاھرة.من
 ١٣٨.ص٢٠٠٠ـ ١٤٢٠.سنة١العلمیة.بیروت.لبنان.ط

 /شرح عیون اإلعراب  ٤
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شرح ملحة اإلعراب: (وأما عطف البی�ان فھ�و ك�ل اس�م ل�یس  يوجاء ف      
معن�ى المش�تق منھ،كأس�ماء األع�الم والكنى،وبھ�ذا  يبمشتق من الفعل،وال ف�

یتمیز عطف البیان عن الوصف؛ألن األسماء واألع�الم والكن�ى ال یج�وز أن 
 يثالھ: (رأیت أخاك زیدا،ولقیت أب�ا محم�د عمرا،وم�ررت بعل�یوصف بھا.م

 يالحس���ن)،فزید وعم���رو وأب���و الحس���ن عط���ف بی���ان یتب���ع م���ا قبل���ھ ف��� يأب���
اإلعراب؛ألنھا مما ال یوصف بھا،ثم اعل�م أن ك�ل م�ا وق�ع عط�ف بی�ان ج�از 
أن یك��ون ب��دال،فإذا قل��ت: (ج��اء زی��د أبوعمرو)،ج��از أن یك��ون أب��و عم��رو 

ون بدال،وإن كان أبو عمرو بمعنى والد عمرو،ج�از عطف بیان وجاز أن یك
 يان یك���ون ص���فة أیض���ا.ومن ش���رط عط���ف البی���ان أن یط���ابق م���ا قبل���ھ ف���

  .١)التعریف،والتنكیر،ویختص باألسماء،وھو كالوصف،وهللا أعلم
أما عطف النسق:ھو تابع یتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد أحرف العطف       

.عطف(م�ا قلى)ب�الواو على(م�ا ٢قل�ى) مثل قولھ تعالى: (ما ودع�ك رب�ك وم�ا
  ودعك).

سماء وعلى اعلم أن العطف بالحروف یدخل على األوجاء أیضا قولھ:(      
األفع��ال،إال أن��ك إذا عطف��ت فع��ال عل��ى فعل،وج��ب أن یك��ون المعط��وف م��ن 
ن����وع المعط�����وف علی�����ھ،فإن ك����ان الفع�����ل ماض�����یا عطف����ت علی�����ھ الفع�����ل 

  قولك : (قام، وقعد،وصدر،وورد).الماضى،وكانا جمیعا مبنیین على الفتح،ك
ن ك��ان فع��ل أم��ر عطف��ت علی��ھ فع��ل أم��ر وس��كنت آخرھما،كقول��ك: إو      

  (قم،واقعد،واخرج،وادخل،وانبسط).
الرف�ع  يوإن كان فعال مضارعا عطفت علی�ھ مثل�ھ وأعربت�ھ بإعراب�ھ ف�      

  ٣والنصب،والجزم،وهللا أعلم.).
ئ بع��د ة:الرجوع إل��ى الش��اللغ�� ي(والعط��ف ف��قط��ر الن��دى:  يوج��اء ف��      

االصطالح ضربان:عطف نس�ق وعط�ف بی�ان.فعطف  ياالنصراف عنھ،وف
النسق فھو التابع،المتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد حروف العطف.أما عط�ف 

  ٤البیان فھو تابع موضح أو مخصص،جامد غیر مؤول.)
  
  
  
  

                                                
 ٥١٦/ شرح ملحة اإلعراب للشیخ األستاذ النحوي أبي محمد القاسم بن علي الحریري البصري المتوفي سنة ١

 ٢٣٧ـ ٢٣٦.ص١ھجریة.المكتبة اإلسالمیة للنشر والتوزیع.ط 
 ٣.اآلیة/ سورة الضحى ٢
  ٢٣٧ـ ٢٣٦شرح ملحة اإلعراب.ص / ٣
  ٢٨٢وص.؛٢٧٨/ شرح قطر الندى.ص ٤
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  يالمبحث الثان                                  

  عطف البیان                                 
یكشف قصد المتكلم من المتب�وع  يیقصد بعطف البیان التابع الجامد الذ      

عقی��ل: (عط��ف البی��ان ھو:الت��ابع الجام��د المش��بھ .ویقول اب��ن ببیان��ھ وش��رحھ
  إیضاح متبوعھ،وعدم استقاللھ،نحو: يللصفة :ف
  أقسم با� أبوحفص عمر           

  حفص. يھ موضح ألبف(عمر)عطف بیان؛ألن
أو مؤول�����ھ،وخرج بم�����ا بع�����د  فخ�����رج بقولھ(الجامد)الص�����فة؛ألنھا  مش�����تقة

لك:التوكی��������د،وعطف النس��������ق؛ألنھما ال یوض��������حان متبوعھما،والب��������دل ذ
: (عط��ف البی��ان،وھو: ي.ویق��ول اب��ن ھش��ام األنص��ار١الجامد؛ألن��ھ مس��تقل.)

  تابع غیر صفة یوضح متبوعھ أو یخصصھ نحو
  قسم با� أبو حفص عمر** أ                    

أربع�ة م�ن عش�رة،ویجوز إعراب�ھ  يویتبع�ھ ف�٢ونحو(أوكفارة طعام مساكین)
حالل�ھ مح�ل إبدل كل إن لم یج�ب ذك�ره ك(ھن�د ق�ام زی�د أخوھ�ا) )ول�م یمتن�ع 

بش��ر،ویا نص��ر نص��ر  ياألول نحو(ی��ا زی��د الحارث،وأن��ا اب��ن الت��ارك البك��ر
أربع�����ة م�����ن  ينص����را.وحكم المعط�����وف أن�����ھ یتب�����ع المعط����وف علی�����ھ ف�����

:واحد م����ن الرف����ع والنص����ب والجر،وواح����د م����ن التعری����ف يعش����رة،وھ
والتنكیر،وواح�����د م�����ن اإلف�����راد والتثنی�����ة والجمع،وواح�����د م�����ن الت�����ذكیر 

)ولیس ب���دال؛المتناع(أنا اب���ن يوالتأنیث.ف(بش��ر عط���ف بی���ان عل��ى (البك���ر
التارك بشر)؛إذ ال یضاف ما فیھ األلف والالم إلى المج�رد منھ�ا،إال إن ك�ان 

مض����اف ص����فة مثن����اة أو مجموع����ة جم����ع الم����ذكر السالم،نحو(الض����اربا ال
   ٣زید)و(الضاربو زید)وال یجوز(الضارب زید)خالفا للفراء).).

  ویفید عطف البیان نحویا غرضین أساسیین ھما:
  /توضیح المعرفة كقولھ:١

  ٤أقسم با� أبوحفص عمر    ما مسھا من نقب وال دبر      
الى(یوق���������د م���������ن ش���������جرة مبارك���������ة / تخص���������یص النكرة:كقول���������ھ تع٢

تفھ��م م��ن الس��یاق،كالمدح  ي،باإلض��افة إل��ى األغ��راض البالغی��ة الت��٥زیتون��ة)
  والذم وغیره.

  ما الفرق بین عطف البیان والنعت؟
                                                

 )٢١٩ــ ٢/٢١٨/ شرح ابن عقیل: ( ١
 ٩٥/ سورة المائدة.اآلیة ٢
 ٤٣٧ــ ٤٣٤/ شذور الذھب.ص ٣
  )٤٠)والمؤلف في أوضحھ(رقم٢٨٨/البیت من شواھد ابن عقیل(رقم ٤
 ٣٥/ سورة النور.اآلیة ٥
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 ي/عط�ف البی�ان یك�ون جنس�ا ولقب��ا وكنی�ة،والنعت ال یك�ون إال مش�تقا،أو ف��١
  معنى ماھو مشتق.          

أن یتب�ع النكرة،فف�ى قول�ھ  ية،وأجاز الفارس�/عطف البیان ال یتبع إال معرف٢
أع���رب (زیتون���ة) عط���ف بی���ان عل���ى  ١تع���الى(من ش���جرة مبارك���ة زیتون���ة)

المع�����ارف  ين م�����ذھب الك�����وفیین أن����ھ یك�����ون ف�����إالمس�����اعد( يش����جرة،وف
. ٢،وأجازه اب���ن عص���فور)يوالنكرات،ونق���ل ھ���ذا ع���ن الف���راء والزمخش���ر

ح�ین  المعرفة يما جاء فالنكرة،وإن يوالنعت یتبع المعرفة والنكرة،وأصلھ ف
البی�ان ع�ن  يكثرت المسمیات وج�اوزت ق�در األس�ماء،إال أنھم�ا یش�تركان ف�

ل��ك التوكی��د.والفرق بین��ھ ذ يعلیھ،ویش��اركھما ف��یجری��ان  ياالس��م األول ال��ذ
بھ ال یج�وز أن   وبین التوكید (أن التوكید قد وضع لھ العرب ألفاظا مختصة

  یكون بغیرھا).

  ؟ان والبدلما الفرق بین عطف البی
وم�ن جمل�ة واح�دة،كما علی�ھ كاالس�م الواح�د  ين عطف البی�ان م�ع م�ا یج�رإ

لك البدل،ألن��ھ والمب��دل من��ھ م��ن جملت��ین،وألن ك��ان النع��ت ك��ذلك،ولیس ك��ذ
موض�ع  يمكان�ھ والب�دل یق�در أن�ھ ف� يعط�ف البی�ان وھ�و ف� يالعامل یعمل ف

ون إذا أردت المبدل من�ھ.ویبین ل�ك ھ�ذا أن�ك تقول:ی�ا أخان�ا زیدا.فتنص�ب وتن�
عطف البیان؛ألنھ غی�ر منادى،ف�إن أردت الب�دل قلت:ی�ا أخان�ا زید،تض�م م�ن 

  تقدیر یا زید. يغیر تنوین؛ألنھ ف
قط�ر الن�دى  يوھناك عالقة وثیقة جدا بین البدل وعطف البیان،وجاء ف�      
عط���ف بی���ان مفی���د لإلیض���اح أو ھ: (ك���ل اس���م ص���ح الحك���م علی���ھ بأن���ھ قول���

ی��ھ بأن��ھ ب��دل ك��ل م��ن كل،مفی��د لتقری��ر معن��ى للتخص��یص ص��ح أن یحك��م عل
  .٣الكالم وتوكیده،لكونھ على نیة تكرار العامل)

(أن عطف البی�ان ال یك�ون رق آخر بین عطف البیان والبدل،ھوھنالك ف      
  إال بالمعارف والبدل یكون بالمعارف والنكرات على حد سواء).

  :قول المرار بن سعید لكھد على ذوالشا
  ٤وقوعا    ترقبھ  الطیر   بشر    علیھ يالتارك البكر أنا ابن      

بش��ر).إذ ال یمك��ن وض��ع بش��ر موض��ع  ي(أنا اب��ن الت��ارك البك��ريالش��اھد:ف
منھا،فلھذا یعرب  يإذ یترتب علیھ إضافة الوصف المقترن بأل للخال يالبكر

  ھنا عطف بیان.
  :ـياآلت يالكالم العرب يمن مواضع عطف البیان فو      

                                                
  ٣٥/ سورة النور،اآلیة ١
  )٢/٤٢٤/ المساعد: ( ٢
 ٢٨٠شرح قطر الندى.ص / ٣
  )٤/٢٨٤.وخزانة األدب:ص()٢٨٥)كما استشھد بھ ابن عقیل(رقم١٣٨البیت فى القطر(رقم / ٤
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  لمقترن بال بعد اسم اإلشارةسم ا/اال١
  /استعمال االسم العلم مع اللقب٢
  /استعمال االسم العلم مع الكنیة٣
  ـ أو بدونھ.ي /استعمال الكلمة مفسرة لغیرھا،سواء مع استعمال الحرفـ ـ أ٤

كثی�رة منھ��ا  عط��ف البی�ان يي ف�ش��عر المتنب� يوردت ف� يوالش�واھد الت�      
  قولھ:

  ١أغلب   وأعجب من ذا الھجروالوصل أعجبأغالب فیك الشوق والشوق   
  :٣٤٧شوال سنة يمن قصیدة یمدح فیھا كافورا ف

(وأعجب م��ن ذا الھجر).اإلعراب:ذا:اس��م إش��ارة للمف��رد الم��ذكر يالش��اھد:ف
الھجر:عط��ف بی��ان عل��ى(ذا) ومح��ل جر. يعل��ى الس��كون ف�� يمبن��القری��ب 

(فی����ك)یعود إل����ى ك����افور وأف����اد يالض����میر فومج����رور عل����ى وزن(فعل).
إلیجاز.وفیك:ج��ار ومج��رور متعل��ق بالفعل(أغال��ب) وقدم��ھ عل��ى معم���ول ا

الفع��ل ض��رورة.وبین(أغلب األول��ى والثانی��ة)جناس اش��تقاق،إذ األول��ى فع��ل 
مضارع والثانیة اسم.وبین(أعجب األول�ى والثانی�ة)جناس اش�تقاق أیض�ا ألن 

الح��التین  ياألول�ى فع��ل مض��ارع والثانی��ة ص��یغة أفع��ل التفض��یل،والجناس ف��
قوة التعبی�ر م�ن خ�الل اص�طدامھا بمب�دأ أن یك�ون لك�ل مفھ�وم منط�وق  حقق

ق���وي ب���ھ  واح���د ال غیر.والطب���اق بین(الھج���ر والوص���ل)طباق إیج���اب جی���د
یصف  يقوتھ وممانعتھ .ومعنى البیت خبر يشبھ الشوق باألغلب فو.الداللة

وحسنھ بھذه المحسنات البدیعیة فزاد  ،كافور يفیھ حالھ وھو یغالب الشوق ف
  بیت ألقا وجماال وقوة.ال

  ـ وقولھ:
  ٢لوال األمین مساور بن محمد   ما جشمت خطرا ورد نصیح      

  :يمن قصیدة یمدح فیھا مساور بن محمد الروم
(لوال األمین مساور بن محمد).اإلعراب:األمین:اسم مبتدأ مرفوع يالشاھد:ف

وأل فی�����ھ للعھ�����د ،عل�����ى وزن(فعی�����ل) وح�����ذف خب�����ره وتق�����دیره(موجود)
.ومساور:اس������م عل������م عط������ف بی������ان على(األمین)مرف������وع عل������ى يالذھن

األص�ل فی�ھ وزن(مفاعل) أوضح وأبان المسند إلیھ(األمین).وأمین ھو لقب و
(م��ا جش��مت) أف��اد يف يالماض�� يل��ك لتقری��ره، ونف��ھ��و ت��أخیره ع��ن االس��م وذ

  یفید المدح. يشرط يالقاطع للتجشیم. ومعنى البیت خبر يالنف
  ـ وقولھ:

  ١محمد يفیھا الجیا     د مع األمیر أبمعجت  بنا        

                                                
  ١٠٦٤.المقاییس في اللغة مادة(الھجر):ضد الوصل.ص١/١٧٦/ دیوان المتنبي  ١
  )١/٢٦١.الصحاح مادة(نصحھ) فھو ناصح ونصیح:(١/٢٤٨/ دیوان المتنبي  ٢
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أی�ن یری�د(حتى  يی�در من قصیدة قالھا لما س�ایر أب�ا محم�د ب�ن طغج،وھ�و ال
  دخل ضیعة لھ):

محمد).اإلعراب:األمیر:اس����م مج����رور عل����ى  ي(مع األمی����ر أب����يالش����اھد:ف
ألن�ھ ھ�و األمی�ر المعھ�ود عن�ده  يوزن(فعیل)وھو لق�ب وأل فی�ھ للعھ�د ال�ذھن

 ض�رورةلعطف بیان مجرور،سكنھ  باإلضافة ة:كنیة معرفمحمد يأبو.ذھنیا
(فیھا)یعود إلى الضیعة وأفاد اإلیجاز.وفصل بین المسند ي.والضمیر فالقافیة

(الجیاد)بالمجرورین(بنا وفیھ���������ا) لض���������رورة إلی���������ھ (معجت)والمس���������ند
.ومعنى البی��ت البی��ت يف�� يال��دور اإلیق��اع العب��؛وھ��ذان المج��روران الوزن

  الضیعة). يالجیاد ف یفید الوصف (سیر يخبر
  ــ وقولھ:

  ٢مداده يعین قبول سوادل فض    ال يأبإلى الھمام  يھل لعذر      
م���ن قص���یدة یم���دح فیھ���ا أب���ا الفض���ل محم���د ب���ن الحس���ین ب���ن العمید،فیھنئ���ھ 

  :بالنیروز
الفضل).اإلعراب:الھمام:اسم مجرور  يإلى الھمام أب ي(ھل لعذريالشاھد:ف

الفض�ل:كنیة مع�رف  يأب�و.يھ للعھ�د ال�ذھنعلى وزن(فعال)وھو لقب وأل فی
والض��میر س��ماء الخمسة.باإلض��افةعطف بی��ان مج��رور بالی��اء ألن��ھ م��ن األ

:المس���ند إلی���ھ فیھ���ا ي مداده)).وجملة(س���واد عین���(م���داده)یعود إلى(العذريف
 على الضم أصال لكن�ھ س�كنھ لض�رورة القافی�ة ي(مداده)والھاء فیھ مبنأالمبتد

لوج�ود  ي)ضرورة.ومعنى البیت إنش�ائياد عینوقدمھ على المسند الخبر(سو
مش��بھا س��واد عین��ھ بالم��داد  ياالس��تفھام،وعبر ع��ن ھ��ذا المعن��ى باس��لوب أدب��

 يوھ�ذا االس��تفھام والتش�بیھ م��ن عناص�ر ق��وة الدالل�ة ف��یكت�ب ب��ھ العذر. يال�ذ
   إذا سمع ذالك تضاعف إحساسھ. يالبیت ألن المتلق

  ــ وقولھ:
  ٣األوكع يك     ویعیش حاسده الخصشجاع  فات يأیموت مثل أب      

فیھا أبا شجاع فاتكا،وھذه القصیدة م�ن الكام�ل والقافی�ة م�ن  يمن قصیدة یرث
  المتدارك:
ش�جاع:كنیة مض�اف  يش�جاع فات�ك).اإلعراب:أب ي(أیموت مثل أبيالشاھد:ف

ش�����جاع)مجرور عل�����ى  يفات�����ك:علم عط�����ف بی�����ان من(أب�����وإلی�����ھ مجرور.
ي (حاس��ده)یعود إل��ى أب��يض��میر فض��رورة الوزن.واللوزن(فاعل)وص��رفھ 

                                                                                                                                       
. المقاییس في اللغة مادة(معج):المیم والعین والجیم أصل صحیح یدل على تقلب وسرعة ٢/١١/ دیوان المتنبي  ١

 ٩٩٠في شئ؛ومعج الحمار معجا:تقلب في جریھ.ص
   ١٠٣٧مادة(الھمام):السید الشجاع السخي من الرجال.ص ٢ط .المعجم الوسیط٢/٥٣/ دیوان المتنبي  ٢
لمقاییس في اللغة مادة(الوكع) في اإلماء:میالن في صدر القدم نحو الخنصر،وإنما كان .ا٢/٢٧٥/ دیوان المتنبي  ٣

  ١١٠٣كان في اإلماء ألنھن یكددن،فھو وكیع وأوكع.ص



 ١٢٥

(أیم��وت)خرج  ي.واالس��تفھام ف��اش��جاع وأف��اد اإلیجاز.ویقص��د بحاسده:كافور
،ویعتبر ھ�ذا االس�تفھام عنص�ر م�ن عناص�ر التعج�ب إل�ى يعن معن�اه الحقیق�
لدالل�ة  يحساس المتلقإیضاعف من  يذھن السامع وبالتال ياإلثارة للمعنى ف

ھ��ذا یق��ول اب��ن ھش��ام: (إذا  يعج��ب.وفیفی��د الت يومعن��ى البی��ت إنش��ائالكالم.
حفص جاز تقدیم الكنی�ة عل�ى االس�م،ولم یج�ب  ياجتمع اسم كعمر وكنیة كأب

  .١تأخیرھا عنھ)
  ـ وقولھ:

  ٢الحسین يعلى شفة األمیر أب     يتجر يأغار من الزجاجة وھ      
الحس����ین).اإلعراب:األمیر مج����رور  ي(على ش����فة األمی����ر أب����يالش����اھد:ف

الحس���ین.عطف بیان،مض���اف ومض���اف  يأبون(فعی���ل).باإلض���افة عل���ى وز
.وش�����فة األمی�����ر مع�����رف ي(الزجاج�����ة واألمیر)للعھ�����د الذھنيإلی�����ھ.وأل ف

 يمحل نصب حال.ومعنى البیت خب�ر ي:جملة فعلیھ فيتجر يباإلضافة.وھ
عل��ى ش��فة األمی��ر بص��ورة ال  يیفی��د الوصف،یص��ف حال��ھ والزجاج��ة تج��ر

الش�فة فأعط�ت البنی�ة على  يجراإلغارة وال يثارة،وھتخلو من الحركة واإل
  التركیبیة للبیت داللة قویة لدى السامع.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٤٣٥/ شرح شذور الذھب.ص ١
  . ٤/١٩٣/ دیوان المتنبي  ٢



 ١٢٦

  المبحث الثالث                                 

  عطف النسق                                 
یتك����ون م����ن كلمتین(عط����ف  يعط����ف النس����ق ھ����و مص����طلح نح����و      

 يئ للنظ��ر ف��الرج��وع إل��ى الش�� طف كم��ا أس��لفنا ھ��وونسق)والمقص��ود ب��الع
أن المعط���وف والمعط���وف علی���ھ  يش���أنھ،أما النس���ق فیقص���د ب���ھ (ال���نظم)،أ

طریقة واحدة من حیث اإلعراب والمعنى.ویعرف النحاة عط�ف  يف انینظم
یتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد حروف العط�ف،ونظرا  يالنسق بأنھ التابع الذ

اإلعراب والمعنى ـ نتفھم ـ  يالشتراك كل من المعطوف والمعطوف علیھ ف
(أن تص�لح لص�نع جملت�ین يالعبارة النحویة المشھورة عن جملة العطف،وھ

كتاب�ھ بأن�ھ(باب  يمستقلتین منھا).ولعل ھذا یفسر تسمیة سیبویھ لھذا الباب ف�
: (ویسمیھ البصریون العط�ف بالحروف،وحروف�ھ يالشراكة).وقال المجاشع

،وأو ألح�د الش�یئین ال�ذین يوثم للتراخعشرة:الواو لالجتماع،والفاء لالتباع ،
م��ا دخ��ل علی��ھ األول،وأم تق��ع بع��د أل��ف  يع��ن الث��ان يیق��ع (أو) بینھ��ا،وال تنف��

،ولكن ي،وب��ل لالس��تدراك بع��د اإلثب��ات والنف��ياالس��تفھام عدیل��ة لھ��ا بمعن��ى أ
الش����ك والتخییر،وحت����ى  يخاص����ة،وإما بمنزل���ة أو ف���� يللت���دارك بع����د النف����

عدة الحروف  ي.ھذه ھ١حقر عما قبلھا،أو معظم)كالواو،إال أن ما بعد حتى م
الكوفی�ون عل�ى و(زاد البغدادیون والحروف العاطفة المشھورة عند العلماء. 

نحو قول�ھ: (إنم�ا یج�زى الفت�ى ل�یس الجمل)،كم�ا زاد  يھذه الحروف(لیس)ف
نح��و ق��ول الع��رب: (م��ا أكل��ت لحم��ا فكی��ف  يالكوفیون(كی��ف وأی��ن وھ��ال) ف��

ربت زی���دا فھ���ال عم���را.وزاد الف���راء ش���حما،ولقیت زی���دا فكی���ف عمرا،وض���
وزاد ٢نحو قولھ تعالى(إال الذین ظلموا م�نھم ف�ال تخش�وھم) يواألخفش(إال)ف

ألس��د وأثب��ت ا،ينحو:ھ��ذا الغضنفر،أ ي)فيوالكوفی��ون(أ يص��احب المس��توف
نح��و م��ررت بزی��د فل��وال عم���رو  يلك( مت��ى) ف��(لوال عاطفة)وك��ذيالكس��ائ

لنس�ق ھو:الت�ابع المتوس�ط بین�ھ .ویقول ابن عقی�ل: (عط�ف ا٣أو:فمتى عمرو)
 يس�����������نذكرھا وھ����������� يوب�����������ین متبوع�����������ھ أح�����������د الح�����������روف الت�����������

الواو،وثم،والفاء،وحتى،وأم،وأو.والحروف آنف�ة الذكریش�رك المعط�وف م�ع 
 يالمعط���وف علی���ھ مطلق���ا،أى لفظ���ا وحكما.وأم���ا مایش���رك لفظ���ا فقط،فھ���

وبین  .ویقول ابن ھشام: (فأما النسق فھو التابع المتوسط بینھ٤بل،وال،ولكن.)
ذكرھ����ا.وھى ال����واو والف����اء  يأح����د ح����روف العط����ف اآلت���� متبوع����ھوب����ین 

                                                
 ٢٦٣/ شرح عیون اإلعراب .ص ١
 ١٥٠/ سورة البقرة.اآلیة ٢
  )٤٤٣ــ٢/٤٤٢.والمساعد: ()٢٥٦ـ ١/٢٥٥/ شرح جمل الزجاجي:( ٣
  )٢٢٥ـ ٢/٢٢٤شرح ابن عقیل: ( / ٤



 ١٢٧

(وأم�ا :عن أغ�راض عط�ف النس�ق قول�ھ بغیة اإلیضاح وجاء في.١وأخواتھا)
العطف فلتفصیل المسند إلی�ھ م�ع اختص�ار،نحو ج�اء زی�د وعم�رو وخال�د،أو 
لتفص�یل المس�ند م�ع اختص�ار،نحو ج�اء زی�د فعم�رو  ـ أو ث�م عم�رو،أو ج�اء 

الد، وال بد ف�ي حت�ى م�ن ت�دریج،أو ل�رد الس�امع ع�ن الخط�أ ف�ي القوم حتى خ
أن عم�را  ـ الحك�م إل�ى الص�واب كقولك:ج�اءني زی�د ال عم�رو ـ لم�ن اعتق�د

جاءك دون زید،أو أنھما جاءاك جمیعا،وقولك ـ ما جاءني زید لك�ن عم�رو ـ 
لمن اعتقد أن زیدا جاءك دون عمرو،أو لصرف الحك�م ع�ن محك�وم ل�ھ إل�ى 

و للش�ك فی�ھ أو ني زید بل عمرو،وم�ا ج�اءني زی�د ب�ل عم�رو.أآخر،نحو جاء
زید أو عمرو ـ أو لإلبھام،كقول�ھ تع�الى: (وإن�ا أو إی�اكم التشكیك نحو جاءني 

.أو لإلباح�ة أو التخییر،وھ�و أن یقی�د ثب�وت ٢لعلى ھ�دى أو ف�ي ض�الل مب�ین)
 مثالھم��ا قولك:لی�دخل ال��دار زی��د أو ،الحك�م ألح��د الش�یئین أو األش��یاء فحس�ب

بأح��دھما أو  عمرو.والف��رق بینھم��ا واض��ح،فإن اإلباح��ة ال تمن��ع م��ن اإلتی��ان
  .٣)بھما جمیعا

  :ــحروف العطف ومعانیھا

أن تكون جامعة عاطفة،وال داللة فیھا على األول منھما،نحو  ي: وھالواو/١
ي ھ�ذا دلی�ل عل�ى الكت�اب: (ول�یس ف� يقولك:قام زید وعمرو.ویقول سیبویھ ف

ئ؛ألنھ یج��وز أن تق��ول:مررت بزی��د ال بش��ئ م��ع ش��أن��ھ بدأبش��ئ قب��ل ش��ئ،و
عم�رو، ویج�وز أن یك�ون زی�دا، ویج�وز أن ي المروروعمرو،والمبدوء بھ ف�

: (أجم��ع  ي. وق��ال الس��یراف٤حال��ة  واح��دة) يیك��ون الم��رور وق��ع علیھم��ا ف��
النحویون  واللغوی�ون  م�ن  البص�ریین والك�وفیین عل�ى ان ال�واو للجم�ع م�ن 

  .٥غیر ترتیب)
منھ�ا  جدا من ھذا الحرف كثیرة يشعر المتنب يوردت ف ياھد التالشوو      
  قولھ:
  ٦دعوتك  للنوائب   دعوة      لم یدع  سامعھا إلى أكفائھ   يإن      
  فأتیت من فوق الزمان وتحتھ      متصلصال وأمامھ وورائھ      

ذر س�ھل ب�ن  يمن قصیدة قالھا لما طلب إلی�ھ س�یف الدول�ة إج�ازة أبی�ات ألب�
  :مد الكاتبمح

                                                
 ٢٨٢شرح قطر الندى.ص / ١
 ٢٤/ سورة سبأ،اآلیة ٢
 ١١٦ـ ١١٤/ بغیة اإلیضاح.ص ٣
 )١/٤٣٨الكتاب: ( / ٤
  ٢٨٢شرح قطر الندى.ص / ٥
قیل ك لام وغیره،إذا صوت،فإذا كثر منھ ذاللغة مادة(صل)اللج ي.المقاییس ف٧/ ١ يدیوان المتنب / ٦

 ٥٦٣لك،ألنھ یصوت ویصلصل.صصلصل.وسمي الخزف صلصاال لذ



 ١٢٨

(من ف����������وق الزم����������ان وتحت����������ھ  متصلص����������ال وأمام����������ھ يالش����������اھد:ف
الزمان مض�اف إلی�ھ ومجرور مض�اف. ظرف مكانوورائھ).اإلعراب:فوق:

الواو:عاطفة.وتحت���ھ وأمام���ھ وورائ���ھ: ظ���روف  مكانی���ة معرف���ة ومجرور.
  وباإلضافة معطوفة  على (فوق الزمان) والمعطوف على المجرورمجرور.

(تحت�ھ  يإلى سیف الدول�ة وأف�اد اإلیجاز.والض�میرف (أتیت) یعوديالضمیر ف
وفق ) یع��ود إل��ى الزم��ان ویفی��د اإلیجازأیض��ا؛وبھذا الض��میروأمام��ھ وورائ��ھ

البی��ت. والطب��اق بین(ف��وق الزم��ان  يف�� يخل��ق التج��انس الص��وت يالش��اعر ف��
ب�ھ  يوتحتھ) وبین(أمامھ وورائھ ورائھ) طباق إیجاب ؛ استطاع  بھ أن  یقو

یفی�د  يویضیف إلى البیت تحس�ینا لفظی�ا.ومعنى البی�ت خب�ر ،يالتعبیر الدالل
ئ المم��دوح وس��رعة  اس��تجابتھ ، وق��د ب��الغ فی��ھ الش��اعر،إذ ص��ور مج��الم��دح

وق��ت  يلك األض��داد ف��وت��ھ تص��ویرا فنی��ا رائع��ا جامع��ا  ب��ذلل��دعوة  وش��مول ق
  .فقویت الداللة لدیھ ي،فتضاعف إحساس المتلقواحد

  ــ وقولھ:
  ١ووفائھ  وفرنده  أصلھ يف  كون سمیھا   من للسیوف بأن ت      

  نفسھا: من القصیدة السابقة
أص���لھ وفرن���ده ووفائھ).اإلعراب:أصلھ:اس���م مج���رور عل���ى  ي(فيالش���اھد:ف

وزن(فع������ل). وفرن������ده ووفائھ:اس������مان معرف������ان باإلض������افة معطوف������ان 
ض���������������میر(تكون وسمیھا)للس���������������یوف، وأف���������������ادت وعلى(أصلھ)بالواو.
ه ووفائ���ھ)یعود إل���ى س���یف الدول���ة وأف���اد (أص���لھ وفرن���دياإلیجاز.والضمیرف

عج����ز البیت.وجمل����ة(من  ياإلیجازأیض����ا وحق����ق ب����ھ تجانس����ا ص����وتیا ف����
ص��ل(من ھ��و للس��یوف)جملة اس��میة ح��ذف منھ��ا ص��در الص��لة(ھو) ألن األ

للسیوف).والحكم عند البصریین أنھ إن لم تطل جملة الصلة فال نحذف منھ�ا 
ومعن��ى ا ج��ائز ب��ال حرج.كلم��ة واح��دة. وھ��ذ الجمل��ة ي،خش��یةأن تبق��ى ف��اشیئ

إل��ى  يیفی��د الم��دح، واالس��تفھام  فی��ھ خ��رج ع��ن معن��اه الحقیق�� يالبی��ت إنش��ائ
.واس����تعار الفرن����د لمكارم����ھ ومحاس����نھ،فأعطى المعن����ى لون����ا بیانی����ا يالنف

مض���اعفة إحس���اس  يھمت ف���أس���وھ���ذه الظ���واھر البنائی���ة والبالغی���ة بدیعا.
  ،فقویت لدیھ الداللة.يالمتلق

  وقولھ: ـ
  ٢والسناء السنا   من  منھاسن أح يإذ نزلتھا الدار ف نزلت      

من قص�یدة قالھ�ا عن�دما بن�ى ك�افور دارا ب�إزاء الج�امع األعل�ى عل�ى البرك�ة 
  :وطالب أبا الطیب بذكرھا

                                                
  )١/٣٣٥(:.القاموس المحیط مادة(الفرند)بكسر الفاء والراء السیف وجوھره و وشیھ١/٨ي / دیوان المتنب ١
 اللغة مادة(السنا):الضوء،قال هللا جل ثناؤه: (یكاد سنا برقھ یذھب باألبصار) ي.المقاییس ف١/٣٤ي / دیوان المتنب ٢

  ٤٩٢.ومادة(السناء) ممدود:الرفعة.ص٤٢سورة النور،اآلیة باألبصار)



 ١٢٩

(أحس����ن منھ����ا م����ن الس����نا والس����ناء).اإلعراب: السنا:اس����م   يالش����اھد: ف����
ا)على الس���ناء:معطوف على(الس���نوالواو:عاطفة.ومجرورعل���ى وزن (فعل).

وزن(فع�������ال) والمعط��������وف عل��������ى المج��������رور مجرور.وفص��������ل ب��������ین 
  يالفعل(نزلت)وفاعلھ(الدار)بجمل��ة:إذ نزلتھ��ا ض��رورة. ومعن��ى البی��ت خب��ر

یفید المدح والوص�ف، إذ أن ال�دار تزین�ت ب�ك وبقرب�ك. وحس�ن البی�ت لفظی�ا 
ج��انس بین(الس��نا والس��ناء).وبین(نزلت ونزل��ت)إذ أن األول: فع��ل لما يوق��و

وفاع��ل .ومنع(أحس��ن)من ي : فع��ل ق  ب��ھ  ت��اء التأنی��ث ، والث��انألح��  يماض��
 يالص�رف للوص��فیة ووزن الفع��ل. وم��أل حش��و البی��ت بھ��ذه المج��رورات الت��

  للبیت.  يحققت الدور اإلیقاع
  وقولھ: ـ

  ١يومائ يوزاد يقبل ان نلتق      يخیل  المفاوز  أفنت  ولقد      
  نفسھا: من القصیدة السابقة

:مفعول ب��ھ ي).اإلعراب:خیليوم��ائ يوزاد يقب��ل أن نلتق�� ي(خیل�� يالش��اھد:ف
منص��وب، وعالم��ة نص��بھ  فتح��ة مق��درة عل��ى م��ا قب��ل ی��اء الم��تكلم  من��ع م��ن 

خیل مضاف ویاء الم�تكلم مض�اف  ؛ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة
: معطوف��ان عل��ى يوم��ائ يإلیھ.والواو:عاطف��ة  أف��ادت مطل��ق الجم��ع. وزاد

 يالمنصوب منصوب. وفصل بین(المعط�وف زاد  والمعطوف  على  يخیل
. ال����وزن ض����رورةل )يقب����ل أن نلتق����() بجمل����ة  يوالمعط����وف علی����ھ خیل����

 ض��رورةل، لكن��ھ س��كنھ ألن��ھ منق��وص )تظھر فی��ھ الفتح��ةيوالمض��ارع(نلتق
معرف�ة  يوم�ائ يوزاد يسماء خیل�.واألي(المفاوز)للعھد الذھني.وأل فالوزن

 ي) أح�دثت  ال�دور اإلیق�اعيوم�ائ يدوزا يونلتق� ي(خیليباإلضافة. والیاء ف
. ومعن�ى البی�ت فقویت داللة البیت لدى الس�امع المتجانس  بین أجزاء  البیت

یص���ف فی���ھ ط���ول الطری���ق إل���ى الممدوح،وص���موده إلی���ھ م���ن ش���قة  يخب���ر
  یعطى الداللة قوة. يوإسناد الفناء للمفاوزأیضا تعبیر بیانبعیدة.

  وقولھ: ـ
  ٢حضرة ومغیب يا     معذبة ففدتك نفوس الحاسدین فإنھ      

  :٣٤٠وقد مات بحلب سنة يعن عبده یماك الترك فیھا من قصیدة لھ یعزیھ
حض���رة ومغی���ب). اإلع���راب: حضرة:اس���م   ي(فإنھ���ا معذب���ة ف��� يالش���اھد:ف

مج�����������رور عل�����������ى وزن (فعل�����������ة) والج�����������ار والمج�����������رور متعل�����������ق  
بالخبر(معذبة).والواو:عاطف�������ة. ومغی�������ب:على وزن(فعی�������ل) معط�������وف 

فدتك:جمل����ة دعائی����ة. ومج����رور. والمعطوف عل����ى المجرورعلى(حض����رة)
                                                

المفازة،فقال قوم سمیت بذلك  يالرجل: إذا مات.ثم اختلف ف مادة(فوز) المقاییس في اللغة.١/٣٦ ي/ دیوان المتنب١
  ٨٣٠تفاؤال لراكبھا بالسالمة.ص

  .١/٥٦ي / دیوان المتنب ٢



 ١٣٠

وط��ابق ب��ین ل��ى نف��وس الحاس��دین وأف��اد اإلیجاز.(فإنھا) یع��ود إيوالض��میرف
جمی��ل ق��وى وأث��رى  ي(حض��رة ومغیب)طباق��ا إیجابی��ا، وھ��ذا محس��ن ب��دیع

یفی��د عظ��م ھ��ذا المم��دوح لدی��ھ  يومعنى البی��ت خب��رللبی��ت. يالتعبی��ر ال��دالل
فداء لھ،وأنھم معذبون غیبا ومشھدا لما یرون م�ن لدرجة أنھ جعل الحاسدین 

  عظیم كرمھ علیھ.
  وقولھ: ـ

  ١النجاد وغمده  یفارقھ  إال كغیره    إذا لم يوما الصارم الھند      
  :٣٤٦من قصیدة یمدح فیھا كافورا سنة

(إذا لم یفارق�ھ النج�اد وغم�ده).اإلعراب:النجاد:فاعل مرف�وع عل�ى يالشاھد:ف
أف�ادت تفص�یل المس�ند إلی�ھ  .والواو:عاطف�ةيللعھ�د الذھنوزن(فعال)وأل فی�ھ 

غم����ده:معطوف على(النج����اد)مرفوع عل����ى وزن(فع����ل)وھو و.واالختص����ار
(كغی���ره وغم���ده)یعود إل���ى الص���ارم وأف���اد يمع���رف باإلضافة.والض���میر ف

إال كغی�ره  ي(غمده)یعود إلى النجاد.وم�ا الص�ارم الھن�دياإلیجاز.والضمیر ف
معنوی�ا.ومعنى  تحسینا االستثناء،حسن بھ البیتوي أسلوب قصر طریقتھ النف

بغیره  يیصف فیھ المعنى وصفا بیانیا،مشبھا فیھ الصارم الھند يالبیت خبر
من الس�یوف إذا ل�م یفارق�ھ النج�اد وغم�ده.وكنى ع�ن الح�رب بمفارق�ة النج�اد 

 يلطیف فیھ كثیر من عناص�ر اإلث�ارة وبالت�ال يوالغمد للسیف،وھذا لون بیان
  بالمعنى. يالمتلق تضاعف إحساس

  وقولھ: ـ
  ٢فیك السھى والفراقد يأحبك یا شمس الزمان وبدره     وإن المن      

عاق�ھ ع�ن غ�زو  يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولةویذكر ھجوم الش�تاء ال�ذ
  :خرشنة ویذكر الواقعة

(یا شمس الزمان وبدره)اإلعراب:ش�مس الزمان:من�ادى منص�وب يالشاھد:ف
 س عل��ى وزن(فعل)والزم��ان عل��ى وزن(فع��ال).مض��اف ومض��اف إلیھ.ش��م

ب���دره: معط���وف عل���ى (ش���مس الزم���ان)والمعطوف عل���ى ووالواو:عاطفة.
؛وبدر عل�������ى المنص������وب منص�������وب وھ�������و مع������رف باإلض�������افة أیض�������ا

فی����������ك الس����������ھى  ي(وإن المن����������ي:فيالش����������اھد الث����������انو.وزن(فع����������ل)
والفراقد).اإلعراب:الس��ھى: فاع��ل مرف��وع عل��ى وزن(فع��ل) وعالم��ة رفع��ھ 

الفراقد: ودرة على آخره منع من ظھورھا التعذر. والواو:عاطفة.الضمة المق

                                                
.ومادة(النجاد):حمائل ٥٩١لصارم):السیف.صاللغة مادة(ا يالمقاییس ف ٢/٢٩ ي/ دیوان المتنب ١

  ٨٠٣للسیف:غالفھ.ص .ومادة(الغمد)١٠١٢السیف.ص
المعجم الوسیط مادة(السھا):كوكب صغیر خفي الضوء في بنات نعش الكبرى أو .١/٢٨٠ ي/ دیوان المتنب ٢

الصغرى.وفي المثل(أریھا السھى وتریني القمر):یضرب للمدھوش الذي یسأل عن شئ فیجیب جوابا 
  ).١/٣٣٤(:القاموس المحیط مادة(الفرقد):النجم الذى یھتدى بھ،وھما فرقدان.٤٨٥بعیدا.ص



 ١٣١

معط��وف على(الس��ھى)والمعطوف عل��ى المرف��وع مرف��وع وعالم��ة رفع���ھ 
(الس���ھى يس��ماء ش��مس الزم��ان وب���دره معرف��ة باإلض��افة.وأل فالضمة.واأل

(ب����دره)یعود إل����ى الزم����ان ویفی����د ي. والض����میر فيوالفراق����د) للعھ����د ال����ذھن
رط ألن م��ا قبل��ھ ی��دل علی��ھ.وفیك:جار ومج��رور اإلیجاز.وح��ذف ج��واب الش��

یفید  يقدمھ على فاعل الفعل ضرورة.ومعنى البیت خبر(الم)ومتعلق بالفعل
 يالمدح والتعبیر عن حب�ھ لممدوح�ھ،وعبر عن�ھ بص�ورة فنی�ة رائعة،ماثل�ة ف�

ل�����ك لجعل�����ھ س�����یف الدول�����ة ش�����مس الزم�����ان وب�����دره ش�����ھرة ذھان،وذاأل
أش��رنا  يوھ��ذه التع��ابیر البیانی��ة الت��قد.لس��ھى والفرااس��تعار الل��وم لووضاءة،و

   إلیھا الشك أنھا ضاعفت من إحساس المستمعین بعظم ھذا الممدوح.
  ــ وقولھ:

  ١تذلل لھا واخضع على القرب والنوى    فما عاشق من ال یذل ویخضع     
من الطوی�ل  ي،وھيبن أحمد الخراسان يصباه مادحا عل يمن قصیدة قالھا ف
  :ركوالقافیة من المتدا

عل��ى الس��كون  ي(تذلل لھ��ا واخض��ع).اإلعراب:تذلل:فعل أم��ر مبن��يالش��اھد:ف
الواو:عاطف��ة وعل��ى وزن(تفعل)،والفاعل:ض��میر مس��تتر وجوب��ا تق��دیره أنت.

أف���ادت الجمع.واخض���ع:جملة فعلی���ة(فعل+ ض���میر مس���تتر)معطوف عل���ى 
جملة(تذلل)ألن عطف األمر على األمر ھ�ذا م�ن عط�ف الجمل،وفص�ل ب�ین 

(واخض���ع عل���ى الق���رب ي:فيبش���بھ الجملة(لھا).والش���اھد الثانالمتع���اطفین 
والنوى).اإلعراب:القرب:اسم مجرور على وزن(فعل).والواو:عاطفة أفادت 

معطوف��ة على(القرب).وط��ابق ب��ین على وزن(فعل)مطل��ق الجم��ع .والن��وى:
مشیرا إلى عظم ھذا التذلل والخض�وع   يالقرب والنوى فأثرى التعبیر الدالل

(فم������ا عاش������ق م������ن ال ی������ذل يفظیا.والش������اھد الثالث:ففتحس������ن البی������ت ل
ویخض��ع).اإلعراب:یذل:فعل مض��ارعلى وزن(یفع��ل) مرف��وع لتج��رده م��ن 
الناص�����ب والج�����ازم وعالم�����ة رفع�����ھ الضمة.والواو:عاطفة.ویخض�����ع:فعل 
مض�ارع عل�ى وزن(یفع�ل) معط�وف على(یذل).وجمل�ة(ال ی�ذل )المح�ل لھ�ا 

.وعجز ي)للعھ��د ال��ذھن(الق��رب والنوىيم��ن اإلع��راب جمل��ة الص��لة..وأل ف
البیت تخریج حسن لصدره ألنھ بین سبب أمره لھ بالتذلل والخضوع.وصدر 

أس�������ند فی�������ھ الفعالن(ت�������ذلل واخضع)للمسند(الض�������میر  يالبی�������ت إنش�������ائ
ش��رطى إذ أن(من)اس��م ش��رط ج��ازم یج��زم  يالمس��تتر).وعجز البی��ت خب��ر

وع فعلین األول فعل الشرط والثانى جوابھ وجزاؤه.ویذل:فعل مض�ارع مرف�

                                                
اللغة مادة(النوى):قال أھل اللغة:النوى:التحول من دار إلى دار؛ھذا ھو  ي.المقاییس ف٢/٢٣٤ ي/ دیوان المتنب ١

  ١٠٠٢األصل ثم حمل علیھ الباب كلھ فقالوا:نوى األمر ینویھ،إذا قصد لھ.ص



 ١٣٢

فى محل جزم فعل الشرط.وحذف جواب الشرط ألن ماقبلھ(فما عاشق) یدل 
  وقرن جواب الشرط بالفاء ألنھ جملة اسمیة..علیھ

  وقولھ: ـ
  ١وإذا ما خال الجبان بأرض   طلب الطعن وحده والنزاال      

 يل��ك ف��الدول��ة وی��ذكر نھوض��ھ إل��ى الثغر،وذم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا س��یف 
  :من الخفیف والقافیة من المتواتر يوھ،٣٤٠جمادى األولى سنة

(طلب الطعن وحده والنزاال).اإلعراب:الطعن:مفعول بھ منصوب يالشاھد:ف
النزاال:على وزن(فع���������ال)معطوف ووح���������ده:حال. عل���������ى وزن(فع���������ل).

.والض�����������میر اإلطالق(النزاال)ألج�����������ل يعلى(الطعن)ب�����������الواو.واأللف ف
اب الشرط بالفاء ألن�ھ (وحده)یعود إلى الجبان وأفاد اإلیجاز.ولم یقرن جويف

.ومعنى ي(الجبان والطعن والنزاال)للعھد الذھني.وما:زائدة.وأل فيفعل ماض
  یعرض بالروم وشأنھم مع سیف الدولة. يشرط يالبیت خبر
  ــ وقولھ:

  ٢أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا    وآمل عزا یخضب البیض بالدم    
م�ن الطوی�ل  يمھ�را أدھم،وھ�من قصیدة یم�دح فیھ�ا ك�افورا وق�د أھ�دى إلی�ھ 

  :والقافیة من المتدارك
(وآمل ع��زا یخض��ب الب��یض بال��دم).اإلعراب:آمل:فعل مض��ارع يالش��اھد:ف

ھ�و عل�ى وزن(أفع�ل) أیض�ا  يو) وال�ذعلى وزن(أفعل) معط�وف على(أرج�
(نص�را يوالمعطوف على المرفوع مرفوع.أب�ا المس�ك:كنیة ك�افور.التنكیر ف

:جار ومجرور متعل�ق بالفعل(أرجو)وقدم�ھ وعزا)یفید المدح والتعظیم.ومنك
مح��ل  يعلی��ھ ضرورة.وجملة(یخض��ب الب��یض بالدم)جمل��ة فعلی��ة خبری��ة ف��

 ينص����ب ص����فة (ع����زا) مج����ازا ال حقیق����ة ض����اعف ب����ھ أحس����اس المتلق����
 يیفید المدح،وعبر عن ھذا الم�دح بتص�ویر فن� يبالمعنى.ومعنى البیت إنشائ

  لك الستعارتھ الخضاب للبیض.جمیل،وذ
األول من غیر مھل�ة  یتبع يتكون عاطفة مرتبة تدل على أن الثان :أنالفاء/٢

ـ دخل�ت  يالجواب�ـ ـ أ يبینھما،نحو قولك:ضربت زیدا فعمرا،ولھذا جعلت ف�
جواب الشرط لما یقتضیھ م�ن الترتی�ب والتعقی�ب.ویقول اب�ن ھش�ام: (إذا  يف

قیل:(جاء زید فعمرو)،فمعناه أن مجيء(عمرو)وقع بعد مجيء زید من غیر 
الحكم،ول�����م أنب�����ھ علی�����ھ  يھل�����ة؛فھى مفی�����دة لثالث�����ة أمور:التش�����ریك ف�����م

لوض��وحھ،والترتیب،والتعقیب.وتعقیب ك��ل ش��يء بحس��بھ؛فإذا قلت:(دخل���ت 
 يلك تعقی�ب ف�ثالثة أی�ام ودخل�ت بع�د الثال�ث ف�ذ البصرة فبغداد)،وكان بینھما

                                                
  ١٠٢٣الحرب:أن یتنازل الفریقان.ص يف اللغة مادة(النزال) ي.المقاییس ف٣/١٤٣ي یوان المتنب/ د ١
  .٤/١٣٨ ي/ دیوان المتنب ٢



 ١٣٣

مث���ل ھ����ذا عادة؛ف����إذا دخل���ت بع����د الراب����ع أو الخ���امس فل����یس بتعقی����ب،ولم 
عط�����ف  يلك غال�����ب ف�����وللف�����اء معن�����ى آخر،وھ�����و التس�����بب،وذم.یجزالكال

الجمل،نحوقولك:(سھا فسجد)،وقولھ تعالى:(فتلقى آدم من رب�ھ كلم�ات فت�اب 
  .٢.)١علیھ)
  قولھ: ي كثیرة منھاالمتنبشعر يمن العطف بالفاء ف الشواھدو      
  ٣أقل من الھباء يفتعدل ب   يوإن من العجائب أن تران      

وك��ان ق��وم ق��د ھج��وه  يا الحس��ین ب��ن اس��حاق التن��وخم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��
   :الطیب فكتب إلیھ یعاتبھ فكتب أبو الطیب إلیھ يوعزوا الھجاء إلى أب

أقل من الھباء).اإلعراب:ترى:فع�ل مض�ارع  يفتعدل ب ي(أن ترانيالشاھد:ف
على وزن(تفعل) منصوب بان وعالم�ة نص�بھ فتح�ة مق�درة عل�ى آخ�ره من�ع 

عل ضمیر مستتر وجوبا تق�دیره أن�ت.ونون الوقای�ة والفامن ظھورھا التعذر.
الفاء:عاطفة تفید الترتیب م�ع محل نصب مفعول بھ.و يعلى السكون ف يمبن

                                             تع�����������دل:فعل مض�����������ارع عل�����������ى وزن(تفع�����������ل) معط�����������وف والتعقیب.
(ترى وتعدل) يالضمیر فوعلى(ترى)والمعطوف على المنصوب منصوب.

مح��ل  يع��ود إل��ى المم��دوح ویفی��د اإلیج��از.ومن العجائب:ج��ار ومج��رور ف��ی
) ي(أن تران���وھ���و المص���در الم���ؤول نص���ب خب���ر إن وقدم���ھ عل���ى اس���م إن

یفی���د  ي.ومعنى البی���ت خب���ري(الھباء)للعھ���د ال���ذھني.وأل فال���وزن ض���رورةل
ئ أق�ل م�ن الھب�اء غیره من الشعراء بش� فیھ واصفا،الشاعر العتاب،عبر عنھ

  على سبیل االستعارة التصریحیة.تحقیرا،وھذا 
  ــ وقولھ:

  ٤وعین المخطئین ھم ولیسوا    بأول معشر خطئوا فتابوا      
ب�الس وس�ار س�یف الدول�ة  يأحدث بنوكالب حدثا بن�واحلما من قصیدة قالھا 

خلفھ��م وأب��و الطی��ب مع��ھ ف��أدركھم بع��د لیل��ة ب��ین م��ائین یعرف��ان بالغب��ارات 
  :٣٤٣جمادى اآلخرة سنة يلك فیم.وكان ذات فأوقع بھم وملك الحروالخرار
عل��ى  ي(بأول معش��ر خطئ��وا فتابوا).اإلعراب:خطئ:فع��ل ماض��يالش��اھد:ف

،وواو الجماع����ة عل����ى الض����م التص����الھ ب����واو الجماع����ة يوزن(فع����ل) مبن����
عل����ى  يتاب:فع����ل ماض����والفاء:عاطف����ة تفی����د الترتی����ب والتعقیب.و.فاع����ل

و الجماع�ة فاع�ل.إذن وزن(فعل)مبني على الضم التصالھ بواو الجماعة،ووا
ھ�ذا البی�ت تع�ود  يوالضمائر كلھ�ا ف�عطف جملة(تابوا) على جملة(خطئوا).
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. المقاییس في اللغة مادة(الھباء):دقاق التراب،وكذا الشئ المنبث الذي تراه في ضوء ١/١١/ دیوان المتنبي ٣
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 ١٣٤

ك����الب وأف����ادت اإلیج����از.وعین المخطئین(مس����ند) ألن����ھ خب����ر  يإل����ى بن����
(ھم)س�اكنة يالمبتدأ(المسند إلیھ) وھو ھم وقدمھ علیھ لتقری�ر الخط�أ.والمیم ف

لتفی�د التوكی�د.والتنكیر  (بأول)زائ�دةيحركھ بالضم لضرورة الوزن .والباء ف
یم��نح الكلم��ة بع��دا داللی��ا واس��عا فیتض��اعف  ياإلبھ��ام ال��ذ (معش��ر)یفید يف��

مح������ل ج������ر ص������فة  ي.وجملة(خطئوا)جمل������ة فعلی������ة ف������يإحس������اس المتلق
ی��تلمس  يیفی��د االعتذاربأس��لوب األدی��ب ال��ذ ي.ومعن��ى البی��ت خب��ر)معش��ر(

م�ن س�بقوھم   عاالعتذار بأنجح طرق�ھ وھ�و تقری�ر الخط�أ أوال ث�م ربط�ھ بواق�
  كلھم خطاءون وخیر الخطائین التوابون. الخطأ ثم التوبة.فكأنھ یقول: يف

  ــ وقولھ:
  ١الطراد  يف   يوغیر   فأقتلھا أراكض معوصات الشعرقسرا          

  من قصیدة قالھا،عندما عمل أبیاتا بدیھا،فتعجب أبو العشائر من سرعتھ:
عراب:أراكض:فعل مضارع على الطراد).اإل يف ي(فأقتلھا وغیريالشاھد:ف

وزن(أفاع��������ل)داال عل��������ى االس��������تمرار.والفاء:عاطفة أف��������ادت الترتی��������ب 
والتعقیب.وأقتل:فع����������ل مض�����������ارع عل�����������ى وزن(أفع�����������ل) معط�����������وف 

(فأقتلھ�ا)یعود يعلى(أراكض)والمعطوف على المرفوع مرفوع.والض�میر ف
یفید  يإلى معوصات الشعرعلى لفظ المفرد وأفاد اإلیجاز.ومعنى البیت خبر

ص��ف نفس��ھ بق��وة الفك��ر وس��رعة الخ��اطر،وعبر ع��ن ھ��ذا المعن��ى ،إذ یم��دحال
 يذھن السامع،لما فیھ م�ن إلب�اس المعن�و يرائع حاضر ف يقو يبتصویر فن

ثوب المحسوس،وھو الركض والقسر والقتل لمعوص�ات الشعرمش�بھا إیاھ�ا 
  بالصید،فأعطى البیت تعبیرا داللیا قویا.

  ــ وقولھ:
  ٢فاشتھى أن یكون فیھا فؤاده  العطایا  ما سمعنا بمن أحب       

  :من قصیدة یمدح فیھا محمد بن الحسین بن العمید،فیھنئھ بالنیروز
عل�����ى  ي(أحب العطای�����ا فاش�����تھى).اإلعراب:أحب:فعل ماض�����يالش�����اھد:ف

والفاعل ضمیر مستتر  على الفتح ال محل لھ من اإلعراب يوزن(أفعل) مبن
عل��ى وزن (اس��تفعل) ي عل ماض��.والفاء:عاطفة.واش��تھى:فج��وازا تق��دیره ھو

والفاع��ل ض�میر مس��تتر ج�وازا تق��دیره ھو.وجمل��ة  عل��ى الف�تح المق��درة يمبن�
ألن العط�ف ھن�ا عط�ف الجم�ل ألن الف�اء (أحب)جمل�ة معطوف عل�ى اشتھى

.وجملة(أحب العطای����ا) ال مح����ل لھ����ا م����ن اإلع����راب ھن����ا معناھ����ا التس����بب
ھ) وقدم������ھ على(اس������م )یك������ون(ص������لة(من).وفیھا:جار ومج������رور خب������ر 

(أح����ب واش����تھى وفؤاده)یع����ود إلى(من).والض����میر يضرورة.والض����میر ف
                                                

المنطق واعوص بالخصم،إذا كلمھ بما ال یفطن  ياللغة مادة(أعوص) ف ي.المقاییس ف٢/١٨ي / دیوان المتنب ١
  ٧٢١لھ.ص

  .٢/٥٥ي / دیوان المتنب ٢



 ١٣٥

.ومعنى البی�ت يالعطای�ا للعھ�د ال�ذھن ي(فیھا) للعطایا وأفاد اإلیجاز.وأل ف�يف
أن یك���ون ف���ؤاده م���ن جمل���ة  يیفی���د الم���دح ببل���وغ الكرم،ألن���ھ یش���تھ يخب���ر

ف�أعطى المعن��ى  الم�دح يعطایاه،نافی�ا ھ�ذه الص�فة ع��ن عم�وم الناس،ف�أبلغ ف��
  .بعدا داللیا قویا

  ــ وقولھ:
  ١ال یدار   يبرأ    فیھا     فصبحھم يأرادوا أن یدیروا الرأ      

 يالعجالن وبن يعقیل وقشیر وبن يمن قصیدة قالھا لما أوقع سیف الدولة ببن
عمل����ھ،وخالفوا علیھ،وی����ذكر إجف����الھم م����ن ب����ین  يك����الب ح����ین ع����اثوا ف����

  :یدیھ،وظفره بھم،ولھ خبر طویل
ال یدار).اإلعراب:الفاء:عاطف��ة أف��ادت الترتی��ب  ي(فص��بحھم ب��رأيالشاھد:ف

على وزن(أفعل)  ي: معطوف على(أراد)وھو فعل ماضھموالتعقیب. وصبح
على الضم التصالھ بواو الجماعة؛وواو الجماعة فاعل.وضمیر الجم�ع  يمبن

(فیھا)یعود إلى تدمر ي(أرادوا وصبحھم)یعود إلى ھذه القبائل.والضمیر فيف
 يوأفاد اإلیجاز.وفاعل(صبح)ھو سیف الدولة.وجمل�ة(ال یدار)جمل�ة فعلی�ة ف�

یفید  ي.ومعنى البیت خبريللعھد الذھن يالرأ ي.وأل ف)يرأ(محل جر صفة 
المدح،یصف فیھ س�یف الدول�ة برجاح�ة الصواب.وحس�ن ھ�ذا البی�ت بجن�اس 

بھ  يفقوین(أرادوا ویدیروا)والجناس غیر التام باالشتقاق بین(یدیروا ویدار)
  )یفید المدح.ي(برأي.والتنكیر فيالتعبیر الدالل

  ـ وقولھ:
  ٢یرون الموت   قداما   وخلفا       فیختارون والموت اضطرارا      

  من القصیدة السابقة نفسھا:
(یرون الم����وت ق����داما وخلف����ا فیختارون).اإلعراب:یرون:فع����ل يالش����اھد:ف

ص�ب والج�ازم وعالم�ة رفع�ھ ثب�وت الن�ون مضارع مرف�وع لتج�رده م�ن النا
رفعھ�������������ا بثب�������������وت  يألن������������ھ م�������������ن االفع������������ال الخمس�������������ة الت������������

النون.والواو:فاعل.والفاء:عاطفة.ویختارون:فعل مض�ارع مرف�وع معط�وف 
والمعط���وف عل���ى المرف���وع مرف���وع وعالم���ة رفع���ھ ثب���وت عل���ى (یرون)

(ی����رون ویختارون)لھ����ذه القبائ����ل الم����ذكورة.والطباق يالض����میر فو.الن����ون
داما وخلف���ا) ح���ال م���ن الم���وت وھوطب���اق إیج���اب جید،وفی���ھ تھوی���ل بین(ق���

. ومعن��ى البی��ت يالم��وت للعھ��د ال��ذھن يألمرالم��وت وتقوی��ة للمعن��ى.وأل ف��
رائع،وھواستعارة الم�وت  يیصف فیھ حال ھؤالء القبائل بتصویر فن يخبر

حقیق��ة ب��ل الخلفھم.واختی��ارھم الم��وت  يأم��امھم والرم��اح الت�� يللعط��ش ال��ذ

                                                
  .٢/١٠٦ي / دیوان المتنب ١
  .٢/١٠٨ي / دیوان المتنب ٢
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 يحس��اس المتلق��إیة الم��وت واختی��اره ھ��ذا مم��ا ض��اعف ب��ھ اض��طرارا.ورؤ
  بھ داللة التعبیر.  يوقو

  ــ وقولھ:
  ١البحر يالبدر ف يالزجاج بكفھ    فشبھتھا بالشمس ف يف  رأیت الحمیا       

  :أبى الحسین بن إبراھیم يمن قصیدة قالھا ف
ل ).اإلعراب:الفاء:عاطفة.ش����بھ:فعالبدر ي(فش����بھتھا بالش����مس ف����ي:فالشاھد
وت��اء  عل��ى الس��كون التص��الھ بت��اء الم��تكلم يعل��ى وزن(فع��ل) مبن�� يماض��

 ي(بكفھ)یعود إل�ى أب�ي).والضمیر فیتمعطوف على(رأ تالمتكلم فاعل.شبھ
(فش��بھتھا)یعود إل��ى الحمی��ا وأف��اد اإلیج��از يف ھ��اءالحس��ین وأف��اد اإلیجاز.وال

للعھ�����د  )الحمی�����ا والزج�����اج والش�����مس والب�����در والبح�����ر( يأیض�����ا.وأل ف�����
 يیفی���د الوصف(وص���ف الخمر)بأس���لوب أدب��� ي.ومعنى البی���ت خب���ريال���ذھن

ال�ذھن.إذ أن�ھ ش�بھ الخم�ر  يجمیل،مستخدما أسلوب التشبیھ،فوضح المعنى ف
،فتض��اعف إحس��اس الحس��ین بالبحر يبالش��مس والزجاج��ة بالب��در وك��ف أب��

حققت ال�دور  ي.ومأل حشو البیت بالمجرورات التالمعنى لدیھ يوقو يالمتلق
  للبیت. ياإلیقاع
  وقولھ:
  ٢وإذا سكت فإن  أبلغ  خاطب     قلم لك اتخذ األصابع منبرا      
  ورسائل قطع العداة سحاءھا     فرأوا  قنا وأسنة  وسنورا      

  من قصیدة یمدح فیھا أبا الفضل بن العمید:
(فرأوا قن�ا وأس�نة وس�نورا).اإلعراب:الفاء:عاطفة أف�ادت الترتی�ب يالشاھد:ف

(قلم)یفی�����������د العداة).وتنكیر ط�����������وف على(قط�����������ع: معوارأووالتعقی�����������ب.
واأللف (س����حاءھا)یعود إل����ى الرس����ائل وأف����اد اإلیج����از.يالمدح.والضمیرف

یفید المدح بأبلغ الص�ور  ي.ومعنى البیتین خبرللوصل واإلطالق(سنورا)في
إذ جع����ل بالغ�����ة المم�����دوح وجزال����ة ألفاظ�����ھ تق�����وم مق����ام القن�����ا واألس�����نة 

.وجمل�ة(قطع الكالم يعناصرالقوة ف� عنصر من ي،وھذا اللون البیانوالسنور
(قن���ا وأس���نة يمح���ل رف���ع صفة(رس���ائل).والتنكیر ف يالع���داة س���حاءھا) ف���

 يیض��اعف إحس��اس المتلق�� يال��ذ يوس��نورا)یفید اإلبھ��ام ،وفی��ھ التم��دد ال��دالل
  بھذه األسلحة. 
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  ــ وقولھ:                                
  ١نھ والقذاالفغطى جبی يكلما رام حطھا اتسع البن         

 يل�ك ف�الدولة ویذكر نھوضھ إلى الثغر،وذمن قصیدتھ التى یمدح فیھا سیف 
  :من الخفیف والقافیة من المتواتر ي،وھ٣٤٠جمادى األولى سنة

 ي(اتس��ع البن��ى فغط��ى جبین��ھ والقذاال).اإلعراب:اتس��ع:فعل ماض��يالشاھد:ف
عل .والفاء:عاطف�ة.وغطى:ف محل ج�زم ج�واب الش�رط يعلى وزن(افتعل) ف

معط�وف والفاع�ل ض�میر مس�تتر ج�وازا تق�دیره ھو على وزن(فع�ل) يماض
(حطھ��ا)یعود إل��ى الحص��ن وأف��اد اإلیج��از. ي).والض��میر فالبني على(اتس��ع
(جبین�ھ)یعود إل��ى مل�ك ال��روم وأف�اد اإلیج��از ایض�ا.وجبینھ اس��م يوالض�میر ف

 ي(البن������ي.وأل فاإلط������الق(الق������ذاال)ألجل يمع������رف باإلض������افة.وااللف ف
یص��ف فیھ��ا ق��وة ھ��ذا الحص��ن  ي. ومعن��ى البی��ت خب��ريللعھ��د ال��ذھنوالقذاال)

فتض�اعف إحساس�ھ ب�الفكرة فقوی�ت  ذھن السامع يبصورة بیانیة حیة ماثلة ف
  .الداللة

  ــ وقولھ:
  ٢خلواتھ متكفنا يیتفزع الجبار من بغتاتھ   فیظل ف      

م��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا ب��در ب��ن عمار،وق��د س��ار إل��ى الس��احل،ثم ع��اد إل��ى 
م��ن الكام��ل  يی��ة،وكان أب��و الطی��ب ق��د تخل��ف عن��ھ،فقال یعت��ذر إلی��ھ:وھطبر

  :والقافیة من المتدارك
یظل:فعل وخلوات�����ھ متكفنا).اإلعراب:الفاء:عاطف�����ة. ي(فیظل ف�����يالش�����اھد:ف

الض�میر ومضارع معطوف على(یتفزع)والمعطوف عل�ى المرف�وع مرفوع.
ات�ھ)یعود إل�ى (خلوي(بغتاتھ)یعود إلى المم�دوح وأف�اد اإلیجاز.والض�میر فيف

الجب��ار وأف��اد اإلیج��از أیضا.وص��یغة الفعل(یتفزع)أنس��ب للتعبی��ر ع��ن ھ��ذا 
نفس الجبار،ألنھ كثیر الفزع من ھذا الممدوح.وأل  يحساس الذى یعتمل فاإل
 يالبی��ت بالض��میرالذ يف� ي.وحقق التج�انس الص��وتي(الجبار)للعھ�د ال��ذھنيف
ید المدح،واصفا شجاعة یف يالكلمتین(بغتاتھ وخلواتھ).ومعنى البیت خبر يف

 يرائع،وھ��و تف��زع الجب��ارمن بغتات��ھ وال��تكفن ف�� يھ��ذا المم��دوح بتص��ویر فن��
  .بعظمة ھذا الممدوح ي،فتضاعف إحساس المتلقخلواتھ

ش���رح عی���ون  ي.وج���اء ف���ي:ح���رف عط���ف یفی���د الترتی���ب م���ع التراخث���م/٣
ل��ك نح��و  أن فیھ��ا تراخی��ا،بخالف الفاء،وذنھ��ا عاطف��ة مرتب��ة إالإاإلع��راب: (

ك:دخلت مكة ثم المدینة.وزعم بعض النحویین ك(الفراءـ فیم�ا حك�اه عن�ھ قول
                                                

  
.القاموس المحیط مادة(القذال):جماع مؤخر الرأس ومعقد العذار من الفرس خلف ٣/١٣٧وان المتنبي / دی ١
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معن�ى الواونح�و قول�ھ تع�الى:  يـ واألخفش،وقط�رب أنھ�ا تك�ون ف� يالس�یراف
وك��ان خلقن��ا ١(ولق��د خلقن��اكم ث��م ص��ورناكم ث��م قلن��ا للمالئك��ة اس��جدوا آلدم)

ن عل�ى وتصویرنا بعد القول للمالئكة :اسجدوا آلدم.وھذا عند ح�ذاق النح�ویی
  :٢خالف ما ذھب إلیھ،ولھم فیھ ثالثة أقوال

حقیق��ة المعنى،كم��ا تقول:أن��ا مس��افر  ياإلخب��ار،ال ف�� يأحدھا:أن��ھ ترتی��ب ف��
  الیوم قاصد إلى زید. يغدا،ثم إن

:أن المعنى:ولق��د خلقن��ا أب��اكم ث��م ص��ورناكم ث��م قلن��ا للمالئك��ة اس��جدوا يوالث��ان
  آلدم.

م علی���ھ الس���الم عل���ى ح���د ق���ول والثال���ث:أن الخط���اب لن���ا والم���راد أبون���ا آد
الع�رب:نحن ھزمن�اكم ی�وم ك��ذا.وقتلناكم ی�وم حلیم�ة،أى:آباؤنا ھزم�وا آب��اءكم 

  .٣وقتلوھم)
ش�عر المتنب�ي ع�ن ح�رف العط�ف(ثم) كثی�رة  يالتي وردت ف� الشواھدو      
  قولھ: منھا

  ٤دئداؤھا   وغادى األضارع ثم الدنا  يومسى الجمیع      
  طریقھ ویھجو كافورا يف يمن مصر وما لق من قصیدة یذكر فیھا خروجھ

(وغادى األض�����ارع ث�����م الدنا).اإلعراب:األض�����ارع:مفعول ب�����ھ يالش�����اھد:ف
منص�����وب عل�����ى وزن(أفاع�����ل) .ثم:ح�����رف عط�����ف یفی�����د الترتی�����ب م�����ع 

.ال�دنا: عل�ى وزن(فع�ل) معط�وف على(األض�ارع)والمعطوف عل�ى يالتراخ
ى(دئداؤھا) (مسى وغادى)یعود إل يالمنصوب منصوب.والضمیر المستتر ف

(دئ�داؤھا)یعود إل�ى (اإلبل)وأف�اد اإلیجاز.وط�ابق يوأفاد اإلیجاز.والض�میر ف
.ومعن��ى البی��ت ق��وي ب��ھ دالل��ة التعبیر بین(مس��ى وغادى)طباق��ا إیجابی��ا جی��دا

  واألضارع والدنا. يیصف فیھ تسفاره بین الجمیع يخبر
  ــ وقولھ:

  ٥وقلوب ھا سر  بعیون  ومن سر أھل األرض ثم بكى أسى    بكى      
وق�د م�ات بحل�ب  يفیھا سیف الدولھ عن عب�ده یم�اك الترك� يمن قصیدة یعز

  :٣٤٠سنة
 ي(ومن سر أھ�ل األرض ث�م بك�ى أسى).اإلعراب:س�ر:فعل ماض�يالشاھد:ف

ثم:ح�رف عط�ف  على الفتح ال محل لھ من اإلع�راب. يعلى وزن (فعل)مبن
عل��ى  يعل��ى وزن(فع��ل) مبن�� ي.وبكى:فع��ل ماض��يیفی��د الترتی��ب م��ع التراخ

                                                
 ١١سورة األعراف اآلیة  / ١
 )٥/١٦(:البحر المحیط  / ٢
  ٢٧٠ـ٢٦٩ب.صشرح عیون اإلعرا / ٣
  ٣٥٠المقاییس في اللغة مادة (الدأدأة): السیر السریع.ص.١/٤٠/ دیوان المتنبى ٤
  .١/٤٩ي / دیوان المتنب ٥



 ١٣٩

(س��ر وبكى)لس��یف يفتح��ة مق��درة معط��وف على(سر).والض��میر المس��تتر ف
 ي(س��رھا)یعود إل��ى عیون.وجملة(س��رھا)فيف ھ��اءالدول��ة وأف��اد اإلیجاز.وال

(عیون)،وفص�������ل بھ�������ا ب�������ین المتع�������اطفین(عیون ل مح�������ل ج�������ر ص�������فة
 (ش��رطي) یفی��د العم��وم موص��ول للعاق��ل .ومن اس��ملض��رورة ال��وزنوقلوب)

ل�م  يش�رط ي.ومعن�ى البی�ت خب�ريحس�اس المتلقإ ةض�اعفمإل�ى  يیؤدالذي 
  .يیقرن فیھ جواب الشرط بالفاء ألنھ فعل ماض

  ــ وقولھ:
  ١سل عن شجاعتھ وزره مسالما   وحذار ثم حذار منھ محاربا      

  :بن منصور الحاجب يمن قصیدة یمدح فیھا عل
(وحذار ثم حذار منھ محاربا).اإلعراب:حذار:اسم فع�ل أم�ر عل�ى يالشاھد:ف

ن (فع�����������ال)بمعنى (إح�����������ذر)والفاعل ض�����������میر مس�����������تتر وجوب�����������ا وز
،معط�����وف عل�����ى ح�����ذار الثانی�����ة يتقدیره(أنت).حذارالثانی�����ة: توكی�����د لفظ

 ب(ثم)،وھ���ذا م���ن عط���ف الجمل.وجمل���ة(عن ش���جاعتھ)متعلق بالفعل(س���ل)
(ش�����جاعتھ وزره يوالض�����میر فوفص�����ل ب�����ھ ب�����ین المتعاطفین(س�����ل وزر).

یفی����د  يالبی����ت إنش����ائ ومن����ھ)یعود إل����ى المم����دوح وأف����اد اإلیج����از.ومعنى
بص��ورة ال تخل��و م��ن الحرك��ة واإلث��ارة ولف��ت انتب��اه الشاعر المدح،وعبرعن��ھ

  البیت من األمر بالسؤال والنصیحة والتحذیر. يلما فلك وذالسامع،
  ــ وقولھ:

  ٢برزت لنا فھجت رسیسا    ثم انثنیت وما شفیت نسیسا يھذ      
  :يمن قصیدة یمدح فیھا  محمد بن زریق الطرسوس

(ثم انثنی���ت وم���ا ش���فیت نسیس���ا).اإلعراب:ثم:حرف عط���ف یفی���د يالش���اھد:ف
عل�ى الس�كون التص�الھ بت�اء  يمبن� يانثنى:فع�ل ماض�و.يالترتیب مع التراخ�

على  يمبن:المخاطبة المخاطبة معطوف على الفعل(برز)أو على(ھاج)؛وتاء
 يالبیت.وجملة(ھ�ذ يف يحققت التجانس الصوت،وفاعلمحل رفع  يالكسر ف
إعط�اء ق��وة للداللة.والمس��ند  يلنا)المس��ند إلی�ھ اس��م إش�ارة ق��د أس�ھم ف��ب�رزت 

الجملة الفعلیة (برزت) لعب دور المكمل لصورة اسم اإلشارة فوجد المعنى 
البی�ت ب�الكلمتین  يورب�ط ش�طر.نفس المستمع،ألنھ كان یتطلع إلی�ھ يقبوال ف

واألل����������ف في(رسیس����������ا المتجانستین(رسیس����������ا ونسیس����������ا)فقوي التعبیر.
  یفید  التشبیب. يومعنى البیت خبرا)لإلطالق.ونسیس

  ـ وقولھ:
  ١مرة منھ بالكلم يفكل ذھبا ل    يإذا ما ضربت القرن ثم أجزتن          

                                                
  .١/١٢٦ ي/ دیوان المتنب ١
.ومادة(النسیسة) :البلل الذى یكون ٣٩٤اللغة مادة(الرسیس) :الثابت.ص ي. المقاییس ف٢/١٩٣ي / دیوان المتنب ٢

           ٩٩٨وبھ تشبھ بقیة النفس،قال:ویقال لھ النسیس.صبرأس العود إذا أوقد، 



 ١٤٠

من الطوی�ل والقافی�ة  ي،وھيمن قصیدة یمدح فیھا الحسین بن إسحاق التنوخ
  من المتواتر:

).اإلعراب:ثم:ح����رف عط����ف یفی����د ي(ض����ربت الق����رن ث����م أجزتنيالشاھد:ف
عل��ى الس��كون التص��الھ بت��اء  يمبن�� ي.أجاز:فع��ل ماض��يالتراخلترتی��ب م��ع ا

مح�ل  يعلى الف�تح ف� يوتاء المخاطب مبنالمخاطب،معطوف على(ضرب).
مح�ل نص�ب مفع�ول  يعلى الس�كون ف� يرفع فاعل.والنون للوقایة.والیاء مبن

(ض�ربت ي(منھ)یعود إلى الذھب وأفاد اإلیج�از. والض�میر فيالضمیر فبھ.و
(القرن)للعھ�د ي)یعود إل�ى المم�دوح وأف�اد اإلیج�از أیض�ا.وأل فوأجزت وك�ل

قرن فیھ جواب الشرط بالفاء ألن�ھ فع�ل  يشرط ي.ومعنى البیت إنشائيالذھن
  .يطلب

  ـ وقولھ:
  ٢النعیم  يقربن النار  ثم نشأن  فیھا            كما  نشأ العذارى ف         

وص���فھ والحج���ر  يذم���ن قص���یدة قالھا:وق���د كبس���ت أنطاكی���ة،فقتل مھ���ره ال���
  من الوافر والقافیة من المتواتر:ي أمھ،وھ

عل����ى  ي(قربن الن���ار ث���م نش����أن فیھا):اإلعراب:نش���أ:فعل ماض���يالش���اھد:ف
عل������ى الس������كون التص������الھ بن������ون النس������وة،معطوف  يوزن(فع������ل) مبن������

(ق������ربن ونش������أن)یعود إل������ى الس������یوف وأف������اد يعلى(قرب).والض������میر ف
الن��ار ( ير وأف��اد اإلیج��از.وأل ف��(فیھ��ا)یعود إل��ى الن��اياإلیجاز.والض��میر ف

یص��ف فی��ھ الس��یوف  ي.ومعنى البی��ت خب��ريللعھ��د ال��ذھن)والع��ذارى والنع��یم
ت����رده عل����ى س����بیل  يكالم����اء ال����ذ ل����ك ذج����اعال.مقترب����ة م����ن الن����ار يوھ����

النعیم،وھ�ذا  ينش�أن ف� ينش�أتھا بالع�ذارى الالئ� ياالستعارة.وشبھ السیوف ف
ذھ���ن  ية المعن���ى وتقریب��ھ ف���إث��راء دالل��� يھم ف���أس���ال ش��ك  يالتعبی��ر البی���ان

السامع.ومن روى(قرین)بالیاء،جاعال ھذه السیوف بم�ا تؤدی�ھ إل�ى الن�ار م�ن 
  الخبث قاریة لھا.

  :حتى: للغایة والتدریج/٤
بمعنى الواو،إال أن من  يشرح ملحة اإلعراب(وأما(حتى)،فتأت يجاء ف      

أو ش���رط م���ا بع���دھا أن یك���ون ج���زءا مم���ا قبلھ���ا،ویكون م���ذكورا لتعظ���یم 
الن���������اس حت���������ى األمیر،والتحقی���������ر  يلتحقیر،ف���������التعظیم كقولك:ج���������اءن

(معنى ول اب����ن ھش����ام:ق����وی.٣الن����اس حت����ى الح����ارس) يكقولك:استض����افن
شیئا فشیئا إلى أن یبلغ  يالغایة:آخر الشيء،ومعنى التدریج إن ما قبلھا ینقض

                                                                                                                                       
.ومادة(الكلم):بفتح الكاف ٨٨٣.المقاییس في اللغة مادة(القرن):قرنك في الشجاعة.ص٤/٥٧/ دیوان المتنبي  ١

  ٩٠٦وسكون الالم:الجرح.ص
 .٤/١١٩/ دیوان المتنبي  ٢
 ٢٣٨/ شرح ملحة اإلعراب .ص ٣



 ١٤١

لك وجب أن یكون المعطوف بھ�ا ج�زءا لى الغایة وھو االسم المعطوف ولذإ
وف علیھ:إما تحقیقا،كقولك: (أكلت السمكة حتى رأسھا)،أو تقدیرا من المعط

  :كقولھ من الكامل
   ١ألقاھا   نعلھ   حتى   یخفف رحلھ    والزاد يألقى الصحیفة ك      

فعطف(نعلھ)ب(حتى)،ولیست جزءا مما قبلھا تحقیقا،لكنھا جزء تق�دیرا،ألن 
قل�ب الرس�ول ص�لى هللا  . وتقول(وس�ع٢معنى الكالم:ألقى ما یثقلھ حتى نعلھ)

 يعلی��ھ وس��لم ك��ل الن��اس حت��ى العص��اة).وتكون ح��رف عط��ف مث��ل ال��واو ف��
  المعنى والعمل بشرط أن یتحقق لجملتھا الصفات اآلتیة:ــ

  / أن یكون المعطوف بھا اسما ظاھراأ
  / أن یكون المعطوف بھا جزءا من المعطوف علیھب
الكمال                                    ينھایة ف ي،،أ الزیادة أوالقلة ي/ أن یكون المعطوف بھا غایة فج

  أوالنقص.
مقارن���ة  يش���عر المتنب��� يوش���واھد ح���رف العطف(حتى)قلیل���ة ج���دا ف���      

  قولھ: في بالحروف األخرى،وھي
  ٣الصوم والفطر واألعیاد والعصر   منیرة بك حتى الشمس والقمر      

  ر:من قصیدة یھنئ فیھا سیف الدولة بعید الفط
الش���������اھد:في(حتى الش���������مس والقمر).اإلعراب:حتى:عاطف���������ة بمعن���������ى 
الواو.الشمس:معطوف على(الصوم)والمعطوف على المرفوع مرفوع عل�ى 

منیرة:خبرالمبتدأ(الصوم).بك:ش���������������بھ جمل���������������ة متعل���������������ق وزن(فعل).
بالخبر(منیرة).وفص��ل ب��ین المتع��اطفتین بعب��ارة(منیرة بك)ض��رورة.ومعنى 

ال�ذي عب�ر عن�ھ الش�اعر بص�ورة بیانی�ة  لمدحیفید ا متسق النظم البیت خبري
ھذه الصورة ھي إسناد اإلن�ارة إل�ى ك�ل م�ن الص�وم والفط�ر .قوت من داللتھ

  واألعیاد والعصر والشمس والقمر.
  ـ وقولھ:

  ٤ونوالھ    من الداء حتى الثاكالت من الثكل  سیفھ  كل شاك  شفى      
،وق�د ج�اء إل�ى ٣٥٣س�نةشكروز لمن قصیدة یمدح فیھا أبا الفوارس دلیر بن 

ع�ن  يكالب،وانصرف الخارج ينجم بھا من بن يالذ يالكوفة لقتال الخارج
  من الطویل،والقافیة من المتواتر: يالكوفة قبل وصول دلیر إلیھا.وھ

                                                
  )٢/٧٥ني على الفیة ابن مالك: (شرح األشمو يالبیت للمتلمس ف ١
 ٢٨٥ـ٢٨٤شرح قطر الندى.ص / ٢
 .٢/٩٧/ دیوان المتنبي  ٣
 وفتحھا،بالتحریك: .لسان العرب مادة(الثكل):الموت والھالك.والثكل والثكل بضم الثاء٣/٢٩٧ ي/ دیوان المتنب ٤

فقدان الرجل والمرأة  يعمل فالمحكم:أكثر ما یست يفقدان المرأة زوجھا.وف يفقدان الحبیب،وأكثر ما یستعمل ف
ولدھا.وفى الصحاح:فقدان المرأة ولدھا.والثكول:التى ثكلت ولدھا؛وقد ثكلتھ أمھ،فھى ثكول وثكلى 

  )١/٤٩٥(:وثاكل



 ١٤٢

(حتى الثاكالت من الثكل).اإلعراب:كل:مفعول بھ منص�وب عل�ى يالشاھد:ف
على اكالت:الت�����دریج.والثو الغای�����ة وزن(فع�����ل).وحتى:حرف عط�����ف أف�����اد

معطوف على(ك�����ل)والمعطوف عل�����ى م�����ن الثالثي(ثك�����ل) وزن(ف�����اعالت)
المنصوب منصوب وعالمة نصبھ الكسرة نیابة عن الفتحة ألنھ جمع مؤن�ث 

(س�����یفھ يسالم.وفاعل(ش����كى)ھو س�����یفھ وقدم�����ھ عل����ى مفعولھ.والض�����میر ف
كلمة تفید العموم،وھذا یعن�ي  ) ھيكل(وونوالھ)یعود إلى دلیر وأفاد اإلیجاز.

،وجع��ل الثك��ل داء مجازا ل عطائ��ھ. وأس��ند الش��فاء إل��ى الس��یف والن��والش��مو
ي                                                                                                                            مض�اعفة إحس�اس المتلق� ي.كل ھ�ذه الظ�واھر الداللی�ة أس�ھمت ف�منھ یشفى
  وإحسانھ. الممدوح فضل بعظم
  من حتى التي تدل على اإلضراب قلیلة جدا وھي قولھ: والشواھد      
  ١حملتھ حمائل الدھر حتى    ھي محتاجة إلى خراز      

  من قصیدة یمدح فیھا أبا بكر علي بن صالح الكاتب بدمشق:
الش�������اھد:في(حتى ھ�������ي محتاج�������ة إل�������ى خراز).اإلعراب:حتى:ح�������رف 

منفصل للمفردة الغائبة مبن�ي عل�ى الف�تح ف�ي مح�ل  إضراب.ھي:ضمیر رفع
الض�میر في(حملت��ھ)یعود إل�ى الس�یف وأف��اد .رف�ع مبتدأ.محتاج�ة:خبرمرفوع 

والضمیر ھي للحمائل.وإسناد الحمائل للدھر مجازا ال حقیقة.ومعنى اإلیجاز.
 البیت خبري یصف الس�یف،وجھ ق�وة الدالل�ة فی�ھ ھ�وأن حمائ�ل ال�دھرحملت

  حمائل تحتاج إلى من یخرزھا،وھذا كنایة عن قدمھا.وأن ھذه ال السیف
  ـ وقولھ:

  ٢ى الحزائق   ویا قلب حتى أنت ممن أفارقنھو البین حتى ما تأ      
من قصیدة یمدح فیھا الحسین بن إسحاق التنوخي،وھي من الطوی�ل والقافی�ة 

  من المتدارك:
الش�������اھد:في(ویاقلب حت�������ى أن�������ت مم�������ن أف�������ارق).اإلعراب:حتى:حرف 

.أنت:ض����میر رف����ع منفص����ل مبن����ي عل����ى الف����تح ف����ي مح����ل رف����ع إضراب
ومعنى البی��ت خبري،وق��وة الدالل��ة تتمث��ل ف��ي ندائ��ھ للقلب،فأث��ار ذھ��ن مبت��دأ.

  المتلقي فوضحت الداللة عنده.
  
  
  
  
  

                                                
.المقاییس في اللغة مادة(خرز):الخاء والراء والزاء یدل على جمع الشئ وضمھ  إلیھ ٢/١٧٤/ دیوان المتنبي  ١

  ٣٠٩.ومنھ خرز الجلد.ص
 ٢٦٠مادة(الحزائق)جمع حزیقة:الجماعة.ص المصدر السابق نفسھ.٢/٣٤١دیوان المتنبي /  ٢



 ١٤٣

  ـ وقولھ:
  ١غشاء من نبال يف يالدھر باألرزاء حتى     فؤاد يرمان      

یافارقین،وجاءه الخب�ر فیھا والدة سیف الدولة،وقد توفیت بم يمن قصیدة یرث
جم�ادى اآلخ�رة م�ن الس�نة.وھذه  ي،وأنشده إیاھا ف�٣٣٧بموتھا إلى حلب سنة

  القصیدة من الضرب الوافر،والقافیة من المتواتر:
غش�����اء م�����ن نب�����ال).اإلعراب:حتى:حرف  يف����� ي(حتى ف�����ؤاديالش�����اھد:ف
مبت�دأ مرف�وع وعالم�ة رفع��ھ : عل�ى وزن(فع�ال)بطرح الی�اء يادؤ.فإض�راب

عل����ى آخ����ره من����ع م����ن ظھورھ����ا اش����تغال المح����ل بحرك����ة ض����مة مق����درة 
مبن��ي عل��ى الس��كون  ووھ،مض��اف إلی��ھ الم��تكلم ویاء،المناس��بة؛فؤاد مض��اف

اسم  ي.وفؤاديللعھد الذھن )الدھر واالرزاء( يحركھ بالفتحة ضرورة.وال ف
یصف فی�ھ الش�اعر م�ا فع�ل ال�دھر ب�ھ  يمعرف باإلضافة.ومعنى البیت خبر

،وتعلیق النب��ال إل��ى ال��دھر يلك إلس��ناده الرم��،وذالدالل��ة يق��و يبأس��لوب أدب��
  على الغشاء.

  :أم المتصلة والمنقطعة/٥
  على الصور اآلتیة: )أم(ھذا الحرف  يیأت      

وردت فیھا ھمزة االستفھام ویكون القصد من الجملة  يــ أن یتقدم الجملة الت
ن ـ تعی��ین واح��د م��ن اثن��ین فیھا،وتس��مى ھم��زة االس��تفھام ھ��ذه ھم��زة التعی��ی

بعد الھمزة ما یسأل عنھ،وبعد أم م�ا  يوالحرف أم لعطف المفرد غالبا ـ ویأت
غال�ب  يلالستفھام،وتقع ف� يشرح ملحة اإلعراب(وأما أم فھ يیقابلھ.وجاء ف

)،ف��إذا قلت:أزی��د يأحوالھ��ا معادل��ة ألل��ف االس��تفھام،وتكون األل��ف بمعنى(أ
المخاط�ب زی�د أو عندك أم عمرو،فتق�دیر الكالم:أیھم�ا عن�دك،ویكون ج�واب 

عم���رو؛ألن المس���تفھم ب���أم مت���یقن أن أح���دھما عن���ده،وإنما یطل���ب للتعی���ین 
علیھ،كما أن المستفھم(بأو)یستفھم عن ك�ون أح�دھما عنده؛ولھ�ذا یج�اب ب�نعم 
أو ال،وك������ان ترتی������ب ك������الم المس������تفھم أن یبت������دئ(بأو) ف������إذا قل������ت:نعم 

ھ��ا،نحو قول��ھ .ویالح��ظ أنھ��ا تق��ع ب��ین المفردین،وھ��و الغال��ب فی٢اس��تخبربأم)
 ي،وب����ین جملت����ین لیس����ا ف����٣تع����الى: (أأن����تم أش����د خلق����ا أم الس����ماء بناھ����ا)

تأویلھم��ا.ویقول اب��ن ھش��ام: (وأم لطل��ب التعی��ین بع��د ھم��زة داخل��ة عل��ى أح��د 
المس����تویین.تقول: (أزی����د عن����دك أم عم����رو)إذا كن����ت قاطع����ا ب����أن أح����دھما 

عینھ،ولھ������ذا یك������ون الج������واب ب������التعیین،ال  يعن������ده،ولكنك ش������ككت ف������
االس�تفھام  يعم)والب(ال)،وتسمى(أم)ھذه معادلة؛ألنھا عادلت الھم�زة ف�ب(ن

                                                
  )٣/١٦٣٤(:.لسان العرب مادة(األرزاء)والرزایا:جمع المرزئة والرزیئة،وھى المصیبة٣/٩ ي/ دیوان المتنب ١
 ٢٤٠/ شرح ملحة اإلعراب.ص ٢
  ٢٧/ سورة النازعات،اآلیة ٣
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 يبھا،أال ترى أنك أدخلت الھمزة عل�ى أح�د االس�مین ال�ذین اس�توى الحك�م ف�
،ووس��طت بینھم��ا م��ا ال تش��ك عمروظن��ك بالنس��بة إلیھما،وأدخل��ت(أم)على 

فی��ھ،وھو قول��ك: (عندك)،وتس��مى أیض��ا متص��لة؛ألن م��ا قبلھ��ا وم��ا بع��دھا ال 
  .١ستغنى بأحدھما عن اآلخر)ی

ش�عر المتنب�ي  يوالشواھد على (أم المتصلة) التي تفید التعی�ین كثی�رة ف�      
  منھا قولھ:

  ٢بھا أفضى أم البیداء يصدر   يأن تشكك ناقت يشیم اللیال      
الكاتب وكان  يھرون بن عبد العزیز األوراج يمن قصیدة یمدح فیھا أبا عل

  :یذھب إلى التصوف
بت��داء :مبتدأ مرف��وع بااليبھ��ا أفض��ى أم البیداء).ص��در ي(ص��دريھد:فالشا

على وزن(فعل) وعالمة رفعھ ضمة مقدرة على ما قبل یاء المتكلم من�ع م�ن 
ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة،صدر:مضاف،ویاء المتكلم:مضاف 
إلیھ.وأم:عاطف����������������ة متص����������������لة.والبیداء:على وزن(فعالء)معط����������������وف 

االس���تفھام لدالل���ة(أم البیداء)علیھا.والض���میر على(ص���درى).وحذف ھم���زة 
،حركھا الش��اعر بالكس��ر س��اكنھوأم وأف��اد اإلیج��از. يیعود إل��ى اللی��ال(بھ��ا)يف

 ياس���م مع���رف باإلض���افة.وأل ف��� يلل���تخلص م���ن التق���اء الساكنین.وص���در
یص�ف فی�ھ حال�ھ م�ع ناقت�ھ وھ�و  ي.ومعنى البیت خب�ريللعھد الذھن )البیداء(

 ي،إذجع��ل اللی��ال يی��ة رائع��ة،وھى تش��خیص اللی��الیقط��ع المفاوز،بص��ورة بیان
ئ واح��د م��ن ب��ین ي واالس��تفھام لتعی��ین ش��وھ��ذا التعبی��ر البی��انتش��كك الناقة.

حال��ة م��ن التطل��ع واالستش��راف لمعرف��ة المقص��ود  يف�� يشیئین،یض��ع المتلق��
  فیتضاعف إحساسھ طبعا لھذا فتقوى الداللة عنده.

  ـ وقولھ:
  ٣األستاذا  یقدم  لیث غاب  مأمساور أم قرن شمس ھذا    أ      

  :يمن قصیدة یمدح فیھا مساور بن محمد الروم
(أمس���������������������������اور أم ق���������������������������رن ش���������������������������مس يالش���������������������������اھد: ف

خبر(ھ���ذا)مرفوع عل���ى  ھذا).اإلعراب:الھمزة:استفھامیة.مساور:اس���م عل���م
عاطف��ة م��دعیا مبالغ��ة أن��ھ ال یس��تطیع أن یمی��ز ھ��ذا متص��لة وزن(مفاعل).أم:

ابھھما،فشرع یسأل.و ق�رن شمس:اس�م الممدوح عن قرن الشمس واللیث لتش
للوص����ل (األستاذا)يمع����رف باإلض����افة معط����وف عل����ى مس����اور.واأللف ف

.وجملة(أمساور أم قرن شمس ھذا)جملة اسمیة،أس�ند فیھ�ا مس�اور واإلطالق

                                                
 ٢٨٧ـ ٢٨٦شرح قطر الندى.ص / ١
اللغة مادة(الشیم) جمع شیمة:خلیقة اإلنسان،سمیت شیمة ألنھا كأنھا منشامة  ي.المقاییس ف١/١٦ يدیوان المتنب/  ٢

  ١٦٣.ومادة(البیداء):المفازة.ص٥٤٥فیھ،داخلة مستكنة.ص
  .٢/٨٢ ي/ دیوان المتنب ٣
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الدالل�����ة عل�����ى الس�����امع وق�����دم  يعل�����ى اس�����م اإلش�����ارة ف�����أعطى ق�����وة ف�����
  ره.المسند(مساور)على المسند إلیھ(ھذا)إلبراز الممدوح وتقری

  ـ وقولھ:
   ١قبیل لكم   حیاه  أم ویھدأ ذا السحاب فقد شككنا    أ(تغلب)      

  من قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة وقد عزم على الرحیل عن أنطاكیة:
الھمزة:اس����تفھامیة أف����ادت (أتغلب أم حی����اه لك����م قبیل).اإلعراب:يالش����اھد:ف

اه: عل�����ى وتغلب:مبت����دأ مرف�����وع عل����ى وزن(تفعل).وأم:عاطف�����ة.حیالتعیین.
جملة(یھ��دأ ذا  يوزن(فع��ل)معطوف عل��ى تغلب،مض��اف ومض��اف إلی��ھ.وف

أعطى ق���وة داللی���ة عل���ى فالسحاب)أس���ند الفع���ل یھ���دأ إل���ى اس���م اإلش���ارة(ذا)
جمل����ة(أتغلب أم حی����اه لك����م قبیل)أس����ند الش����اعر قبی����ل عل����ى  يالس����امع.وف

. ال�����وزن ض����رورةلتغلب.ولكم:ج����ار ومج�����رور قدم����ھ عل�����ى متعلقھ(قبیل)
للعھ�د  )الس�حاب( يه)یعود إلى المطر وأف�اد اإلیج�از.وأل ف�(حیايوالضمیرف

كثرة ھذا المطر،وھو ل�م یش�ك،وإنما قال�ھ عل�ى  يقولھ(شككنا) ف يف.ويالذھن
  وصف السحاب،لكثرة مطره. يالمبالغة ف
  ـ وقولھ:

  ٢:أشیخ أم غالميیروع ركانة ویذوب ظرفا   فما ندر      
م�ن ال�وافر والقافی�ة م�ن  ي،وھ�يالعجل يمن قصیدة یمدح فیھا المغیث بن عل

  المتواتر:
:أش���یخ أم غالم).اإلعراب:ش���یخ:على وزن(فع���ل)خبر ي(فما ندريالش���اھد:ف

مبت���دأ مح���ذوف تقدیره(ھو).وأم:عاطف���ة.وغالم: عل���ى وزن(فع���ال)معطوف 
والطب������اق بین(ش������یخ على(ش������یخ) والمعط������وف عل������ى المرف������وع مرفوع.

 ھمامنح ياإلبھام،وبالتال .وتنكیر(شیخ وغالم)أفاديوغالم)قوى التعبیر الدالل
الدالل���ة،متجاوزا  يیث���ر يمق���درة عل���ى العط���اء المتج���دد والمتواص���ل ال���ذ

یفی���د الم���دح ب���أبلغ  ي.ومعنى البی���ت خب���رعن���د المع���ارف المتع���ارف علی���ھ
  صوره،جامعا فیھ وقار الشیوخ وظرافة الفتى. 

  ـ وقولھ:
  ٣ك أم نسیانام بھن حتى مادرى   أمن احتقار ذخاض الحم      
قص����یدة یم����دح فیھ����ا س����یف الدول����ة عن����د منص����رفھ م����ن بل����د ال����روم  م����ن
  من الكامل والقافیة من المتواتر: ي،وھ٣٤٥سنة

                                                
  ٢٩٠.المقاییس في اللغة. مادة(الحیا):المطر ألن بھ حیاة األرض.ص٣/٤ ي/ دیوان المتنب ١
ئ وركن یركن بفتح الكاف ویركن بضم الكاف ن العرب مادة(ركانة):ركن إلى الش.لسا٤/٧٥ ي/ دیوان المتنب ٢

  )٣/١٧٢١(:ركنا وركونا وركانة وركانیة،أى مال إلیھ وسكن
  .٤/١٧٥ ي/ دیوان المتنب ٣
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ك أم نسیان).اإلعراب:احتقار:اس��م مج��رور عل��ى (أمن احتق��ار ذيالش��اھد:ف
ك) مق��دم لض��رورة ي مح��ل رف��ع خب��ر(ذوزن(افتعال).والج��ار والمج��رور ف��

وف على(احتق���������ار) نس���������یان:على وزن(فعالن)معط���������والوزن.أم:عاطفة.
(بھن)یع��ود إل��ى الس��یوف يوالمعط��وف عل��ى المج��رور مجرور.والض��میر ف

(بھن)متعل�����������ق بالفع�����������ل يوأف�����������اد اإلیجاز.والج�����������ار والمج�����������رور ف
 يلل��تخلص م��ن التق��اء الس��اكنین.والنف ب��الفتح خاض.ونون(من)س��اكن حرك��ھ

.وع��دم درایت�ھ أھ��و خ��اض الم��وت احتق��ارا أم النفي (م�ا درى)یفی��د إط��القيف
  یفید المدح. يشجاعتھ.ومعنى البیت خبرعن  يقو ياللفیھ تعبیر دنسیانا 

وردت فیھ�ا ھم�زة االس�تفھام،على ان یس�بق الھم�زة  يــ أن یتق�دم الجمل�ة الت�
بكلمة سواءویكون القصد من الجمل�ة اس�تواء أم�رین متق�ابلین فیھا.مث�ل قول�ھ 

زة وتس��مى ھم��١من��ون)ؤتع��الى: (وس��واء عل��یھم أأن��ذرتھم أم ل��م تن��ذرھم ال ی
لعطف الجم�ل االس�میة أو الفعلی�ة  )أم(االستفھام ھنا ھمزة التسویة والحرف 

لكــ  فیما یقال بمصادر متعاطفة.والجمل الواقع�ة بع�د ھم�زة ول بعد ذؤت يالت
التسویة ال تستحق جوابا،ألن المعن�ى معھ�ا ل�یس عل�ى االس�تفھام،وأن الك�الم 

ة بعد ھمزة التسویة ال تقع معھا قابل للتصدیق والتكذیب ألنھ خبر.وأم الواقع
تأوی��ل المفردین،وتك��ون  يإال ب��ین جملت��ین،وال تك��ون الجملت��ان معھ��ا إال ف��

  ین .تن، ومختلفتیالجملتان:فعلیتین،واسمی
  قولھ: من ھذا الضرب كثیرة منھا يشعر المتنب يالشواھد فو      
  ٢العال    أكان تراثا ما تناولت أم كسبا يبعد إدراك يولست أبال      

  :٣٤١من قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة ویذكر بناء مرعش سنة
(أكان تراث����ا م����ا تناول����ت أم كس����با).اإلعراب:الھمزة اس����تفھامیة يالش���اھد:ف

وتناولت:جمل�ة فعلی�ة محل رفع اس�م كان. يف يما:اسم موصول بمعنى الذو.
أم:عاطفة متص����لة أف����ادت .والموص����ول المح����ل لھ����ا م����ن اإلع����راب ص����لة

ن االتس�ویة تماما.وأص�ل عج�ز البیت:أك� ي)تعني(لست أبالالتسویة،ألن جملة
إذن جمل�ة(كان كس�با)معطوفة عل�ى جمل�ة(كان أم ك�ان كس�با.تراثا ما تناولت 

تراث��ا م��ا تناولت).وك��ان الوج��ھ االص��ح ان یقول:أتراث��ا ك��ان،ألن الھم��زة ال 
):جملة ابتدائیة يیلیھا إال المسؤول عنھ فأخره إلقامة الوزن.وجملة(لست أبال

   محل لھا من اإلعراب.ال
  ـ وقولھ:

  ٣أقل فعالي بلھ أكثره مجد    وذا الجد فیھ نلت أم لم أنل جد      

                                                
 ١٠/ سورة یس،اآلیة ١
  . ١/٦٠ ي/ دیوان المتنب ٢
اللغة مادة (الجد):الجیم والدال أصول ثالثة.األول العظمة،والثاني .المقاییس في ١/٣٧٣/ دیوان المتنبي  ٣

 الحظ،والثالث القطع
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  من قصیدة یمدح فیھا محمد بن سیاربن مكرم التمیمي
الشاھد:في(وذا الجد نلت أم لم أنل جد).اإلعراب:نال:فعل ماضي مبني عل�ى 

ارع مج���زوم بل���م الس���كون التص���الھ بت���اء المتكلم.أم:عاطف���ة.أنل:فعل مض���
معط�������وف على(نال).الض�������میر في(أكثره)یع�������ود إل�������ي فع�������الي وأف�������اد 
اإلیجاز.والض���میر في(فی���ھ)یعود إل���ى مج���د وأف���اد اإلیج���از أیض���ا.والطباق 
بین(أق���ل وأكثر)ق���وى التعبی���ر ال���داللي للبیت.والجن���اس بین(الج���د وج���د)من 

فھ��و ؛ألن الج��د بكس��ر الج��یم م��ن االجتھ��اد أم��ا بفتحھ��ا مظ��اھر تقوی��ة الدالل��ة
  .وحذف ضمیر المفعول في(نلت وأنل)للعلم بھ.ومعنى البیت خبري.الحظ

  ـ وقولھ:
  ١باد ھواك صبرت أم لم تصبرا   وبكاك إن لم یجر دمعك أو جرى      

  من قصیدة یمدح فیھا أبا الفضل محمد بن العمید:
(باد ھواك صبرت ام لم تصبرا).صبرت:فعل وفاعل.أم:عاطفة.لم يالشاھد:ف

ة فعلی��ة معطوف��ة عل��ى جملة(ص��برت).وحذف ھم��زة االس��تفھام تص��برا:جمل
(تص��برا)أراد تص��برن،بالنون الخفیف��ة،فلما وق��ف يلدالل��ة أم علی��ھ.واأللف ف

وفص����ل ب����ین علیھ����ا أب����دلھا ألفا.وب����اد:خبر ھ����واك وقدم����ھ علی����ھ ضرورة.
المتع��اطفین(ھواك وبكاك)والض��میر فیھم��ا للمحب��وب،وربط ب��ھ ص��وتیا ب��ین 

وھوالجم�ع  بداللة قویة ج�دا یفید الوصف يیت خبرومعنى البالبیت. يشطر
ب�����ین األض�����داد،وھو الطب�����اق بین(ص�����برت ول�����م تص�����برا)وبین(لم یج�����ر 

بعظ�م ھ��ذا  يوجرى)ومث�ل ھ�ذا التعبی��ر ال ش�ك یض��اعف م�ن إحس�اس المتلق��
  .الھوى والبكاء

 يغی��ر الص��ورتین الس��ابقتین،ویكون القص��د م��ن الجمل��ة الت�� ي/م��ا ك��ان ف��٣
ن الك��الم الس��ابق علیھ��ا واإلتج��اه إل��ى م��ا ورد وردت فیھ��ا ص��رف النظ��ر ع��

األعم���ى والبص���یر أم ھ���ل تس���توى  يبعدھا،كقول���ھ تع���الى: (ق���ل ھ���ل یس���تو
  .٢الظلمات والنور)

  قولھ: عن(أم المنقطعة)كثیرة منھا يشعر المتنب يوالشواھد ف      
  ٣مكرمة    أقومھ البیض أم آباؤه الصید يمن علم األسود المخص      

ی��وم عرف��ة،قبل مس��یره م��ن مص��ر بی��وم  يج��و فیھ��ا ك��افورا ف��م��ن قص��یدة یھ
  ٣٥٠واحد،سنة
(أقومھ الب����یض أم آب����اؤه الصید).الھمزة:اس����تفھامیة.وقومھ:خبر يالش����اھد:ف

س��تفھام خ��رج االألن ابتدائی��ة مقدم.والبیض:مبت�دأ م��ؤخرعلى وزن(فع��ل).أم: 
آب��اؤه:خبر مق��دم مرف��وع مض��اف ومض��اف  .يل��ى النف��إ يع��ن معن��اه الحقیق��

                                                
  .٢/١٦٠ي / دیوان المتنب ١
 ١٦/ سورة الرعد،اآلیة ٢
  ٥٨٣المقاییس في اللغة مادة (األصید):الملك،وجمعھ الصید.ص.٢/٤٦ ي/ دیوان المتنب ٣



 ١٤٨

(قوم����ھ ي.والص���ید:مبتدأ م����ؤخر مرف����وع عل���ى وزن(فعل).والض����میر فإلیھ
وآب��اؤه)یعود إل��ى ك��افور وأف��اد اإلیجاز.وق��دم الخبر(قوم��ھ وآباؤه)لض��رورة 

.وھ����ذه يإل����ى النف ي(من)خ����رج ع����ن معن����اه الحقیق����يالوزن.واالس����تفھام ف
یفی�د  ياالستفھامات أعطت البیت داللة قویھ لدى السامع.ومعنى البی�ت خب�ر

  الھجاء.
  ١ئ غائب لیس بالرشدھل الخیر شئ لیس بالخیر غائب   أم الرشد ش      

  :یمدح فیھا أبا الفضل ویودعھ يمن قصیدتھ الت
ـ  يأ اب:أم:منقطعة ـئ غائ�ب ل�یس بالرش�د).اإلعري(أم الرش�د ش�الش�اھد:ف

رش��د:مبتدأ مرف��وع وال(ھل).،وھوح��رف إبت��داء،ألن االس��تفھام بغی��ر الھمزة
 حرف��ان )ھ��ل وأم(ورف��وع عل��ى وزن(فع��ل).ئ:خبر معل��ى وزن(فعل).وش��

حركھم����ا الش����اعر بالكس����ر لل����تخلص م����ن التق����اء  مبنی����ان عل����ى الس����كون
وأل واس���تعار الب���ن العمی���د الخی���ر والرشد(اس���تعارة تص���ریحیة).الساكنین.

ومعن���ى البی���ت إنش���ائي یفی���د الم���دح،وقوة .ي(الخی���ر والرش���د)للعھد ال���ذھنيف
فھام ال�ذي یثی�رذھن المتلق�ي بعظ�م الداللة فیھ ھي ھذه االس�تعارة وھ�ذا االس�ت

  ھذا الممدوح فیتضاعف إحساسھ.
  ـ وقولھ:

  أذا الغصن أم ذا الدعص أم أنت فتنة
  ٢أم ثغر  البرق   قبلتھ    يوذیا  الذ                                            

  من قصیدة یمدح فیھا أبا أحمد:عبید هللا بن یحیى البحتري المنبجي:
أذا الغص����ن أم ذا ال����دعص أم أن����ت فتن����ة).اإلعراب:أم:حرف الش����اھد:في(

ابتداء.ذا:اس��م إش��ارة للمف��رد الم��ذكر القری��ب مبن��ي عل��ى الس��كون ف��ي مح��ل 
رفع(مبتدأ).والغصن:على وزن(فعل)خبره. وأل في(الغصن والدعص)للعھد 

.ومعنى البی���ت خب���ري یص���ف فی���ھ محبوبة،یری���د أن قوامھ���ا غص���ن يال���ذھن
لناس.وقوة الداللة في ھذا ھو التشبیھ الذي ضاعف وردفھا كثیب وھي فتنة ل

  إحساس المتلقي بھذا الوصف.
  ـ وقولھ:

  ٣تمرست  باآلفات  حتى تركتھا     تقول أمات الموت أم ذعر الذعر      
  :يبن أحمد بن عامر األنطاك يمن قصیدة یمدح فیھا عل

ام ذعر (أمات الموت ام ذعر الذعر).اإلعراب:جملة أمات الموت يالشاھد:ف
وذعر (ابتدائی��ة).مح��ل نص��ب مفع��ول ب��ھ مق��ول الق��ول.أم: منقطعة يال��ذعرف

                                                
  .٢/٦٨ ي/ دیوان المتنب ١
مقاییس في اللغة مادة (الدعص):ما قل ودق من الرمل،والدعصاء:األرض .ال٢/١٢٣ي/دیوان المتنب ٢

 ٣٥٨السھلة.ص
  ٢١٢الوافي معجم وسیط للغة العربیة مادة(الذعر):الخوف.ص.٢/١٤٨ ي/ دیوان المتنب ٣
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للمجھ�ول ونائ�ب فاع�ل.وقوة دالل�ة  يالذعر:جملة فعلی�ة تتك�ون م�ن فع�ل مبن�
وص�ف المم�دوح بتمرس�ھ باآلفات،فأس�ند الم�وت  يھذا أنھ بالغ ف� يالتعبیر ف

لشك فی�ھ إث�ارة للموت نفسھ وأسند الذعر للذعر نفسھ،وھذا ما ال یدع مجاال ل
یفی��د  ينفس��ھ عظ��م ھ��ذا التمرس.ومعن��ى البی��ت خب��ر يل��ذھن الس��امع،فیقع ف��

  المدح بل المبالغة فیھ.
  ـ وقولھ:

  ١يأم إلى البدر یرتق يإلى البحر یمشالبساط فما درى   يف يفأقبل یمش      
طلب��ھ رس��ول مل��ك  يم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا س��یف الدول��ة وی��ذكر الف��داء ال��ذ

  یھ:الروم،وكتابھ إل
أم منقطع�ة ألن ).اإلع�راب:يام إل�ى الب�در یرتق ي(إلى البح�ر یمش�يالشاھد:ف

والفاع��ل الغ��رض م��ن االس��تفھام ھ��و الم��دح أي خ��رج ع��ن معن��اه الحقیقي.
(البس��اط)  ي)ھ��و رس��ول مل��ك ال��روم.وأل ف��يودرى ویرتق ي(أقب��ل ویمش��يف

.ویقص��د الش��اعر بالبحروالب��در ھن��ا س��یف الدول��ة مجازا،وھ��ذا يللعھ��د الذھن
الفكرة لمثولھا في ذھن السامع.و وق�وف ھ�ذا الرس�ول ال  التعبیر أثرى داللة

   .یدري إلى این یمشي ال شك ھو مثار تعبیر داللي كبیر وقوي
وبن��اء عل��ى م��ا س��بق یمك��ن فھ��م المقص��ود م��ن وص��ف أم بأنھ��ا متص��لة       

 ما كان الكالم بعدھا ذا صلة بما قبلھا ویتحق�ق ھ�ذا يأومنقطعة. فالمتصلة:ھ
الصورتین األولیتین ــ وھذه عاطف�ة كم�ا س�بق.والمنقطعة:ما ك�ان الك�الم  يف

الص�ورة  يبعدھا الصلة لھ بما قبلھا لصرف النظر عما قبلھا،ویتحقق ھذا ف�
  األخیرة ـ وھذه حرف ابتداء الصلة لھا بالعطف.

ح���رف عط���ف ل���ھ مع���ان عدی���دة ،وھ���ي التخیی���ر واإلباح���ة والش���ك :أو/ ٦
ابن ھش�ام: (وأو ألح�د الش�یئین أو األش�یاء،مفیدة  الوالتشكیك واإلضراب.وق

بع��د الطل��ب التخیی��ر أو اإلباحة،وبع��د الخب��ر الش��ك أو التش��كیك.ومثالھا ألح��د 
فكفارتھ إطعام عشرة  : (وألحد االشیاء٢الشیئین قولھ: (لبثنا یوما أو بعد یوم)

عش���رة مس���اكین م���ن أوس���ط م���ا تطعم���ون أھل���یكم أو كس���وتھم أو تحری���ر 
للتخییر: (تزوج ھندا أو أختھا)،ولإلباح�ة: (ج�الس الحس�ن أو  .فمثالھا٣)رقبة

ابن س�یرین)والفرق بینھم�ا أن التخیی�ر ی�أبى ج�واز الجم�ع ب�ین م�ا قبلھ�ا وم�ا 
بعدھا،واإلباحة ال تأباه.ومثالھ�ا للش�ك قول�ك: (ج�اء زی�د أو عم�رو)إذالم تعل�م 

الم��ا منھما.ومثالھ��ا للتش��كیك قول��ك: (ج��اء زی��د أو عم��رو)إذا كن��ت ع يالج��ائ
منھما ولكن�ك أبھم�ت عل�ى المخاطب.ومث�ال الش�ك م�ن الق�رآن قول�ھ  يبالجائ

                                                
  .٢/٣١٢ي / دیوان المتنب ١
 ١١٣/ سورة المؤمنون،اآلیة ٢
  ٨٩/ سورة المائدة،اآلیة ٣



 ١٥٠

وللتشكیك: قولھ تعالى: (وإنا أو إیاكم لعلى  ١تعالى: (لبثنا یوما أو بعض یوم)
  .وقد تأتى لإلضراب كقول الشاعر:٣)٢ھدى أو فى ضالل مبین)

  ٤إال   بعداد لم  أحص  عدتھم    عیال قد برمت بھم        يما ذاترى ف      
  يلوال رجاؤك قد  قتلت أوالد  كانوا  ثمانین   أو   زادوا  ثمانیة           
 يعن حرف العطف (أو)الت يشعر المتنب يوردت ف يومن الشواھد الت      

  للتخییر قولھ:أ/
  ٥فسائلوا قاتلیھ كیف مات لھم   موتا من الضرب أو موتا من الفرق      

سحاق بن كیغلغ،وق�د بلغ�ھ أن غلمان�ھ قتل�وه،وھي م�ن من قصیدة یھجو فیھا إ
  البسیط،والقافیة من المتراكب:

الشاھد:في(موتا من الضرب أو موت�ا م�ن الفرق).اإلعراب:عطف(موت�ا م�ن 
) ال�ذي أف�اد التخیی�ر ألن أو(بحرف العط�ف الفرق)على (موتا م�ن الض�رب)

لی�ھ)یعود إل�ى الض�میر في(قات.الجملة طلبیة وال یجوز الجمع بین المتع�اطفین
اب����ن كیغل����غ وأف����اد اإلیجاز.واس����تعمال المص����در موت����ا فی����ھ تأكی����د وتقوی����ة 

واالستفھام في كیف یفید الھجاء،ألن القصد م�ن ھ�ذا المعن�ى أن�ھ م�ات داللیة.
  ومعنى البیت إنشائي یفید الھجاء.من الفرق.

  ـ وقولھ:
  ٦ھالكا أو  نجاة  أو    أذاة    يفكون يوأیا شئت یا طرق      
قص���یدة یم���دح فیھ���ا اباش���جاع عض���د الدول���ة ویودع���ھ: (وھ���و آخ���ر م���ا  م���ن

ش�عبان  يلك.وأنش�دھا ف�یقصد ذقال،وجرى فیھ كالم كأنھ ینعى نفسھ،وإن لم 
  :من الوافر والقافیة من المتواتر) ي،وفیھا قتل،وھ٣٥٤سنة

أذاة:خبر ك��ان منص��وب (فكونى اذاة أو نج��اة او ھالك��ا).اإلعراب:يالش��اھد:ف
.وأو:عاطف��ة أف��ادت التخیی��ر؛ألن الجمل��ة طلبی��ة وال یمك��ن )عل��ى وزن(فعال��ة

).وھالك��ا:على وزن(فع��ال)معطوف عل��ى أذاة وھالكا الجم�ع ب��ین(أذاة ونج��اة
رد المخاط���ب إل���ى قدم المفع���ول عل���ى الفع���ل ل���أیض���ا.وفى جمل���ة(أیا ش���ئت)

لم��ن  أیض��ا رداوتعی��ین المعم��ول او االش��تراك فی��ھ، يالص��واب عن��د خط��إه ف��
أذاة او نج�اة او ھالكا)حرك�ة  يجمل�ة(فكون يمش�یئتھا.وف يیعتقد االس�تثناء ف�

  ومعنى البیت طلبي.وإثارة لبروز األضداد وفیھ تقویة داللیة كبیرة.
  قولھ: ب/لإلباحة:

  ١لمن تطلب الدنیا إذا لم ترد بھا     سرور محب أو إساءة مجرم      
                                                

  ١١٣/ سورة المؤمنون،اآلیة ١
 ٢٤/ سورة سبأ،اآلیة ٢
  ٢٨٦ـ ٢٨٥/شرح قطر الندى.ص ٣
  ٢٣٢/ البیتان لجریر بن عطیة،یقولھما لھشام بن عبد الملك.شرح ابن عقیل.ص ٤
 .٢/٣٦٠/ دیوان المتنبي  ٥
  .٢/٣٩٥ ي/ دیوان المتنب ٦
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وی�ل م�ن الط يمن قصیدة یم�دح فیھ�ا ك�افورا وق�د أھ�دى إلی�ھ مھ�را أدھم،وھ�
  والقافیة من المتدارك:

(سرور محب أو إساءة مجرم).اإلعراب:سرور محب:مفعول ترد يالشاھد:ف
الجمع بین المتعاطفین.وإساءة اإلباحة لجوازمضاف ومضاف إلیھ.أو:عاطفة 

مجرم:معط��وف على(س��رور مح��ب).وبین المتع��اطفین مقابلة،ھ��ذه المقابل��ة 
ر ومج����رور متعل����ق منح����ت تعبی����را داللی����ا قوی����ا عل����ى الس����امع. لمن:ج����ا

ومعنى البیت إنشائي یفید النص�ح بالفعل(تطلب)وقدمھ علیھ لضرورة الوزن.
  واإلرشاد.

  ـ وقولھ:
   ٢رأت    قیام    دلیل   أو  وضوح بیان يأتلتمس األعداء بعد الذ      

م��ن الطوی��ل  يم��ن قص��یدة قالھ��ا ذاك��را خ��روج ش��بیب ومخالفت��ھ ك��افورا،وھ
  والقافیة من المتواتر:

(قیام دلی����������������ل أو وض����������������وح بیان).اإلعراب:قی����������������ام يد:فالش����������������اھ
دلیل:مفعول(تلتمس)مض���اف ومض���اف إلیھ.أو:عاطف���ة أف���ادت اإلباحة؛ألن���ھ 
یجوز الجمع بین قیام الدلیل و وضوح البی�ان.و وض�وح بی�ان:معطوف عل�ى 

إل���ى التعج���ب  ي(أتلتمس)خ���رج ع���ن معن���اه الحقیق���ياالس���تفھام فوقی��ام دلیل.
یحس�ن وقع�ھ  ،ت)ھو بمثابة حجة على األعداءرأ يواإلنكار.وجملة (بعد الذ

قی�ام ال�دلیل أو وض�وح البی�ان  یطلبون�ھ،وھو يذكر قب�ل ال�ذ لماویقوى داللیا 
ومعنى البیت إنشائي ك قدمھ علیھ.وحذف العائد من جملة الصلة للعلم بھ.ولذ

   یفید التعجب.
  :قولھ:ج/للشك

  ٣ارعجاجا تعثر العقبان فیھ      كأن الجو وعث أو خب      
من قصیدة قالھا لما أوقع سیف الدولة ببني عقیل وقشیر وبني العجالن وبني 
ك����الب ح����ین ع����اثوا ف����ي عمل����ھ،وخالفوا علیھ،وی����ذكر إجف����الھم م����ن ب����ین 

  یدیھ،وظفره بھم،ولھ خبر طویل:
(كأن الجو وعث أو خبار).اإلعراب:وع�ث:خبر ك�أن مرف�وع بھ�ا يالشاھد:ف

ب��ار: عل��ى وزن(فع��ال)معطوف خ عل��ى وزن(فعل).أو:عاطف��ة أف��ادت الش��ك.
(فی�ھ)یعود إل�ى يعلى(وعث) والمعطوف على المرف�وع مرفوع.والض�میر ف

جملة(كأن الجو وع�ث أو خبار)أس�ند الوع�ث إل�ى  يعجاجا وأفاد اإلیجاز.وف
قوة فتض�اعف إحس�اس الس�امع  يالجو على سبیل التشبیھ فمنح التعبیر الدالل

                                                                                                                                       
  ٤/١٤١ ي/ دیوان المتنب ١
  .٤/٢٤٢ ي/ دیوان المتنب ٢
.ومادة ١٠٩٧للغة مادة (الوعث) من األرض:ما غابت فیھ القوائم.صالمقاییس في ا. ٢/١٠٣ي / دیوان المتنب ٣

  ٣٤٠(الخبار): األرض اللینة.قال عبید یصف فرسا:سدكا بالطعن ثبتا في الخبار.ص
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تنكیر(وعث أو خبار)أفاد اإلبھام .وي(العقبان)للعھد الذھنيعلى الفكرة.وأل ف
والتعمیم فأعطى البنیة التركیبیة تمددا داللیا متجاوزا داللة المعارف.ومعنى 

  یفید الوصف. يالبیت خبر
  ـ وقولھ:

  ١تحمى السیوف على أعدائھ معھ    كأنھن    بنوه    أو  عشائره      
  صباه ولم ینشدھا أحد: يف المتنبي من قصیدة قالھا

(كأنھن بن���وه أو عش���ائره).اإلعراب:بنوه:خبر ك���أن مرف���وع بھ���ا يالش���اھد:ف
وعالم�����ة رفع�����ھ ال�����واو ألن�����ھ م�����ن االس�����ماء الخمس�����ة.أو:عاطفة أف�����ادت 
الشك.عش��������ائره:معطوف على(بن��������وه) والمعط��������وف عل��������ى المرف��������وع 

الضمیر ف�ي (أعدائ�ھ)یعود إل�ى المم�دوح وأف�اد اإلیج�از.وقوة الدالل�ة مرفوع.
للس��یوف وتش��بیھ ھ��ذه  )ي عل��ى األع��داءالحم��(ف��ي ھ��ذا البی��ت ھواس��تعارة 

الس�یوف ب��البنین أو العش��ائر لھ.وھ�ذه الص��ور البیانی��ة ض�اعفت م��ن إحس��اس 
  ومعنى البیت خبري یفید المدح.المتلقي بالفكرة فوضح المعنى لدیھ.

  ـ وقولھ:
  ٢تصفو الحیاة لجاھل أو غافل   عما مضى فیھا وما یتوقع      

تكا.وھذه القص�یدة م�ن الكام�ل والقافی�ة م�ن أبا شجاع فا فیھا يمن قصیدة یرث
  المتدارك:
(تصفو الحیاة لجاھل أو غافل).اإلعراب:جاھل:اسم مجرور عل�ى يالشاھد:ف

وزن(فاعل)والج����ار والمج����رور متعل����ق بالفعل(تص����فو).أو:عاطفة أف����ادت 
الش����ك.وغافل:على وزن(فاع����ل)معطوف عل����ى جاھ����ل والمعط����وف عل����ى 

ود إل�ى الحی�اة وأف�اد اإلیج�از.ومعنى (فیھا)یعيالمجرور مجرور.والضمیر ف
  یفید الوصف. يالبیت خبر

  ـ وقولھ:
  ٣فصاحة لفظھا   نجوم الثریا أو خالئقك الزھر يف يكأن المعان      

  ي:بن أحمد بن عامر األنطاك يمن قصیدة یمدح فیھا عل
(نجوم الثری��ا أو خالئق��ك الزھر).اإلعراب:نج�وم الثری��ا:خبر ك��أن يالش�اھد:ف

أو:عاطف���ة أف��ادت الش���ك.وخالئقك الزھر:معط��وف على(نج���وم مرف��وع بھا.
وأف�اد اإلیجاز.وك�ل من(نج�وم  ي(لفظھا)یعود إلى المع�انيالثریا).والضمیر ف

یفی��د  يالثری��ا وخالئق��ك الزھر)اس��ماء معرف��ة باإلض��افة.ومعنى البی��ت خب��ر
فص��احتھا بنج��وم الثری��ا  يالش��عر ف�� يالم��دح والوص��ف،إذ یص��ف فی��ھ مع��ان

  فعة وشھرة.وخالئقك الزھر ر
                                                

  .٢/١٢٠ ي/ دیوان المتنب ١
  .٢/٢٦٩ ي/ دیوان المتنب ٢
  .٢/١٥٧ ي/ دیوان المتنب ٣



 ١٥٣

  قولھ: يفه/لإلضراب:
  ١إن حل فارقت الخزائن مالھ    أو سار فارقت الجسوم الروسا      

  :يمن قصیدة یمدح فیھا محمد بن زریق الطرسوس
(أو س��ار فارق��ت الجس��وم الروس��ا).اإلعراب:أو:حرف إض��راب يالش��اھد:ف

 يبمعنى(الواو).وس��ار فارق��ت الجس��وم الروس��ا:جملة ش��رطیة؛إذ أن س��ار ف��
مح�ل ج�زم  يحل جزم فعل الشرط؛وفارقت الجس�وم الروس�ا:جملة فعلی�ة ف�م

(مال��ھ)یعود إل��ى المم��دوح وأف��اد اإلیجاز.وت��اء يج��واب الشرط.والض��میر ف
الفعل(فارقت)أص��لھا س��اكن حرك��ھ بالكس��ر لل��تخلص م��ن التق��اء  يالتأنی��ث ف��

س عل����ى وزن فع����ول إال أن����ھ جمع����ھ عل����ى ءووجمع ال����رأس رالس����اكنین.
ومعن���ى البی���ت خب���ري یفی���د الم���دح بص���فتي الك���رم .ادروزن(فع���ل) وھ���ذا ن���

والش��جاعة بأس��لوب أدب��ي طری��ف ماث��ل لألذھ��ان وھ��و الكنای��ة،إذ كن��ى ع��ن 
س ءوالك��رم بمفارق��ة الم��ال خزائن��ھ ألن��ھ ینفقھ��ا،وعن الش��جاعة بمفارق��ة ال��ر

  .ھاماجسأ
  ــ وقولھ:

  ٢لو جادت الدنیا فدتك بأھلھا    أو جاھدت كتبت علیك حبیسا      
  :لقصیدة السابقة نفسھامن ا

ف�ي مح�ل  (أو جاھدت كتب�ت علی�ك حبیسا).أو:إض�رابیة.وجاھدت:يالشاھد:ف
وكتب��ت علی��ك حبیس��ا:جملة فعلی��ة ف��ي مح��ل ج��زم ج��واب .ج��زم فع��ل الش��رط

الش�����رط.وتاء التأنی�����ث في(جادت)س�����اكن حرك�����ھ لل�����تخلص م�����ن التق�����اء 
بی�ت الساكنین.وجانس بین(جادت وجاھدت)فأضاف قوة في التعبیر.ومعنى ال

   یصف فیھ الدنیا. خبري
  ـ وقولھ:

  ٣غیري بأكثر ھذا الناس ینخدع   إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا
من قصیدة یمدح فیھ�ا س�یف الدول�ة وی�ذكر الواقع�ة الت�ي ف�ي جم�ادى األول�ى 

  ٣٣٩سنة
الش��اھد:في(إن ق��اتلوا جبن��وا أو ح��دثوا ش��جعوا).اإلعراب:أو:ابتدائیة بمعن��ى 

یة في محل جزم شرطیة.شجعوا:جملة فعلی�ة ف�ي مح�ل الواو.حدثوا:جملة فعل
جزم جواب الشرط.الناس اسم م�ن أس�ماء الجم�وع،عبر عن�ھ بإش�ارة الواح�د 

  .یصف فیھ الناس على اللفظ ال على المعنى.ومعنى البیت خبري

                                                
  .٢/١٩٦ ي/ دیوان المتنب ١
  .٢/٢٠٢ ي/ دیوان المتنب ٢
 .٢/٢٢١ ي/ دیوان المتنب ٣



 ١٥٤

ملح��ة اإلع��راب  يوجاء ف��بمع��ان عدی��دة. يوھ��ي ح��رف عط��ف ت��أت:إم��ا/ ٧
إلبھ���ام والتخیی���ر واإلباح���ة،إال أن الش���ك وا يبمعنى(أو)ف��� ي(وأما(إما)،فت���أت

  بینھما فرقین:
  (أو)تبتدئ بالیقین ثم یطرأعلیك الشك.يأحدھما:أنك تبتدئ ب(إما)شاكا،وف

(إما)من التكریر،كما قال هللا تع�الى: (فإم�ا من�ا بع�د وإم�ا ي:أنھ ال بد فيوالثان
من .ویق�ول اب�ن ھش�ام: (إن(إما)المس�بوقة بمثلھ�ا تفی�د م�ا تفی�ده(أو):٢.)١فداء)

إم�ا درھم�ا وإم�ا دینارا)واإلباح�ة،نحو: (ج�الس  يالتخییر،نحو: (خذ م�ن م�ال
إما الحسن وإما اب�ن سیرین)والتقس�یم،نحو: (الكلم�ة إم�ا اس�م وإم�ا فع�ل وإم�ا 
حرف)واإلبھ��ام والش��ك،نحو: (ج��اء إم��ا زی��د وإم��ا عمرو).ولیس��ت(إما)ھذه 

 ی�دخل عاطفة،خالفا لبعض�ھم،وذالك ل�دخول ال�واو علیھ�ا،وحرف العط�ف ال
  .٣على حرف العطف)

  ــ  (إما)كثیرة منھا قولھ:يف يشعر المتنب يوردت ف يوالشواھد الت      
  ٤شك من السیف فابلھ    فإما   تنفیھ    وإما    تعده يإذا كنت ف      

  :٣٤٦من قصیدة یمدح فیھا كافورا سنة
ألنھ��ا یر(فإما تنفی��ھ وإم��ا تع��ده).اإلعراب:إما: عاطف��ة أف��ادت التخیيالش��اھد:ف
.والض�میر ي.وتع�د:معطوف عل�ى تنفالجم�ع ب�ین النف�ي والعدال یجوزطلبیة و

وقرن ج�واب الش�رط (فابلھ وتنفیھ وتعده)یعود إلى الس�یف وأف�اد اإلیج�از.يف
بالفاء ألنھ طلبي.ومعنى البیت إنشائي،وقوة الدالل�ة فی�ھ أن�ھ جع�ل نفس�ھ س�یفا 

  ویأمر سیف الدولة بتجریبھ لیعرف فضلھ.
  ـ وقولھ:

  ٥ضربت بھا التیھ ضرب القما      ر   إما    لھذا   وإما   لذا       
طریق��ھ ویھج��و  يف�� يم��ن قص��یدة قالھ��ا ذاك��را خروج��ھ م��ن مص��ر وم��ا لق��

  :كافورا
الش����ك ألنھ����ا  إلعراب:إما:عاطف����ة أف����ادت(إما لھ����ذا وإم����ا لذا).ايالش����اھد:ف

ب�الالم اسم إشارة للمفرد المذكر مبني على السكون في محل ج�ر ذا:.وخبریة
(بھ��ا)یعود إل��ى اإلب��ل يالض��میر فو.وأعی��د فیھ��ا الخ��افضھذا)معطوف��ة على(

وأف���اد اإلیجاز.والجن���اس بین(ض���رب بف���تح ال���راء وب���ین ض���رب بس���كون 
ومعن�ى الراء)جناس اشتقاق حس�ن البی�ت تحس�ینا لفظی�ا وق�وى دالل�ة المعنى.

البی�ت خب��ري یص�ف فی��ھ مغامرت��ھ وھ�و یض��رب المف��ازة ال ی�دري أھ��و إل��ى 

                                                
 ٤/ سورة محمد.اآلیة ١
  ٢٤١ملحة اإلعراب.صشرح /  ٢
  )٢/٢٣٤(صشرح ابن عقیل. / ٣
  .٢/٢٩ ي/ دیوان المتنب ٤
  ١٧٦المفازة یتیھ فیھا اإلنسان.ص:اللغة مادة(التیھ) والتیھاء ي.المقاییس ف١/٣٨ ي/ دیوان المتنب ٥



 ١٥٥

أم إل����ى الھالك.وق����وة الدالل���ة ف����ي تش����بیھھ لض���رب التی����ھ بض����رب  الف���وز
القمار،وفي اس�م اإلش�ارة ال�ذي ح�ذف فی�ھ المش�ار إلی�ھ فیك�ون مص�در دالل�ة 

  قویة لمضاعفتھا إحساس المتلقي الذي یتطلع لمعرفة المجھول. 
  ــ وقولھ: 

  ١أرى المسلمین مع المشركین   إما     لعجز  و إما   رھب      
قالھ��ا لم��ا أنف��ذ إلی��ھ س��یف الدول��ة كتاب��ا بخط��ھ إل��ى الكوف��ة یس��ألھ م��ن قص��یدة 
 يل�ك ف�میاف�ارقین وك�ان ذ يفأجاب�ھ بھ�ذه األبی�ات وأنف�ذھا إلی�ھ ف� المسیر إلی�ھ

  :٣٥٣الحجة سنة يشھر ذ
(إما لعج��ز وإم��ا رھب).اإلعراب:عجز:اس��م مج��رور ب��الالم عل��ى يالش��اھد:ف

(عج����ز) عل����ى وزن(فعل).إما:عاطف����ة أف����ادت الش����ك.ورھب:معطوف على
ومعنى البی��ت رھ��ب مج��رور ب��العطف س��كنھ لض��رورة القافی��ة.ووزن(فعل).

خبري یصف فی�ھ ح�ال المس�لمین وق�د ھ�ادنوا المش�ركین.وقوة الدالل�ة تتمث�ل 
ف�������ي الجم�������ع ب�������ین الجن�������اس والطب�������اق ف�������ي كلمت�������ین ھما(المس�������لمین 

  والمشركین)،والتطلع في معرفة أي االثنین یجلي شكھ.

،ویك�ون معناھ�ا حینئ�ذ إق�رار الك�الم يأوالنھ يلنف�:ویعطف بھا بع�د الكن /٧
وإثب�ات نقیض�ھ لم�ا بع�دھا.وجاء  يأو نھ يقبلھا على ما ھو علیھ من نف يالذ
ملح�����ة اإلعراب(وأما(لكن)الخفیف�����ة الس�����اكنة النون،فمعناھ�����ا ش�����رح  يف�����

،كقولك: (ماخرج زی�د لك�ن عمرو).ف�إن ج�اءت ياالستدراك،وتجيء بعد النف
ون بعدھا جملة نافیة،كقولك: (حض�ر زی�د لك�ن عم�رو بعد اإلثبات لزم أن تك

ویقول ابن عقی�ل: (وال یعط�ف ب(لكن)ف�ي اإلثبات،نحو(ج�اء .٢لم یحضر).)
  .٣زید لكن عمرو).)

  قولھ: قلیلة جدا،وھي لكي ذوردت ف يالشواھد التو      
  ٤وال شغلوا  صم   القنا   بنحورھم   عن الركز لكن عن قلوب الدماسق      

وی����ذكر إیقاع����ھ بقبائ����ل الع����رب  س����یف الدول����ة یم����دح فیھ����ا م����ن قص����یدة
  ه.وھي من الطویل والقافیة من المتدارك:٣٤٤سنة

الشاھد:في(عن الركز لكن عن قلوب الدماسق).اإلعراب:الركز:اسم مجرور 
عل�����������ى وزن(فع�����������ل).لكن:حرف عطف.قل�����������وب الدماس�����������ق:معطوف 

واو .العلى(الركز)والمعط��وف عل��ى المج��رور مجرور،وأع��اد فی��ھ الخ��افض

                                                
  ٤٢٦مادة(رھب):الخوف.ص غةالمقاییس في الل. ١/١٠٤ي / دیوان المتنب ١
  ٢٤١ملحة اإلعراب.صشرح /  ٢
 ٢٣٥شرح ابن عقیل.ص / ٣
.المقاییس في اللغة.مادة(الركز):اثبات شئ في شئ یذھب سفال،ركزت الرمح ٢/٣٢٩ ي/ دیوان المتنب ٤

  ٤٢٠ركزا.ص



 ١٥٦

في(ش��غلوا)یعود إل��ى ج��یش س��یف الدولة.والض��میر في(نحورھم)یع��ود إل��ى 
  البیت خبري یصف فیھ جیش سیف الدولة. ومعنى العرب.
  ـ وقولھ:

  ١إكثار وإقالل يسیان عند       يوما شكرت ألن المال فرحن      
  ننا   بقضاء الحق بخالألكن رأیت  قبیحا  أن  یجادلنا       و      

من البسیط والقافی�ة م�ن  ي،وھ٣٤٨یمدح فیھا أبا شجاع فاتكا سنةمن قصیدة 
  المتواتر:

(لكن رأی��������ت قبیح��������ا أن یجادلن��������ا). اإلعراب:لكن:ح��������رف يالش��������اھد:ف
وطابق ب�����ین إق�����الل وإكث�����ارفقوي عطف.رأی�����ت:معطوف على(ش�����كرت).

  ومعنى البیت خبري یفید المدح.التعبیر.
بع�د اإلثب�ات واألم��ر عل�ى العك�س تمام�ا م�ن لك��ن إذ یعط�ف بھ�ا  ي/ ال:وھ�٨

قبلھ�ا عل�ى م�ا ھ�و علی�ھ م�ن إثب�ات أو أم�ر  يویكون معناھا إقرار الكالم ال�ذ
ش���رح أب���ن عقی���ل قول���ھ: (ویعط���ف  يوإثب���ات نقیض���ھ لم���ا بع���دھا.وجاء ف���

ب(ال))بع����د الن����داء،نحو: (یازی����د ال عمرو)واألمر،نحو(اض����رب زی����دا ال 
)بع�����د عمرا)وبع�����د اإلثبات،نحو(ج�����اء زی�����د ال عم�����رو)وال یعط�����ف ب(ال

اإلثبات،نحو(ج�اء  ي،نحو(ما ج�اء زی�د ال عم�رو)وال یعط�ف ب(لكن)ف�يالنف
  . ٢زید لكن عمرو).)

  قولھ: في شعر المتنبي كثیرة جدا منھا لكوالشواھد على ذ      
  ٣ونام الخویدم عن لیلنا   وقد نام قبل عمى ال كرى      

 طریق��ھ ویھج��و يف�� يم��ن قص��یدة قالھ��ا ذاك��را خروج��ھ م��ن مص��ر وم��ا لق��
  :كافورا

(وقد نام قب�ل عم�ى ال كرى).اإلعراب:ال:نافی�ة عاطف�ة.كرى:على يالشاھد:ف
صرف(عمى)لض��رورة الوزن.والخوی��دم ووزن(فع��ل)معطوف على(عمى).

عل��ى الض��م ألن��ھ ظ��رف زم��ان  )قب��ل( يتصغیر(خادم)ویقص�د ب��ھ ك��افور.وبن
یفی�د  ي.ومعنى البی�ت خب�ري(الخویدم)للعھ�د ال�ذھنيقطع عن اإلض�افة.وأل ف

وادع�اؤه  وقوة الداللة ف�ي ھ�ذا الھج�اء ھوالتص�غیرفي كلمة(الخوی�دم)جاء.الھ
  أن نوم كافورعمى ال كرى.

  ــ وقولھ:
  ٤ألنت السیف ال ما تسلھ   لضرب ومما السیف منھ لك الغمد يوسیف      

  :يالھمدان يمدح الحسین بن عل يمن قصیدة قالھا ف

                                                
  .٣/٢٧٨ ي/ دیوان المتنب ١
  )٢٣٥/  ٢ / شرح ابن عقیل: ( ٢
  ٩٢٣فى اللغة مادة(الكرى):النعاس،ومن بابھ السیر المكرى:اللین الرقیق.ص .المقاییس١/٤٢ ي/ دیوان المتنب٣
  ٨٠٣للسیف:غالفھ.ص مادة(الغمد) المصدر السابق نفسھ.٢/٦ ي/دیوان المتنب ٤



 ١٥٧

ب:أنت:ض���میر رف���ع (وس���یفى ألن���ت الس���یف ال م���ا تسلھ).اإلعرايالشاھد:ف
 الس�یف:خبر المبت�دأومحل رف�ع مبتدأ. يعلى الفتح ف يمبن للمخاطب منفصل

عل�ى  يمبن� يما:اسم موصول بمعن�ى ال�ذوال:نافیة عاطفة.و.على وزن(فعل)
تس�لھ:جملة الص�لة ال مح�ل لھ�ا ومحل رفع معط�وف على(أنت). يالسكون ف

.والتنكیر (تس����لھ)یعود إلى(ما)وأف����اد اإلیج����ازيالض����میر فوم����ن اإلعراب.
(ض���رب)أفاد اإلبھ���ام ال���ذى م���نح البنی���ة مق���درة عل���ى العط���اء المتم���دد يف

عن������د  والمتواص������ل ال������ذى أث������رى الدالل������ة متج������اوزا المتع������ارف علی������ھ
)للقس����م إذ أن����ھ أقس����م بالس����یف وھ����ذا مم����ا ال ي(وسیفي.والواو فالمع����ارف

(من��ھ)یعود ي.والض��میر في(الس��یف والغمد)للعھ��د الذھني.وأل فش��رعایجوز
(ألن����ت)الم اإلبت����داء وأف����ادت يی����د وأف����اد اإلیجازأیض����ا.والالم فإل����ى الحد

یفید الم�دح بص�ورة بیانی�ة جمیل�ة،إذ جع�ل س�یف  يالتأكید.ومعنى البیت خبر
ل��ك بالقس��م ف��أعطى المعن��ى األمورمن��ھ وأك��د ذ يالدول��ة س��یفا ألن��ھ أمض��ى ف��

  یلبسھ بالغمد. يقوة،وشبھ الدروع والجوشن الذ
  ــ وقولھ:

  ١الرمح ال ما تبلھ    نجیعا ولوال القدح لم یثقب الزندألنت  يورمح      
  نفسھا: من القصیدة السابقة

للمفرد  (ألنت الرمح ال ما تبلھ).اإلعراب:أنت:ضمیر رفع منفصليالشاھد:ف
عل����ى  الرمح:خبرهومح����ل رف���ع مبت����دأ. يعل���ى الف����تح ف��� يمبن���� المخاط���ب

عل���ى  يمبن��� يما:اس���م موص���ول بمعن���ى ال���ذوال:نافی���ة عاطفة.و.وزن(فع���ل)
تبلھ:جمل�ة الص�لة ال مح�ل لھ�ا ومح�ل رف�ع معط�وف على(أنت). يالسكون ف�

(تبل�����������������ھ)یعود إلى(ما)وأف�����������������اد يالض�����������������میر فوم�����������������ن اإلعراب.
للتخلص م������ن التق������اء اإلیجاز.والفعل(یثق������ب)مجزوم بلم،حرك������ھ بالكس������ر

(ال���رمح ي)للقس���م،وھذا مم���ا ال یج���وز.وأل في(ورمحيال���واو فو.الس���اكنین
بت��داء وأف��اد التأكی��د.ومعنى (ألنت)لإلي.والالم فيوالق��دح والزند)للعھ��د ال��ذھن

،وھ��و يم��ن التص��ویر الفن یفی��د الم��دح بأس��لوب ج��زل ل��م یخ��ل يالبی��ت خب��ر
  ).ي(ورمحيالممدوح بالرمح وأكد ھذا المعنى بالقسم ف تشبیھ

  ــ وقولھ:
  ٢ال الردینیة السمر ينفس مالھ   رماح المعال يفتى كل یوم یحتو      

  :يالمنبج يأبا أحمد:عبید هللا بن یحیى البحترمن قصیدة یمدح فیھا 

                                                
.الصحاح مادة(النجیع) من الدم: ما كان إلى السواد.وقال األصمعى ھو دم الجوف ٢/٦ ي/ دیوان المتنب١

  )٣/١٢٨٨(:خاصة
اللغة مادة(المعالة):قال الخلیل:المعالة:كسب الشرف،والجمع  ي.المقاییس ف٢/١٢٥ يمتنب/ دیوان ال٢

  ٦٩٠،وفالن من علیة الناس أى من أھل الشرف.صيالمعال



 ١٥٨

ال الردینی����������ة الس����������مر).اإلعراب:رماح  ي(رماح المع����������اليالش����������اھد:ف
ال:نافی��������ة و) مرف��������وع مض��������اف ومض��������اف إلیھ.ي:فاع��������ل(یحتويالمعال

الردینی�������������ة:على وزن(فعیلی�������������ة) معط�������������وف على(رم�������������اح وعاطفة.
(فتى)یفی������د ي)والمعطوف عل������ى المرف������وع مرف������وع.والتنكیر فيالمع������ال

(مال����ھ)یعود إل����ى الفت����ى وأف����اد اإلیجاز.وق����دم معم����ول يمدح.والض����میر فال
على الفاع��ل لض��رورة ال��وزن.ومعنى البی��ت وھ��و(نفس مال��ھ))يالفع��ل(یحتو

رماح�ا  يطریف لما جع�ل للمع�ال يیفید المدح،وعبر عنھ بأسلوب أدب يخبر
  مال ھذا الممدوح. يتحتو

  وقولھ: ـ
  ١األمیر يلما أرى ف يبقلبال      يأنما  أحفظ  المدیح  بعین      

ھذا واحد من بیتین قالھما عندما سئل عما ارتجلھ م�ن الش�عر،فأعاده،فعجبوا 
  :من حفظھ
:اس��م مج��رور ي).اإلعراب:عینيال بقلب ي(إنما أحف��ظ الم��دیح بعین��يالش��اھد:ف

بالباء؛والج��������������ار والمج��������������رور متعل��������������ق بالفعل(أحفظ).وال:نافی��������������ة 
(الم����دیح يھ الخ����افض.وأل ف)وأع����اد فی����ي:معطوف على(عینيعاطف����ة.وقلب

 يالبی�ت حقق��ت ال��دور اإلیق��اع ي.وھ��ذه المج��رورات ف��يواألمیر)للعھ�د الذھن
ر وجوبا؛ألن�����ھ ض�����میر وفاع�����ل الفع�����ل(أحفظ وأرى)ض�����میر مس�����تتللبیت.

ل�ك ألن�ھ بت،وذیفید المدح بتعبیر أكث�ر دالل�ة وأث يالمتكلم.ومعنى البیت خبر
  یحفظ المدیح بعینھ ال بقلبھ.

  ــ وقولھ:
  ٢بھ یضن على البریة ال بھا     وعلیھ منھا  ال علیھا  یوسىو    

  :يمن قصیدة یمدح فیھا محمد بن زریق الطرسوس
 ي(ب��ھ)مبني(وبھ یض��ن عل��ى البری��ة ال بھا).اإلعراب:الض��میر فيالش��اھد:ف

على السكون  ي(بھا):مبنيعلى الكسر فى محل جر بالباء.ال:عاطفة.والھاء ف
(وعلی�ھ منھ�ا ال ي:فيالش�اھد الثانو(بھ).يمحل جر معطوف على الھ�اء ف يف

مح�ل ج�ر  يى الكس�ر ف�عل� يی�ھ)مبن(عليعلیھا یوسى).اإلعراب: الض�میر ف
مح���ل ج���ر  يعل���ى الس���كون ف��� ي(علیھ���ا):مبن يبعلى.ال:عاطفة.والض���میرف

معط�وف ك�ل م�ن  ي(علیھ).ویالحظ إعادة الخافض ف�يمعطوف على الھاء ف
ھ)یعود إل���ى المم���دوح وأف���اد (ب���ھ وعلی���ي.والض���میر فيالش���اھد األول والثان
(بھا وعلیھا)یعود إلى البری�ة وأف�اد اإلیج�از أیض�ا.وكل ياإلیجاز.والضمیر ف

مح��ل رف��ع نائ��ب فاع��ل باألفع��ال المبنی��ة  يمن(ب��ھ وعلی��ھ)جار ومج��رور ف��
                                                

  .٢/١٤٦ ي/ دیوان المتنب١
.المقاییس في اللغة.مادة(ضن):الضاد والنون أصل صحیح یدل على بخل بالشئ.یقال ٢/١٩٨ي /دیوان المتنب ٢

  ٥٩٧شئ أضن بھ ضنا وضنانة،ورجل ضنین.ضضننت بال
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 يللمجھ����ول (یض����ن ویوس����ى).وھذه المج����رورات حقق����ت ال����دور اإلیق����اع
  فضلھم،ولذا یضن بھ.یفید المدح،ویصفھ بأنھ أ يللبیت.ومعنى البیت خبر

  صورتین يف ي/بل:وتأت٩
ویك�ون  يأو النھ� يــ أن تكون مثل لكن تماما بمعنى ان یعطف بھ�ا بع�د النف�

معناھ��ا حینئ��ذ إق��رار م��ا قبلھ��ا عل��ى م��ا ھ��و علی��ھ وإثب��ات نقیض��ھ لم��ا بع��دھا 
ملحة اإلعراب: (وأما بل  ي شرحتقول(ال یغش الصدیق بل المنافق).وجاء ف

،وال ت����دخل علیھ����ا واو يع����ن األول، واإلثب����ات للث����انفمعناھ����ا اإلض����راب 
العط�������ف،وتجئ بع�������د اإلثبات،كقولك:رأی�������ت زی�������دا ب�������ل عمرا،وبع�������د 

،كقولك:ما رأی�ت زی�دا ب�ل عمرا،ف�إذا زی�د علیھا(األلف)ص�ارت جواب�ا يالنف
ج��واب االس��تفھام ال��داخل عل��ى  يف�� يیوق��ف علی��ھ وتك��ون نقیض��ة(نعم)،وتأت

  . ٢.)١ربكم قالوا بلى)قولھ تعالى: (ألست ب ي،كما فيالنف
  قولھ: قلیل جدا وھي الشواھد على ھذاو

  ٣لیس التعجب من مواھب مالھ    بل من سالمتھا إلى أوقاتھا      
  :من قصیدة یمدح فیھا أبا أیوب أحمد بن عمران

مواھب:اسم مجرور عل�ى (بل من سالمتھا إلى أوقاتھا).اإلعراب:يالشاھد:ف
معط��وف  س��المتھا:وبل:عاطفة.لیس. وزن(مفاعل)والج��ار والمج��رور خب��ر

وك���ل من(مواھ���ب مال���ھ  .على(مواھ���ب مالھ).وس���المة عل���ى وزن(فعال���ة)
(مالھ)یعود إل��ى المم��دوح يوسالمتھا)اس��مان معرف��ان باإلض��افة .والض��میرف

ل�ى مواھ�ب مال�ھ وأف�اد ع(سالمتھا وأوقاتھا)یعود يوأفاد اإلیجاز.والضمیر ف
خبر لیس(مسند)والتعجب اسم  اإلیجاز ایضا.من مواھب مالھ:جار ومجرور

لك ذھ�ن الس�امع،وذ يأعطى قوة داللیة للمعن�ى ف� يلیس (مسند إلیھ)فھذا النف
  یفید المدح. ي.ومعنى البیت خبريلتطلعھ لما یثبت بعد النف

  ـ وقولھ:
  ٤ال بقومي شرفت بل شرفوا بي    وبنفسي فخرت ال بجدودي      

  في صباه: المتنبي من قصیدة قالھا
ي(ال بق��ومي ش��رفت ب��ل ش��رفوا بي).اإلعراب:قومي:اس��م مج��رور الش��اھد:ف

بالباء مضاف ومضاف إلیھ.بل:عاطفة.بي:معطوف على(بقومي) وأع�اد فی�ھ 
بقومي:جار ومج�رور متعل�ق بالفعل(ش�رف)وقدمھ علی�ھ لض�رورة الخافض.

الوزن.وبنفس����ي:جار ومج����رور متعل����ق بالفعل(فخر)وقدم����ھ علی����ھ أیض����ا 
،وقوة الدالل����ة فی����ھ ب����ري یفی����د الم����دحلض����رورة ال����وزن.ومعنى البی����ت خ

                                                
 ١٧٢/ سورة األعراف.اآلیة ١
  ٢٤١/ شرح ملحة اإلعراب.ص ٢
  .١/٢٣٠/ دیوان المتنبي ٣
 .١/٣٢٢/ دیوان المتنبي  ٤
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واضحة،وھي أنھ لم یشرف بقومھ بل العكس ھم الذین شرفوا بھ،وأنھ فخور 
  بنفسھ ال بجدوده.

  ـ وقولھ:
  ذا الورى من  جماعة       يوال واحدا  ف 

  ١وال  البعض   من  كل  ولكنك  الضعف                                          
  تبع الضعف ضعفھ وال الضعف حتى ی 

  وال ضعف ضعف الضعف بل مثلھ ألف                                          
من قصیدة یمدح فیھا أبا الفرج أحمد بن الحس�ین القاض�ي الم�الكي،وھي م�ن 

  الطویل،والقافیة من المتواتر:
الش��اھد:في(وال ض��عف ض��عف الض��عف ب��ل مثل��ھ ألف).اإلعراب:ب��ل:حرف 

لى(ض����عف ض����عف الض����عف)والمعطوف عل����ى عطف.ومثل����ھ:معطوف ع
لتعقی��د ومعنى البی��ت خب��ري یفی��د الم��دح بأس��لوب فی��ھ االمنص��وب منص��وب.

  لك لتكراره كلمة ضعف.اللفظي(التعاظل اللفظي)وذ
  ـ وقولھ:

  ٢ول إلى زوالؤوما أحد یخلد في البرایا    بل الدنیا ت      
قین،وجاءه الخب�ر من قصیدة یرثي فیھا والدة سیف الدولة،وقد توفیت بمیافار

،وأنشده إیاھا ف�ي جم�ادى اآلخ�رة م�ن الس�نة.وھذه ٣٣٧بموتھا إلى حلب سنة
  القصیدة من الضرب الوافر،والقافیة من المتواتر:

اإلعراب:ما:نافی����ة تعم����ل عم����ل .)بل ال����دنیا ت����ؤول إل����ى زوالالش����اھد:في(
لیس.أحد:اسم ما العاملة عمل لیس.بل:عاطفة الالم فیھا ساكن حركھ بالكسر 
لل��تخلص م��ن التق��اء الس��اكنین.الدنیا:معطوف عل��ى أح��د والمعط��وف عل���ى 
المرفوع مرفوع وعالم�ة رفع�ھ ض�مة مق�درة عل�ى آخ�ره من�ع م�ن ظھورھ�ا 

  التعذر.ومعنى البیت خبري ابتدائي ألن المخاطب خالي الذھن.
بعد اإلثبات أو األمر،وتفید حینئذ ما یطلق علیھ اإلضراب،ومعناه  يــ أن تأت

عن الك�الم الس�ابق علیھ�ا لتقری�ر ھ�ذا الس�ابق علیھ�ا نفس�ھ لم�ا  صرف النظر
  محمد). يأحمد بل صدیق يصدیق يبعدھا تقول(زارن

  ولم یرد شاھد واحد من ھذا في شعر المتنبي.

  :عطف االسم على االسم
ش�روط .وم�ن الش�واھد عل�ى قد یعطف االس�م عل�ى االس�م الظ�اھر دون       

  لك قولھ:ذ
  ١فإنھ   ما ال یزول ببأسھ وسخائھ  العیون األمیر ھوى يوق      

                                                
  .٢/٢٩٠/ دیوان المتنبي  ١
  .٣/١٣/ دیوان المتنبي  ٢



 ١٦١

  اده وعزائھؤبنظرة   ویحول بین  ف   يیستأسر البطل الكم      
ذر س�ھل ب�ن  يمن قصیدة قالھا لما طلب إلی�ھ س�یف الدول�ة إج�ازة ابی�ات ألب�

  :محمد الكاتب
 (فإنھ م���ا ال ی���زول ببأس���ھ وسخائھ).اإلعراب:بأسھ:اس���م مج���روريالش���اھد:ف

عل�ى والج�ار والمج�رور متعل�ق بالفعل(یزول).وب�أس  ھمضاف ومضاف إلی
الواو:عاطفة.وسخائھ:مض������اف ومض������اف إلی������ھ معط������وف  وزن(فع������ل).

(ویحول ي:فيعلى(بأس��ھ)والمعطوف عل��ى المج��رور مجرور.والش��اھد الث��ان
ب��ین ف��ؤاده وعزائ��ھ):اإلعراب:بین:ظرف زم��ان مضاف.فؤاده:مض��اف إلی��ھ 
مج������������������رور مض������������������اف ومض������������������اف إلی������������������ھ.وفؤاد عل������������������ى 

ل).والواو:عاطفة.وعزائ��ھ:معطوف عل��ى ف��ؤاده والمعط��وف عل��ى وزن(فعا
(فإن��ھ)یعود إل��ى  يالمج��رور مجرور.وع��زاء عل��ى وزن(فعال).والض��میر ف��

(باس��ھ وس��خائھ)یعود إل��ى األمی��ر يھ��وى العی��ون وأف��اد اإلیجاز.والض��میر ف
(ف��ؤاده يوأف�اد اإلیج�از أیضا.وفاعل(یستأس�ر ویحول)ھ�و الھوى.والض�میر ف

األمیر):دعائی�ة؛ولھا اث�ر  يجملة(وقوالبطل وأفاد اإلیجاز.وعزائھ)یعود إلى 
ل�ك لتطلع�ھ لم�ا بع�د بالفكرة،وذ يواضح،وھو مضاعفة أحس�اس المتلق� يدالل
وربط ص��وتیا ب��ین البی��ت ج��واب ال��دعاء. ي(فإنھ)واقع��ة ف��يعاء.والفاء فدال��

ومعنى األول والث��اني بالھ��اء ف��ي الكلمات(بأس��ھ وس��خائھ وف��ؤاده وعزائ��ھ).
یص��ف فی��ھ الش��اعر ھ��وى ع��ین المحب��وب وت��أثیره ولطافت��ھ  يالبی��ت خب��ر
جمیل،وھوع�دم زوال�ھ رغ�م ش�جاعة المم�دوح وس�خائھ،عالوة  يبتصویر فن�

فقط،والحیلول��ة ب��ین ف��ؤاده وعزائ��ھ،وھنا  بنظرت��ھ يعل��ى أس��ره البط��ل الكم��
  . تكمن قوة الداللة

  ــ وقولھ:
  ٢غاءقلبھ وألذنھ  اص يفجولة        يیوم للقواف كل  يف      
  كل بیت فیلق شھباء يف   وإغارة  فیما احتواه كأنما         

  :الكاتب يھارون بن عبد العزیز األوراج يمن قصیدة یمدح فیھا أبا عل
(وإغارة فیم��ا احتواه).اإلعراب:جولة:مبت��دا م��ؤخر مرف��وع عل��ى يالش��اھد:ف

وزن (فعلة).والواو:عاطف�������������������ة.وإغارة:على وزن(فعال��������������������ة)معطوف 
(قلب���ھ وألذن���ھ يطوف عل���ى المرف���وع مرفوع.والض���میر فعلى(جول���ة)والمع

واحتواه)یع���ود إل���ى المم���دوح وأف���اد اإلیج���از. وأن���ث فیل���ق باعتب���ار معن���ى 

                                                                                                                                       
تقول منھ بؤس الرجل بالضم یبؤس .الصحاح مادة(البأس):العذاب.والبأس:الشدة فى الحرب.١/٧  ي/ دیوان المتنب١

.المقاییس في اللغة مادة(كمى) فالن الشھادة،إذا كتمھا؛ولذلك سمي )٣/٩٠٧(:یبؤس بأسا:إذا كان شدید البأس
   ٩٠٩الشجاع الكمي،قالوا:ھو الذي یتكمى في سالحھ،أي یتغطى بھ.ص

واحد یدل على بیاض في شئ   .المقاییس في اللغة مادة(شھب):الشین والھاء والباء أصل١/٢١ يدیوان المتنب /٢
  .٥٣٩من سواد،ویقال كتیبة شھباء،إذا كانت علیتھا بیاض الحدید.ص
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 ي:جار ومجرور خبر مقدم ألنھ شبھ جمل�ة والمبت�دأ نكرة.وف�يالجمع.وللقواف
)وقدم����ھ علی����ھ لض����رورة يك����ل یوم:ج����ار ومج����رور متعل����ق بالخبر(للقواف

أعطى البنیة مق�درة عل�ى  يإغارة)یفید اإلبھام الذ(جولة ويالوزن.والتنكیر ف
الدالل��ة،متجاوزا ح��دود المتع��ارف  يیث��ر يالعط��اء المتم��دد والمتواص��ل ال��ذ

كأنم�ا (لدى السامع بالتش�بیھ  يلك التعبیر الداللعند المعارف.وأثرى كذ علیھ
.ومعن���ى البیت���ین خبری���ان یس���تحقان التص���دیق )ك���ل بی���ت فیل���ق ش���ھباء يف���

  .لھما يحققت الدور اإلیقاع يین البیتین بالمجرورات التوالتكذیب.ومألھذ
  ــ وقولھ:

  ١متفرق الطعمین مجتمع القوى    فكأنھ السراء والضراء      
  نفسھا: القصیدة السابقةمن 

(فكأنھ الس������راء والضراء).اإلعراب:الس������راء:خبركأن عل������ى يالش������اھد:ف
والضراء:على وزن(فعالء) مرفوع بھا وعالمة رفعھ الضمة.والواو:عاطفة.

وزن(فعالء)معط����������وف على(الس����������راء)والمعطوف عل����������ى المرف����������وع 
(السراء ي(فكأنھ)یعود إلى الممدوح وأفاد اإلیجاز.وأل فيمرفوع.والضمیر ف

.وفى جمل��ة(متفرق الطعم��ین مجتم��ع القوى)ح��ذف يوالض��راء)للعھد ال��ذھن
المس�����������ند إلی�����������ھ وھ�����������و الض�����������میر المح�����������ذوف(ھو)وقواه داللی�����������ا 

الطعم�������ین مجتم�������ع القوى،وھم�������ا معرف�������ان بمس�������ندین(خبرین):متفرق 
یفی���د الم���دح بأس���لوب ج���زل ال یخل���و م���ن  يباإلض���افة.ومعنى البی���ت خب���ر

ھ���ذا فھ���و كالس���راء  يالبی���ان؛إذ فی���ھ ح���الوة ألولیائ���ھ وم���رارة ألعدائ���ھ؛فف
  للبیت. يوالضراء.والطباق بینھما جید مقبول،إذ قوى بھ التعبیر الدالل

  ــ وقولھ:
  ٢یل حتى    لبستھا تالعھ و وھادهما لبسنا فیھ األكال      

یم�دح فیھ�ا أب�ا الفض�ل محم�د ب�ن الحس�ین ب�ن العمید،فیھنئ�ھ  يمن قصیدتھ الت
  بعید النیروز

(حتى لبستھا تالعھ ووھاده).اإلعراب:تالعھ:فاعل(لبستھا)مرفوع يالشاھد:ف
مض���اف ومض���اف إلی���ھ عل���ى وزن(فعال).والواو:عاطف���ة.ووھاده:معطوف 

؛والھ�اء فی�ھ متح�رك بالض�م ل�ى المرف�وع مرفوععلى(تالعھ) والمعط�وف ع
(فی�ھ)یعود إل�ى ي.ووھاد عل�ى وزن(فعال).والض�میر فسكنھ لضرورة القافی�ة

(لبس��تھا)یعود إل��ى األكالی��ل وأف��اد اإلیج��از يف الھ��اءالنی��روز وأف��اد اإلیجاز.و
یفی�د إط��الق  يالماض� يمطل�ق الل��بس؛ألن نف� يجمل�ة(ما لبس�نا)نف يأیض�ا.وف

                                                
  .١/٢٥ يدیوان المتنب /١
اللغة مادة(التلعة):أرض مرتفعة غلیظة،وربما كانت عریضة،یتردد فیھا  ي.المقاییس ف٢/٤٨ي / دیوان المتنب ٢

.القاموس المحیط  ١٧٣من النبات،والجمع تالع.صالسیل ثم یدفع منھا إلى تلعة أسفل منھا،وھى مكرمة 
  )١/٣٦٠(:مادة(الوھاد):األرض المنخفضة كالوھد والجمع أوھد و وھاد و وھدان
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مج��رور متعل��ق بالفعل(لبس)وقدم��ھ عل��ى معم��ول الفع��ل . وفی��ھ:جار ويالنف��
 في الكلمتین الجناسوفق الشاعر في الجمع بین الطباق و. والوزن ضرورةل

البی��ت لفظی��ا وق��واه داللیا.وش��خص ال��تالع  م��احس��ن بھف(تالع��ھ و وھ��اده) 
 يیع�د ع�امال م�ن عوام�ل اإلث�راء ال�دالل االلبس،وھ�ذ ھ�اوالوھاد لما استعار ل

  یفید الوصف. يعنى البیت خبرلدى السامع.وم
  ــ وقولھ:

  ١اقافالد     والھملعة    يورمح     يوسیف يفرس يعن سیرت يسل      
م��ن  يم��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا س��یف الدولة،وق��د أم��ر ل��ھ بف��رس وجاری��ة،وھ

  :الوافر والمتواتر
:مفعول ياقا).اإلعراب:فرسفوالھملعة الد يورمح يوسیف ي(فرسيالشاھد:ف

م��ة نص��بھ فتح��ة مق��درة عل��ى م��ا قب��ل ی��اء الم��تكلم من��ع م��ن ب�ھ منص��وب وعال
ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة؛فرس:مضاف ویاء المتكلم:مض�اف 

المخاطب ).ويوالھملعة)على(فرس����� يورمح����� يإلی�����ھ.وعطف بالواو(س�����یف
 يحقق��ت التج��انس الص��وت )الخطاب والم��تكلم)ھى محبوبت��ھ.ویاءا(ي(س��ليف

یفی�د  يومعنى البیت خبر.اإلطالق اقا)ألجلفلدواأللف في(اللبیت. يواإلیقاع
المدح والوصف بالشجاعة واإلقدام على األھوال والقوة على األسفار والنفاذ 

 يرائع؛وھ�و س�ؤال محبوبت�ھ ع�ن ھ�ذه الوس�ائل الت� يالفلوات بتصویر فن يف
وقوة الداللة في سؤال الھملعة،الذي ضاعف من إحس�اس المتلق�ي یستخدمھا.

  مدوح حتى حست بھا الحیوانات فضال عن اإلنسان.بعظمة أوصاف الم
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
                                              )٢٨٣٢كتاب العین مادة(الھملع):الرجل المتخطرف الذي یوقع وطأه توقیعا شدیدا:(/.٢/٢٩٧/دیوان المتنبى  ١
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  المبحث الرابع                                

  أحكام أخرى خاصة بالعطف                       
  :عطف الفعل على الفعل/ ١

من المعلوم أن األفع�ال ثالث�ة(ماض ومض�ارع وأمر)وأق�دم ھن�ا المالحظ�ات 
  عطف النسق ية حولھا فالتالی

/إذا عطف فعل أمر على أمر آخر فلیس ھ�ذا م�ن عط�ف األفع�ال أو بعب�ارة أ
  أخرى:لیس من عطف المفردات،بل ھو من عطف الجمل.

  قولھ: ي كثیرة منھالك من شعر المتنبوالشواھد على ذ      
  ١طلعة الشمس ما یغنیك عن زحل يخذ ما تراه ودع شیئا سمعت بھ   ف       

ش����عبان  يلك ف����ح بھ����ا س����یف الدول����ة ویعت����ذر إلی����ھ،وذص����یدة یم����دم����ن ق
  من البسیط والقافیة من المتراكب: ي،وھ٣٤١سنة

 ي(خذ م��ا ت��راه ودع ش��یئا س��معت بھ).اإلعراب:خ��ذ:فعل أم��ر مبن��يالش��اھد:ف
 يعل���ى الس���كون.والفاعل ض���میر مس���تتر وجوب���ا تقدیره(أنت).وجمل���ھ(دع)أ

فعل+فاعل ض�����میر الفع����ل وفاعل�����ھ المس�����تتر معط�����وف عل�����ى جملة(خ�����ذ:
طلع���ة  ي(ب���ھ)یعود إلى(ش���یئا)وأفاد اإلیجاز.وجمل���ة(فيمستتر).والض���میر ف

(ش�����یئا)أفاد يالش�����مس م�����ا یغنی�����ك ع�����ن زح�����ل)تخریج حس�����ن.والتنكیر ف
ل���ك الم���دح،وقوى ھ���ذا الم���دح داللیا،وذ یفی���د ياإلبھ���ام.ومعنى البی���ت إنش���ائ

لدول�ة ؛إذ أن�ھ ش�بھ س�یف ايوالتش�بیھ الض�من،باستخدامھ الطباق ب�ین خ�ذ ودع
،فض�اعف م�ن إحس�اس المتلق�ي بعظم�ة ھ�ذا بالشمس وس�ائر المل�وك بالزحل

  .الممدوح
  ــ وقولھ:

  ٢النو    م ومیز خطاب سیف اإلمام يافتح الجفن واترك القول ف      
الن�وم یش�كو  يمن قصیدة قالھا لم�ا انف�ذ س�یف الدول�ة ابیات�ا ی�ذكر أن�ھ رآھ�ا ف�

  یف والقافیة من المتواتر:من الخف يالفقرفیھا، فقال ابو الطیب:وھ

                                                
  )٣/١٨١٨(:. لسان العرب مادة(زحل):اسم كوكب من الخنس٣/٨١ ي/ دیوان المتنب ١
.المقاییس في اللغة مادة(جفن):الجیم والفاء والنون أصل واحد،وھو شئ یطیف بشئ ٣/٣٧٧ ي/ دیوان المتنب ٢

  ٢١٨ویحویھ.فالجفن جفن العین.ص
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النوم).اإلعراب:عط���ف ب���الواو  ي(افتح الجف���ن وات���رك الق���ول ف���يالش���اھد:ف
جملة(اترك القول)على جمل�ة(افتح الجفن).وفع�ال األم�ر(افتح واترك)مبنی�ان 
عل��ى الس��كون وحركھم��ا عل��ى الكس��ر لل��تخلص م��ن التق��اء الس��اكنین.وفاعل 

یع��ود إل�ى الرج�ل ص��احب  أن�تض�میر مس��تتر تق�دیره  )اف�تح وات�ركین(الفعل
یفید  إنشائي.ومعنى البیت ي(الجفن والقول والنوم)للعھد الذھنيالرؤیة.وأل ف

  اإلرشاد.
  ـ وقولھ:

  ١یدك الیمنى يتعد القرى والمس بنا الجیش لمسة   نبار إلى ما تشتھ      
من قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة،وكان قد توقف عن الغزو لما س�مع بكث�رة 

م��ن الطوی��ل والقافی��ة م��ن  يوم،فأنش��ده بحض��رة الجیش،وھ��ع��دد ج��یش الر
  المتواتر:
(تعد الق���رى والم���س بن���ا).اإلعراب:عطف ب���الواو جمل���ة(المس يالش���اھد:ف

بنا)على جملة(تعد القرى).وفاعل(تع�د والمس)ض�میر مس�تتر وجوب�ا تق�دیره 
. يالج�یش والیمن�ى للعھ�د ال�ذھنالقرى و يلى سیف الدولة.وأل فعیعود أنت 
ح���������ذف العائ���������د م���������ن جمل���������ة .ويموص���������ول بمعن���������ى الذاس���������م وما:

والجن����اس ب����ین(المس ولمس����ة)جناس اش����تقاق ق����وى ب����ھ ).يالصلة(تش����تھ
  .ألنھ من األدنى إلى األعلى یفید الدعاء إنشائيومعنى البیت التعبیر.

  ــ وقولھ:
  ٢بعطیة منھا أنا يمن بعدھا    لتخصن يفاغفر فدى لك واحبن      

مار،وق����د س����ارعلى الس����احل،ثم إل����ى م���ن قص����یدة یم����دح فیھ����ا ب����در ب����ن ع
م��ن الكام��ل  يلی��ھ:وھإو الطی��ب ق��د تخل��ف عن��ھ،فقال یعت��ذر طبری��ة،وكان اب��

  والقافیة من المتدارك:
.اإلعراب:عطف م������ن بع������دھا) ي(فاغفر ف������دى ل������ك واحبن������يالش������اھد:ف

ال������واو عل������ى جمل������ة(اغفر).وفاعل(اغفر )بحرف العط������ف يجمل������ة(احبن
 د إلى الممدوح.وجملة(فدى ل�ك)واحب)ضمیر مستتر وجوبا تقدیره أنت یعو

فصل بھ�ا ب�ین المتع�اطفین ؛اعتراضیة ال محل لھا من اإلعرابجملة دعائیة 
ض���رورة.وتنكیر عطی���ة اف���اد اإلبھام،وب���ھ م���نح البنی���ة الق���درة عل���ى التم���دد 

 ،والتواص������ل خالف������ا لم������ا ھ������و عن������د المعارف.وجمل������ة(منھا انا)اس������میة
 إنشائي ة الوزن.ومعنى البیتالمبتدأ(أنا)معرفة قدم علیھ خبره(منھا)لضرور

  یفید االعتذار.
  ــ وقولھ:

                                                
  .٤/١٦٧ ي/ دیوان المتنب ١
لرجل حباء بالمد وبالكسر أعطیتھ الشئ بغیر المصباح المنیر مادة(حبوت) ا.٤/٢٠٥ ي/ دیوان المتنب ٢

   ٧٥عوض،واالسم منھ الحبوة بالضم.ص
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  ١حضن يالروح ف يفمر وأوم تطع قدست من جبل   تبارك هللا مجر      
 ي،وھياألنط�اك يمن قصیدة یمدح فیھا أبا عبید هللا محمد بن عب�د هللا القاض�

  من البسیط والقافیة من المتدارك:
ل+فاعل ض���میر مس���تتر (فمر وأوم تطع).عط���ف جمل���ة(أوم:فعيالش���اھد:ف

عل��ى الس��كون+ فاع��ل  يوجوب��ا تق��دیره أن��ت)على جمل��ة(مر:فعل أم��ر مبن��
ح���ذف الھم���زة و.)یعود إل���ى المم���دوحض���میر مس���تتر وجوب���ا تق���دیره أن���ت

.وحضن اس�م يالروح للعھد الذھن ي.وال فألن أصلھ أومئ من(أوم)ضرورة
ح البنی�ة م�ن،وبالتالي  یجرى فیھ الروح الممدوح جبالوجعل علم لجبل بنجد. 

  داللة قویة على السامع.
اتح�د نوعاھم�ا أم / یعطف الفعل على الفعل بش�رط اتح�اد زمانیھم�ا س�واء ب

لك أن�ھ یعط�ف م�اض عل�ى م�اض ومض�ارع عل�ى مض�ارع اختلفا. ومعنى ذ
الزمن وإن اختلفا  يأویعطف مضارع على ماض والعكس بشرط ان یتحدا ف

  الصیغة. يف
   قولھ: ي كثیرة منھاالمتنبلك من شعر الشواھد على ذو      
  ٢مضت الدھور وما أتین بمثلھ   ولقد أتى فعجزن عن نظرائھ      

  من قصیدة قالھا لما استزاده سیف الدولة
(مض��ت ال���دھور وم���ا أت��ین بمثلھ).اإلعراب:مض���ت:فعل ماض���ى يالشاھد:ف

لكس�ر لل�تخلص م�ن التق��اء عل�ى الفتح؛والت�اء عالم�ة التأنیث،وحرك��ھ با يمبن�
عل����ى الس����كون  يما:نافی����ة.أتى:فعل ماض����ى مبن���ووالواو:عاطفة..الس���اكنین

(ولق��د أت��ى ي:فيالتص��الھ بن��ون النس��وة معط��وف على(مضت).والش��اھد الثان
على فتحة مقدرة على  يمبن يفعجزن عن نظرائھ).اإلعراب: أتى:فعل ماض

عل��ى الس��كون التص��الھ بن��ون  يمبن�� يآخره.والفاء:عاطف��ة.وعجز:فعل ماض��
اإلتی�ان بمثل�ھ  يأتى) ونون النسوة فاعل. وقوة داللة نفالنسوة معطوف على(

(بمثل����ھ ي.والض����میر فيیفی����د مطل����ق النف الذي،يالماض���� ينف���� يیتمث����ل ف����
 يونظرائ��ھ)یعود إل��ى س��یف الدول��ة وأف��اد اإلیجاز.وھ��ذه الجم��ل الخبری��ة الت��

ئ ومض��بمض��مون البیت،وھ يإحس��اس المتلق�� ف��ي یتك��ون منھ��ا البی��ت أث��رت
یفید الم�دح  ينجد لھ نظیرا.ومعنى البیت خبر لمو يأتفی،نجد مثلھ لموالدھور

  ـ وقولھ: بل المبالغة فیھ.
  ٣ما  الخل إال  من أود   بقلبھ   وأرى بطرف ال یرى بسوائھ      

                                                
  ٤/٢٢٠ ي/ دیوان المتنب ١
.المصباح المنیر مادة(النظیر):المثل المساوي وھذا نظیر ھذا أي مساویھ،والجمع ١/٣/ دیوان المتنبي  ٢

  ٣٦٣نظراء.ص
طبعة الدكتور إبراھیم أنیس والدكتور عبد الرحیم منتصر .المعجم الوسیط.قام بإخراج ھذه ال١/٤/ دیوان المتنبي ٣

 ٢االأمین.ط وعطیة الصوالحي ومحمد خلف هللا أحمد ،وأشرف على الطبع حسن على عطیة ومحمد شوقي
 ٢٧٦. مادة(الخل):الصدیق المختص یستوي فیھ المذكر والمؤنث،والجمع أخالل.ص١٩٧٢ه ـ ١٣٩٢سنة



 ١٦٧

ذر س�ھل ب�ن  يمن قصیدة قالھا ـ وقد طلب إلیھ سیف الدولة إجازة أبیات ألب�
   :محمد

اإلعراب:أود:فع���ل ).(ما الخ���ل إال م���ن أود بقلب���ھ وأرى بط���رفيالش���اھد:ف
مضارع مرفوع لتج�رده م�ن الناص�ب والج�ازم وعالم�ة رفع�ھ ض�مة آخ�ره. 
والواو:عاطف���ة.وأرى:فعل مض���ارع معط���وف على(أود)والمعط���وف عل���ى 

(بقلبھ)یعود إلى الخل وأفاد اإلیجاز.والض�میر يالمرفوع مرفوع.والضمیر ف
ال م�ن أود أیض�ا.وجملة(ما الخ�ل إ سوائھ)یعود إلى طرف وأفاد اإلیجاز(بيف

البی��ت  يواالس��تثناء.وربط الش��اعر ص��وتیا ب��ین ش��طر يبقلبھ):قص��ریة ب��النف
  یستحق التصدیق والتكذیب. يیت خبرب(بقلبھ وبسوائھ).ومعنى الب

  ــ وقولھ:
  ١سماءلم تسم یا ھارون إال بعدما اقترعت ونازعت اسمك األ      

  :الكاتب يھارون بن عبد العزیز األوراج يمن قصیدة یمدح فیھا أبا عل
سماء).اإلعراب:اقترعت:فعل (بعد ما اقترعت ونازعت اسمك األيالشاھد:ف

عل�ى الف�تح والت�اء عالم�ة التأنیث.والواو:عاطف�ة.ونازعت:فعل  يمبن� يماض
على الفتح والت�اء عالم�ة التأنی�ث وح�رك بالكس�ر لل�تخلص م�ن  يمبن يماض

ق�وت  ت)قص�ریةالتق�اء الس�اكنین.وجملة(لم تس�م ی�ا ھ�ارون إال بع�د م�ا اقترع
.والن���داء فى(ی���ا ھارون)فی���ھ تنبی���ھ وإث���ارة ألن الس���امع دالل���ة البی���ت معنویا

اس���م  يیستش���رف ویتطل���ع لم���ا بع���د الن���داء.واقتراع االس���ماء ومنازعتھ���ا ف���
ج�دا مم�ا ح�دا بإحس�اس الس�امع أن یتض�اعف  يق�و يفیھ إثراء دالل الممدوح

  المدح. يیفید المبالغة ف ينحوالفكرة.ومعنى البیت خبر
  ــ وقولھ:

  ٢مسایرة  األحباء   الطراب        يوالغواد يتسایرك السوار       
  تفید الجود  منك    فتحتذیھ        وتعجز عن خالئقك العذاب       

م���ن قص���یدة یم���دح فیھ���ا س���یف الدول���ة وھ���و یس���ایره إل���ى الرق���ة وق���د اش���تد 
  :المطربموضع یعرف بالثدیین

).اإلعراب:تفی��د:فعل مض��ارع مرف��وع. (تفید الج��ود من��ك فتحتذیھيالش��اھد:ف
:فعل مض��ارع معط��وف على(تفی��د)والمعطوف عل��ى يوالفاء:عاطفة.وتحت��ذ

المرفوع مرفوع وعالم�ة رفع�ھ ض�مة مق�درة عل�ى آخ�ره من�ع م�ن ظھورھ�ا 
وتعج������ز) تفی������د  يالثق������ل. واألفع������ال المضارعة(تس������ایر وتفی������د وتحت������ذ

 يحت�������ذالم�������دح داللیا.وفاعل(تفی�������د وت ياالس�������تمراریة؛وھذا أبل�������غ ف�������
الجم���ع ب���ین الجن���اس  يو وف���ق الش���اعر ف���.يوالغ���واد يوتعجز)ھوالس���وار

                                                
  .١/٢٨ي /دیوان المتنب ١
المعجم الوسیط مادة(الساریة) من السحاب:التي تجئ لیال.والساریة .المطرة .١/٤٧ يالمتنب / دیوان ٢

 ٦٧٨.ومادة(الغادیة):السحابة تنشأ فتمطر غدوة.وغادیة مطر الغداة.والجمع غواد.ص٤٥٤باللیل.ص



 ١٦٨

والطب����اق ف����ي كلمتي(الس����واري والغوادي)،وھ����ذا الجم����ع ق����وى التعبی����ر 
طری�ف؛إذ جع�ل ھ�ذه   يیفی�د الم�دح بأس�لوب فن� يومعنى البیت خبرالداللي.
وتفی��د الج��ود الطراب، تس��ایرالممدوح مس��ایرة االحب��اب يوالغ��واد يالس��وار

  تذیھ لكنھا تعجز عن خالئقھ العذاب.تحفمنھ 
  ــ وقولھ:

  ١لھا بضریب يوفى تعب من یحسد الشمس نورھا    ویجھد ان یأت       
  :٣٤٠وقد مات بحلب سنة يمن قصیدة یعزیھ فیھا عن عبده یماك الترك

یجھد:فعل ولھ�ا بض�ریب).اإلعراب:الواو:عاطفة. ي(ویجھد أن یأتيالشاھد:ف
وف على(یحس�د)وھو فع�ل مض�ارع مرف�وع مضارع على وزن(یفعل) معط
(نورھ����ا ولھ����ا)یعود إل����ى الش����مس وأف����اد يعل����ى وزن (یفعل).والض����میر ف

تعب من یحس�د  يف.و(الوزن ضرورةل) منصوب سكنھ ياإلیجاز.والفعل(یأت
 الش��مس نورھ��ا) جمل��ة اس��میة مبت��دؤھا من،وھ��و اس��م موص��ول یفی��د العم��وم

ر ومج�رور خب�ر مق�دم ألن�ھ :جاي.وفوش�امال فأعطى البیت بعدا داللیا واسعا
  شبھ جملة والمبتدأ دل على العموم.

  وجاء في كتاب دالئل اإلعجازما یلي: (الجمل على ثالثة أضرب:      
جملة حالھا مع التي قبلھا حال الصفة مع الموصوف والتأكید مع المؤكد فال 

لش�بھ العط�ف فیھ�ا ل�و عطف�ت بعط�ف الش�ئ عل�ى  ؛یكون قبلھا العط�ف البت�ة
جملة حالھ�ا م�ع الت��ي قبلھ�ا ح�ال االس�م یك��ون غی�ر ال�ذي قبل�ھ إال أن��ھ نفس�ھ،و

مث��ل أن یك��ون االس��مین ف��اعال أو  یش��اركھ ف��ي حك��م وی��دخل مع��ھ ف��ي معن��ى
مفع���وال أو مض���افا إلی���ھ فیك���ون حقھ���ا العطف.وجمل���ة لیس���ت ف���ي ش���ئ م���ن 
الحالین،ب��ل س��بیلھا م��ع الت��ي قبلھ��ا س��بیل االس��م م��ع االس��م ال یك��ون من��ھ ف��ي 

كون إیاه وال مشاركا لھ في معنى بل ھ�و ش�ئ إن ذك�ر ل�م ی�ذكر إال شئ،فال ی
بأمر ینفرد بھ ویكون ذكر الذي قبلھ وترك الذكر سواء في حالھ لعدم التعل�ق 

البت��ھ،فترك العط��ف یك��ون إم��ا  بین��ھ وبین��ھ رأس��ا،وحتى ھ��ذا ت��رك العط��ف
لالتص�ال إل�ى الغای�ة،أو االنفص�ال إل�ى الغای�ة،والعطف لم�ا ھ�و واس�طة ب�ین 

  ٢)األمرین،وكان لھ حال بین حالین فاعرفھ.
وجاء في دالئل اإلعجاز أیضا قولھ: (ھذا فن من القول خاص دقیق،إعلم أنھ 
مما یقل نظر الناس فیھ من أمر العطف أنھ قد یؤتى بالجملة فال تعطف على 
م��ا یلیھ��ا،ولكن تعط��ف عل��ى جمل��ة بینھ��ا وب��ین ھ��ذه الت��ي تعط��ف جمل��ة أو 

  ل المتنبي:جملتان،مثال ذالك قو

                                                
  ٦١١.المقاییس فى اللغة مادة(الضریب):المثل.ص١/٥٦ / دیوان المتنبى ١
القاھر الجرجاني.صحح أصلھ عالمتا المعقول والمنقول األستاذ اإلمام محمد عبدو مفتي / دالئل اإلعجاز.عبد  ٢

الدیار المصریة واألستاذ اللغوي المحدث الشیخ محمد محمود التركزي الشنقیطي.و وقف على تصحیح طبعھ 
 ١٦٣.ص١٩٦٠ه ـ ١٣٨٠سنة ٦وعلق حواشیھ ناشره السید محمد رشید رضا.ط



 ١٦٩

  ١تولوا   بغتة  فكأن   بینا       تھیبني  ففاجأني    اغتیاال     
  فكان مسیر عیسھم ذمیال       وسیر الدمع إثرھم انھماال     

قول���ھ(فكان مس���یر عیس���ھم)معطوف عل���ى (تول���وا بغت���ة) دون م���ا یلی���ھ م���ن 
یث أن�ھ قولھ:ففاجأني،ألنا إن عطفناه على ھذا الذي یلیھ أفسدن المعنى من ح

یدخل في معنى كأن وذلك یؤدي إلى أن ال یكون مسیر عیسھم حقیقة ویكون 
متوھما كما ك�ان تھیی�ب الب�ین كذلك،وھ�ذا أص�ل كبیر،والس�بب ف�ي ذل�ك  أن 
الجملة المتوس�طة ب�ین ھ�ذه المعطوف�ة أخی�را وب�ین المعط�وف علیھ�ا األول�ى 

تھیبني)م�رتبط  ترتبط في معناھا بتلك األولى كالذي ت�رى أن قول�ھ(فكأن بین�ا
وذل����ك أن الثانی����ة مس����بب واألول����ى س����بب،أال ت����رى أن )تولوا بغت����ةبقول����ھ(

المعنى(تولوا بغتة فتوھمت أن بینا تھیبني)وال شك أن ھذا التوھم كان بسبب 
أن كان الت�ولي بغت�ة،وإن ك�ان ك�ذلك كان�ت م�ع األول�ى كالش�ئ الواح�د،وكان 

بع�د تم�ام الجمل�ة م�ن  منزلتھا منھا منزلة المفعول والظ�رف وس�ائر م�ا یج�ئ
  معموالت الفعل مما ال یمكن إفراده على الجملة وأن یعتد كالما على حدتھ.

وھنا شئ آخر دقیق،وھو أنك إذا نظ�رت إل�ى قول�ھ:فكان مس�یر عیس�ھم       
ذمیال.وجدتھ لم یعطف ھو وحده على ما عطف علی�ھ،ولكن نج�د العط�ف ق�د 

بأول�ھ،أال ت�رى أن الغ�رض م�ن البیت مربوطا أولھ بآخره،آخره تناول جملة 
من ھذا الك�الم أن یجع�ل ت�ولیھم بغت�ة وعل�ى الوج�ھ ال�ذي ت�وھم م�ن أجل�ھ أن 
البین تھیبھ مستدعیا بكاءه وموجبا أن ینھمل دمع�ھ فل�م یعن�ھ أن ی�ذكر ذم�الن 
الع��یس إال بت��ذكر ھم��الن ال��دمع وأن یوف��ق بینھم��ا ،وك��ذلك الحك��م ف��ي األول 

لى (تولوا بغتة)فإنا ال نعني أن العط�ف علی�ھ فنحن وإن كنا قلنا:إن العطف ع
وح��ده مقطوع���ا عم��ا بع���ده ب��ل العط���ف علی��ھ مض���موما إلی��ھ م���ا بع��ده إل���ى 

وأن  آخره،وإنما أردنا بقولنا:إن العطف علیھ أن نعلمك أنھ األص�ل والقاع�دة
نصرفك عن أن تطرحھ وتجعل العطف على ما یلي ھذا الذي تعطفھ فت�زعم 

معط��وف على(فاج��أني)فتقع ف��ي الخطأ،ف��أمر  مس��یر عیس��ھمأن قول��ھ:فكان 
العطف إذن موضوع على أنك تعطف تارة جملة وتعمد أخ�رى إل�ى جملت�ین 
أو جم��ل فتعط��ف بعض��ا عل��ى بع��ض ث��م تعط��ف مجم��وع ھ��ذه عل��ى مجم��وع 
تلك،وینبغي أن یجعل ما یصنع ف�ي الش�رط والج�زاء م�ن ھ�ذا المعن�ى أص�ال 

طفت إحداھما على األخرى یعتبر بھ وذلك أنك ترى متى شئت جملتین قد ع
ومثال ذلك(ومن یكسب خطیئة أو إثما ثم یرم ب�ھ ثم جعلنا مجموعھما شرطا،

الشرط كما ال یخفى في مجموع الجملتین ٢بریئا فقد احتمل بھتانا وإثما مبینا)
ال في كل واحدة منھما على انف�راد وال ف�ي واح�دة دون األخرى.ألن�ا إن قلن�ا 

                                                
.ومادة(ذمل):الذال ١٦٤.المقاییس في اللغة مادة(البین):الفراق.ص ٣/٢٢١بدر بن عمار  / من قصیدة یمدح فیھا ١

  .٣٨٩والمیم والالم  كلمة واحدة في ضرب من السیر،وذلك الذمیل كالعدو من اإلبل.ص
  ١١٢/ سورة النساء،اآلیة ٢



 ١٧٠

انف��راد جعلناھم��ا ش��رطین،وإذا جعلناھم��ا  :إن��ھ ف��ي ك��ل واح��دة منھم��ا عل��ى
شرطین اقتضینا جزاءین ولیس معنا إال جزاء واحد.وإن قلن�ا إن�ھ ف�ي واح�دة 

في الجزم بالش�رط وذل�ك  منھما دون األخرى لزم منھ اشراك ما لیس بشرط
  .١)ما ال یخفى فساده.

  :عطف الفعل على االسم والعكس/ ٢
م والعكس.ویق��ول اب��ن عقی��ل: یج��وز ل��ك أن تعط��ف الفع��ل عل��ى االس��      

(یج�����وز أن یعط�����ف الفع�����ل عل�����ى االس�����م المش�����بھ للفعل،كاس�����م الفاع�����ل، 
ونحوه،ویج��وز أیض��ا عك��س ھ��ذا،وھو: أن یعط��ف عل��ى الفع��ل الواق��ع موق��ع 

وجع�ل ٢)ى: (فالمغیرات صبحا فاثرن بھ نقع�ااالسم اسم؛فمن األول قولھ تعال
 ي،وم��ن الث��ان٣هللا)من��ھ قول��ھ تع��الى: (إن المص��دقین والمص��دقات وأقرض��وا 

  قولھ:
  ٤فألفیتھ یوما یبیر عدوه   ومجر عطاء یستحق المعابرا      

  إذ عطف مجر على(یبیر).
  وقولھ:
  ٥أسوقھا وجائر يبات یغشیھا بعضب باتر   یقصد ف      

  .٦إذ عطف جائر على(یقصد).)
  قولھ: قلیلة وھي يلك من شعر المتنبوالشواھد على ذ      

  ٧السحاب لھ قبر يأن عامرا        عال لم یمت أو فوغیث ظننا تحتھ 
  :يبن أحمد بن عامر األنطاك يمن قصیدة یمدح فیھا عل

اإلعراب:عال:فع�ل ماض�ي الس�حاب ل�ھ قبر). ي(عال ل�م یم�ت أو ف�يالشاھد:ف
مبن�������ي عل�������ى الف�������تح المق�������درة عل�������ى آخ�������ره من�������ع م�������ن ظھورھ�������ا 

لمعط����وف التعذر.وأو:عاطف����ة.وقبر:على وزن(فع����ل)معطوف على(عال)وا
الض������میر في(تحت������ھ)یعود إل������ى غی������ث وأف������اد عل������ى المرف������وع مرفوع.

اإلیجاز.والضمیر في(لھ)یعود إلى عامرا وأفاد اإلیج�از أیض�ا.ومعنى البی�ت 
  خبري یفید المدح.

  / العطف على الضمیر٣
                                                

 ١٦٥ـ ١٦٣/ دالئل اإلعجاز.ص ١
 ٤ـ ٣.اآلیة،/ سورة العادیات ٢
  ١٨یة/ سورة الحدید.اآل ٣
/البیت من الشواھد التى لم ینسبھا أحد من شراح الشواھد،وھو من قصیدة للنابغة الذبیانى یمدح فیھا النعمان بن  ٤

  ٨٤المنذر ملك العرب فى الحیرة.ص
/ البیت مما أنشده جماعة من النحویین ـ منھم ابن الشجري  في األمالي ـ ولم ینسبھ واحد منھم إلى قائل  ٥

  ٢٤٥صبعینھ.ابن عقیل.
  )٢٤٥ـ٢/٢٤٤/ شرح ابن عقیل: ( ٦
.المقاییس في اللغة مادة(غیث):الغین والیاء والثاء أصل صحیح،وھو الحیا النازل من ٢/١٥٣/ دیوان المتنبي  ٧

  ٨٠٨السماء.ص



 ١٧١

منھ�ا منھ�ا المتص�لة و ة مستترة وبارزة،وأن البارز في العربیةالضمائر      
مرفوعة ومنصوبة ومجرورة،أما المنفص�لة فمنھ�ا  يالمنفصلة،والمتصلة تأت

ي ضمائر رفع وضمائر نصب فقط،والمھم ھنا أن نذكر أن معظم الضمائر ف
نتعامل بفك�ر  يعطف النسق حكمھا حكم األسماء الظاھرة،(تقول أنا وصدیق

  .١ھذا یوم الفصل جمعناكم واألولین)مستنیر وقلب مفتوح)،وقولھ تعالى(

  :الضمائر المتصلة
  ضمائرالرفع المتصلة وسیأتي حكمھا وشواھدھا الحقا.أ/ 

   :ب/ ضمائر النصب المتصلة
  ومن الشواھد فیھا قولھ:

  ٢وذرني وإیاه وطرفي وذابلي   نكن واحدا نلق الورى وانظرن فعلي      
الش��اھد:في(وذرني وإی���اه وطرف���ي وذابلي).اإلعراب:الی���اء في(ذرني)مبن���ي 

الواو:عاطفة.إیاه:ضمیر نصب مبني على السكون في محل نصب مفعول بھ.
الض�میر في(إی�اه)یعود إل�ى الس�یف وأف�اد على الفتح ف�ي مح�ل نص�ب عطف.

  اإلیجاز.ومعنى البیت إنشائي.
  ـ وقولھ:

  ٣أحبھ  والھوى  وأدؤره       وكل حب صبابة وولھ      
م�ن المنس�رح والقافی�ة م�ن  ي،وھيمن قصیدة یمدح فیھا أبا العش�ائر الحم�دان

  :المتراكب
(أحب���ھ)فى مح���ل ي(أحبھ والھ���وى وأدؤره).اإلعراب:الض���میر فيالش���اھد:ف

نص���������ب مفع���������ول بھ.والواو:عاطف���������ة.والھوى:معطوف عل���������ى الھ���������اء 
(أحب���ھ)والمعطوف عل���ى المنص���وب منص���وب وعالم���ة نص���بھ الفتح���ة يف

المقدرة على آخره منع من ظھورھ�ا التعذر.والواو:عاطف�ة.وأدؤره:معطوف 
في(أحب�ھ وأدؤره)یع�ود إل�ى الحبی�ب الراح�ل والض�میر (أحبھ).يعلى الھاء ف

عن الرب�ع وأف�اد اإلیجاز.وكلمة(ولھ)مرفوع�ة عل�ى العط�ف س�كنھ لض�رورة 
القافیة.وكلمة(كل)تفید العموم الذي یعطي دالل�ة ش�املة.ومعنى البی�ت خب�ري 

  یصف فیھ حبھ للحبیب.
  ـ وقولھ:

  ٤فلیتھ خلى لنا سبلنا   أعانھ  هللا  وإیانا      

                                                
 ٣٨/ سورة المرسالت،اآلیة ١
 .٦٣٤رفھ.صأط .المقاییس في اللغة مادة(الطرف):الفرس الكریم،كأن صاحبھ قد٣/١٦٢/ دیوان المتنبي  ٢

 ٣٩٣ومادة(ذبل):الذال والباء والالم أصل واحد یدل على ضمر في الشئ،فھو ذابل.ص
المصدر السابق نفسھ مادة (الصبابة) من صب إلیھ،ورجل صب إذا غلبھ الھوى. .٣/٢٦٥ ي/ دیوان المتنب ٣

  ١١٠٤لھة.ص. ومادة (الولھ):یدل على اضطراب شئ أو ذھابھ.یقال:رجل والھ وامرأة والھ  أو وا٥٦٤ص
  .٤/٢٤٩/ دیوان المتنبي  ٤



 ١٧٢

  ظر یوما إلى كافور فقال،وھي من السریع والقافیة من المتواتر:من قصیدة ن
الش��اھد:في(أعانھ هللا وإیانا).اإلعراب:الھ��اء في(أعان��ھ)مبني عل��ى الض��م ف��ي 
محل نص�ب مفع�ول بھ.الواو:عاطفة.إیانا:ض�میر نص�ب مبن�ي عل�ى الس�كون 

الض�میر ف�ي (أعان�ھ)یعود إل�ى في محل نصب عطف عل�ى الھ�اء في(أعانھ).
  أفاد اإلیجاز.ومعنى البیت إنشائي یفید التمني.كافور و
  ـ وقولھ:

  ١إیاكم وإیاھا :    تقول  ن مقلتھا   أكل مھاة ك      
،وھ�ي م�ن ٣٥٤من قصیدة یم�دح فیھ�ا عض�د الدول�ة أباش�جاع فناخس�رو س�نة

  المنسرح،والقافیة من المتواتر:
ل ف��ي مح��ل الش��اھد:في(تقول:إیاكم وإیانا).اإلعراب:إی��اكم وإیاھ��ا:مقول الق��و

نص�ب مفع��ول بھ.إیاكم:ض�میر متص��ل مبن��ي عل�ى الس��كون ف�ي مح��ل نص��ب 
مفعول.الواو:عاطفة.إیاھا:ضمیر متصل مبني على السكون في مح�ل نص�ب 

ومعنى البیت خبري.وقوة الداللة ھ�و ف�ي إس�ناد الق�ول معطوف على (إیاكم).
  إلى المھاة.

  قولھ:ج/ ضمائر الرفع المنفصلة في 
  ٢بختھ شغل يیلھ   عمل      ولعقلھم فخ يفلشكلھم  ف      
  أو بقیتھا  أو البدل يمواھبھ      ھ يعلى أید يتمس      

طرم،وك��ان م��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا عض��د الدولة،وی��ذكر وقع��ة وھس��وذان بال
م��ن  يفھزم��ھ وأخ��ذ بل��ده،وھ يلی��ھ جیش��ا م��ن ال��روال��ده رك��ن الدول��ة أنف��ذ ع

  الكامل والقافیة من المتراكب:
:ض����میر رف����ع منفص����ل ياو بقیتھ����ا او البدل).اإلعراب:ھ ي(ھيالش����اھد:ف

مح��������ل رف��������ع اس��������م  يعل��������ى الف��������تح ف�������� يللمف��������ردة الغائب��������ة مبن��������
.وأو:عاطفة.والب���دل:معطوف ي.وأو:عاطفة.وبقیتھا:معطوف عل���ى ھيتمس���

ل��ى س��یف الدول��ة وأف��اد یع��ود ع )مواھب��ھ( يوالض��میر ف��.يعل��ى الض��میر ھ��
(بقیتھ���ا )یع���ود إل���ى يیقص���د بھ���ا الخیل.والض���میر ف ياإلیجاز.والض���میر ھ���

رفی��ع إذ  يالخی��ل.ومعنى البیت��ین خبری��ان یفی��دان الم��دح ب��الكرم بأس��لوب ادب��
ھ�ذه  يخیل�ھ وك�ذا العق�ل عل�ى بختھ،وتمس� يجعل لش�كل الوف�ود إلی�ھ عم�ل ف�

  مواھبھ. يالخیول أو بقیتھا أو بدلھا على أید
  ـ وقولھ:

  ٣نقشر من الخیزرا يما   أنا    والخمر   وبطیخة      سوداء ف

                                                
  .٤/٢٧٢/ دیوان المتنبي  ١
  ١١٦.المقاییس في اللغة مادة(البخت) من الجمال عربیة صحیحة.ص٣/٣٠٥/ دیوان المتنبي  ٢
  . ٤/٢٣٢/ دیوان المتنبي  ٣



 ١٧٣

من السریع والقافیة م�ن  يالعشائر،وھ يید أب يبطیخة ف يمن قصیدة قالھا ف
  المترادف:

 ي(ما أن��ا والخمر).اإلعراب:ما:نافیة.أنا:ض��میر رف��ع منفص��ل مبن��يالش��اھد:ف
مح�����ل رف�����ع مبتدأ.والواو:عاطف�����ة.والخمر:معطوف  يعل�����ى الس�����كون ف�����

ل��ى على(أن��ا)مرفوع عل��ى وزن(فعل).وبطیخ��ة:على وزن(فعیل��ة)معطوف ع
  .ومعنى البیت إنشائيالضمیر (أنا).

العط�ف عل�ى الض�میر الب�د أن  يلك صور خاصة ف�ولكن یستثنى من ذ      
  :ــيما یل يجملتھا صفات معینة حین العطف علیھا،وھ يتتوافر ف

/ الصورة األولى: أن یكون الضمیر المعطوف علیھ مستترا،وحینئذ یسبق ١
بن عقی�ل: (والض�میر المرف�وع حرف العطف توكیده بضمیر منفصل.یقول ا

ل��ك كالمتصل،نحو(اض��رب أن��ت وزید)،ومن��ھ قول��ھ تعالى:(اس��كن أن��ت ي ذف��
ي(اسكن)وصح ف(زوجك)معطوف على الضمیر المستتر ف١وزوجك الجنة)

النظم كثی�را العط�ف  يلك للفصل بالضمیر المنفصل ـ وھو(أنت) ـ وورد فذ
  على الضمیر المذكور بال فصل،كقولھ:

  ٢كنعاج الفال تعسفن رمال  قبلت وزھر تھادى  قلت إذ أ      
 يل�ك ف�(أقبلت).وقد ورد ذيفقولھ: (وزھر)معطوف على الضمیر المستتر ف

النث�����ر قلیال،حك�����ى س�����یبویھ رحم�����ھ هللا تع�����الى: (م�����ررت برج�����ل س�����واء 
  (سواء).يوالعدم)برفع(العدم)بالعطف على الضمیر المستتر ف

لض�میرالمرفوع المنفص�ل ال وعلم من كالم المصنف:أن العطف على ا      
یحتاج إلى فصل،نحو(زید ما قام إال ھو وعمرو)وكذالك الضمیر المنصوب 
المتص����ل والمنفص����ل، نحو(زی����د ض����ربتھ وعمرا،وم����ا أكرم����ت إال إی����اك 

  .٣وعمرا).)
ول��م ی��رد ش��اھد واح��د ع��ن العط��ف عل��ى الض��میر المس��تتر ف��ي ش��عر        

  المتنبي
المعط������وف علی������ھ متص������ال  / الص������ورة الثانی������ة: أن یك������ون الض������میر٢

مرفوعا،وحینئ�������ذ یس�������بق ح�������رف العط�������ف أیض�������ا توكی�������ده بض�������میر 
 ي.قال النحاة:ویصح ف�٤ضالل مبین) يمنفصل،كقولھ(لقد كنتم أنتم وآباوكم ف

ئ آخ��ر اص�ل ب��ین المعط�وف والمعط�وف علی�ھ ش�ھ�ذه الص�ورة ان یك�ون الف
غی��ر الض��میر المنفص��ل.ویقول اب��ن مال��ك: (إذا عطف��ت عل��ى ض��میر الرف��ع 

ئ،ویقع الفص�ل كثی�را فت علیھ بشمتصل وجب أن تفصل بینھ وبین ما عطال

                                                
 ٣٥/ سورة البقرة.اآلیة ١
  )٢/٢٣٨(:؛وابن عقیل٢٣٠/ البیت لعمر بن أبى ربیعة المخزومى في دیوانھ ص ٢
  )٢٣٩ـ٢/٢٣٨/ شرح ابن عقیل: ( ٣
 ٥٤/ سورة األنبیاء اآلیة ٤



 ١٧٤

ض��الل  يبالض��میر المنفص��ل،نحو قول��ھ تع��الى: (لق��د كن��تم أن��تم وآب��اؤكم ف��
(كنتم)وق����د فص����ل يفقول����ھ: (وآب����اؤكم )معط����وف عل����ى الض����مبر ف١مب����ین)

إلیھ أش�ار بقول�ھ: (أو فاص�ل ب(أنتم)وورد ـ أیضا ـ الفص�ل بغی�ر الض�میر،و
لمفعول ب�ھ،نحو(أكرمتك وزید)،ومن�ھ قول�ھ تع�الى: (جن�ات ع�دن لك ك�اما)وذ

 ي؛فمن:معط�����وف عل�����ى ال�����واو ف�����٢ی�����دخلونھا وم�����ن ص�����لح م�����ن آب�����ائھم)
لك للفصل بالمفعول بھ،وھو الھ�اء م�ن (یدخلونھا)ومثل�ھ (یدخلونھا)،وصح ذ

،ف(آباؤن�ا)معطوف ٣والآباؤن�ا) الفصل بال النافیة،كقولھ تع�الى: (م�ا أش�ركنا
  ٤لك للفصل (بین المعطوف والمعطوف علیھ)بال.).على (نا)،وجاز ذ

  لك من شعر المتنبي قولھ:والشاھد على ذ
  ٥وال سمعت وال غیري بمقتدر   أذب منك لزور القول من رجل      

لك ف����ي ش����عبان ھ����ا س����یف الدول����ة ویعت����ذر إلی����ھ،وذم����ن قص����یدة یم����دح فی
  .وھي من البسیط،والقافیة من المتراكب:٣٤١سنة

.اإلعراب:الت�اء في(س�معت)مبني )عت وال غی�ري بمقت�دروال سمالشاھد:في(
على الض�م ف�ي مح�ل رف�ع فاعل.الواو:عاطفة.ال:نافی�ة.غیري:معطوف عل�ى 
الت��اء في(س��معت)،ویالحظ أن��ھ فص��ل المتع��اطفتین ب��ال النافی��ة.ومعنى البی��ت 

  خبري یفید المدح.
الض��میر المرف�وع المتص�ل ح�ین العط�ف علی��ھ أن  يھ�ذا ھ�و األص�ل ف�      

عط���ف علی���ھ بغی���ر ھ���ذا  د بض���میر منفص���ل أو یفص���ل بین���ھ وب���ین م���اك���ؤی
ل���ك فق���د وردت نص���وص م���ن الش���واھد ال تتحق���ق لھ���ا ھ���ذه الض���میر،ومع ذ

لك كید وال فصل،وذالصفة؛إذ عطف على الضمیر المرفوع المتصل دون تو
  االستعمال. ياللغة وقلیل ف ينادر ف
  لك من شعر المتنبي قولھ:والشاھد على ذ      
  ٦باعدن حبا یجتمعن ووصلھ    فكیف بحب یجتمعن وصدهی      

  :٣٤٦من قصیدة یمدح فیھا كافورا سنة
الش�اھد:في(حبا یج�تمعن و وص�لھ).اإلعراب:النون في(یجتمعن)ن�ون النس��وة 
مبن��ي عل��ى الس��كون ف��ي مح��ل رف��ع فاعل.والواو:عاطف��ة.و وصلھ:مض��اف 

رف�وع ومضاف إلی�ھ معط�وف عل�ى الن�ون في(یجتمعن)والمعط�وف عل�ى الم
مرفوع.والش���اھد الث���اني:في(فكیف بح���ب یج���تمعن وص���ده).اإلعراب:النون 
في(یجتمعن)ن������ون النس������وة مبن������ي عل������ى الس������كون ف������ي مح������ل رف������ع 

                                                
 ٥٤/ سورة األنبیاء.اآلیة ١
 ٢٣سورة الرعد.اآلیة / ٢
 ١٤٨سورة األنعام.اآلیة / ٣
  )٢/٢٣٧شرح ابن عقیل: ( / ٤
  .٣/٨٧/ دیوان المتنبي  ٥
  ٥٦٥المقاییس في اللغة مادة(صد) یصد صدا:اإلعراض.ص.٢/١٩ي /دیوان المتنب ٦



 ١٧٥

فاعل.والواو:عاطفة.وص��ده:معطوف عل��ى الن��ون ف��ي(یجتمعن).ویالحظ أن��ھ 
عط����ف عل����ى ض����میر الرف����ع دون توكی����د الض����میر وھ����ذا ج����ائز.والنون 

اد اإلیج��از.و وف��ق الش��اعر ف��ي الجم��ع ب��ین في(یجتمعن)یع��ود إل��ى األی��ام وأف��
طباق اإلیجاب والجناس في(وصلھ وصده)وربط بھم�ا ش�طري البی�ت فق�وي 

  .التعبیر الداللي للبیت.ومعنى البیت خبري
/ الص���ورة الثالث���ة أن یك���ون الض���میر متص���ال مجرورا،وحینئ���ذ ال یص���ح ٣

ض��میر ل��ك: (وأم��ا الذ يالعط��ف علی��ھ إال بإع��ادة الج��ار.ویقول اب��ن عقی��ل ف��
المج�رور ف�ال یعط�ف علی�ھ إال بإع�ادة الج�ار ل�ھ،نحو(مررت ب�ك وبزی��د)وال 

لك الكوفیون،واختاره وزید).ھذا مذھب الجمھور،وأجاز ذ یجوز(مررت بك
ل��ك قول��ھ تعالى(فق��ال لھ��ا ول��ألرض ائتی��ا طوع��ا أو كرھ��ا .وم��ن ذ١المص��نف)

  .٢قالتا أتینا طائعین)
  قولھ: لیل منھاق يلك من شعر المتنبوالشواھد على ذ      
  ٣ال الحلم جاد بھ وال بمثالھ    لوال ادكار وداعھ وزیالھ      

م�ن الكام�ل  يمن قصیدة یمدح فیھا أبا الھیج�اء عب�د هللا ب�ن س�یف الدول�ة،وھ
  والقافیة من المتدارك:

عل�ى  ي(ب�ھ)مبني(ال الحلم جاد ب�ھ وال بمثالھ).اإلعراب:الض�میر فيالشاھد:ف
والج�������ار والمج�������رور متعل�������ق بالفع�������ل مح�������ل جربالباء. يالكس�������ر ف�������

(ب��ھ)وأعاد يجاد.والواو:عاطفة.وال:نافیة.ومثال��ھ: معط��وف عل��ى الض��میر ف
(ب��ھ وبمثال��ھ ووداع��ھ وزیال��ھ)یعود إل��ى الحبی��ب يفی��ھ الخافض.والض��میر ف

تجانس��ا ص��وتیا ب��ین أج��زاء البی��ت. ومعن��ى البی��ت  ب��ھ حقق،ووأف��اد اإلیج��از
  شدة ھجر الحبیب. ي یصف فیھ الشاعرخبر

  ـ وقولھ:
  ٤أھال وسھال بما بعثت بھ     إیھا أبا قاسم وبالرسل      

من قصیدة قالھا فى صباه وقد أھدى لھ عبید هللا بن خراسان ھدیة فیھا س�مك 
  من سكر ولوز فى عسل،وھى من المنسرح،والقافیة من المتراكب:

الش��اھد:فى(إیھا أب��ا قاس��م وبالرسل).الض��میر فى(ب��ھ)مبنى عل��ى الكس��ر ف��ى 
ل جر بالباء.والواو:عاطفة.والرسل:معطوف على الض�میر فى(ب�ھ)وأعاد مح

فی���ھ الخ���افض. وفص���ل ب���ین المتع���اطفین بجمل���ة(إیھا أب���ا قاسم).والض���میر 
  فى(بھ)یعود إلى ما وأفاد  اإلیجاز.

  ــ وقولھ:

                                                
 )٢/٢٣٩: (/ شرح ابن عقیل  ١
  ١١سورة فصلت.اآلیة / ٢
  ٤٦٧.المقاییس في اللغة مادة (التزایل):التباین،یقال:زیلت بینھم،أي فرقت.ص٣/٥٣ ي/ دیوان المتنب ٣
  .٣/١٧٢ ي/ دیوان المتنب ٤



 ١٧٦

  ١سمع   ابن  عمتھ   بھ   وبحالھ      فنجا یھرول منك أمس مھوال      
ب��ن عم��ار وی��ذكر األس��د،وقد أعجل��ھ فض��ربھ م��ن قص��یدة یم��دح فیھ��ا ب��در 

  من الكامل،والقافیة من المتواتر: يبسوطھ،وھ
(ب��ھ) ض��میر ي(س��مع اب��ن عمت��ھ ب��ھ وبحالھ).اإلعراب:الض��میر فيالشاھد:ف

مح��ل ج��ر بالباء.والج��ار والمج��رور متعل��ق  يفالكس��رعل��ى  يمتص��ل مبن��
د فیھ (بھ)وأعايبالفعل(سمع).والواو: عاطفة.وحالھ:معطوف على الضمیر ف

والض��میر في(ب��ھ وبحال��ھ)یعود إل��ى األس��د وأف��اد اإلیجاز.ویقص��د الخافض.
ب(ابن عمتھ):أسد من جنسھ.ومنع(مھوال)من الصرف ألج�ل القافی�ة.ومعنى 

  البیت خبري یفید المدح.وقوة الداللة فیھ كنایتھ لألسد بابن عمتھ.
  ـ وقولھ:

  ٢حممبلد     سكانھ رمم مسكونھا  يعبرت تقدمھم فیھ وف      
آخر قصیدة قالھا بحض�رة  ي،وھ٣٤٥من قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة سنة

  :من البسیط،والقافیة من المتراكب يسیف الدولة األمیر،وھ
(فیھ):ض���میر يبل���د).اإلعراب:الھاء ف ي(عبرت تق���دمھم فی���ھ وف���يالش���اھد:ف

بل��د:معطوف والواو:عاطفة.ومح��ل جربالباء. يعل��ى الكس��ر ف�� يمتص��ل مبن��
مجرور.ویالحظ إع����ادة الخ����افض ل����ھ.والمخاطب ي(ب����ھ)الض����میر فعل����ى 

(عبرت)ھ�����و س������یف الدولة.والض������میر(ھم)یعود إل�����ى الج������یش وأف������اد يف
والض����������میر (فی����������ھ)یعود إلى(نھ����������ر ارسناس).ياإلیجاز.والض����������میر ف
.وقوة ھذا الوصف ومعنى البیت خبري یفید الوصففي(سكانھ)یعود إلى بلد.

ھ�ذا البل�د ب�الرمم، ومس�كونھا  سكان فیھ شبھ الذي بیانيال یتمثل في األسلوب
   . ،وفي جناس اإلشتقاق بین(سكانھا ومسكونھا)بالحمم بسبب اإلحراق

  ــ وقولھ:
  ٣النفس لیوم الطعان يعنھا وعن غیرھا     توطین يیشغلن      

من السریع والقافیة م�ن  يالعشائر،وھ يید أب يبطیخة ف يمن قصیدة قالھا ف
  :المترادف
 ي(عنھا)ضمیر مبنيا وعن غیرھا).اإلعراب:الھاء فعنھ ي(یشغلنيالشاھد:ف

الض��میر  غیرھا:معطوف عل��ىوالواو:عاطف��ة.ومح��ل جر. يعل��ى الس��كون ف��
(عنھا وغیرھا)یعود إلى البطیخة يالضمیر فو في(عنھا)وأعاد فیھ الخافض.

                                                
أمرتھ أن یزیدك  المصباح المنیر مادة(إیھ):اسم فعل فإذا قلت لغیرك إیھ بال تنوین فقد.٣/٢٤٣ ي/ دیوان المتنب ١

من الحدیث الذي بینكما المعھود،وإن وصلتھ بكالم آخر نونتھ وقد أمرتھ أن یزیدك حدیثا ما ألن التنوین 
  ٢٦تنكیر.ص

. ٣٩٧.المقاییس في اللغة مادة(الرمیم):العظام البالیة؛وكذا الرمة؛والجمع رمم.ص٤/٢١/ دیوان المتنبي  ٢
  ٢٤٧ومادة(الحمم):الفحم.ص

النفس على الشئ:كالتمھید.ابن سیدة:وطن نفسھ على الشئ  .لسان العرب مادة(توطین)٤/٢٣٣ تنبي/ دیوان الم ٣
  )٦/٤٨٦٨ولھ فتوطنت حملھا علیھ فتحملت وذلت لھ:(



 ١٧٧

ی�����اء الم�����تكلم و.وحقق بھم�����ا تجانس�����ا ص�����وتیا ف�����ي البی�����توأف�����اد اإلیج�����از
النفس:منص�وب بإعم�ال ورورة الوزن.)ساكن حرك�ھ ب�الفتح لض�ي(توطینيف

ومعنى البی���������ت خب���������ري یفی���������د الوصف(وص���������ف المص���������در(توطین).
  البطیخة)،والمدح ـ أي ـ یمدح نفسھ بالشجاعة.

عل�ى أن یعاد الخ�افض م�ع المعط�وف ح�ین العط�ف  يھذا ھو األصل ف      
ل�ك فق�د وردت بع�ض الش�واھد ال تتحق�ق الضمیر المتصل المخفوض،ومع ذ

تص�ل المخف�وض دون إع�ادة ف�ورد العط�ف عل�ى الضمیرالم لھا ھذه الصفة،
اللغ�ة،ومن ذل�ك ق�راءة حم�زة قول�ھ تع�الى(واتقوا هللا  يلك قلیل ف�الخافض وذ

بجراألرح��ام عطف��ا عل��ى الھ��اء المج��رورة  ١تس��اءلون ب��ھ واألرح��ام) يال��ذ
  بالباء.

  :والواو مع معطوفھأحذف الفاء / ٦
ا للداللة،ومنھ قولھ تعالى: (فمن یقول ابن عقیل: (قد تحذف الفاء مع معطوفھ

أى:فأفطر فعلی�ھ ع�دة م�ن ٢كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر)
أیام أخر،فحذف(أفطر) والفاء الداخلة علیھ،وكذا الواو،ومنھ ق�ولھم: (راك�ب 
الناق��ة طلیحان)أى:راك��ب الناق��ة والناق��ة طلیح��ان.وانفردت ال��واو ـ م��ن ب��ین 

  معمولھ،ومنھ قولھ: يف عامال محذوفا بقحروف العطف ـ بأنھا تعط
  ٣إذا ما الغانیات برزن یوما    وزججن الحواجب والعیونا      

العیون،والفعل المحذوف ف(العیون):مفعول بفعل محذوف،والتقدیر:وكحلن 
  .٤زججن)معطوف على 

  قولھ: يقلیلة جدا وھ يشعر المتنب يلك فوالشواھد على ذ      
  ٥فوق جبینھ   من الضرب سطر باألسنة معجموكل فتى للحرب       
  ریكة أرقملتاضة ضیغم    وعینیھ من تحت افالم يیمد یدیھ ف      

بمیاف�ارقین،وھي ٣٣٨من قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة ویصف الجیش سنة
  من الطویل،والقافیة من المتدارك:

(وعینیھ م����ن تح����ت األریك����ة أرقم).اإلعراب:عینی����ھ:مفعول ب����ھ يالش����اھد:ف
نص���وب بفع���ل مح���ذوف تقدیره(یفتح).وھ���ذا الفع���ل المح���ذوف معط���وف م

ومعنى الض��میر في(یدی��ھ وعینی��ھ)یعود إل��ى ض��یغم وأف��اد اإلیج��از.على(یمد).

                                                
  ١اآلیة ،/ سورة النساء ١
 ١٨٤اآلیة ،/ سورة البقرة ٢
  )٢/٢٤٢/  ھذا البیت للراعي النمیري،واسمھ عبید بن حصین. شرح ابن عقیل ص( ٣
 )٢٤٣ـ٢/٢٤٢شرح ابن عقیل: ( / ٤
المقاییس في اللغة مادة (التریكة):البیضة في العراء.وتركة السالح،وھي البیضة .٣/٣٥٧/ دیوان المتنبي  ٥

  .٤١٦.ومادة (األرقم)من الحیات: ما على ظھره كالنقش.ص١٧٠محمول على ھذا ومشبھ بھ.ص



 ١٧٨

البیتین خبري یصف فیھ جیوش سیف الدولة.وقوة الداللة ھنا أنھ شبھ ھؤالء 
  الجیوش بالضیغم شجاعة وباألرقم بسالة. 

  ـ وقولھ:
  ١في شبیبتھ    فسرھم وأتیناه على الھرمأتى الزمان بنوه       

م����ن قص����یدة قالھ����ا ذاك����را مس����یره م����ن مص����ر ویرث����ي فاتك����ا،وھي م����ن 
  البسیط،والقافیة من المتراكب:

الش���اھد:في(وأتیناه عل���ى الھرم).والتق���دیر:وأتیناه عل���ى الھ���رم فل���م یس���رنا.لم 
الض���میر یس���رنا مح���ذوف معط���وف على(أتیناه).فح���ذف المعط���وف والفاء.

ومعنى البی���ت یعود إل���ى الزم���ان وأف���اد اإلیج���از.بیبتھ وأتین���اه)في(بن���وه وش���
خبري.وق���وة الدالل���ة ف���ي ھ���ذا البی���ت ھواس���تعارة الش���بیبة والھ���رم وس���رور 
اآلخرین للدھرباإلضافة إلى ھذا الطباق بین(شبیبة والھرم)،وبین(سرھم ولم 

  یسرنا)فقوي التعبیر الداللي لدى السامع.
                                                                         / ح�������������������������������������������ذف المعط�������������������������������������������وف علی�������������������������������������������ھ:          ٧

ش���رح اب���ن عقی���ل قول���ھ: (ق���د یح���ذف المعط���وف علی���ھ للدالل���ة  يوج���اء ف���
ال ق����٢علی����ھ،وجعل من����ھ قول����ھ تع����الى: (أفل����م تك����ن آی����اتى تتل����ى عل����یكم)

آیاتى فل�م تك�ن تتل�ى علیكم)فح�ذف المعط�وف الزمخشرى:التقدیر: (ألم تأتكم 
  .٣لیھ،وھو(ألم تأتكم).)ع

  ولم أجد شاھدا واحدا في شعر المتنبي أستشھد بھ.                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤/١٦٣/ دیوان المتنبي  ١
 ١٠٥/ سورة المؤمنون، اآلیة ٢
  )٢٤٣ـ٢/٢٤٢/ شرح ابن عقیل: ( ٣
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  الفصل الخامس                        

  البدل                             
  المبحث األول:تعریف البدل                          

  المبحث الثاني:أقسام البدل                      
  لالمبحث الثالث:حاالت خاصة بالبد                      
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  المبحث األول                             

  تعریف  البدل                        
  :البدل لغة

معجم المقاییس  يذاھب كما جاء فئ المقام الش ئھو قیام الش اللغة: يف١البدل
إن ل�م ئ  إذا غیرت�ھ وب�دلت الش� ویقولون ئ وبدیلھ،،یقال ھذابدل الشاللغة يف
أبدلت�ھ .و٢)يأن أبدلھ م�ن تلق�اء نفس� ي(قل ما یكون لت لھ ببدل،قال تعالى :أت

  إذا أتیت  لھ ببدل.

  :البدل اصطالحا
ق على عبارة  واح�دة، عند النحاة  تكاد كتب النحو تتف البدل تعریف يف      

دون واس���طة مث���ل (ق���دم معلم���ك ب���الحكم : الب���دل ھ���و الت���ابع المقص���ود يھ���
ئ،فھو إذا  یخالف النعت  نسب إلیھ المج ين المعلم وھو الذسالم)فسالم بدل م

والتوكی�د  وعط�ف البیان،ألنھ��ا  لیس�ت  مقص�ودة  ل��ذاتھا ، ویخ�الف العط��ف 
العطف،فكلم��ة  المعل���م العطف)ت��ابع بواس��طة  ح��رف  يب��الحروف ألن��ھ (أ

توطئة وتمھید لسالم،وھو یتب�ع المب�دل  يالمقصودة  بالذات إنما ھ يلیست ھ
الب�دل: (ھ�و تس�میة بص�ریة،أما الكوفی�ون، فنق�ل ع�نھم وإعراب�ھ فقط.ي منھ ف�

 .٣أنھم یسمونھ الترجمة أو التبیین) األخفش ابن كیسان تسمیتھ تكریرا، ونقل
یب�دل مك�ان ذل�ك سم ث�م اال يفعل یستعمل الكتاب: (ھذا باب من الف يوجاء ف

ل��ك  قول��ك :رأی��ت  قوم��ك األول .ذ يف��االس��م اس��م آخرفیعم��ل فی��ھ كم��ا عم��ل 
عب�د هللا  منھم،ورأی�ت ي عم�ك ناس�ا بن�ي زید ثلثھم،ورأی�ت بن ورأیتأكثرھم،
  ئ على وجھین:فھذا یج ،وصرفت وجوھا اولھاشخصھ

،وص��رفت وج��وه أی��ت ثل��ث قومك،ورعل��ى أن��ھ أراد:رأی��ت أكثرقومك      
توكی���دا،كما ق���ال تع���الى : (فس���جد المالئك���ة كلھ���م أولھا،ولكن���ھ ثن���ى االس���م 

ذال�ك قول�ھ: (یس�الونك ع�ن الش�ھر الح�رام قت�ال فمن لك،. واشباه ذ٤اجمعون)
  وقال الشاعر:٥فیھ)

                                                
 ١١٧اللغة.ص يمعجم المقاییس ف / ١
  ١٥ اآلیة ،/ سورة یونس٢
 )٢/٤٢٧(:المساعد / ٣
 ٣٠سورة الحجر،اآلیة /٤
 ٢١٧البقرة اآلیة سورة /٥



 ١٨١

  ١ھائنساأوذكرت تقتد برد مائھا     وعتك البول على           
نص��ب ب��رد عل��ى  الب��دل م��ن تقت��د  ( وذك��رت تقت��د ب��رد مائھ��ا ). يالش��اھد: ف��

  الشتمال الذكر علیھا.
أذكره ل�ك،وھو أن ی�تكلم  فیق�ول :رأی�ت  يویكون على الوجھ اآلخر الذ      

  و أناسا منھم .أرأى منھم فیقول :ثلثھم  يقومك ، ثم یبدو لھ أن یبین ما الذ
 ھ  غی��ر زی��د، ألن��ك ال تبین��وال یج��وز أن تق��ول :رأی��ت زی��دا أب��اه ،واألب       

ئ ألول وال ش��االس��م توكی��دا ول��یس ب��ا يئ من��ھ .وك��ذالك ال تثن��بغی��ره وال بش��
.وإنما  یجوز رأی�ت  زی�دا  أو ھو ھوفإنما تثنیھ وتؤكده مثنى بما ھو منھ منھ،
ورأیت زیدا عمرا، أن  یكون أراد أن یقول:رأیت عمرا أورأیت أبا زید أباه 

ل�ك فنح�اه أض�رب ع�ن ذمھ بع�د ؛وإم�ا أن یك�ون ثم استدرك كال يفغلط أونس
  وجعل عمرا مكانھ.

یمثلھ  قولھ تعالى : (و� على الناس  حج البیت   يفأما األول فجید عرب       
ھ��م أع��ادوا ح���رف أنألنھ��م م��ن الناس.ومثل���ھ إال ٢م��ن اس��تطاع إلی��ھ س���بیال)

(ق���ال الم���أل ال���ذین اس���تكبروا م���ن قوم���ھ لل���ذین استض���عفوا لم���ن آم���ن الجر
قدمت�ھ م�ن عط�ف  يتعری�ف الب�دل: (ھوال�ذ يف�  يع. وقال المجاش٤.)٣منھم)

 يأخ�وك زید،تری�د:جاءن يالبیان،إال أنھ تقدر ل�ھ إع�ادة العامل؛كقول�ك: ج�اءن
زید،فإذا قدرتھ على ھ�ذا فھ�و ب�دل،وإن قدرت�ھ ج�زءا م�ن األخ  يأخوك جاءن

زی����د  يأخ����وك الت����اجر،فھو عط����ف بیان،ف����إن قلت:ج����اءن يكماتقول:ج����اءن
 يدرت���ھ ك���الجزء من���ھ،فإن قدرت���ھ تق���دیر:جاءنأخوك،ف���األخ نع���ت لزی���د إن ق

البدل:( ھو إعالم السامع بمجموع االس�مین أو  أیضا .وجاء٥أخوك،فھو بدل)
ن ب�األول منھم�ا الط�رح م�  يالفعلین على جھة البیان أو التأكید على أن ین�و

بمجم�وع االس�مین ، جھة المعن�ى ال م�ن جھ�ة اللف�ظ ، فقولن�ا :إع�الم الس�امع 
  لك :وقولنا الفعلین،مثال ذأخوك.ید مثال ذلك :قام ز

  ٦دیارنا      تجد حطبا جزال و نارا تأججا يمتى تأتنا تلمم بنا ف      
(تلمم).ألنك إذا قلت: (قام تھ الشرط بمجموع (تأتنا)وأال ترى أن السامع أعلم

(قام  :.فكأنك قلتزید يزید أخوك) فإنما اعتمدت على األخ لما دخل اللبس ف
  لك؟د.فإن قال قائل وما الدلیل على ذت عن قولك أوال :زیأخوك ) ،فأضرب

                                                
:للشیخ اإلمام شھاب الدین أبي عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الحموي الرومي / البیت نسبتھ فى معجم البلدان ١

. ٣٢٦٢دادي.الجزء الثاني.دار صادر.بیروت.جمیع الحقوق محفوظة لدى الحمایة الفكریة رقمالبغ
  )١٥٠الكتاب: ص(؛٣٧.ص(تقتد)مادة

  ٩٧/ سورة آل عمران،اآلیة ٢
 ٧٥/ سورة األعراف اآلیة ٣
  )١٥٢ـ ١/١٥٠/ الكتاب:( ٤
 ٢٥١/ شرح عیون اإلعراب.ص ٥
لسان العرب.تألیف محمد بن یوسف بن حبان.تحقیق مصطفى / البیت لعبد هللا الحر في ارتشاف الضرب من  ٦

  .القاھرة ١٩٨٤سنة١أحمد النحاس.ط



 ١٨٢

نح��و  يالعام��ل م��ع الب��دل ف��ی��دل عل��ى ذل��ك تكریر يف��الجواب أن تق��ول :ال��ذ
كبروا م��ن قوم��ھ  :م��ررت بزی��د بأخیك،ق��ال هللا تع��الى (ق��ال الم��أل ال��ذین اس��ت

الج�ر م�ع (م�ن) وھ�و ب�دل م�ن فأع�اد الم .١لم�ن آم�ن م�نھم)للذین استض�عفوا 
  .٢لك)الطرح لما جاز ذاألول  ين النیة فأوال ) فلین(الذ

وقال السكاكي في البدل: (ھو ما یذكر بعد الشئ من غیر وساطة حرف       
عطف ،على نیة استئناف التعلیق بھ،لما علق ب�األول م�دلوال عل�ى ذل�ك ت�ارة 

  .٣بإعادة العامل،وأخرى بقرائن األحوال،وھو على أربعة أقسام)
م�ن المعرفة والنكرة ،وتبدل النكرة  منالمعرفة  تبدل یجوزالبدل  يوف       

  النكرة والمعرفة.

  :المضمرالمظھر و البدل من
 والمظھ���ر، ویب���دل  المظھ���رمن المض���مر إب���دال المض���مر م���ن یج���وز      

ل�ك یق�ول ذ يب�اب الب�دل. وف� يئ یمتنع من ذالك فوالمضمرولیس شالمظھر 
النحاة ،فمنھم  من  أج�از البدل من المضمر خالف  بین   يابن عصفور:(وف

جمی��ع أقس��ام   يأو لمخاط��ب ف�� اإلب��دال م��ن المض��مر لغائ��ب  ك��ان أو لم��تكلم 
  يض�میر الغائ�ب خاص�ة ف� ي.ومنھم من أجازه  فذھب األخفش،وھذا مالبدل

 كالمخاطب فال مقیس، بل یك�ون إذ ذا ضمیرالمتكلم أوالبدل،فأم جمیع أقسام
  .٤یكن لھ إال منكبان) ،وإن لمقولھم: (رجل عظیم المناكب)نظیر

  : االسماء واألفعال يالبدل ف
س��ماء المفردة،وم��اخرج ع��ن ھ��ذا ألا يالتواب��ع أن تك��ون ف�� ياألص��ل ف��      

الح��روف واألفع��ال  يف�� يئ التوكی��د اللفظ��مكان��ھ كمج�� يإلیھ ف��األص��ل یش��ار
ب��اب الب��دل   يف��ي األفع��ال والجمل،وھن��ا أیض��ا لك العط��ف ف��والجم��ل، وك��ذ

تن��ل   : ( إن تص��م تمتن��ع م��ن المفط��رات م��ن الفع��ل،تقولیمك��ن إب��دال الفع��ل 
  لك ما أورده سیبویھ من قول الشاعر:ثواب  هللا).ومن ذ

  ٥ئ طائعاتبایعا      تؤخذ كرھا أوتج هللا  أن   يإن  عل      
  (تبایعا).ي إبدال الفعل(تؤخذ)بدل اشتمال من الفعلفالشاھد: 

  من ھذا كثیرة منھا قولھ:والشواھد التي وردت في شعر المتنبي       
  ٦يوخیر يسوى شرف يینازعن      يوكف   ال  تنازع   من   أتان      

  البوادى: يمن قصیدة یصف فیھا مسیره ف

                                                
  ٧٥/ سورة األعراف اآلیة  ١
  )١/٢٢٨/ شرح جمل الزجاجي: (٢
 ١٣٩/ مفتاح العلوم.ص ٣
 )٢٦٦ـ ١/٢٦٥/ شرح جمل الزجاجي: ( ٤
  )٢/١٦٣/ البیت من الرجز،من األبیات الخمسین.انظره في المقتضب: ( ٥
 ٣٣٧.المقاییس في اللغة مادة(الخیر):الكرم.ص٢/١٤٣/ دیوان المتنبي  ٦



 ١٨٣

:جمل�������ة فعلی�������ة ص�������لة ي).اإلعراب:أتانيینازعن ي(من أت�������انيالش�������اھد:ف
الموص����ول(من)ال مح����ل لھ����ا م����ن اإلعراب.وینازع:فع����ل مض����ارع عل����ى 

ه م����ن الناص����ب والج����ازم ب����دل اش����تمال م����ن وزن(یفاع����ل)مرفوع لتج����رد
 يك�ف أف�اد الم�دح والتعظ�یم ألنھ�ا ال تن�ازع م�ن ی�أت يالفعل(أتى).والتنكیر ف�

ش�رفھ وخیره.وض�میر  يإلى الممدوح طلبا للعطاء لكنھا تنازع من ینازعھ ف
)حقق���ت التج���انس يوخیر يوش���رف يوین���ازعن يك���ل من(أت���ان يالم���تكلم ف���

 يیفی�د الم�دح بتعبی�ر دالل� يى البیت خبرالبیت.ومعن يف يواإلیقاع يالصوت
المنازع�ة م�ن حرك�ة  يبالفكرة لما ف يأدى إلى مضاعفة إحساس المتلق يقو

  وإثارة.
  ـ وقولھ:

  ١السحاب لھ قبر يوغیث ظننا   تحتھ   أن عامرا    عال لم یمت أو ف      
  :يبن أحمد بن عامر األنطاك يیمدح فیھا عل يمن قصیدتھ الت

عل��ى  يمبن�� يع��امرا ع��ال ل��م یمت).اإلعراب:عال:فع��ل ماض��(أن يالش��اھد:ف
الف�تح المق��درة عل��ى آخ�ره من��ع م��ن ظھورھ�ا التع��ذر.والفاعل ض��میر مس��تتر 

یمت:فعل مضارع ومحل رفع خبر أن. يجوازا تقدیره ھو،والجملة الفعلیة ف
.والتنكیر ویج��وز أن یك��ون خب��را ثانی��ا مج��زوم بل��م ب��دل اش��تمال من(ع��ال)

ام ال��ذى م��نح بنی��ة الكلم��ة مق��درة عل��ى العط��اء المتج��دد (غیث)أف��اد اإلبھ��يف
والمتواصل الذى من شأنھ إثراء الدالل�ة متج�اوزا م�ا ھ�و متع�ارف علی�ھ ف�ى 

السحاب  ي(تحتھ)یعود إلى غیث وأفاد اإلیجاز.وأل فيالمعارف. والضمیر ف
. وع��امر ھ��و ج��د المم��دوح.ومعنى البی��ت خب��رى یفی��د الم��دح يللعھ��د ال��ذھن

 يجمیل فیھ كثیر من مظاھر القوة الداللیة التى تتمثل ف� يفن بالكرم،بتصویر
ة مض�اعفم�ن ش�أنھا  يالس�حاب، والت� يقب�ره ف�الغیث، وعلوه وعدم موت�ھ، و

  إلیھ الشاعر. يالسامع لما یرم إحساس
  ـ وقولھ:

  ٢وجدت  المدامة غالبة     تھیج   للقلب  أشواقھ      
  ن  أخالقھمن المرء تأدیبھ     ولكن  تحس  تسئ      

  غد: يمن قصیدة قالھا لما عرض علیھ بدر بن عمار الصحبة للشرب ف
ئ:فعل مض����ارع عل����ى تس����(تس����یئ م����ن الم����رء تأدیبھ).اإلعراب:يالشاھد:ف

(أش��واقھ)یعود إل���ى يوزن(تفعل)ب��دل اش��تمال م��ن الفعل(تھیج).والض��میر ف
 (تأدیب��ھ وأخالق��ھ)یعود إل��ى الم��رء وأف��اديالقل��ب وأف��اد اإلیجاز.والض��میر ف

المدام��ة  يالبی��ت إیقاعی��ا.وأل ف�� ياإلیجاز،وب��ھ اس��تطاع أن ی��ربط ب��ین ش��طر
                                                

.لسان العرب مادة(الغیث):المطر والكأل؛وقیل األصل المطر،ثم سمي ما ینبت بھ ٢/١٥٣ي / دیوان المتنب ١
 )٥/٣٣٢٣غیثا(

   ٣٢٩المعجم الوسیط مادة(المدامة):الخمر.ص.٢/٣٥٠ي دیوان المتنب / ٢



 ١٨٤

ئ وتحس����ن)طباق إیج����اب حس����ن .والطباق بین(تس����يم���رء للعھ����د ال����ذھنوال
یفید وصف الخمر وفعلھا بشاربیھا بأس�لوب فی�ھ  يمقبول.ومعنى البیت خبر

ئ والتض���اد بین(تس��� ،والتھی���یج ،الغل���ب يكثی���ر م���ن عناص���ر اإلث���ارة ،وھ���
  للفكرة. يبھا التعبیر داللیا فتضاعف إحساس المتلق يووتحسن)فق

  ـ وقولھ:
  ١ومن عذب الرضاب إذا أنخنا      یقبل رحل (تروك) والوراكا      
  وقد  عبق  العبیر بھ  وصاكا      يیحرم  أن  یمس الطیب بعد      

م���ن قص���یدة یم���دح فیھ���ا أباش���جاع عض���د الدول���ة ویودع���ھ: (وھ���و آخ���ر م���ا 
ش�عبان  يلك.وأنش�دھا ف�نفسھ،وإن لم یقصد ذ كالم كأنھ ینعىقال،وجرى فیھ 

  من الوافر والقافیة من المتواتر): ي،وفیھا قتل،وھ٣٥٤سنة
).اإلعراب:یحرم:فعل مض�ارع عل�ى ي(یحرم أن یمس الطیب بعديالشاھد:ف

ل).وفاعل(یقب�������ل بوزن (یفع�������ل) مرف�������وع ب�������دل اش�������تمال م�������ن الفعل(یق
ود إل���ى م���ن وص���ف بع���ذب یع��� جوازا تق���دیره ھ���وویحرم)ض���میر مس���تتر

یص���ف فی���ھ الش���اعر ح���ال  يوھو المحب���وب.ومعنى البی���ت خب���ر؛الرض���اب
المحب��وب وھ��و یقب��ل رح��ل ناقت��ھ ت��روك والوراك��ا إعجاب��ا بھا،مف��دیھا بنفس��ھ 

،وأنھ یحرم الطیب على نفسھ ألج�ل مفارقت�ھ ى الممدوحإكراما لھا إذ أدنتھ إل
  أثوابھ ولصق. يفلھ حتى إذا قدم فاح الطیب من أردانھ وصاك العبیر 

  ـ وقولھ:
  ٢فھن   یھوین    من   القالل      مقلوبة األظالف واإلرقال      
  طرق سریعة اإلیصال يالجو على المحال     ف يیرقلن ف      

قالھ��ا لم��ا خ��رج أبوش��جاع یتص��ید ومع��ھ آل��ة الص��ید،وكان  يم��ن قص��یدتھ الت��
  یسیر قدام الجیش یمنة ویسرة،فال یرى صیدا إال صاده:

الجو على المحال):اإلعراب:یرقل:فعل مض�ارع عل�ى  ي(یرقلن فيالشاھد:ف
عل����ى الس����كون التص����الھ بن����ون النس����وة،ونون النس����وة  يوزن (یفع����ل)مبن

(یھ����وین يفاعل.والفعل(یرقل)ب����دل اش����تمال م����ن الفعل(یھوى).والض����میر ف
(القالل واألظ����الف يویرقلن)یع����ود إل����ى األوع����ال واف����اد  اإلیج����از.وأل ف����

بھ���ام (طرق)أف���اد اإلي.والتنكیر فيال���ذھن ج���و والمحال)للعھ���دواإلرق���ال وال
والتعم���یم ف���أعطى البنی���ة مق���درة عل���ى العط���اء المتج���دد والمتواص���ل خالف���ا 

 يیفی��د الوص��ف؛إذ یص��ف فی��ھ األوع��ال وھ�� يللمع��ارف.ومعنى البی��ت خب��ر
  قا.لى األرض وصفا صادتتساقط من القالل إ

                                                
المقاییس في اللغة مادة(الرضاب):وھو ما یرضبھ اإلنسان من ریقھ،كأنما یمتصھ.ص .٢/٣٩١ي دیوان المتنب / ١

  ٥٨٤،ومادة(صاك) یصیك:إذا لزم ولصق.ص٤٠٧
المصدر السابق مادة(أرقلت)الناقة،وھو ضرب من المشي،وھي مرقل،وال یكون إال .٣/٣٢٠/دیوان المتنبى ٢

  ٤١٦سریعا.ص



 ١٨٥

  :البدل في الجمل
لك قولك ناص�حا أخ�ا ملة،ومن ذیضا بدال من الجئ الجملة أتجیمكن أن       
(التس�ئ إل�ى اآلخرین)ب�دل ئ معاملة اآلخرین).إذ أن جمل�ة ال تس(أحسن لك:

  وقول الشاعر:اشتمال من جملة (أحسن).
  ١السر والجھر معلنا يرحل ال تقیمن عندنا وإال     فكن فاأقول لھ:      

جمل��ة ب��دل اش��تمال م��ن  أن جمل��ة( ال تق��یمن)(ارح��ل ال تق��یمن).إذ :الش��اھد
  .رحل)ا(

  ولم أجد شاعرا واحدا في شعر المتنبي أستشھد بھ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
روح األلفیة المشھور بشرح الشواھد الكبرى.تألیف بدر الدین محمود بن / المقاصد النحویة في شرح شواھد ش ١

ه ـ ١٤٢٦سنة١.منشورات محمد علي بیضون.ط٣أحمد بن موسى العیني.تحقیق محمد باسل عیون السود.المجلد
  ٢١١.ص٢٠٠٥



 ١٨٦

  
  
  

  يالمبحث الثان                                  
  أقسام البدل                                   

  :يإلى ستة أقسام ھ العربیة اللغة يینقسم البدل ف      

:وھ�وأن یك�ون الب�دل نف�س المب�دل من�ھ أو طب�ق معن�اه، من كلبدل كل /١
. )النح��و  ينظ��م   أبوعب��د هللا محم��د  ب��ن مال��ك  الفیت��ھ الش��ھیرة  ف��( كقول��ك:

ئ)وھوأن  یب�دل (بدل الشئ بالش لك البدل(فضرب من ذوجاء في المقتضب:
مض�مر وأئ واحد ،معرفین كان�ا أومعرف�ة ونكرة،إذا كانا لشمن االسم االسم 

:مررت بأخیك زید، أبدلت لك نحو قولك،أومضمرین،أومظھرین،وذومظھر
،فص���ار مث���ل العامل يي موض���عھ ف���زی���دا م���ن األخ،نحی���ت األخ وجعلت���ھ ف���

 يعمل ف يولكن قیل بدل؛ألن الذ.ي الحقیقة تبیینما فقولك:مررت بزید ،وإن
ش���رح ملح���ة  ي ف���.وج���اء ١قبل���ھ ق���د ص���ار یعم���ل فی���ھ ب���أن ف���رغ ل���ھ ) يال���ذ

االس�م عل�ى أربع�ة  يي ف�االس�م والفعل،وی�أت يفیدخل فدل :(وأما الباإلعراب
(رأیت أخاك زی�دا).ویجوزأن تب�دل المعرف�ة  :كقولك أنواع:أحدھا:بدل الكل،
.وأن  ٢تع��الى: (اھ��دنا الص��راط المستقیم.ص��راط ال��ذین)م��ن المعرف��ة، كقول��ھ 

  .وأن٣تعالى: (قد أنزل هللا إلیكم ذكرا.رسوال)تبدل النكرة  من  النكرة،كقولھ 
كقول�����ھ تع�����الى: (لنس�����فعا بالناصیة.ناص�����یة تب�����دل  النك�����رة  م�����ن المعرفة،

إل��ى  ي.وأن  تب��دل المعرف��ة م��ن النكرة،كقول��ھ تع��الى: (وإن��ك لتھ��د٤كاذب��ة)
ئ عص�فور: (ب�دل الش�ئ م�ن الش�وق�ال اب�ن . ٦.)٥صراط مستقیم.ص�راط هللا)

وھ�و أن یب�دل اللف�ظ م�ن اللف�ظ بش�رط أن یك�ون اللفظ�ان واقع�ین عل�ى معن��ى 
حد،ومنھ قولھ تعالى: (اھدنا الصراط المستقیم.صراط الذین أنعمت عل�یھم وا

اب����ن عقی����ل: (ب����دل الك����ل م����ن .ویق����ول ٧.)ي).والص����راط األول ھ����و الث����ان
المعنى،نح��و(مررت  يل��ھ ف�� يالب��دل المط��ابق للمب��دل من��ھ المس��اوالكل،وھو

ي: (ب�دل ك�ل م�ن ك�ل، ویقول ابن ھشام األنصار٨بأخیك زید،وزره خالدا).).

                                                
 ).٤/٢٩٥/ المقتضب: ( ١
 ٧ـ ٦سورة الفاتحة:اآلیة / ٢
  ١١ـ ١٠سورة الطالق:اآلیة  / ٣
 ١٦ـ  ١٥لق:اآلیة / سورة الع ٤
 ٥٣ـ ٥٢/ سورة الشورى:اآلیة  ٥
  ٢٣٣ـ٢٣٢ .ص/ شرح ملحة اإلعراب ٦
  ).١/٢٥٠شرح جمل الزجاجي: ( / ٧
 ).٢/٢٤٩شرح ابن عقیل: ( / ٨



 ١٨٧

ي محم���د أب���و عب���د كقول���ك: (ج���اءني فی���ھ ع���ین األول،ب��ارة عم���ا الث���انعوھو
. وإنما لم أقل: (بدل الكل من الكل)ح�ذرا ١حدائق) .وقولھ تعالى: (مفازاهللا)،
 يذھب م����ن ال یجی����ز إدخ����ال(أل)على كل،وق����د اس����تعملھ الزج����اجم����م����ن 

.                      ٢عن����������ھ بأن����������ھ تس����������امح فی����������ھ موافق����������ة للن����������اس.)(جملھ)واعتذريف
اس�م ص�ح  ،فك�لل من الكل وعط�ف البیانین بدل الكھناك عالقة وثیقة جدا ب
لوقت ذاتھ أن یكون بدل ك�ل م�ن كل.وج�اء ا يفیصلح أن یعرب عطف بیان 
ف بی��ان مفی��د : (ك��ل اس��م ص��ح الحك��م علی��ھ بأن��ھ عط��ف��ي قطرالن��دى نص��ا

أن یحك��م علی��ھ بأن��ھ ب��دل ك��ل م��ن كل،مفی��د ،ص��ح لإلیض��اح أو للتخصیص
ر العام��ل،إن ل��م یمتن��ع معن��ى الك��الم وتوكی��ده، لكون��ھ عل��ى نی��ة تك��رالتقریر

ھى أق�وم  يللت يلك كقولھ تعالى (إن ھذا القرآن یھدذ،و٣إحاللھ محل األول)
  الشعر قول مرار بن سعید: يلك ف.ومن ذ٤)

  ٥بشر      علیھ الطیر ترقبھ وقوعا يأنا ابن التارك البكر      
بش��ر).إذ الیمك��ن وض��ع بش��ر موض��ع  ي(أنا اب��ن الت��ارك البك��ريالش��اھد:ف

منھا،ول�ذا بش�ر  يإذ یترتب علیھ إضافة الوص�ف المقت�رن ب�أل للخ�ال يالبكر
  ھنا یعرب عطف بیان.

  وقول اآلخر:
  ٦أیا أخوینا عبد شمس ونوفال       أعیذكما با� أن تحدثا حربا      

(أیا أخوین��ا عب��د ش��مس ون��وفال). إذ الیمك��ن وض��ع عب��د ش��مس يالش��اھد:ف
  ان یجب بناؤه على الضم. منصوب،وك يونوفال موضع المنادى ألن الثان

عن بدل كل من ك�ل كثی�رة ج�دا  يشعر المتنب يوردت ف يوالشواھد الت      
  اختار منھا  النماذج اآلتیة:

  ٧قلت ھذا الصبح لیل     أیعمى العالمون عن الضیاء يوھبن      
،وك�ان ق�وم ق�د ھج�وه يمن قصیدة لھ بعنوان مدح الحسین بن اس�حاق التنوخ

  الطیب فكتب یعاتبھ فكتب أبو الطیب إلیھ: يلى أبوعزوا الھجاء إ
ي(قل��ت ھ��ذا الص��بح لیل).اإلعراب:جمل��ة( ھ��ذا الص��بح لیل):جمل��ة  الش��اھد: ف

ى مح��ل نص��ب مفع��ول ب��ھ بالفعل(قال).وھ��ذا:الھاء: (مق��ول الق��ول) ف��اس��میة 
مح�ل   يف�ي عل�ى الس�كون مبن� للتنبیھ، وذا:اسم إشارة  للمف�رد الم�ذكرالقریب

بح:بدل مرف���وع م���ن (ھ���ذا) عل���ى وزن (فع���ل)،وھو ب���دل  مبتدأ.والص���رف���ع 

                                                
 .٣٢ـ٣١سورة النبأ:اآلیة / ١
  .٢٨٩ـ٢٨٨/ شرح قطر الندى:ص ٢
 .٢٨٠/ شرح قطر الندى:ص ٣
 .٩سورة اإلسراء،اآلیة  / ٤
  .٤/٢٨٤فى خزانة األدب  ياألسد/ البیت للمرار  ٥
  .٢/٣٥٧شرح األشمونى في /  البیت لطالب ابن أبى طالب  ٦
  .١/١٠دیوان المتنبى  / ٧
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الش��اعر ذكروف��ي جملة(ھ��ذا الص��بح لیل)م��ن مظھ��ر معرف.مظھرمع��رف 
لمعن��ى إث��راء ق��وة دالل��ة ا يف�� ھ��ذا ھمأس��ق��د والمس��ند إلی��ھ وجعل��ھ اس��م إش��ارة 

.، ي( الصبح والعالمون والض�یاء )للعھ�د ال�ذھنيوتسجیلھ على السامع.وال ف
المتواص�ل  يام فمنح البنی�ة مق�درة عل�ى العط�اء ال�دالل(لیل) یفید اإلبھنكیروت

ي طب��اق إیج��اب.و وف��ق الش��اعر ف��ف��ا للمع��ارف م��ن األس��ماء؛ وبینھم��ا خال
ئ�ة ال تخل�و م�ن إث�ارة ل�دى إلی�ھ بص�ورة فنی�ة منطقی�ة ھ�اد  يعما یرم�التعبیر

خ�رج ع�ن  يبھ�ذا االس�تفھام ال�ذلكن سرعان م�ا أزال ھ�ذه  اإلث�ارة والسامع 
نتب��اه اواس��تھاللھ لعج��ز البی��ت باالس��تفھام مثاري إل��ى التعجب.معن��اه  الحقیق��

ي اس��تخدام اس��م اإلش��ارة حبك��ة فنی��ة أخ��رى ف��لتف��ات الس��امع بقوة.وھنال��ك او
ن ص�ورتھ ال تكتم�ل إالب�ذكر للمخاطب إالأي وضوح اسم اإلشارة ،وھ(ھذا)

لك یظل المستمع متطلع�ا مستش�رفا لم�ا بع�ده ولم�ا ذك�ر )ولذإلیھ(البدلالمشار
نفس������ھ  لزی������ادة اإلیض������اح.  يدل(الص������بح)كان ل������ھ وق������ع  حس������ن ف������الب

ى وزن (یفعل) وأفاد االستمراریة.ویظھر جمال البی�ت والمضارع(یعمى)عل
تشبیھھ  ي،وھاختیاره لھذه األلفاظ  السھلة الجزلة الموحیة والمعبرة بیانیا يف

أفعال��ھ الحمی��دة تش��بیھ و.وض��یائھظھ��وره  يض��منیا ھ��ذا المم��دوح بالص��بح ف��
  ومن یستحق الھجاء باللیل.  اء،بالضی

  ــ وقولھ:
  ١الكتائب يقد أباده     تعز فھذا فعلھ ف يأال أیھا المال الذ         

  :يالقاسم طاھر بن الحسین العلو يمدح أب يمن قصیدة لھ ف
 وھ���ذه جمل���ة اس���میة إنش���ائیة.ي ق���د أباده).(أالأیھ���ا الم���ال ال���ذ يالش���اھد :ف���

من�ادى ح�ذف من�ھ ی�اء الن�داء. :التنبی�ھ.وأیھایفی�د حرف اس�تفتاح اإلعراب:أال:
ھو بدل مظھر معرف من المال:بدل مرفوع من (أیھا) على وزن ( فعل).وو

م�ن اإلع�راب  اجملة الصلة المح�ل لھ�:صفة.و قد أباده:يمظھر معرف.والذ
(أب�اده)یعود  يـ تحقیق إب�ادة المال.والض�میر ف� ي.وقد:حرف أفاد التحقیق ـ أ

فعلھ) یعود إل�ى المم�دوح وك�ال ھم�ا أف�ادا اإلیج�از.وأل ( يف يإلى المال والذ
الكتائب)جع��ل  يجملة(فھ��ذا فعل��ھ ف�� ي.وفيالم��ال والكتائ��ب للعھ��د ال��ذھن يف��

فقوی�ت دالل�ة ي بھ�ذا الفع�ل المسند إلیھ اسم إشارة  فتضاعف  إحساس المتلق�
ھ�و  يوھوالخیال الذلممدوح،وصف ا  يالمعنى.واتخذ الشاعر منحى آخر ف

ھ�ذا  يوف،ين لدى األدباء  فشخص المال حینما ناداه وأمره بالتعزعمدة البیا
البل�وغ بك�رم  ينفس�ھ. وأج�اد ف� ي،ووقع حسن ف�تحریك وإثارة النتباه السامع

                                                
ئ بیدا وبیودا إذا أودى،وأباده ھو إذا أودى ي اللغة مادة(باد)الش.المقاییس ف١/١٥٨ ي/ دیوان المتنب ١

.ولسان العرب مادة  ٧٧٠حال فالن.ص  .ومادة(التعزى):ھو أن یتأسى بغیره فیقول:حالى مثل١٦٣بھ.ص
  ) .١/٢٩١(:(الكتیبة):القطعة العظیمة من الجیش،وجمعھ الكتائب
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یھ ،وتش�بلف�ظ اإلنفاقأق�وى م�ن باس�تخدامھ لف�ظ اإلب�ادة ألن�ھ  ال�ذروة الممدوح
  بعظیم شجاعتھ. لھ ھذا مدح يوفإبادتھ للمال بإبادة الكتائب،

  وقولھ:ــ 
  ١ملقب بك ما لقبت ویك بھ      یا أیھا اللقب الملقى على اللقب        

  ي:الذھب يصباه یھجو القاض يمن قصیدة ف
(یا أیھا الذھب الملقى على الذھب).اإلعراب:اللقب:ب�دل من(أیھ�ا) يالشاھد:ف

كث���رة االس���تعمال. ویلك،ح���ذفت ال���الم ل يمرف���وع عل���ى وزن(فعل).وی���ك:ھ
وأف��اد اإلیجاز.والض��میر  يال�ذھب يب��ت)یعود إل�ى القاض��(بك ولقيفوالض�میر

جمل�ة(ملقب ب�ك م�ا لقب�ت)ذكر  يأیض�ا.وف(بھ)یعود إلى(ما)،وأفاد اإلیجازيف
والنداء المسند إلیھ وھو (ما)ولم یصرح بھذا اللقب استھجانا ل�ذكره لش�ناعتھ.

 لفتا قویا فی�ھ يالذھب يلفت بھ نظر القاض (یأیھا اللقب الملقى على اللقب)في
من الھجاء م�ا فی�ھ.وجانس بین(ملق�ب ولقب�ت واللق�ب) جن�اس اش�تقاق.وتتابع 

كلم�ات متوالی�ة مم�ا یع�اب علی�ھ.ومعنى   يالمخرج الواح�د ف� يالحروف ذو
ص�باه قب�ل  يیفی�د الھج�اء بأس�لوب غی�ر مستحس�ن،ألنھ قالھ�ا ف� يالبیت خب�ر

  نضوج ملكتھ الشعریة.
  وقولھ: ـ

  ٢جوشن  وأخا أبیك معاذا يف     أباك محمدا   الما رأوك رأو        
  :يمن قصیدة یمدح فیھا مساور بن محمد الروم

(لما رأوك رأو أباك محمدا).جملة فعلیة خبریة شرطیة.اإلعراب: يالشاھد:ف
أباك: مفع�ول ب�ھ منص�وب وعالم�ة نص�بھ األل�ف نیاب�ة ع�ن الفتح�ة ألن�ھ م�ن 

(أب���اك) محمد:ب���دل منواالس��ماء الخمس���ة ؛أبا:مضاف.والكاف:مض���اف إلیھ.
مع���رف. نص���وب عل���ى وزن مفع���ل .وھ���و ب���دل مظھرمع���رف م���ن مظھرم

أخا أبی�ك:معطوف عل�ى والواو:عاطف�ة.معاذا). (وأخا أبیكي:فيوالشاھد الثان
وزن(فعال)؛ب��دل مظھ��ر معاذا:ب��دل من(أخ��ا أبی��ك) منص��وب عل��ى و(أباك).

(رأوك وأب��اك وأخی��ك) یع��ود إل��ى يمعرف.والض��میر ف��مع��رف م��ن مظھر
یج��ازوربط ب��ھ ص��وتیا أج��زاء البیت.وتنكیر(جوش��ن)یفید المم��دوح وأف��اد اإل

منح البنیة مقدرة على العطاء المتمدد والمتواصل خالفا لما ھ�و  ياإلبھام الذ
األلف ف���ي ،داال عل���ى عظ���م ھ���ذا المم���دوح.وعن���د المع���ارف متع���ارف علی���ھ
  .اإلطالق(معاذا) ألجل 

  
  

                                                
.المقاییس في اللغة مادة(اللقب):النبز،واحد،ولقبتھ تلقیبا،قال هللا تعالى:(وال تنابزوا ١/٢١٨/ دیوان المتنبي  ١

  .٩٥٩.ص١١باأللقاب)الحجرات الآلیة/
  )٤/٢٠٩القاموس المحیط مادة(الجوشن):الصدر والدرع:(. ٢/٨٣/ دیوان المتنبي  ٢
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  وقولھ: ـ
  ١وال الشعارتناكر تحتھ ل   مسبطرا     تثیر على سلمیة       
  عجاجا  تعثر العقبان  فیھ      كأن الجو وعث أو خبار       

 يالعجالن وبن يوبنعقیل وقشیر يببنمن  قصیدة قالھا لما أوقع سیف الدولة 
عمل��ھ،وخالفوا علیھ،وی��ذكر إجف��الھم م��ن ب��ین یدی��ھ،  يك��الب ح��ین ع��اثوا ف��

  وظفره بھم،ولھ خبر طویل:
فیھ).اإلعراب:مسبطرا:مفعول بھ منص�وب (عجاجا تعثر العقبان  يالشاھد:ف

وفاع�ل وزن(فعال). معناه،منص�وب عل�ى يعجاجا: بدل م�ن مس�بطر ألن�ھ ف�
(تحتھ) ي(تثیر)ھ��و خی��ول س��یف الدول��ة.وفاعل(تناكر)ھو الجیش.والض��میرف

عجاج��ا وأف��اد  (فی��ھ)یعود إل��ىيوالض��میر فاإلیجاز. یع��ود إل��ى مس��بطر وأف��اد
قدم��ھ عل��ى متعل��ق بالفعل(تثیر) اإلیج��از أیض��ا.وعلى س��لمیة:جار ومج��رور

 يیفی��د اإلبھ��ام ال��ذسبطرض��رورة.وتنكیر مس��بطرا وعجاج��ا ممفع��ول الفع��ل 
ومعنى البی�ت متواصلة،داال على شمولھ وتھویلھ.منح التعبیر داللة متجددة و

یفی��د الوص��ف بطریق��ة ال تخل��و م��ن ض��روب البی��ان،وھى( تن��اكر   يخب��ر
ن كثرة جثث القتلى وما ارتفع من الجیش لوال الشعار وتعثر العقبان)كنایة ع

  الغبار.و تشبیھ الجو بالوعث أو الخبار.
  وقولھ: ـ

  شدوا بابن اسحاق الحسین فصا فحت          
  ٢ذفاریھا  كیرانھا  و النمارق                                           

  بمن تقشعر األرض  خوفا  إذا  مشى        
  علیھا وترتج الجبال الشواھق                                                 

م��ن الطوی��ل و  ي،وھيم��ن قص��یدة ل��ھ ف��ى م��دح الحس��ین ب��ن اس��حاق التن��وخ
  القافیة من المتدارك:

(ش�دوا ب�ابن اس�حاق الحس�ین) .اإلعراب:ابن:اس�م مج�رور بالب�اء  يالش�اھد:ف
مضاف،واس����حاق مض����اف إلی����ھ،والجار والمجرورمتعل����ق بالفعل(ش����دا). 

ن(فعیل)وھوب���دل مظھ���ر ین:بدل م���ن اب���ن اس���حاق مج���رور عل���ى وزالحس���
(بمن تقش��عر األرض خوف��ا). ي:فيمعرف.والش��اھد الث��انمع��رف م��ن مظھر

العام��ل وھ��و الب��اء.و ب���ابن ب��دل م��ن( اب��ن اس��حاق)،ویالحظ فی��ھ تكریرمن:
.وفص��ل ب��ین المعط��وف اس��حاق أص��لھ:بمدح اب��ن اس��حاق فح��ذف المضاف

                                                
). ٣/١٩٢٤.لسان العرب مادة(المسبطر):كل ممتد.ویقصد بھ ھنا الغبار ألنھ یمتد:(٢/١٠٣/ دیوان المتنبي  ١

. ومادة(العقاب) ٥٢٨والمقاییس في اللغة مادة(الشعار):الذى یتنادى بھ القوم فى الحرب لیعرف بعضھم بعضا.ص
.ومادة(الوعث): ٦٧٩یت بذلك لشدتھا وقوتھا،وجمعھ(أعقب وعقبان)،وھى من جوارح الطیر.ص.من الطیر،سم

  ٣٤٠.ومادة(الخبار):الخبراء،وھى األرض اللینة.ص١٠٩٧قال الخلیل:الوعث من الرمل:ما غابت فیھ القوائم.ص
. ٣٨٧لبعیر.صا اللغة مادة(الذفرى):الموضع الذى یعرق من قفا ي.المقاییس ف٢/٣٤٥ ي/ دیوان المتنب ٢

  ١٠٥١.ومادة(النمارق):جمع نمرقة،وھى الوسادة.ص٩١٢ومادة(الكیران) وأكوار:جمع(كور):الرحل.ص



 ١٩١

فاع�ل الفع�ل (ص�افحت) وورة الوزن.المعطوف (ترتج)لض�رعلیھ(تقشعر) و
، وقدم���ھ عل���ى الفاع���ل لض���رورة ؛ومفعول���ھ ذفاریھ���اھوكیرانھ���ا والنمارق

ل��ى اإلب��ل وأف��اد اإلیج��از. (ذفاریھ��ا وكیرانھ��ا) یع��ود إ يالوزن.والض��میر ف��
(علیھ�ا) یع�ود إل�ى األرض وأف�اد اإلیج�از أیض�ا.وحذف ج�واب  يفوالضمیر

بیتین خبری�ان أف�ادا الوص�ف،ولكن (إذا) ألن ماقبلھ یدل علیھ.ومعنى ال شرط
ل��ك لجن��وح وذمفعم��ة باإلحس��اس والحرك��ة واإلثارة،بص��ورة أدبی��ة طریف��ة  

الش��اعر إل��ى الخیال،فاس��تعار المص��افحة لمالمس��ة  كی��ران اإلب��ل والنم��ارق  
علیھ�ا ،   يلألرض الخوف وللجبال اإلرتجاج عندما  یمش واستعار.بذفاریھا

  ھ.لك عظمة  الممدوح وھیبتموضحا  بذ
  وقولھ:ــ 

  ١بالغ الحلم يطفال وشیب يھوا    يو الشیب تغذیت يبحب قاتلت         
  من البسیط والقافیة من المتراكب: يصباه،وھ يف لمتنبيمن قصیدة ل

عل��ى  اإلعراب:حب:اس��م مج��رور بالب��اء  مض��افي طفال).(ھ��وا يالش��اھد:ف
والج�������ار .وقاتل عل�������ى وزن(فاعل).مض�������اف إلی�������ھ:ي،وق�������اتلتوزن(فعل)

:ب��دل من(ح��ب) يھواي).ومح��ل رف��ع خبرمق��دم للمبتدأ(تغذیت يلمجرورف��وا
على وزن(فعل) ألنھ بمعناه، مجرور وعالمة جره كسرة مقدرة على ما قبل 
یاء المتكلم منع من ظھورھ�ا اش�تغال المح�ل بحرك�ة المناس�بة،ھوى مض�اف 
عل�ى وزن (فع��ل) و ی�اء الم��تكلم: مض�اف إلی��ھ.وھو ب�دل مظھ��ر مع�رف م��ن 

(الش��یب والحلم)للعھ��د يح��الین.وأل ف الحل��م: وب��الغ ،وطف��ال مظھ��ر مع��رف.
وإبرازه  فی�ھ ش�دة م�ا قاس�اه م�ن الھ�وى، ص�فی، ي.ومعنى البیت خب�ريالذھن

الش�یب (المحبوبھ)وشبھ حبھ لقاتلتھ لك لما وذالمتخیل،ي صورة المحسوس ف
)ربطت ب���ین أج���زاء البی���ت إیقاعی���ا يوش���یب يوتغ���ذیت يبالتغذی���ة ل���ھ.و(قاتلت

  المقطع األخیر. يف لمجانستھا
  وقولھ: ـ

  ٢أیملك الملك واألسیاف ظامئة    والطیر جائعة لحم على وضم        
  النوم  لم  ینم  يمات    من ظمإ    ولو مثلت لھ ف  يمن لو رآن        

  من البسیط والقافیة من المتراكب: يصباه ،وھ يمن قصیدة قالھا ف
عراب:لحم:فاعل(یمل�ك) مرف�وع م�ات م�ن ظمإ).اإل ي(من لو رآنيالشاھد: ف

مح���ل جرص���فة لح����م  يعلى وض���م:جار ومج����رور ف���وعل���ى وزن(فع���ل).
مح��ل رف��ع ب��دل  يعل��ى الس��كون ف�� يمبن�� يمن:اس��م موص��ول بمعن��ى ال��ذو.

                                                
 أحالم.والحلم: .لسان العرب مادة(الحلم) بسكون الالم والحلم بضم الالم:الرؤیا،والجمع٤/٣٦/ دیوان المتنبي  ١

  )٢/٩٧٩(:ول:حلمت بكذا وحلمتھ أیضااإلحتالم أیضا.وقال الجوھرى:الحلم بالضم:مایراه النائم.وتق
.القاموس المحیط مادة(الوضم):محركة ما وقیت بھ اللحم عن األرض من خشب ٤٤ـ  ٤٣/ ٤/ دیوان المتنبي  ٢

  )٤/١٨٧وحصیر والجمع أوضام وأوضمة و وضمة كوعدة:(
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من(لحم على وضم).وھو بدل مظھر معرف م�ن مظھ�ر نكرة.وأخ�ر الفاع�ل 
حرك��ھ ب��الفتح )س��اكن ي(رآنيعل��ى مفعول��ھ لض��رورة الوزن.وی��اء الم��تكلم ف

(المل�ك واألس�یاف والطی�ر يأل فو(لحم)یفید التحقی�ر.ضرورة الوزن.وتنكیرل
(ل����������ھ)یعود إل����������ى(من) وأف����������اد ي.والض����������میر فيوالنوم)للعھ����������د الذھن

واالس��تفھام بلم،حرك��ھ بالكس��ر لض��رورة القافیة.اإلیجاز.والفع��ل(ینم)مجزوم 
ھ��ذه  والتعجب.وت��آزرت يإل��ى النف�� ي(أیمل��ك) خ��رج ع��ن معن��اه  الحقیق�� يف��

وإعطائ���ھ  يإث���راء المس���توى ال���دالل يكلھ���ا ف��� والبالغی���ة تركیبی���ةالالظواھر
یصف فیھ المعنى بصورة بیانیة بدیعة،إذ كنى ع�ن  يقوة.ومعنى البیت إنشائ

ي یھج���وه وكن���ى ع���ن ش���دة خ���وف ھ���ذا ال���ذ)عل���ى وض���م ب(لح���م الض���عیف
  . وبعدم النوم لو مثل لھ في نومھ) ،ظمأ لو رآه ب(الموت
  ــ وقولھ:

  ١يالھیجا مقام يعنك ف يخف      ياإللھ   معاذ   إن أیا   عبد         
م�ن الوافروالقافی�ة  يالحرب،وھ� يإقدامھ ف� يمن قصیدة لھ وقد عذلھ معاذ ف

  من المتواتر:
اب:عب����د اإلل����ھ:منادى منص����وب (أی����ا عب����د اإلل����ھ معاذ).اإلعريالش����اھد: ف
وفی�ھ وزن(فع�ال)  عل�ى الض�م عل�ى يمعاذ:بدل من(عبداإلل�ھ)مبن.ولإلض�افتھ

وض���یح للمب���دل من���ھ ل���دى الس���امع.وھو ب���دل مظھ���ر مع���رف م���ن مظھ���ر ت
(عب�د اإللھ)یفی��د ي).واإلض�افة فيعل��ى المبتدأ(مقام يمعرف.وق�دم الخب�ر خف�

  تعظیم المضاف.
  وقولھ: ـ

  ٢يجرم يأخف على المركوب من نفس   يفرددنن يالمد يالسرى بر يبران
  ٢يجرم

طوی�ل والقافی�ة من ال ي،وھيمن قصیدة یمدح فیھا الحسین بن اسحاق التنوخ
  :من المتواتر
).اإلعراب:الی����اء يجرم ي(أخ����ف عل����ى المرك����وب م����ن نفس����يالش����اھد: ف

: ب�دل يمحل  نصب مفع�ول ب�ھ.وجرم يعلى السكون ف ي) :مبني(فرددننيف
)وھوب�����دل مظھ�����ر مع�����رف م�����ن ي(رددننيم�����ن الض�����میر المنص�����وب ف

مض��مرمعرف.والجناس بین(ب��رى بف��تح ال��راء وب��ري بس��كون ال��راء) ق��وى  
الس��رى   يب��ري.وش��بھ )للعھ��د الذھني(الس��رى والمديالمعن��ى .وأل فدالل��ة 

                                                
حرب ظھر فقد  تاج العروس مادة(الھیجا):الحرب یمد ویقصر،ألنھا موطن غضب،وكل.٤/٤٤ ي/ دیوان المتنب ١

  )٣/٥٢٢ھاج: (
. لسان العرب مادة(برى)العود والقلم والقدح وغیرھا یبریھ بریا:نحتھ.وبروت العود ٤/٥١ ي/ دیوان المتنب ٢

).ومادة(الجرم)بالكسر:الجسد والجمع القلیل أجرام والكثیر جروم وجرم ١/٢٧٢(:بریت والیاء أعلى يوالقلم لغة ف
  )١/٦٠٥(:بضم الجیم والراء
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ي  ومعن�ى البی�ت خب�ر.يذھ�ن المتلق�ي ف�ي،فأوض�ح المعن�ى المد يبب�رجسده 
علیھ،لمبالغت�ھ رى بجسده،بص�ورة ت�دعو إل�ى اإلش�فاق فیھ ما فعل الس�یصف 

  وصف خفتھ.  يف

وھ�����و  ئأن تب�����دل ش�����یئا م�����ن ش����� وھ�����و :ب�����دل بع�����ض م�����ن ك�����ل/٢
ومثل:ض�ربت زی�دا ،وبإخوتك بعضھمقومك ناس منھم ،بعضھ،مثل:مررت ب
 ي،لتبیین موض�ع الض�رب.وجاء ف�أبدلت بعضا من كل،رأسھ أویده أو وجھھ

ل�ك االس�م  ث�م یب�دل مك�ان  ذ االس�م  يالكتاب: (ھ�ذاباب م�ن الفع�ل یس�تعمل ف�
ل�ك قول�ك: رأی�ت قوم�ك أكث�رھم، ي األول. ذاسم آخر فیعمل  فیھ كما عمل ف�

المقتض�ب:  يف.وجاء ١عمك  ناسا منھم) يم ، ورأیت بنزید ثلثھ يورأیت بن
علم ماقص��دت ل��ھ وتبین��ھ  تب��دل بعض��ا من��ھ، ل��ت(والض��رب اآلخ��رمن الب��دل أن 

موض��ع الض��رب لك ق��ولھم :ض��ربت زی��دا رأس��ھ،أردت أن تب��ین للس��امع،وذ
بین��ت م��ن قوم��ك أكثرھم، ي.ومن��ھ ج��اءنزید:ض��ربت رأس اركقولكمنھ.فص

� عل�ى الن�اس ح�ج البی�ت م�ن اس�تطاع إلی�ھ جاءك منھم.ومنھ قول�ھ تع�الى (و
لك إال أنھ أعید (معھ) الخافض: قولھ تعالى (ق�ال الم�أل ال�ذین .ومن ذ٢سبیال)

كاآلی�ة ك�ان أیض�ا جی�دا ٣استكبروا من قومھ للذین استضعفوا لمن آمن م�نھم)
 :(وب��دل ال��بعض م��نيش��رح جم��ل الزجاج يوج��اء ف��.٤ذكرن��ا قب��ل).) يالت��

بع�ض م�ا  يواقع�ا ف� ين لف�ظ بش�رط أن یك�ون الث�انأن تبدل لفظا م�،وھوالكل
یق��ع علی��ھ األول،نح��و قولك:ض��ربت زی��دا یده،ومن��ھ قول��ھ تع��الى(و� عل��ى 

.ف(من) بدل من الناس وھ�و واق�ع ٥الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیال)
بع����ض م����ا یق����ع علی����ھ الن����اس،ألن الن����اس م����نھم المس����تطیع وغی����ر  يف����

م�ن البدل:ب�دل ال�بعض  يقول�ھ: (الث�ان شرح اب�ن عقی�ل ي.وجاء ف٦المستطیع)
قط�ر الن�دى قول�ھ:  ي.وجاء ف�٧من الكل،نحو(أكلت الرغیف ثلثھ،وقبلھ الید).)

ج�زءا  يمن أقسام البدل بدل بعض م�ن كل،وض�ابطھ أن  یك�ون الث�ان ي(الثان
  .٨من األول،كقولك: (أكلت الرغیف ثلثھ).)

دیوان�ھ،ومن  يك�ل ف�م�ن ب�دل بع�ض م�ن  يالحقیقة  لم  یكثر المتنب يوف      
  وردت قولھ: يالشواھد الت

                                                
  )١/١٥٠الكتاب: ( / ١
 ٩٧اآلیة ،/ سورة آل عمران ٢
 ٧٥اآلیة ،/ سورة األعراف ٣
  )٤/٢٩٦/ المقتضب: ( ٤
 ٩٧اآلیة ،/ سورة آل عمران ٥
  )١/٢٥٢شرح جمل الزجاجي: ( / ٦
 )٢/٢٤٩شرح ابن عقیل: ( / ٧
  ٢٨٩شرح قطر الندى:ص / ٨
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  ١یصیب ببعضھا أفواق بعض    فلوال الكسر التصلت قضیبا      
  بكل  مقوم  لم   یعص  امرا     لھ    حتى    ظنناه       لبیبا      

وك��ان   يب��ن محم��د ب��ن س��یاربن مك��رم  التمیم�� يم��دح عل�� يم��ن قص��یدة ل��ھ ف��
  بالنشاب ویتعاطاه: يیحب الرم

(بك�����ل مق�����وم ل�����م یع�����ص امرا).اإلع�����راب: ببعض�����ھا:جار  يش�����اھد: ف�����ال
ومجرورمتعل��ق بالفع��ل (یص��یب).بكل مق��وم :ب��دل م��ن (ببعض��ھا)، أع��اد فی��ھ 

معرف.وفاع��ل( یص��یب) ض��میر مظھرمع��رف م��ن مظھر الخافض.وھوب��دل
(ل��ھ) یع��ود إل��ى يإل��ى الممدوح.والض��میر ف مس��تتر ج��وازا تق��دیره ھ��و یع��ود

،وكالھما أف��ادا اإلیج��از. س��ھام) یع��ود إل��ى ال(ظنن��اه يوالض��میر ف�� .المم��دوح
 ومن��ع صرف(قض��یبا و لبیب��ا) ألج��ل القافی��ة وج��انس بینھم��ا جناس��ا غی��ر ت��ام

ـ وص�ف المم�دوح ي .ومعنى البیتین خبری�ان أف�ادا الوص�ف ـ أفقویت الداللة
بص�ورة أدبی�ة بلیغ�ة تناس�ب  ل�ك.وعبر ع�ن ذ، بس�رعة فائق�ةالسھم يوھویرم

حتى كأن��ھ یص��یب باألس��ھم ،ھو وص��ف الس��رعةإلی��ھ،و يیرم�� يالغ��رض ال��ذ
وھ�ذا (تش�خیص). ،ل�ھ امراي وأن ھ�ذا الس�ھم  المق�وم ال یعص�،أفواق بعضھا

  متصلة مستویة بالقضیب لوال انكسار النصل بالفوق. ي وشبھ النصول وھ
  وقال : ـ

  ٢لك الشرد السائرات      ال یختصصن من األرض دارا يوعند      
  وثبن الجبال و خضن   البحارا       يمقولقواف إذا سرن عن        

  لك لما استبطأ سیف الدولة مدحھ تنكر،فقال ھذه القصیدة:من قصیدة لھ،وذ  
لموص�وف الشرد:ص�فة  ).اإلعراب:ي(قواف إذا س�رن ع�ن مق�ول يالشاھد:ف

موض���ع اإلبتداء.وقواف:ب���دل م���ن ي ف���ي ھ��� يمح���ذوف تقدیره(القص���ائد)الت
 مق�درة عل�ىمرفوع وعالمة رفعھ ضمة ووھ(القصائد) على وزن (فواعل)،

نك�����رة م�����ن ب�����دل مظھربس�����بب  التنوین.وھ�����و  )المحذوف�����ة آخ�����ره (الی�����اء
) على المبتدأ(الشرد) لضرورة ال�وزن، ألن يوقدم  الخبر(عندمظھرمعرفة.

با إال  إذا  كان المبتدأ  نكرة وال الخبر إذا كان ظرفا ال یقدم على المبتدأ وجو
.ورب��ط ب��ین أج��زاء اإلطالق(البحارا)ألج��ل يف بھ��ا. واألل��فیج��وز اإلبت��داء 

ومعنى البیت��ین خبری��ان وص��فیان، إیقاعی��ا بن��ون النس��وة وأل��ف الم��د. البی��ت
یص���ف فیھم���ا الش���اعرذیوع ھ���ذا المم���دوح وش���ھرتھ بالفض���ائل والمك���ارم 

الس�یر،  ي،وھاإلث�ارةعوامل اإلحس�اس والحرك�ة و، باثا فیھ كل يفنبتصویر
كنای��ة ع��ن ارتف��اع ( ذي ھ��وال��ولجبال،وع��دم اختص��اص ال��دیار، و وث��وب ا

ألن الن���اس یس��یرون بھ���ا ف���ي ،البح��ار القص���ائد وخ��وض.الجب��ال وطولھ���ا )
                                                

ألن الوتر یجعل فیھ كأنھ قد  يوق السھم،وسماللغة مادة(الفوق):ف ي.المقاییس ف١٦٥ــ ١/١٦٤ي / دیوان المتنب ١
  .٨٣١،وھو مقلوب.صيرد فیھ،والجمع أفواق،ویقولون:فق

  ) ٤/٢٢٣٠البعیر:( البالد تشرد كما یشرد ي.لسان العرب مادة(قافیة)شرود:عائرة سائرة ف٢/٩٥ ي/ دیوان المتنب ٢
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نفس����ھ القب����ول  يھ����ذا إعم����ال ل����ذھن الس����امع،فیجد المعن����ى ف���� ي.وفاآلف����اق
  واالستحسان.

ب��دل ال��بعض ول��یس مع��ھ ض��میر م��ذكور،وال مق��در،مثل(ما  يق��د ی��أت       
  من أحد.)فعلى بدل بعض يجاءنى أحد إال عل

ھمزة االستفھام وجب ذكر  بدل اسم من اسم استفھام أو اسم شرطأوإذا       
أو إن الش��رطیة م��ع الب��دل،مثال األول(م��ن جاءك؟أزی��د أم عم��رو)، ومث��ال 

  (من یجتھد إن زید وإن عمرو فأكرمھ).يالثان
  قولھ: كثیرا،وھي الشواھد في شعر المتنبيلم ترد مثل ھذه و      
  ١أحد لمكرمة    إال اإللھ وأنت یا بدر ما یرتجى      

  من قصیدة قالھا لبدر:
الش���اھد:في(ما یرتج���ى أح���د لمكرم���ة إال اإللھ).اإلعراب:أح���د:نائب فاع���ل 

اإللھ:ب�دل من(أحد)مرفوع.ب�دل مظھ�ر مع�رف م�ن مرف�وع عل�ى وزن(فعل).
مظھر نكرة.ومعنى البیت خبري یفید المدح بالكرم.وقوة الدالل�ة فی�ھ ھ�و أن�ھ 

  ال یتعداه إلى غیره.بحیث  تجاء الكرم باإللھ وبدرفقطقصر ار
  ـ وقولھ:

  ٢كانادمت إالكا    ال لسوى ودك لي ذلم تر من       
من قصیدة قالھا لما سقاه بدر ولم یكن لھ رغبة على الش�راب،فقال:وھي م�ن 

  السریع،والقافیة من المتدارك:
ول بمعن�ى ال�ذي الشاھد:في(لم تر من نادم�ت إالكا).اإلعراب:من:اس�م موص�

نصب مفعول بھ.إالك:أصلھ:إال إیاك،فحذف إی�ا مبني على السكون في محل 
وھ��ذا ج��ائز لض��رورة الش��عر.وھو ب��دل من(من).ب��دل مض��مر مع��رف م��ن 

  مظھر معرف.ومعنى البیت خبري.

یش�تمل علیھ�ا  يالت� ي:وھ�و ال�دال عل�ى معن�ى م�ن المع�انبدل االش�تمال/٣
تب�دل الث�وب م�ن ولك:س�لب زی�د ثوبھ،كون جرءا منھ،كقمتبوعھ شریطة أال ی

ي وج��اء ف��لك س��ألت ع��ن زی��د خبره.الثوب،وك��ذ زی��د،ألن الس��لب وق��ع عل��ى
س�بق  ياألول ال�ذالمعنى محیطا یعبرالمقتضب: (والضرب الثالث أن یكون 

لك  .وذق��ةالحقی يالمقص��ود ف�� يل��ھ الذكراللتباس��ھ بم��ا بع��ده، فتب��دل من��ھ الث��ان
ب�أمرھم عل�م.  يھم، وإنم�ا أراد:م�الغیرفامرھم علم امرھم، بھم  يقولك: مال

لك:اسألك ع�ن عب�د هللا منص�رفھ ومثل ذأمرھم. بھم علم وھو یرید يفقال:مال
 ،ألن المس�ألة٣تجارتھ.وقال تعالى :(یسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ) يف

                                                
سم من الكرم،وفعل الخیر مكرمة أي سبب المصباح المنیر مادة(المكرمة) بضم الراء ا.٢/١٤٠/ دیوان المتنبي  ١

 ٣١٦للكرم أو التكریم.ص
   .٢/٣٨٢يدیوان المتنب / ٢
  ٢١٧/ سورة البقرة اآلیة ٣
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الحرام).وقال تعالى:(قتل أص�حاب األخ�دود. الشھر ي،ولم یسألوا أعن القتال
ش��رح جم��ل  ي.وج��اء ف��٢األخ��دود) ياوق��دوھا ف��  يار الت��أص��حاب الن��١الن��ار)

ن بدل من رأى أاالشتمال وفیھ خالف بین النحویین،فمنھم (وبدل  :يالزجاج
ص�فة م�ن ص�فات  يالثان یكون ھو أن تبدل اسما من اسم بشرط أناالشتمال 

عب�د هللا علم�ھ،أالترى أن�ھ قص�د  ي، نح�و أعجبن�ياألول،وھو مذھب الزجاج
ل�ك فاس�د ألنھ�م یقولون:س�رق عب�د وذل المصدر م�ن االس�م شتمال على بداال

تب�دل ھ�وأن ر.ومنھم من رأى أن ب�دل االش�تمال هللا ثوبھ،والثوب لیس بمصد
مشتمال على األول ومحیطا بھ،فیدخل  يبشرط  أن  یكون الثانمن اسم اسما 

مشتمل على عبد هللا وھ�و فاس�د، ،ألن الثوب هللا ثوبھ ھذا الحد،سرق عبد يف
جوزأن تقول (سرق عبد هللا فرسھ)والفرس لیس مشتمال على ألنھ ال یلك وذ

ھ��و أن تب��دل اس��ما م��ن اس��م بش��رط أن عب��د هللا.والص��حیح أن ب��دل االش��تمال 
لك أن ی���ذكر األول  فیج���وز ،وأعنى  ب���ذيیك���ون األول  مش���تمال عل���ى الث���ان

 ل��ك  نح��و (س��رق عب��د هللا  ثوب��ھ أو فرس��ھ)،ألنھ، وذياالكتف��اء  ب��ھ عن��د الث��ان
الث��وب أو الف��رس.وال یج��وز(  يأن��ت تعن��یج��وز أن تقول:(س��رق عب��د هللا)، و

ب��دل االش��تمال ب��أن یك��ون ي معرف��ة عب��د هللا غالم��ھ).ولیس الق��ول ف�� يأعجبن��
األول وح�ده عل�ى مفھوما من األول، بل ال بد من أن یجوز اس�تعمال   يالثان

) وإن ك�ان مفھوما منھ، فال تق�ول ( أس�رجت الق�وم داب�تھم يحدة،ویكون الثان
ألن��ھ ال یج��وز القوم)،إن��ك إنم��ا تقص��د ب��ھ الدابة،معلوم��ا م��ن قولك(أس��رجت 

.والض�ابط ٣الدابة. وتق�ول (س�رق عب�د هللا ثوب�ھ).) يأسرجت القوم وأنت تعن
  غیر األول ویصح االستغناء بھ.  يأن یكون الثانبدل الشتمال ھو يف

س��م كثی��رة منھ��ا م��ن ھ��ذا الق يش��عر المتنب�� يوردت ف�� يوالش��واھد الت��        
  قولھ:

  ٤أین الثالثة من ثالث خاللھ      من حسنھ وابائھ ومضائھ          
  :من  قصیدة لھ عندما استزاده سیف الدولة

(من حس����نھ وابائ����ھ ومضائھ).اإلعراب:حس����نھ:بدل من(ث����الث يالش����اھد:ف
خالل��ھ)،وأعاد  فی��ھ الخ��افض.وخالل عل��ى وزن (فع��ال)، وحس��ن عل��ى وزن 

ھ وحس�نھ (خالليمعرف.والضمیر فظھرھر معرف من م(فعل).وھوبدل مظ
وحقق  وھو  سیف الدولة وأف�اد اإلیج�از. الممدوح ،وابائھ ومضائھ)یعود إلى 

، وف�ق الش�اعر يللبیت.ومعنى البیت إنش�ائ يبھذه  المجرورات الدوراإلیقاع

                                                
 ٥ـ  ٤سورة البروج أآلیة  / ١
 )٤/٢٩٣/ المقتضب: ( ٢
 )١/٢٥٣/ شرج جمل الزجاجي: ( ٣
فالن خلة حسنة،والجمع  يفالرجل،یقال  ي.لسان العرب مادة(الخلة):الخصلة تكون ف١/٣ ي/ دیوان المتنب٤

  )٣/١٢٥١(:خالل



 ١٩٧

أدبی�ة رائع�ة، مقارن�ا فیھ�ا ب�ین حس�ن الش�مس وحس�ن التعبیرعنھ بصورة  يف
أنھ  أشد  اباء للذل من النصر، وب�ین ـ ـ یبین النصر وابائھ ـ أسیف الدولة، و

خ�رج ع�ن معن�اه  يلك االستفھام ال�ذذ يمضاء السیف ومضائھ ، مستخدما ف
  إلى التحقیربھذه الثالثھ. يالحقیق

  ــ وقولھ:
  ١لھا  بضریب ي تعب من یحسد الشمس نورھا     ویجھد  أن  یأت يوف      

  :٣٤٠،وقد مات بحلب سنةيعن عبده یماك التركمن قصیدة لھ یعزیھ فیھا 
تعب:جار ومجرور خبر  يتعب من یحسد الشمس نورھا).ف ي(وفيالشاھد:ف

نورھا:ب�دل م�ن و.والش�مس:مفعول ب�ھ منص�وب عل�ى وزن(فعل).) مقدمم�ن(
:فع�ل مض�ارع يمعرف.ویأتبدل مظھر معرف م�ن مظھر .الشمس منصوب

نورھ�ا ولھ�ا)یعود إل�ى  يسكنھ لض�رورة الوزن.والض�میر( ف� ،منصوب بأن
البی��ت.  يدورا إیقاعی��ا رابط��ا بی��ت ش��طر ب��ھ الش��مس وأف��اد اإلیج��ازوحقق

مش��بھا إی��اه یم��اك بص��ورة بیانی��ة ض��منیة،  یم��دح فی��ھ يومعن��ى البی��ت خب��ر
وھذا التش��بیھ ض��اعف م��ن إحس��اس المتلق��ي بمكان��ة یم��اك فقوی��ت بالش��مس.

  الداللة لدیھ.
  ــ وقولھ:

  ٢النواھد ي والثد شفتیھا    من الظبا     لمىفلم یبق إال من حماھا       
عاق�ھ ع�ن غ�زو  يمن قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة ویذكر ھجوم الشتاء الذ

  خرشنھ ویذكر الواقعة:
النواھد).اإلعراب:من:اس��م موص��ول للعاق��ل  ي(لمى ش��فتیھا والث��ديالش��اھد:ف

فاع���ل.ولمى  مح���ل رف���ع مس���تثنى يعل���ى الس���كون ف��� يمبن��� يبمعن���ى ال���ذ
:بدل من (من)،لمى مضاف على وزن (فعل) مرفوع  وعالمة  رفع�ھ شفتیھا

ض���مة مق���درة عل���ى آخ���ره من���ع م���ن ظھورھ���ا التع���ذر، وش���فتیھا :مض���اف 
(حماھ�ا يإلیھ.والبدل ھنا ب�دل مظھ�ر مع�رف م�ن مظھ�ر معرف.والض�میر ف

  یفید الوصف. يوشفتیھا)یعود إلى النساء وأفاد اإلیجاز.ومعنى البیت خبر
  ــ وقولھ:

  ٣ذكرت ما بین العذیب وبارق     مجر عوالینا ومجرى السوابقت       
  يوھ� ٣٤٤من قصیدة لھ یمدح فیھا كافورا ویذكر إیقاعھ بقبائل الع�رب س�نة

  من الطویل و القافیة من المتدارك:
                                                

  ٦١١اللغة مادة(الضریب):المثل.ص ي.المقاییس ف١/٥٦ يدیوان المتنب/  ١
.ومادة (اللمى):سمرة ٦٤٤مادة (الظبا):جمع ظبة:حد السیف.ص المصدر السابق نفسھ.١/٢٧٥/ دیوان المتنبى  ٢
ناھد،والجمع  يالمرأة:أشرف وكعب،وھ ي.ومادة(نھد)ثد٩٣٧باطن الشفة،وھو یستحسن وامرأة لمیاء.ص يف

  ١٠٠٠نواھد.ص
جمع العوالى.وقیل العالیة:القناة .لسان العرب مادة(العالیة):أعلى القناة،وال٢/٣١٧ ي/ دیوان المتنب ٣

  )٤/٣٠٩٠(:المستقیمة



 ١٩٨

اإلعراب:ما: اس��م موص��ول (مج��ر عوالین��ا ومج��رى الس��وابق). يالش��اھد: ف��
مح���ل نص���ب  مفع���ول ي ف���عل���ى الس���كون  يمبن��� يلغیرالعاق���ل بمعن���ى ال���ذ

عوالینا:ب��دل م��ن (ما)منص��وب.بدل مظھ��ر مع��رف م��ن مظھ��ر مجر(تذكر).و
ھ�ذین المكانین(الع�ذیب  يیذكر فیھا ما ت�ذكره ف� يمعرف.ومعنى البیت خبر

،وھ����و الجن����اس ب����ین (مج����ر يلفظ يو ب����ارق).وفى البی����ت محس����ن ب����دیع
  ومجرى)جناس غیر تام،وھذا جید،أثرى بھ داللة المعنى وقواه.

  لھ:ــ وقو
  ١لحاھا  هللا  إال ما ضییھا     زمان اللھو والخود الشموعا         

من الوافر والقافی�ة م�ن  ي،وھيبن إبراھیم التنوخ يمن قصیدة یمدح فیھا عل
  المتواتر:

ثنى ب�����إال (إال ماض�����ییھا زم�����ان اللھو).اإلعراب:ماضییھا:مس�����تيالش�����اھد:ف
افة.زمان ألج�ل اإلض�باعتبار الن�ون المحذوف�ة منصوب على وزن (فاعلین) 

.بدل مظھ���������ر مع���������رف م���������ن ) منص���������وب(ماض���������ییھااللھو:ب���������دل من
وأف�����اد (لحاھ�����ا وماض�����ییھا)یعود إل�����ى ال�����دار يمظھرمعرف.والض�����میر ف

بالقبح ی�����دعو عل�����ى ال�����دیار ياإلیجاز.وجمل�����ة(لحاھا هللا)جمل�����ة دعائی�����ة،أ
  یفید التحسر. ي.ومعنى البیت إنشائواللعنة

  وقولھ: ــ
  ٢لسائق  يالقف يغیرھا       قبائل ال تعطمن معد و يوسوق عل        
  ألفاظ ألثغ ناطق يقشیر وبلعجالن   فیھا   خفیة       كراءین ف        

،ویذكر إیقاع�ھ بقبائ�ل الع�رب يبن إبراھیم التنوخ علي من قصیدة یمدح فیھا
  من الطویل: ي،وھ٣٤٤سنة

م���ال عراب:قبائل:منص���وب بإع(قش���یر وبلعج���الن فیھ���ا خفیة).اإليالشاھد:ف
م��ن  أن ینص�ب عل��ى الب��دلوجاز،مبت��دأ مح��ذوفخبر:قش�یر(سوق).والمصدر

وتنكیر(قبائ������ل) یفی������د (قبائل).ب������دل مظھ������ر نك������رة م������ن مظھ������ر نكرة.
(فیھ��ا) یع��ود إل��ى المم��دوح وأف��اد اإلیج��از.ومعنى البی��ت  يفوالض��میرالمدح.

أن ھ�ذه  يعن ھ�ذا الم�دح بص�ورة أدبی�ة جمیل�ة،وھوعب�ریفید الم�دح ؛ يخبر
قفاھا ألحد كنایة عن شجاعتھا،وعلى ال�رغم م�ن ھ�ذا س�اقھا  يتعطالقبائل ال 

ھ��ذه القبائ��ل  يف�� نوبلعجالھ اختف��اء  قبیل��ة قش��یرھ��ذا المم��دوح لشجاعتھ.وش��ب

                                                
.القاموس المحیط مادة(الخود):الحسنة الخلق الشابة أو الناعمة والجمع خودات ٢/٢٥٠/ دیوان المتنبي  ١

  ٥٣٦). والمقاییس في اللغة مادة جاریة(شموع):حسنة الحدیث طیبة النفس مزاحة.ص١/٣٠٢وخود:(
.القاموس المحیط مادة(القفى):وراء العنق كالقافیة ویذكر وقد یمد والجمع أقف ٣٢٤ــ ٢/٣٢٣/ دیوان المتنبي  ٢

لثغة):بالضم تحول اللسان من السین ).ومادة(ال٤/٣٧٩وأقفیة وأقفاء وقفى وقفى وقفین.وقفوتھ قفوا وقفوا:تبعتھ:(
إلى الثاء أو من الراء إلى الغین أو الالم أو الیاء أو من حرف إلى حرف أو أن ال یتم رفع لسانھ وفیھ ثقل (لثغ) 

  )٣/١١٢كفرح فھو(الثغ):(



 ١٩٩

ذھن  يالبیانیة أوضحت المعنى فألفاظ ألثغ،وھذه الصور  يراءین ف باختفاء
  السامع وقوتھ داللیا.

  ــ وقولھ:
  ١وعنوانھ     للناظرین     قتام    ورب جواب عن  كتاب بعثتھ          
  حروف ھجاء الناس فیھ ثالثة      جواد ، ورمح  ذابل ، وحسام        

م��ن  ي،وھ�� يم��ن قص��یدة یم��دح فیھاأب��ا الفض��ل أحم��د ب��ن عب��د هللا األنط��اك
  الطویل:

المبت��دأ(حروف الن��اس)، رم��ح ذابل).اإلعراب:ثالثة:خبر(جواد ويالش��اھد:ف
واد:بدل م�ن ثالث�ة مرف�وع عل�ى وزن(فعال).ب�دل وھو على وزن (فعالة).وج

 (بعثت�ھ وعنوان�ھ وفی�ھ) یع�ود إل�ىيمظھر نكرة م�ن مظھ�ر نكرة.والض�میر ف
قدم����ھ عل����ى الج����واب ال����ذي یقص����د ب����ھ ھن����ا الجیش.وعن:ج����ار ومجرور
یفی��د الم��دح  يمتعلق�ھ،وھو الفعل(بعث)لض��رورة ال�وزن.ومعنى البی��ت  خب�ر

لجواب عل���ى س��بیل االس���تعارة سیرس��لھ إلی���ھ ب��ا ي،مش��بھا ھ���ذا الج��یش ال���ذ
وھذه الصور البیانی�ة أس�ھمت ف�ي التصریحیة،وشبھ عنوانھ بالقتام للناظرین.

  مضاعفة إحساس المتلقي بمضمون الكالم داللیا.
  وقولھ: ــ

  ٢القائل الصدق فیھ ما یضر بھ     والواحد الحالتین السر والعلن        
 ي،وھياألنط�اك يعب�د هللا القاض�من قصیدة یمدح فیھا أبا عبید هللا محمد بن 

  من البسیط والقافیة من المتدارك:
(والواحد الح��التین الس��ر والعلن).اإلعراب:الحالتین:اس��م مج��رور يالش��اھد:ف

التین) مج�رور عل�ى وزن باإلضافة على وزن (فعلتین).والسر: بدل من(الح�
(فیھ)یعود إل���ى يف(فعل).ب���دل مظھرمع���رف م���ن مظھ���ر معرف.والض���میر

(ب�ھ) یع�ود إل�ى المم�دوح  وأف�اد اإلیج�از ياد اإلیجاز.والض�میر فالصدق وأف�
جمل���ة(القائل الص���دق) ح���ذف المس���ند إلیھ(ھو)ال���ذى یع���ود إل���ى  يأیض���ا.وف

جملة (والواحد الحالتین) للعلم  يالممدوح للعلم بھ.وحذف أیضا المسند إلیھ ف
فی�د ی يبھ أیضا،ولذا فإن الحذف ھنا أفید وأبلغ من ال�ذكر.ومعنى البی�ت خب�ر

ال یخلو من المبالغة، ألن القائ�ل والواح�د اس�م  فاع�ل، وھوأثب�ت الذي المدح،
وھ�ذا مم�ا ال ،الداللة وأقوى بخ�الف األفع�ال فھ�ى متج�ددة بتغی�ر األزمنة يف

وص����فة واحدی����ة .ق����ول الص����دق ض����رر يیتحق����ق،وال س����یما إن ك����ان ف����

                                                
 .٢٢٩جیاد.ص اللغة مادة(الجواد):الفرس الذریع السریع.والجمع ي.المقاییس ف٣/٣٩٧ي دیوان المتنب / ١
.ومادة (الحسام):السیف ٣٩٣ئ،فھو ذابل.صي الشمادة(ذبل):الذال والباء والالم یدل على ضمر فو

  ١٣٦القاطع.ص
  .٤/٢١٦ يدیوان المتنب / ٢



 ٢٠٠

لمبالغ�ة لكنھ عم�د إل�ى ا تكاد تكون مستحیلة اإلنسان يفوالعلن،ن:السرتیالحال
  .في المدح
  ــ وقولھ:

  ١ل إذا سئل الندى   ھول إذا اختلطا دم ومسیحینفدیك من س       
  :يمن قصیدة یمدح فیھا مساور بن محمد الروم

 ي(اختلطا): مبن يإذا اختلطا دم ومسیح).اإلعراب: األلف فالشاھد:في(ھول 
 وع عل��ىمح��ل رف��ع فاعل.ودم:ب��دل م��ن ألف(اختلط��ا)مرف يعل��ى الس��كون ف��

(نف�دیك) یع�ود  يفوزن (فعل).بدل مظھر نك�رة م�ن مضمرمعرفة.والض�میر
ن م���ا قبل���ھ ی���دل وأف���اد اإلیجاز.وح���ذف ج���واب الش���رط  ألح المم���دو يإل���

 يالفاعل عل�������ى لغ�������ة(أكلونعلی������ھ.وذكر الفاع�������ل الظاھربع�������د الض������میر
)أفاد ي.والمض���������ارع (نف���������دي(الندى)للعھ���������د الذھنيالبراغی���������ث).وأل ف

  یفید المدح. يبراالستمراریة.ومعنى البیت خ
  ـ وقولھ:
  ٢غیرھم       بھا  مقتول وموال  تحییھم  من یدیھ      نعم          
  فرس سابح ورمح طویل     ودالص زغف وسیف صقیل        

من قصیدة یمدح فیھا سیف الدولة ویشكره على ھدیة بعثھا إلیھ ، وكتب إلیھ 
  لقافیة من المتواتر:من الخفیف وا ي،من الكوفة إلى حلب،وھ٣٥١بھا سنة

) على وزن يفاعل(تحیاإلعراب:نعم:ویل).(فرس سابح ورمح ط يالشاھد:ف
مح����ل رف���ع ص����فة  ي.وغیرھم بھ���ا المقتول:جمل����ة اس���میة ف���(فع���ل)مرفوع

م) مرف��وع عل��ى وزن (فعل).ب��دل مظھرنك��رة م��ن  لنعم.وفرس:ب��دل من(نع��
منح���ا  (م���وال ونعم)أف���اد اإلبھ���ام والتعم���یم الل���ذین ينكرة.والتنكیرف���مظھر

ب���دوره أث���رى  يالكلمت���ین مق���درة عل���ى العط���اء المتج���دد والمتواص���ل ال���ذ
النك��رات (ف��رس .وخص��ص عن��د المعارف الل��ة،متجاوزا المتع��ارف علی��ھالد

ورم������ح ودالص وزغ������ف وسیف)بالص������فات س������ابح وطوی������ل وزغ������ف 
 يوص���قیل.وھذا األس���لوب ق���وى دالل���ة المعن���ى فتض���اعف إحس���اس المتلق���

والش��جاعة الممدوح  ب��الجود یھم��ا الش��اعرالبیت��ان خبری��ان یص��ف فللفكرة.و
ھ��ذا  يبی�ان مثی�ر لك�وامن نف�وس الس�امعین، لم�ا ف�بص�ورة  فنی�ة التخل�و م�ن 

ب��ھ أم��ام م��وال م���وتى یحی��ون ب��نعم ھ���ذا  يم��ن إث��ارة وحرك���ة،فكأنالمعن��ى 
وال��رمح  الف��رس الس��ابح يالمم��دوح،ویقتل غی��رھم بھا،وھ��ذه ال��نعم تتمث��ل ف��

 ي(تحی�یھم ) ف� يصقیل.والض�میرھم ف�الطویل وال�دالص الزغ�ف والس�یف ال
وقدم���ھ عل���ى ي وأف���اد اإلیجازمح���ل نص���ب مفع���ول ب���ھ یع���ود إل���ى الم���وال

                                                
  . )٦/٤١٩٩(:.لسان العرب مادة(المسیح):العرق ١/٢٥٣ ي/ دیوان المتنب ١
.ومادة(الزغف):الواسعة. ٣٦٣.صالدالص):الدرع اللینةاللغة مادة( ي. المقاییس ف٣/١٥٤ ي/ دیوان المتنب ٢

  ٥٧٠ئ،والصقیل:السیف األملس.صقاف والالم أصیل یدل على تملیس شومادة(صقل):الصاد وال.٤٥٦ص
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 ھمحركھ بالضم لضرورة الوزن.والضمیر نعم ساكن (نعم) والمیم  فيفاعلھ
ي ویفی������������د غی������������رھم) یع������������ود إل������������ى الم������������والتحی������������یھم و( يف������������

ورة متعلق بالخبر(المقتول)وقدمھ علیھ لضرومجروربھا:جارأیضا.واإلیجاز
(بھ�����ا) یع�����ود إل�����ى ال�����نعم ویفی�����د اإلیجاز.والكلم�����ات  يالوزن،والھ�����اء ف�����

(موال،ومن،ونعم،وفرس،وسابح،ورمح،وطویل،ودالص،وزغف،وسیف)ح
والتن�وین  )م�ن( يالبیت�ین بس�بب الن�ون الس�اكنة ف� يف� يالتجانس الصوت ققت

  الصرف ألجل القافیة. غیره.ومنع (صقیل) من يف

  : بدل الغلط/  ٤
، ف�ال ھ�و نفس�ھ بال�ذات وال ھ�و ج�زء  من�ھ  مم�ا یباین�ھئ بدل الش�وھو          

ئ مغ�ایر ل�ھ نحو(رأی�ت زی�دا عم�را) فعم�را وال مما یشتمل علیھ،إنما ھ�و ش�
زی�دا.وجاء لب�دل فق�ط وإنم�ا غل�ط الم�تكلم فذكر)والمقصود ھو اابدل من (زید

م ك�ال يالقرآن وال الشعر إنم�ا یق�ع ف� يالكتاب: وھناك (بدل رابع الیقع ف يف
زی�د،وإنما  يغالط أو ساه اومن سبقھ لسانھ بغیر ما یری�د،مثل أن یقول:ج�اءن

غلط أو سھا،فس�بیل ھ�ذا أن عمرو فسبقھ لسانھ بزید أو  يأراد أن یقول جاءن
م�ا  ذك�رت  ي زی�د عمرو�ـ عل�ى ن ح�ذف ب�ل وق�ال: ج�اءنإو .عمروتقول:بل 

تدراك فیق�ول أن ی�ؤتى بح�رف اال س�ھذا النوع  يف من التقدیرـ جاز.واألجود
ل�ك أن ینظ�ر الم�تكلم، ف�إن ك�ان وذأن یوقف علیھا، يبغلكن كذا. وفیھ نكتة ین

، أو أع�رب ووقف علیھ يقد تبین لھ الغلط بعد أن نون االسم أتى باالسم الثان
،فإن�ھ یق�ف أن ی�تم االس�م األولوإن تب�ین ل�ھ الغل�ط قب�ل ئ بع�ده،اتصل بش إن 

لك الیجوز.والض�ابط مدا الغلط ،وذعربھ،ألنھ یصیر متععلیھ،وال یجوز أن ی
 ي.وج�اء ف�١األول مطلقا وقص�دا) يھذا النوع من البدل ھو أن یباین الثان يف

الش�عر،وال ك�الم  يوال ف�الق�رآن، يالمقتضب: (و وجھ رابع ال یك�ون مثل�ھ ف�
ل��ك نح��و قولك:رأی��ت زی��دا أو الغالط.وذ يلف��ظ الناس�� يف�� يوإنما ی��أتمس��تقیم،

حم�ار فنس�ي  ث�م  ذك��ر، اد أن یق�ول:مررت بداره، وم�ررت برج�ل حم�ار.أر
ش�رح جم�ل  ي. وج�اء ف�٢، وأوصل المرور إلى م�ا قص�د إلی�ھ)فنحى  الرجل

،وھ�و  : (واالثنان الجائزان قیاسا ول�م ی�رد بھم�ا الس�ماع:بدل الغل�طيالزجاج
جھ����ة أن تب����دل لفظ����ا م����ن لف����ظ  بش����رط أن یك����ون ذك����رك  ل����ألول عل����ى 

بل)فنش�عر باإلض��راب ع��ن األول ب( يمث�ل ھ��ذا ان ن��أت ي.واألحس�ن ف��الغلط
لك أنك قصدت الوصف،أال ترى أنك إذا  قلت:( رایت رجال ذ يلئال یتوھم ف

حم��ارا أو ث��ورا) أمك��ن ان  یت��وھم  أن��ك  رای��ت رج��ال  ج��اھال  اوبلی��دا.ومن 

                                                
 )٤٤٠ــ ١/٤٣٩الكتاب: ( ./ ١
 )٤/٢٩٨/ المقتضب: ( ٢
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 يل�ك بق�ول ذي كالمھ�م واس�تدل عل�ى ذل�ك ق�د ورد ف�النحویین من زعم أن ذ
  البسیط/ يالرمة /ف
  ١انیابھا شنب ياللثاث وف يشفتیھا حوة لعس     وف يلمیاء ف         

ورد بھ السماع واختل�ف فی�ھ ب�دل الب�داء ،وھ�و أن تب�دل اس�ما  يو الواحد الذ
م��ا ذك��ره ل��ك نحوي ذكرك،وذول ق��د ب��دا ل��ك ف��أن یك��ون األ م��ن اس��م بش��رط

ع���ن أكل���ھ ل��ك أن���ھ أخب��رأوال وذأبوزی��د م���ن قولھم(أكل��ت لحم���ا س���مكا تمرا)
عن أكل�ھ ل�ك ف�أخبرس�مك ث�م ب�دا ل�ھ ذلك،فأخبرعن أكلھ الذ ياللحم،ثم بدا لھ ف

  .٢التمر)
  ھذا الضرب. عن يشعر المتنب يولم یرد شاھد واحد ف      

  :بدل النسیان/ ٥
ثون  ثال يھو كبدل الغلط تماما ولكن منشأه العقل،فإن قلت مثال: (عمر      

ھ��و یتعل��ق أن��ك س��ھوت فتقول(أربع��ون عام��ا) وعام��ا) ث��م ب��دا ل��ك بع��د  تفكیر
بع:بدل الغلط والنسیان،وال یق�ع (والراملحة اإلعراب:شرح  يوجاء فبالعقل.

وج�اء .٣فصیح الكالم ،كقول�ك: (رأی�ت زی�دا عم�را).) يالقرآن وال ف يلك فذ
(وب��دل النس��یان أن تب��دل لفظ��ا م��ن لف��ظ بش��رط أن يف��ي ش��رح جم��ل الزجاج

رت بزی��د ل��ك أن تق��ول:مرذك��ر األول عل��ى جھ��ة  النس��یان، ومث��ال ذ یك��ون
: (وربم��ا أش��كل عل��ى كثی��ر م��ن الطلب��ة يویق��ول اب��ن ھش��ام األنص��ار).حم�ار

 يف� بیناه ، ونوضحھ أیض�ا أن الغل�ط الغلط  والنسیان، وقد  يالفرق  بین بدل
  .٤الجنان) ياللسان والنسیان ف

  .ي عن بدل النسیانشعر المتنب يولم یرد شاھد واحد ف      

  :بدل االضراب/٦
السابقین،ولكنك لم تغلط ولم تسھ كما سبق بل أردت ش�یئا  ھو كالنوعین      

: (قول�ك: (تص�دقت يثم عدل رأیك عنھ إلى غیره.ویقول ابن ھشام األنص�ار
ب��درھم دین��ار)، فھ��ذا المث��ال محتم��ل ألن تك��ون ق��د أخب��رت بأن��ك تص��دقت 

  .٥بدرھم،ثم عن لك ان تخبر بأنك تصدقت بدینار،وھذا بدل االضراب)
  .يشعر المتنب يد واحد منھ فولم یرد شاھ      

  
     
  

                                                
  )٣/٢٢٦الخصائص: (فھارس ؛و٦٥ / البیت لذى الرمة فى دیوانھ ص ١
  )٢٥٥ــ ١/٢٥٣/ شرح جمل الزجاجي: ( ٢
 ٢٣٢/ شرح عیون اإلعراب:ص ٣
 ٢٩٠شرح قطر الندى:ص / ٤
  ٢٩٠المرجع السابق نفسھ:ص / ٥
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  المبحث الثالث                               

  حاالت خاصة بالبدل                       
یبدل منھا لھا ألفاظ ومواضع. ویق�ول اب�ن  يمن المعلوم أن االسماء الت       

ئ یب�دل من�ھ ف�ال یخل�و أن یك�ون ل�ھ لف�ظ وموض�ع وأعلم أن ك�ل ش�عصفور:(
ب�اب العطف،ف�إن  يوال،وقد تقدم ما لھ ــ من االسماء موضع خالف لفظھ ف�أ

ل����م یك����ن ل����ھ موض����ع خ����الف لفظ����ھ فاالتب����اع ل����یس إال،نح����و (ق����ام زی����د 
ج��از الب��دل  أخوك)،(ورأی�ت زی��دا أخ��اك)وإن ك��ان ل��ھ موض�ع خ��الف اللف��ظ 

عل�ى الموض�ع  ضرب زید اخوك عم�را) يعلى اللفظ والموضع،نحو(یعجبن
موض���عین فإن���ھ یج���وز الب���دل منھم���ا إال عل���ى  يإال ف��� عل���ى اللف���ظ،واخی���ك 

  الموضع خاصة:
أحدھما : ان تبدل االسم الواقع بعد إال من اسم مخفوض بحرف ج�ر زائ�د ال 

م��ن أح��د إال زی��د) ب��الرفع ألن��ك إذا  يل��ك نحو(م��ا ج��اءنالنفى،وذ يی��زاد إال ف��
ب الواج� يلك زیادة ( من) فبالحمل على لفظ (احد) للزم من ذ خفضت زیدا

ك إال م���ن زی���د إذ ذیكون التق���دیر،فن الب���دل عل���ى تق���دیر تكری���ر العام���ل،أل
(ل�یس الق�ائم بأح�د إال زی�دا) عل�ى  :ل�كالواج�ب ال یج�وز.ومن ذ يوزیادتھا ف�

 يإل�ى زی�ادة الب�اء ف� يدؤل�ك ی�وز إال زی�د عل�ى اللف�ظ ألن ذالموض�ع وال یج�
  الواجب ،ومن ذلك قولھ / من الكامل/ يخبر لیس ف
  ١سلیما لستما بید     إال یدا لیست لھا عضد يیا ابن               

  الشاھد: نصب (یدا) بعد إال على موضع (ید).
م�ع(ال) نح�و  يواآلخر:أن تبدل االسم المعرفة الواقع بعد إال من االس�م المبن�

ال��دارإال عمرو)عل��ى الب��دل م��ن موض��ع ال(رج��ل) وال یج��وز  ي(ال رج��ل ف��
المعارف؛فأما  يالعامل و(ال) ال تعمل ف النصب ألن البدل على تقدیر تكریر

  ٢.الدار إال عمرا) فعلى االستثناء) يقولھم: (ال رجل ف
  
  
  
  

                 
                                                

  ٢١البیت ألوس بن حجر في دیوانھ.ص/  ١
 )٢٦٧ــ ١/٢٦٦: (ي/ شرح جمل الزجاج ٢
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  خاتمة البحث ونتائجھ وتوصیاتھ                  
إن التواب���ع لم���ن القض���ایا النحوی���ة الرئیس���ة الت���ي ی���دور حولھ���ا معظ���م       

ھم م���ن البالغی���ین متق���دمین م���نھم والمعاصرین،وأض���رابدراس���ات النحاة؛ال
 لك الرتباطھا ببقیة فروع اللغة األخرى؛من صرف وبالغةوعلماء اللغة،وذ

لك ف�ي الدراس�ات اللغوی�ة األخرى.ونتیج�ة وعلم اللغة وغیرھا،وألھمیتھا ك�ذ
لتش���ابھ ھ���ذه الدراس���ات النحوی���ة ف���ي وس���ائلھا،وطرقھا،والتقارب الزمن���ي 

وحدة المراجع والمصادر اتفقت ھذه الدراس�ات ف�ي معظ�م  بینھا،عالوة على
األحكام والنت�ائج المنبثق�ة عنھا،واختلف�ت ف�ي الیسیر.وأص�بحت ھ�ذه األحك�ام 
قیودا ال یتجاوزھا أي دارس لھذه القض�ایا،وما ھ�و إال ت�ابع یتج�ھ م�ع ھ�ؤالء 

  النحاة األقدمین اینما اتجھوا.
بحث�ي  تأس�یسی�ق هللا ع�ز وج�ل وبناء على م�ا س�بق حاول�ت جاھ�دا بتوف      

وأحكام علمی�ة متبع�ة ف�ي مث�ل ھ�ذه الدراسات.وقس�مت  ھذا على أسس سلیمة
  :ھذا البحث على فصول كاآلتي

  الفصل األول:تعریف المتنبي ودیوانھ،وفیھ مبحثان
  الفصل الثاني:النعت،وفیھ ثالثة مباحث

  الفصل الثالث:التوكید،وفیھ ثالثة مباحث
  فیھ اربعة مباحثالفصل الرابع:العطف،و

  الفصل الخامس:البدل،وفیھ ثالثة مباحث
  بعون هللا فقد تمثلت فیما یلي: النتالئج التي اھتدیت إلیھاأما       

ـ النعت أكثر التوابع ورودا في شعر المتنبي،وفي النعت نجد النعت الحقیقي 
  أكثر شیوعا من النعت السببي.

المنفص��ل ف��ي موض��ع ـ�� وض��ع الش��اعر الض��میر المتص��ل موض��ع الض��میر 
  واحد وقد أشرت إلیھ في ثنایا البحث.

لم یكثر الشاعر من قطع النعت ع�ن المنع�وت إال ف�ي موض�ع واح�د أو ف�ي  ـ
  موضعین أشرت إلیھا.

  ـ لم یرد شاھد واحد في النعت بلفظة(أي)والنعت بالمصدر
عر یل،إال أننا نجد أن الشاـ من المعلوم أن األلوان ال یصاغ منھا أفعل التفض

  لك في ثنایا البحث.صاغ ذلك.وذكرت ذ
ـ یجر المفضل علیھ في أفعل التفضیل بم�ن ظ�اھرة أو مق�درة.فبمن الظ�اھرة 

  أكثر من المقدرة.
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  ـ صرف ما ال یصرف لضرورة ما.وھذا مبین في ثنایا البحث.
  لك لضرورة ما.م والتأخیر شائعة عند المتنبي.وذـ ظاھرة التقدی

  یوعا من اللفظي.ـ التوكید المعنوي أكثر ش
ـ�� التوكی��د(بجمیع)وما تف��رع منھ��ا ھ��و األكث��ر ش��یوعا ف��ي ش��عر المتنب��ي م��ن 

  غیره.
  ـ عطف النسق أكثر شیوعا في شعر المتنبي من عطف البیان.

  ـ الفصل أحیانا بین المعطوف والمعطوف علیھ لضرورة من الضرورات.
ارن��ة ـ�� ل��م یكث��ر م��ن العط��ف عل��ى الض��میر،إذ وردت نم��اذج قلیل��ة ج��دا مق

ب���العطف عل���ى الظ���اھر،ونلحظ أن���ھ عط���ف عل���ى ض���میر(الرفع والنص���ب 
والجر)المتصل،وعلى ضمیر الرفع المنفصل،ولم یرد شاھد واحد في شعره 

  عن الضمیر المستتر.
  ـ بدل بعض من كل قلیل جدا مقارنة ببدل كل من كل،وبدل االشتمال.

  ـ لم یرد بدل الغلط والنسیان واإلضراب في شعر المتنبي.
ویاء المتكلم ساكن،ویجوز والنون في حرف الجر(من)  المیم في(ھم وأنتم) ـ

ا في تحریكھ للتخلص من التقاء الساكنین أو لضرورة الوزن،وأجد ذلك كثیر
  لك في ثنایا البحث.شعر المتنبي وقد أشرت إلى ذ

  ـ أكثرمما یؤخذ علیھ في شعره ھو سببھ الضرورة ال الجھل وال العمد.
المتنب����ي كم����ا ھ����ي عن����د غی����ره أدوات وص����ف وتبی����ین  التواب����ع ل����دى ـ����

  وتقویة،واختیار طرفیھ مرتبط لدى الشاعر بالتجانس الصوتي. 
ـ التوابع في شعر المتنب�ي قوی�ة الداللة،ألن�ھ ال یوردھ�ا بمع�زل ع�ن القض�ایا 

  اللغویة األخرى.
ـ دراسة التوابع دراس�ة نحوی�ة وص�فیة داللی�ة ھ�ي دراس�ة مھم�ة،ألنھا تم�س 

  لغة.جوھر ال
ـ��� أكث���ر الش���واھد الت���ي اشتش���ھد بھ���ا الق���دماء م���ن النح���ویین ھ���ي اآلی���ات 
القرآنیة،وھذا یدل على سندھا التراث�ي العریق،مم�ا حف�ظ لھ�ا البق�اء والتج�دد 

  في إطار القرآن الكریم.
  التوصیات:

بعد االنتھاء من ھ�ذا البحث،وبع�د االس�تنتاجات الكثی�رة الت�ي خ�رج بھ�ا       
  :البحث أوصي باآلتي

/ یجب دراسة التوابع في ضوء المستویات اللغویة األخ�رى للوق�وف عل�ى ١
  تأثیر تلك المستویات علیھا.

/ بذل المزید من الجھود لدراسة التوابع ف�ي الق�رآن الك�ریم والس�نة النبوی�ة ٢
  الشریفة والدواوین الشعریة المختلفة إلبراز واقع التراث العربي األصیل.



 ٢٠٦

جال خص�ب فأوص�ي بتش�جیع الدراس�ات المقارن�ة / مجال دراسة التوابع م٣
  فیھا لكشف المزید من أسرارھا في التعبیر والوصف والداللة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٧

  

  الفھارس الفنیة                               
  فھرس اآلیات القرآنیة/ ١                          

  / فھرس األحادیث٢                        
  فھرس األشعار/٣                         

  فھرس المصادر والمراجع/٤                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٢٠٨

  

  فھرس اآلیات القرآنیة/ ١                   
  

  الصفحة  رقمھا  اآلیة                           
      الفاتحة                           

  ١٧٧  ٧ـ ٦  اھدنا الصراط المستقیم.صراط الذین

      البقرة                           

  ١٠٣  ٢٩  خلق لكم ما في األرض جمیعا
  ١٦٤  ٣٥  اسكن أنت و زوجك الجنة

  ١٢٥  ٣٧  فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ
  ٧٨  ٧٠  قالوا اآلن جئت بالحق

  ٤١  ٩٦  ولتجدنھم أحرص الناس على حیاة
  ١١٩  ١٥٠  إال الذین ظلموا منھم فال تخشوھم

ن ك��ان م��نكم مریض��ا أو عل��ى س��فر فع��دة م��ن أی��ام فم��
  أخر

١٦٨  ١٨٤  

  ١٧١،١٨٧  ٢١٧  یسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ
  ٥٧  ٢٨٠  واتقوا یوما ترجعون فیھ إلى هللا

      آل عمران                       

  ١٧٢،١٨٤  ٩٧  و� على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیال

      النساء                           

  ١٦٨  ١  واتقوا هللا الذي تساءلون بھ واألرحام
  ٨٣  ٧٥  ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا

ولوال فضل هللا علیك ورحمتھ لھم�ت طائف�ة م�نھم أن 
یضلوك وأنزل هللا علیك الكتاب والحكم�ة وعلم�ك م�ا 

  لم تكن تعلم وكان فضل هللا علیك عظیما

١١٣  ١١٣  

      المائدة                              

  ٢٠  ٤٤  یحكم بھا النبیون الذین أسلموا
  

فكفارتھ إطعام عشرة ما تطعم�ون أھل�یكم أو كس�وتھم 
  أو تحریر رقبة

  

١٤٢  ٨٩  
  

  ١١٢،١١٤  ٩٧  أو كفارة طعام مساكین



 ٢٠٩

    

      األنعام                     

  ١١٧  إن ربك ھو أعلم من یضل عن سبیلھ
  

٤١  
  

  ١٢٣  ي كل قریة أكابر مجرمیھاوكذالك جعلنا ف
  

٤١  
  

  ١٤٨  ما أشركنا وال آباؤنا
  

١٦٥  
  

    األعراف                   
  
  

  

ولق��د خلقن��اكم ث��م ص��ورناكم ث��م قلن��ا للمالئك��ة اس��جدوا 
  آلدم

  

١١  
  

١٣٠  
  

قال المأل الذین استكبروا م�ن قوم�ھ لل�ذین استض�عفوا 
  لمن آمن منھم

٧٥  
  

١٧٢،١٧٣  
١٨٤  

  

  ١٧٢  ا بلىألست بربكم قالو
  

١٥١  
  

      التوبة                     

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون 
كسادھا ومساكن ترضونھا أحب إلیكم من هللا 

  ورسولھ

٢٤  
  

٤١  
  

  یونس                       
  

    

  ١٥  قل ما یكون لي أن أبدلھ من تلقاء نفسي
  

١٧١  
  

  ھود                        
  

    

  ٧٨  ٤٦  إنھ لیس من أھلك
  

  ١٠٨  وأما الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیھا
  

٩٨، ٩٢  
  

      یوسف                         

إذ ق��الوا لیوس��ف وأخ��وه أح��ب إل��ى أبین��ا م��ن ونح��ن 
  عصبة

٨  
  

٤١  
  



 ٢١٠

      الرعد                            

ي األعم���ى والبص���یر أم ھ���ل تس���توي ق���ل ھ���ل یس���تو
  الظلمات والنور

١٦  
  

١٤٠  
  

  ٢٣  جنات عدن یدخلونھا ومن صلح من آبائھم
  

١٦٥  
  

      الحجر                            

  ٣٠  فسجد المالئكة كلھم أجمعون
  

٩١،١٠٣  
١٠٩،١٧١  

  
  

  ٣٩  ألغوینھم أجمعین
  

١٠٨  
  

  ٤٣  وإن جھنم لموعدھم أجمعین
  

١٠٨  
  

      النحل                           

  ٩٨  فاستعذ با� من الشیطان الرجیم
  

١٩  
  

      اإلسراء                               

  إن ھذا القرآن یھدي للتي ھي أقوم
  

١٧٨  ٩  
  

      الكھف                              

  ٤٧  ١  الحمد � الذي أنزل على عبده الكتاب
  

  ٧٨  ٧٨  ینة غصباوكان وراءھم ملك یأخذ كل سف
  

      األنبیاء                             

  ٣١  فجاجا سبال
  

٩٠  
  

  ٥٤  لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضالل مبین
  

١٦٥  
  

      المؤمنون                            

  ١٠٥  ألم تكن آیاتي تتلى علیكم
  

١٦٩  
  

  ١١٣  لبثنا یوما أو بعض یوم
  

١٤٢  
  

      النور                              

  ١١٤،١١٥  ٣٥  یوقد من شجرة مباركة زیتونة



 ٢١١

    

      األحزاب                             

  ٤٠  ٦  النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم
  

      سبأ                               

  ١١  أن اعمل سابغات
  

٧٨  
  

  ٢٤  وإنا أو إیاكم لعلى ھدى أو في ضالل مبین
  

١٤٢  
  

      یس                               

  ١٠  وسواء علیھم أ أنذرتھم أم لم تنذرھم ال یؤمنون
  

١٣٨  
  

  ٣٦  وآیة لھم اللیل نسلخ منھ النھار
  

٥٦  
  

      ص                                

  ٨٣  فوربك ألغوینھم أجمعین
  

١٠٩  
  

      غافر                                

  ٤٨  إنا كال فیھا
  

١٠٣  
  

      فصلت                                

فقال لھا ولألرض ائتیا طوعا أو كرھا قالتا أتینا 
  طائعین

١١  
  

١٦٦  
  

      الشورى                               

ـ  ٥٢  وإنك لتھدي إلى صراط مستقیم.صراط هللا
٥٣  

  

١٧٧  
  

      الزخرف                                

  ٣١  على رجل من القریتین عظیملوال نزل ھذا القرآن 
  

١٠٢  
  

      محمد                                   

  ٤  فإما منا بعد وإما فداء
  

١٤٦  
  

      الحدید                                  

  ١٨  إن المصدقین والمصدقات وأقرضوا هللا
  

١٦١  
  

      الطالق                                  



 ٢١٢

ـ���������� ١٠  إلیكم ذكرا.رسوالقد أنزل هللا 
١١  

  

١٧٧  
  

      الحاقة                                     

  ١٣٠  فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
  

 ٢٠،٢١  
  

      المرسالت                                  

  ٣٨  ھذا یوم الفصل جمعناكم واألولین
  

١٦٢  
  

      النبأ                                    

  ٤  سیعلمون كال
  

٩٢  
  

ـ���������� ٣١  مفازا.حدائق وأعنابا
٣٢  

  

١٧٧  
  

      النازعات                                  

  ٢٧  أ أنتم أشد خلقا أم السماء بناھا
  

١٣٦  
  

      البروج                                   

  ٥ـ٤  قتل أصحاب األخدود. النار
  

١٨٧  
  

      األعلى                                    

  ١٨  واآلخرة خیر وأبقى
  

٤٠  
  

      الفجر                                     

  ٢١  دكا دكا
  

٩٠  
  

  ٢٢  وجاء ربك والملك صفا صفا
  

١٠١، ٩١  
  

      الضحى                                    

  ٣  ما ودعك ربك وما قلى
  

١١٣  
  

      العلق                                     

ـ���������� ١٥  لنسفعا بالناصیة.ناصیة كاذبة خاطئة
١٦  

  

١٧٧  
  

      العادیات                                    



 ٢١٣

  

  فالمغیرات صبحا.فأثرن بھ نقعا
  
  ٤ـ ٣

  
١٦١  

  المسد                                    

  

    

  

  وامرأتھ حمالة الحطب

  
  

٧٦  ٤  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        



 ٢١٥

  / فھرس األحادیث٢
  

  الصفحة  الحدیث
  ٩٦  ماصام رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم شھرا كلھ إال رمضان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٦

  / فھرس األشعار٣
  قافیة الھمزة

  ٦  تساوى  المحایي  عنده والعال ومن یبغ ما ابغي من المجد والعال    
  ١٣   دیل من قولتي واھا    لمن نأت والبدیل ذكراھاب أوه

  ١٣  فال   ملك   إذا  إال   فداكا     فدى لك من یقصر عن مداكا
  أال كل ماشیة الخیزلى     فدا   كل  ماشیة      الھیذبى
  وكل    نجاة    بجاویة     خنوف وما بي حسن المشى 

١٨  

  ٣٠  طبوع  من  آبائھطبع الحدید فكان من أجناسھ     وعلي  الم
  ٣٦  لو قلت للدنف الحزین فدیتھ      مما   بھ   ألغرتھ    بفدائھ

،٣٧،٥٧  نفذت علي السابري وربما    تندق فیھ الصعدة السمراء
٨٤  

  ٤٠  وھاجي نفسھ من لم یمیز      كالمي من كالمھم الھراء
  ٥٢،٦٦  إن في ثوبك الذي المجد فیھ    لضیاء یزري بكل ضیاء

  ٦٦  ع الحاسدین وأنت مرء     جعلت  فداءه  وھم  فدائيتطی
  ٧٣  أنت  أعلى  محلة  ان تھنى    بمكان في األرض أو في السماء

،٨٣  وإن من العجائب ان تراني     فتعدل بي أقل من الھباء
١٣٢  

،٩٧  فال وهللا ال یلفى لما بي      وال  للمابھم  أبدا      دواء
١٠٣  

  لم یدع سامعھا إلى   أكفائھ   دعوة       إني دعوتك  للنوائب
  متصلصال وأمامھ و ورائھ  فأتیت من فوق الزمان وتحتھ    

١٢٦  

  ١٢٧  و وفائھ  وفرنده   في أصلھ    من للسیوف بان تكون سمیھا  
  ١٢٧  والسناء   من السنا     منھانزلت إذ نزلتھا الدار في أحسن 

  ١٢٨  ل أن نلتقي وزادي ومائيقب  خیلي       أفنت المفاوز  ولقد
  ١٣٧  وغادى األضارع ثم الدنا دئداؤھا        ومسى الجمیعي

  ١٤٠  ألقاھا  نعلھ   حتى   والزاد ألقى الصحیفة كي یخفف رحلھ    
  ١٤٣  صدري بھا أفضى ام البیداء شیم اللیالي ان تشكك ناقتي    

  ١٥٣  لذا    ا    ر  إما   لھذا   وإم  ا    ضربت بھا التیھ ضرب القم
  ١٥٥  الخویدم عن لیلنا      وقد نام قبل عمى ال كرى    ونام

  ما ال یزول ببأسھ وسخائھ  وقي األمیر ھوى العیون فإنھ    
  بنظرة      ویحول بین فؤاده وعزائھ  یستأسر البطل الكمي 

١٥٩  



 ٢١٧

  في كل یوم للقوافي جولة     في قلبھ وألذنھ  إصغاء
  واه كأنما     في كل بیت فیلق شھباءوإغارة فیما احت

١٦٠  

  ١٦١  متفرق الطعمین مجتمع القوى   فكأنھ   السراء      والضراء
  ١٦٥  مضت الدھور وما أتین بمثلھ    ولقد أتى فعجزن عن نظرائھ

  ١٦٥  ما الخل إال من أود بقلبھ    وأرى بطرف ال یرى بسوائھ
  ١٦٦  نازعت اسمك األسماءلم تسم یا ھارون إال بعد ما اقتر    عت و

  ١٧٩  وذكرت  تقتد   برد مائھا      وعتك البول على أنسائھا
  ١٨٦  وھبني قلت ھذا الصبح لیل   أیعمى العالمون عن الضیاء

  ١٩٥  أین الثالثة من ثالث خاللھ    من حسنھ وإبائھ ومضائھ

    قافیة الباء

  ٢٧    ھ غصبایكن لیلھ صبحا ومطعم   ومن تكن األسد الضواري جدوده
  ٣٢  وللواجد المكروب من زفراتھ    سكون عزاء أو سكون لغوب

  ٣٣  مللت مقام یوم لیس فیھ     طعان صادق ودم صبیب
  ٣٤  المرجى     عجائب ما رأیت من السحاب  الملك   ألم تر أیھا

  ٣٦  وما قربت أشباه قوم أباعد    وما بعدت أشباه قوم أقارب
  ٣٨  لھا بھ      ونعرض عنھا كلما طلعت عتبانذم السحاب الغر في فع

  ٣٨  أشد من الریاح الھوج بطشا    وأسرع في الندى منھا ھبوبا
  ٣٩  تسایرك السواري والغوادي     مسایرة   األحباء    الطراب

  ٤٠،٨٤  فإن یكن العلق النفیس وجدتھ     فمن كف  متالف أغر وھوب
  ٤١  تحت شمس ما تغیببسیف الدولة الوضاء تمسي       جفوني 

  ٤٦  كم زورة لك في األعراب خافیة    وقد رقدوا من زورة الذیب
  ٥٠  وانعت بمشتق كصعب وذرب      وشبھھ،كذا،وذي والمنتسب

  ٥٠  بأبي ریحك ال نرجسنا ذا       وأحادیثك   ال   ھذا الشراب
  ٥٢  وإن طلبوا الفضل الذي فیك خیبوا إذا طلبوا جدواك أعطوا وحكموا 

  ٥٣  وقد یترك النفس التي ال تھابھ     ویخترم النفس التي تتھیب
  ٥٤،٨٤  وكنت إذا أبصرتھ لك قائما      نظرت إلى ذي لبدتین أدیب

  أال أبلغ معاتبتي وقولي     بني  عمي فقد حسن العتاب
  وما أدري أغیرھم ثناء     وطول الدھر أم مابل أصابو

٦١  

  ٦٢  خب بك المسومة العرابفبت لیالیا ال نوم فیھا    ت
  ٦٩  إذا ترك اإلنسان أھال وراءه    ویمم   كافورا   فال   یتغرب

  ٧٤  رمیتھم ببحرمن حدید      لھ في البر خلفھم عباب
  ٧٤  رغبت عن شعر في الرأس مكذوب ومن ھوى الصدق في قولي وعادتھ    



 ٢١٨

  ٧٥  وأیكما كان من خلفھ     فإن بھ عضة في الذنب
،٩٨  اعتھ وزره مسالما     وحذار ثم حذار منھ محارباسل عن شج

١٣٨  
  ١٠٩  محل سمر القنا من سائر القصب حللتم من ملوك الناس كلھم      
  ١٢٢  وأعجب من ذا الھجر والوصل أعجب  أغالب فیك الشوق والشوق أغلب   

  ١٢٨  فدتك نفوس الحاسدین فإنھا     معذبة في حضرة ومغیب
  ١٣٢  ولیسوا       بأول معشر خطئوا فتابواوعین المخطئین ھم 

  ١٣٧  ومن سر أھل األرض ثم بكى أسى     بكى بعیون مسھا وقلوب
  ١٤٥  ولست أبالي بعد إدراكي العال    أكان تراثا ما تناولت أم كسبا

  ١٥٤  أرى المسلمین مع المشركین     إما   لعجر  وإما     رھب
  رة  األحباء   الطرابتسایرك السواري والغوادي      مسای

  تفید الجود منك      فتحتذیھ      وتعجز عن خالئقك العذاب
١٦٦  

،١٦٧  ویجھد  أن  یأتي    لھا بضریب     وفي تعب من یحسد الشمس نورھا  
١٩٦  

  ١٨٦  أیا أخوینا عبد شمس ونوفال     أعیذكما با� أن تحدثا حربا
  ١٨٧  ذا فعلھ في الكتائبأال أیھا المال الذي قد أباده     تعز فھ

  ١٨٧  یأیھا اللقب الملقى على اللقب ملقب بك ما لقبت ویك بھ   
  یصیب ببعضھا أفواق بعض     فلوال الكسر ألتصلت قضیبا
  بكل مقوم لم یعص       أمرا     لھ  حتى   ظنناه          لبیبا

١٩٢  

  ٢٠٠  لمیاء في شفتیھا حوة لعس     وفي اللثاث وفي أنیابھا شنب

    قافیة التاء

  تلك النفوس الغالبات على العال    والمجد یغلبھا على شھواتھا
  نباتھا   أبي أیوب خیر  بیدي سقیت منابتھا التي سقت الورى   

٥٣  

  ٦٢  ومطالب فیھا الھالك أتیتھا    ثبت الجنان كأنني لم آتھا
  ٧٥  إن الكرام  بال كرام  منھم      مثل القلوب بال سویداواتھا

  ١٥٨  لیس التعجب من مواھب مالھ    بل من سالمتھا إلى أوقاتھا

    قافیة الثاء

  ٨  حارث  ولقمان  لقمان  وحارث  وحمدان حمدون وحمدون حارث  

    قافیة الجیم

  ١٨٠  متى تأتنا تلمم بنا في دیارنا    تجد حطبا جزال ونارا تأججا

    قافیة الحاء



 ٢١٩

  ٣٨  غذاء ذا الرشإ األغن الشیحأ  جلال كما بي فلیك التبریح  
  ٧٠  فأقعصھا بحجن تحت صفر    لھا فعل األسنة والرماح

  ٩٧  سالح بغیرأخاك أخاك إن من ال أخا لھ    كساع إلى الھیجا 
  ١٢٢  لوال األمین مساور بن محمد    ماجشمت خطرا ورد نصیح
  ١٩٨  نفدیك من سیل إذا سئل الندى    ھول إذا اختلطا دم ومسیح

    فیة الدالقا

  ٥  ما مقامي بأرض نخلة إال     كمقام المسیح بین الیھود
  ٥  فولى بأشیاعھ الخرشني   كشاء أحس زئیر األسود

  ٧  أذم إلى ھذا الزمان أھیلھ    فأعلمھم فدم وأحزمھم وغد
  ١٢  یا عید     بما مضى أم بأمر فیك تجدید بأیة حال عدت  عید 

  ١٣  وال خفرا زادت بھ حمرة الورد     نسیت وما أنسى عتابا على الصد
،١٨  ما بقومي شرفت بل شرفوا بي    وبنفسي فخرت ال بجدودي

١٥٨  
  وما الدھر إال من رواة قصائدي     إذا قلت شعرا ردد الدھر منشدا 

  وغنى  بھ  من ال یغني  مغردا ار بھ من ال یسیر     مشمرا    وس
١٩  

  ٢٧  اضحا     أن یفوتھ تعدادهإن في الموج للغریق لعذرا       و
  ٢٨  زانت اللیل غرة القمر الطا      لع  فیھ   ولم   یشنھ  سواده

  ٢٨  تعرض للزوار أعناق خیلھ    تعرض وحش خائفات من الطرد
  لیس كما ظن غشیة لحقت      فجئنني في خاللھا قاصد

  بثدیھا الناھد عد وأعدھا فحبذا     تلف      الصق ثدیي 

٢٨  

  ٢٩  ت یا لیل فرعھا الوارد    فاحك نواھا لجفني الساھدحكی
  ٢٩  یا عاضدا ربھ بھ العاضد   وساریا یبعث القطا الوارد

  ٣٦  و والد  وأنت أبو الھیجا ابن حمدان یا ابنھ      تشابھ   مولود     كریم
  ٤٦،٧٨  ما سدكت علة بمورود      أكرم من تغلب بن داود

  ٤٧  بقتوه     أتى نسب أعلى من األب والجدإذا الشرفاء البیض متوا 
  ٥٠  فإن یكن المھدي من بان ھدیھ     فھذا وإال فالھدى ذا فما المھدي

  ٥٣  كیف یرتد منكبي عن سماء     والنجاد   الذي علیھ    نجاده
  ٥٧  وجرده الرباطنجر القنا الخطي فوق قبابھ      وتردي بنا قب 

  ٥٨  دوي القسي الفارسیة رعدهونمتحن النشاب في كل وابل    
،٥٨  إذالم   یفارقھ  النجاد  وغمدهالصارم الھندي إال كغیره    وما 

١٥٨  
  ٦٣،٧٠  وتسعدني في غمرة بعد غمرة     سبوح لھا منھا علیھا شواھد



 ٢٢٠

  ٧١  مالھ       مدى ینتھي بي في مراد أحده   ولكن قلبا بین جنبي
  ٧٥  بنار في یدوبنیة من خیزران ضمنت    بطیخة نبتت 

  ٧٦  كرعن بسبت في إناء من الورد  إذا ما استحین الماء یعرض نفسھ  
  مارد   على ماردل   خطیة      مثقفة     یھزھا   وك

  سوافك ما یدعن فاصلة     بین طري الدماء والجاسد
٨٢  

  ٨٥  إني نزلت بكذابین ضیفھم    عن القرى وعن الترحال محدود
  ٨٨  حب منزلھ    إن أنت فارقتنا یوما فال تعدویا فراق األمیر الر

  ٨٩  قریب بذي الكف المفداة عھده وألقى الفم الضحاك أعلم أنھ    
  ٩٧  ال ال أبوح بحب بثنة إنھا     أخذت علي مواثقا وعھودا
  ٩٨  وشھوة عود إن جود یمینھ     ثناء ثناء والجواد بھا فرد

  ١٠٩  الك البالد الزوائدأولئك انیاب الخالفة كلھا     وسائر أم
  ١١٠  فال ینحلل في المجد مالك كلھ    فینحل مجد كان بالمال عقده

  ١٢٢  الجیا      د مع األمیر أبي محمد  فیھا  بنا  معجت
  ١٢٣  ھل لعذري إلى الھمام أبي ال    فضل قبول سواد عیني مداده

  ١٢٩  أحبك یا شمس الزمان وبدره   وإن المني فیك السھى والفراقد
  ١٣٣  أراكض معوصات الشعر قسرا   فأقتلھا وغیري في الطراد
  ١٣٣  ما سمعنا بمن أحب العطایا      فاشتھى أن یكون فیھا فؤاده
  ١٤٥  أقل فعالي بلھ أكثره مجد     وذا الجد فیھ نلت أم لم أنل جد

  ١٤٦  أقومھ  البیض  أم  آباؤه   الصید  من علم األسود المخصي مكرمة  
  ١٤٧  أم الرشد شئ  غائب لیس بالرشد  خیر شئ لیس بالخیر غائب ھل ال

  ماذا ترى في عیال قد برمت بھم       لم أحص  عدتھم    إال بعداد
  كانوا ثمانین أو زادوا      ثمانیة       لوال رجاؤك قد قتلت أوالدي

١٥٠  

  ١٥٣  تعده وإما    تنفیھ   فإما   إذا كنت في شك من السیف فابلھ   
  ١٥٥  لضرب ومما السیف منھ لك الغمد وسیف ألنت السیف ال ما تسلھ   

  ١٥٦  ورمحي ألنت الرمح ال ما تبلھ    نجیعا ولوال القدح لم یثقب الزند
  ١٦١  ما لبسنا فیھ األكالیل حتى       لبستھا تالعھ و وھاده

  ١٧٣  فكیف بحب یجتمعن وصده  یباعدن حبا یجتمعن و وصلھ   
  ١٩٦   من حماھا من الظبى    لمى شفتیھا والثدي النواھدفلم یبق إال

  ٢٠٢  یا ابني سلیما لستما بید     إال  یدا  لیست لھا عضد

    قافیة الذال

  ١٤٣  أمساور أم قرن شمس ھذا     أم لیث غاب یقدم األستاذا
  ١٨٨  لما رأوك رأوا أباك محمدا     في جوشن وأخا أبیك معاذا



 ٢٢١

    قافیة الراء

  ٣٠  مكارمك  الباھرا     ت إن كان ذلك مني اختیارا    كفرت
  ٤١  ودیمة مدرار اتجھت  وإذا ارتحلت فشیعتك سالمة     حیث 

،٤١  وتحید عن طبع الخالئق كلھ     ویحید عنك الجحفل الجرار
١١٠  

  ٦٣  وال یھیضون عظما أنت جابره   ال یجبر الناس عظما أنت كاسره  
  ٦٣  ھ     في  قلب  كل  موحد  محفورحتى أتوا جدثا كأن ضریح

  ٦٧  بابن العمید  وأي عبد كبرا صغت السوار لكل كف بشرت    
  ٦٧  وإذا سكت فإن أبلغ خاطب    قلم لك اتخذ األصابع منبرا

  ٧١  خرجوا بھ ولكل باك خلفھ     صعقات موسى یوم دك الطور
  ٧٦  إذا فاتوا الرماح تناولتھم      بأرماح من العطش القفار

  باھره   ونور وجھك بین الخیل  متقد      وشعاع الشمس دخلتھا 
بھ       صرف الزمان لما دارت دوائره       لو قذفت في فیلق من حدید

٧٧  

  ٧٨  بي البید عنس لحمھا والدم الشعر   إلیك ابن یحیى بن الولید تجاوزت   
  سحاب لھ قبرعال لم یمت أو في العامرا        تحتھ أن  وغیث ظننا 

  صفر    أجز ویدي  أو ابن ابنھ الباقي علي بن أحمد    یجود بھ لولم

٧٨،
١٦٩،
١٨٢  

  ٨١  ونعتوا بمصدر كثیرا     فالتزموا اإلفراد والتذكیرا
  من كل أحور في أنیابھ شنب     خمر تخامرھا مسك تخامره

  حمر غفائره،  سود  غدائره نعج محاجره دعج   نواظره    
٨٩  

  ٩٠  الكواكب واألبصار شاخصة    منھا إلى الملك المیمون طائرهتمضي 
  أظافره        تدمى  أسد    درعھ   في   حرن في بشر في تاجھ قمر  قد 

  تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره   شوس  حقائقھ     حلو   خالئقھ 
٩٠  

  ٩١  إني أنال الذھب المعروف مخبره     یزید في السبك للدینار  دینارا
  ١٠١  خطف الرجال القول وقت نباتھ   وقطفت أنت القول لما نورا
  ١١١  من قال لست بخیر الناس كلھم    فجھلھ بك عند الناس عاذره
  ١١٤  فیھ الفصاحة والسماحة والتقى   والبأس أجمع والحجا والخیر

  ١٢٠  أقسم با� أبو حفص عمر     ما مسھا من نقب وال دبر
  ١٣٤  رأي فیھا    فصبحھم       برأي  ال یدارأرادوا أن یدیروا ال

  ١٣٤  یرون الموت قداما وخلفا     فیختارون والموت اضطرارا
  ١٣٥  رأیت الحمیا في الزجاج بكفھ    فشبھتھا بالشمس في البدر في البحر

  ١٣٥  وإذا سكت فإن أبلغ   خاطب       قلم لك اتخذ األصابع منبرا



 ٢٢٢

  فرأوا  قنا   وأسنة  وسنوراورسائل قطع العداة سحاءھا       
  ١٤٠  الصوم والفطر واألعیاد والعصر    منیرة بك حتى الشمس والقمر

  ١٤٦  باد ھواك صبرت أم لم تصبرا     وبكاك إن لم یجر دمعك أو جرى
  ١٤٧  وذیا الذي قبلتھ البرق أم ثغرغصن أم ذا الدعص أم أنت فتنة    أذا ال

  ١٤٧  تقول أمات الموت أم ذعر الذعر   تمرست باآلفات حتى تركتھا   
  تثیر على سلمیة مسبطرا        تناكر تحتھ لوال   الشعار

  كأن الجو وعث أو خبار  فیھ        عجاجا تعثر العقبان 
١٥٠،
١٨٨  

  ١٥١  أو عشائره   بنوه     تحمى السیوف على أعدائھ معھ       كأنھن
  ١٥١  لثریا أو خالئقك الزھركأن المعاني في فصاحة لفظھا      نجوم ا

  ١٥٦  فتى كل یوم یحتوي نفس مالھ       رماح المعالي ال الردینیة السمر
  ١٥٧  إنما أحفظ المدیح بعیني       ال بقلبي لما أرى في األمیر
  ١٦٩  فألفیتھ یوما یبیر عدوه      ومجر عطاء یستحق المعابرا

  ١٦٩  جائربات یغشیھا بعضب باتر      یقصد في أسوقھا و
  ١٨١  وكف ال تنازع من أتاني       ینازعني سوى شرفي وخیري

  وعندي لك الشرد السائرات      ال یختصصن من األرض دارا
  قواف إذا سرن عن مقولي        وثبن الجبال وخضن   البحارا

١٩٣  

  ١٩٤  یا بدر  وأنت  اإللھ  ما یرتجلى أحد لمكرمة       إال

    قافیة الزاي

  ١٤١  خراز  إلى  محتاجة حمائل الدھر حتى        ھي  حملتھ

    قافیة السین

  ٤٢  إذا خانتھ في یوم ضحوك       فكیف تكون في یوم عبوس

  ٥٤  وال وقفت بجسم مسي ثالثة        ذي أرسم درس في األرسم الدرس

  ١٣٨  ھذي برزت لنا فھجت رسیسا       ثم انثنیت وما شفیت نسیسا

  ١٥١  خزائن مالھ      أو سار فارقت الجسوم الروساإن حل فارقت ال

  ١٥٢  إن جادت الدنیا فدتك بأھلھا       أو جاھدت كتبت علیك حبیسا

  ١٥٧  وبھ یضن على البریة ال بھ        وعلیھ منھا ال علیھا یوسى

    قافیة الشین

  ٨٥  مبیتي من دمشق على فراش      حشاه لي بحر حشاي حاش

    قافیة الضاد

  ٧٧  على أرضم الذي فوق السموات عرشھ   تخص بھ یا خیرماش سال

    قافیة العین



 ٢٢٣

  ٣٤  سقي اللبان بھا صبیا مرضعا     فكأنھ مذ  نشا      المروة  ألف

  ٤٧  بذي كرم ما مر یوم وشمسھ      على رأس أوفى ذمة منھ تطلع

  ٤٩  أربعا   كشفت ثالث ذوائب من شعرھا      في لیلة فأرت لیالي

  ٨٥  عن واضح       تعشي لوامعھ البروق اللمعا  لعفاتھ  تبسما م

  ١١٥  فتى ألف جزء رأیھ في زمانھ      أقل جزئ بعضھ الرأي أجمع

  ١١٥  قد مرت البكرة یوما أجمعا

،١٢١  ترقبھ وقوعا  الطیر  أنا ابن التارك البكري بشر      علیھ
١٨٦  

  ١٢٣  لخصي األوكعأیموت مثل أبي شجاع فاتك     ویعیش حاسده ا

  ١٣٠  فما عاشق من ال یذل ویخضع  تذلل لھا واخضع على القرب والنوى  

  ١٥١  تصفو الحیاة لجاھل أو غافل       عما   مضى    وما  یتوقع

  ١٥٢  غیري بأكثر ھذا الناس ینخدع      إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا

  ١٨١  أو تجئ طائعاتبایعا        تؤخذ كرھا   أن  هللا    علي إن 

  ١٩٧  ماضییھا       زمان اللھو والخود الشموعا    إال   هللا    لحاھا

    قافیة الفاء

  وال واحدا في ذا الورى من جماعة
  وال البعض    من كل   ولكنك الضعف                                          

  وال الضعف حتى یتبع الضعف ضعفھ
  وال ضعف ضعف الضعف بل مثلھ ألف                                          

ـ������������� ١٥٨
١٥٩  

    قافیة القاف

  ٣٠  أدرن عیونا حائرات كأنھا        مركبة أحداقھا فوق زئبق

  ٤٧،٥٨  وخلى الرماح السمھریة صاغرا        ألدرب منھ بالطعان وأحذق

  ٤٨  قفلم أر أرمى منھ غیر مخاتل      وأسرى إلى األعداء غیر مسار

  ٥٥  كمي إلى البنائق  یحملني والنصل ذو السفاسق      یقطر في

  لیس إال أبو العشائر خلق     ساد   ھذا األنام   باستحقاق
  طاعن الطعنة التي تطعن    الفیلق بالذعر والدم المھراق

٨٢  

  ٨٦  دقاقا   مؤللة  لھ  وإن نقع الصریخ إلى مكان      نصبن

  ٨٦  شادخة غرتھ كالشارق  محجل نھد كمیت زاھق   

  ١٤١  ھو البین حتى ما تأتى الحزائق      ویا قلب حتى أنت ممن أفارق

  ١٤٨  إلى البحر یمشي أم إلى البدر یرتقيبل یمشي في البساط فما درى      فأق

  ١٤٩  فسائلوا قاتلیھ كیف مات لھم      موتا من الضرب أم موتا من الفرق

  ١٥٤  م     عن الركز لكن عن قلوب الدماسقوال شغلوا صم القنا بنحورھ

  ١٦٢  والھملعة الدفاقافرسي وسیفي      ورمحي      سلي عن سیرتي 



 ٢٢٤

  تھیج للقلب أشواقھوجدت المدامة غالبة     
  تسئ من المرء تأدیبھ     لكنھا تحسن أخالقھ

١٨٢  

  والنمارق      ذفاریھا كیرانھا    شدوا بابن أسحاق الحسین فصافحت  
  علیھا وترتج الجبال الشواھق      مشى  من تقشعر األرض خوفا إذا ب

١٨٩  

  ١٩٦  تذكرت ما بین العذیب وبارق      مجر عوالینا ومجرى السوابق

  ال تعطي القفي لسائق وسوق علي من معد وغیرھا      قبائل 
  كراءین في ألفاظ ألثغ ناطق قشیر وبلعجالن    فیھا  خفیة     

١٩٧  

    كافقافیة ال

  ٥٤  یأیھا الملك الذي ندماؤه      شركاؤه في ملكھ ال ملكھ

  ٦٤  فزل یا بعد عن أیدي ركاب    لھا وقع األسنة في حشاكا

  ١٤٩  أو نجاة أو ھالكا     وأیا شئت یا طرقي فكوني     أذاة

  ومن عذب الرضاب إذا أنخنا       نقبل رحل تروك والوراكا
  وقد عبق البعیر بھ وصاكا       بعدي  یحرم أن یمس الطیب 

١٨٣  

  ١٩٤  لم تر من نادمت إالكا     ال لسوى ودك لي ذكا

    قافیة الالم

  ١٢  ومن ذا الذي یدري بما فیھ من جھلكدعواك كل یدعي صحة العقل       

  ١٥  أبلغ ما یبلغ النجاح بھ ال        طبع وعند التعمق الزلل

  الضفرین یوم القتال ترى     منشورة  ال تحسن الوفرة حتى
  یعلھا من كل وافي    السبال فتى معتقل      صعدة      ىعل

١٧  

  واغتیاال   سباع       یتفارسن جھرة       إنما أنفس األنیس
  أن یكون الغضنفر الرئباالیتمنى               كل غاد لحاجتھ

  واغتصابا لم یلتمسھ سؤاال    من أطاق التماس شئ غالبا   

١٨  

  ١٨  تنیل  مما   وعده   ویك أیھا الملك الجلیل      تأير

  ٢٤  بالزوال   فیھ  وزلت ولم تري یوما كریھا      تسر الروح

  ٢٤  یا افخر فإن الناس فیك ثالثة     مستعظم أو حاسد أو جاھل    

  ٢٥  وإن رحیال واحدا حال بیننا      وفي الموت من بعد الرحیل رحیال

  ٣١  اھي وجھھ        ال تكذبن فلست من أشكالھیأیھا القمر المب

  ٣٢  بسوطھ      لمن ادخرت الصارم المصقوال   أمعفر اللیث الھزبر

  ٣٣،١٠٨  مفتوال   وساعدا   أزل  متنا فیك كلیھما      أسد یرى عضویھ

  ٤٢  والصھیل   فني التكلم  وأنت الفارس القوال صبرا       وقد

  ٤٣  رم      ومن یسد طریق العارض الھطلوما ثناك كالم الناس عن ك

  ٤٣  بقافیة       یحار فیھ المنقح القولة   رعتھ وسامع 



 ٢٢٥

  ٤٣  فربما جزت اإلحسان مولیھ       خریدة من عذارى الحي مكسال

  ٤٤  غیث بغیر سباخ األرض ھطالكنت منبت روض الحزن باكره    ف

  ٥١  سود اللیالي لدیھ       قرأت الخط في تا    نارك   فلو أطفأت

  ٥٥  ذو الغوارب      إال أنھ صار عند بحرك آال  البحر   وھم

  ٦٤  أنمل  لھا البحار    وكیف تقوم على راحة      كأن

  ٦٥  فأوردھم صدر الحصان وسیفھ      فتى بأسھ مثل العطاء جزیل

  ٦٥  وشیع فلھم       بضرب حزون البیض فیھ سھول   قتالھم   فودع 

  ٦٥  قى الحادثات بأنفس      كثیر الرزایا عندھن قلیلوإنا لنل

  ٦٧  على أھوالھ  إال   دون الحالوة في الزمان مرارة    ال تختطى

  ٦٨  وأنت بما نلتنا مالك       یثمر من مالھ مالھ

  ٦٨  كأنك ما بیننا ضیغم      یرشح للفرس أشبالھ

  واصل    ھمام   إلى تقبیل كفك وأسعد مشتاق وأظفر طالب      
  مكان تمناه االشفاه   ودونھ        صدور المذاكي والرماح الذوابل    

٦٨  

  في الجمال  ویوسفا   ك جالال یزره یزر سلیمان في المل     من 
  زھر الشكر في ریاض المعاليفیھ             وربیعا یضاحك الغیث 

٦٩  

  ٧١  قف على الدمنتین من ریا        كخال في وجنة جنب خال

  ٧٩  ومن علي بن عبد هللا معرفتي        بحملھ ومن كعبد هللا أو كعلي

  ٧٩  حدق یذم من القواتل غیرھا       بدر بن عمار بن إسماعیال
  ٨٧  على سابح موج المنایا بنحره       غداة كأن النبل في صدره وبل

  ٩١  وھو بالي   ذكرناه   فإن لھ ببطن األرض شخصا         جدیدا
  ومن دونھ جدك المقبل م یتمنون ما یشتھون         وھ

  وملمومة زرد     ثوبھا          ولكنھ بالقنا      مخمل            
  ٩٢ـ ٩١

  ٩٧  غیر شك       أحلك في المخازي حیث حال   زید   أبوك  أبوك
  ٩٩  وھو الضارب الكتیبة والطعنة       تغلو    والضرب أغلى وأغلى   

  ٩٩  لي فلیعلون من تعالى       ھكذا      ھكذا   وإال فال الذي المعا
  ١٠٢  لك یا منازل في القلوب منازل       أقفرت أنت وھن منك أواھل

  ١٠٤  نظیر       وال لك في سؤالك ال، أال ال    ألھ    مسائلي جواب 
  ١٠٦  قاسمتك المنون شخصین جورا       جعل القسم نفسھ فیك عدال

  ١١١  رمھ المكارم كلھا       حتى كأن المكرمات قبائلھزمت مكا
  ١١١  قتال  یفقر واإلقدام   لوال المشقة ساد الناس كلھم       الجود

  ١٣١  وإذا ما خال الجبان بأرض       طلب الطعن وحده والنزاال
  ١٣٦  كلما رام حطھا اتسع البني       فغطى    جبینھ     والقذاال



 ٢٢٦

  ١٤٠  نوالھ      من الداء حتى الثاكالت من الثكلشفى كل شاك سیفھ و
  ١٤١  رماني الدھر باألرزاء حتى       فؤادي في غشاء من نبال

  ١٤٤  لكم قبیل    أم حیاه     ویھدأ ذا السحاب فقد شككنا       أتغلب
  وما شكرت ألن المال فرحني      سیان عندي إكثار وإقالل

  بخال وإننا بقضاء الحق     لكن رأیت قبیحا أن    یجادلنا   
١٥٤  

  ١٥٩  وما أحد یخلد في البرایا        بل الدنیا تؤول إلى زوال
  ١٦٣  في طلعة الشمس ما یغنیك عن زحل          ودع شیئا سمعت بھ  ذ ما تراهخ

  ففاجأني    اغتیاال  تھیبني تولوا بغتة فكأن      بینا      
  الدمع إثرھم انھماالوسیر  فكان مسیر عیسھم ذمیال     

١٦٧  

  ١٧٠  وذابلي      نكن واحدا نلقى الورى وانظرن فعلي    وطرفي  إیاه و  وذرني 
  ١٧٠  أحبھ والھوى وأدؤره     وكل حب صبابة و ولھ

  ولعقلھم في بختھ شغلفلشكلھم في خیلھ    عمل     
  أو بقیتھا أو البدل  تمسي على أیدي مواھبھ      ھي

١٧١  

  ١٧٢  قبلت وزھر تھادى       كنعاج الفال تعسفن رمالقلت إذ أ

  ١٧٣  وال سمعت وال غیري بمقتدر      أذب منك لزور القول من رجل

  ١٧٤  ال الحلم جاد بھ وال بمثالھ    لوال ادكار وداعھ وزیالھ

  ١٧٤  وبالرسل   أبا قاسم  أھال وسھال بما بعثت بھ      إیھا

  ١٧٤  نجا یھرول منك أمس مھوالسمع ابن عمتھ بھ وبحالھ     ف

  فھن  یھوین    من    القالل       مقلوبة األظالف واإلرقال
  یرقلن في الجو على المحال       في طرق سریعة اإلیصال

١٨٣  

  المقتول     بھا  غیرھم من یدیھ       نعم   وموال تحییھم 
  فرس سابح ورمح طویل      ودالص زغف وسیف صقیل

١٩٩  

    لمیمقافیة ا

  ٣  لكن بغداد جاء الغیث ساكنھا     نعالھم في قفا السقاء تزدحم

٥،٦،١٩  إني       خفي عنك في الھیجا مقامي   معاذ    عبد اإللھ  أبا 
١  

  ٧  علمت بما بي بین تلك المعالمالئمي إن كنت وقت اللوائم      أنا
  ٨  إذا غامرت في شرف مروم      فال تقنع بما دون النجوم

  ١٠  ا حر قلباه ممن قلبھ شبم       ومن بجسمي وحالي عنده ألمو
  ال تطلبن كریما بعد رؤیتھ      إن الكرام بأسخاھم یدا     ختموا
  وال تبال بشعر بعد شاعره      قد أفسد القول حتى أحمد الصمم

١٦  

  حیاض  خوف الردى  للشاء   والنعم  ردي حیاض الردى یا نفس واتركي   
  فال دعیت     ابن أم المجد    والكرم  رك على األرماح      سائلة    إن لم أذ

١٧  



 ٢٢٧

  ومن عصى من ملوك العرب والعجم  میعاد   كل رقیق الشفرتین      غدا    

  وقفت وما في الموت شك لواقف     كأنك في جفن الردى وھو نائم
  تمر بك األبطال كلمة     ھزیمة      ووجھك وضاح وثغرك   باسم

١٧  

  أتحسب بیض الھند أصلك أصلھا       وأنك منھا ساء   ما  تتوھم
  إذا نحن سمیناك خلنا       سیوفنا       من التیھ في أغمادھا تتبسم

١٨  

  ٣٤  وأھوى من الفتیان كل سمیدع        نجیب كصدر السمھري المقوم

  ٣٥  أراقب وقتھا من غیر شوق      مراقبة المشوق المستھام

  ٣٥  ن نعام الدو مسرجة     تعارض الجدل المرخاة باللجمتبري لھ

  ٣٧  ومن طلب الفتح الجلیل فإنما     مفاتیحھ البیض الخفاف الصوارم

  ٤٨  أبعد بعدت بیاضا ال بیاض لھ       ألنت أسود في عیني من الظلم

  بكل منصلت مازال      منتظري      حتى أدلت لھ من   دولة الخدم
ت الخمس نافلة      ویستحل دم الحجاج في الحرم      شیخ یرى الصلوا

٤٩  

  ٥٦  وفي صورة الرومي ذي التاج ذلة      ألبلج ال تیجان إال عمائمھ
  ٥٦  كأن االصبح یطردھا فتجري      مدامعھا    بأربعة     سجام

  ٥٩  فتاة تساوى عقدھا وكالمھا       ومبسمھا الدري في الحسن والنظم
  ٥٩  یمنیة      ونفس بھا في مأزق أبدا ترمي  نخوة   يذم  لك   أبت

  ٧٢  تمتع من   سھاد  أو    رقاد        وال تأمن كرى تحت الرجام
  دمن تكاثرت الھموم علي في       عرصاتھا     كتكاثر   اللوام

  بعیني عروة بن حزام   فكأن كل سحابة وكفت     بھا       تبكي
٨٠  

  بناج وال الوحش المثار     بسالم    أمامھ        وذي لجب ال ذو الجناح
  سیوف بني طغج بن جف القماقم حمتھ على األعداء من كل جانب       

٨٠  

  ٩٢  كتل بطریق المغرور ساكنھا        بأن دارك قنسرون واألجم
  ١٠١  وأنت منھم       وجدك   بشر  الملك الھمام  قبیل أنت أنت

  ١٠٢  بنت      فكیف وصلت أنت من الزحامكل   عندي   أبنت الدھر
  ١١٢  ء الشبیبة كلھ      حیا بارق في فازة أنا شائمھوأحسن من ما

  ١١٢  كلھم       وكان أحسن ما في األحسن الشیم  أحسن خلق هللا   فكان
  ١١٣  ولو قتل الھجر المحبین كلھم     مضى بلد باق أجدت لھ صرما

  ١١٣  وال لھ خلف في الناس كلھم   ال فاتكا آخر في مصر نقصده   
  ١٣١  یخضب البیض بالدم عزا  أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا     وآمل 

  ١٣٨  فكل ذھبا لي مرة منھ بالكلما ما ضربن القرن ثم أجزتني     إذ
  ١٣٩  قربن النار ثم نشأن فیھا      كما نشأ العذارى في النعیم

  ١٤٤  أم غالم   ا ندري: أشیخفم  یروع ركانة ویذوب ظرفا   
  ١٤٩  إذا لم ترد بھا      سرور محب أو إساءة مجرم لمن تطلب الدنیا



 ٢٢٨

  ١٦٣  افتح الجفن واترك القول في النو       م ومیز خطاب سیف اإلمام
  ١٧٥  عبرت تقدمھم فیھ وفي بلد      سكانھ رمم  مسكونھا حمم

  باألسنة معجم  وكل فتى للحرب فوق جبینھ       من الضرب سطر
  یمد یدیھ في المفاضة ضیغم        وعینیھ من تحت األریكة    أرقم

١٧٦  

  ١٧٧  أتى الزمان بنوه في شبیبتھ       فسرھم وأتیناه على الھرم
  ١٩٠  بحب قاتلتي والشیب تغذیتي      ھواي طفال وشیبي بالغ الحلم

  ى وضمأیملك الملك واألسیاف ظامئة      والطیر جائعة لحم عل
  من لو رآني مات  من   ظمإ       ولو مثلت لھ في النوم   لم ینم

١٩٠  

  ١٩١  براني السرى بري المدي فرددنني     أخف على المركوب من جرمي نفسي

  للناظرین   قتام  بعثتھ       وعنوانھ ورب كتاب عن جواب 
  حروف ھجاء الناس فیھ ثالثة       جواد ورمح ذابل ،وحسام

١٩٧  

    فیة النونقا

  ٤٨  یجد الحدید على بضاضة جلده       ثوبا أخف من الحریر وألینا
  ٥١  أرید من زمني ذا أن یبلغني       ما لیس یبلغھ في نفسھ الزمن

  ٦٠  من غیر جرم واصلي صلة الضنىیت الحبیب الھاجري ھجر الكرى     ل
  ٦٠  ولكن الفتى العربي فیھا       غریب الوحھ والید واللسان

  ٧٢  حجب ذا البحر بحار دونھ       یذمھا الناس ویحمدونھ
  ٧٣  واألمر أمرك والقلوب خوافق        في موقف بین المنیة والمنى

  ٩٢  یا صائد الجحفل المرھوب جانبھ      إن اللیوث تصید الناس أحدانا
  ٩٣  ولم تحمل السیف الطویل نجاده      وأنت غني عنھ بالحدثان

  ١٠٤  ن ابن العارض الھتن اب  ن العارض الھتن ابن العارض الھتنالعارض الھت
  ١٢٤  أغار من الزجاجة وھي تجري       على شفة األمیر أبي الحسین

  ١٣٦  یتفزع الجبار من بغتاتھ      فیظل في خلواتھ متكفنا
  ١٤٤  خاض الحمام بھن حتى مادرى       أمن   احتقار    ذك  أم نسیان

  ١٥٠  وضوح بیان  بعد الذي رأت     قیام دلیل أو  أتلتمس األعداء
  ١٦٤  نبار إلى ما تشتھي یدك الیمنى     تعد القرى والمس بنا الجیش لمسة

  ١٦٤  فاغفر فدى لك واحبني من بعدھا      لتخصني   بتحیة  منھا   أنا
  ١٦٤  تبارك هللا مجري الروح في حضن  فمر   وأوم   تطع   قدست من جبل    

  ١٧٠  تھ خلى لنا سبلنا      أعانھ  هللا     وإیانافلی
  ١٧١  وبطیخة       سوداء في قشر من الخیزرانما   أنا      والخمر       

  ١٧٥  یشغلني  عنھا   وعن   غیرھا       توطیني النفس لیوم الطعان
  ١٧٦  إذا ما الغانیات برزن یوما         وزججن الحواجب والعیونا



 ٢٢٩

  ١٨٤  فكن   في   السر والجھر  معلنال ال تقیمن عندنا وإال    ارحأقول لھ 
  ١٩٨  القائل الصدق فیھ ما یضر بھ       والواحد الحالتین السر والعلن

    قافیة الھاء

  ١٧١  كل فتاة كأن مقلتھا     تقول:  إیاكم  وإیاھا

    قافیة الیاء

  ١٠  افیاحببتك قلبي قبل حبك من نأى    وقد كان غدارا فكن أنت و
  إذا كسب الناس المعالي بالندى      فإنك تعطي في نداك المعالیا

  راجل       فیرجع ملكا للعراقین   والیا یزورك  أن وغیر كثیر
١١  

  راضیا   ویثنیك    غضبانا سابح        یودیك       كل أجرد  إلیھا  وقدت
  كنت ال ھیا ماض  یطیعك    آمرا       ویعصي إن استثنیت أو   ومخترط

  ساقیا  وأسمر ذي عشرین ترضاه واردا       ویرضاك في إیراده الخیل    

٥٦  

  ٦٠  إذا كنت ترضى أن تعیش بذلة      فال تستعدن الحسام الیمانیا
  ٧٣  إنسان عین زمانھ       وخلت بیاضا خلفھا ومآقیا افجاءت بن

  
           

                                
  

         
  
  
  
  
  
  

         
  
  
  
  



 ٢٣٠

  فھرس المصادر والمراجع/٤                 
  

أوض��ح المس��الك إل��ى ألفی��ة اب��ن 
  مالك

  

تألیف اإلمام أبي محم�د عب�دهللا جم�ال ال�دین ب�ن یوس�ف ب�ن 
أحم����د ب����ن عب����د هللا ب����ن ھش����ام األنص����اري المع����ري.ط 

  م٢٠٠٣ه ـ ١٤٢٤سنة
  أمالي ابن الشجري 

  
ن حم�زة الحس�ني العل�وي تألیف ھبة هللا بن علي بن محمد ب

ه.تحقی����ق ودراس����ة ال����دكتور محم����ود محم����د ٥٤٢ـ���� ٤٥٠
  الطناحي.الناشر مكتبة الخانجي بالقاھرة.

  
ارتش���اف الض���رب م���ن لس���ان 

  العرب
  

المؤلف محم�د ب�ن یوس�ف ب�ن حی�ان.تحقیق مص�طفى أحم�د 
  .القاھرة.١٩٨٤سنة١النحاس.ط

  
  البحر المحیط

  
س�����ي لمحم�����د ب�����ن یوس�����ف الش�����ھیر ب�����أبي حی�����ان األندل

الغرناطي.محقق��ھ زھی��ر جعی��د.دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر 
  م.٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٦والتوزیع.ط سنة

  
بغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح 

  في علوم البالغة
  

  تألیف عبدالمتعال الصعیدي.
  

ت�����اج الع�����روس م�����ن ج�����واھر 
  القاموس

  

لإلم���ام مح���ب ال���دین أب���ي الف���یض الس���ید محم���د مرتض���ى 
حنفي.دراس��ة وتحقی��ق عل��ي الحس��یني الواس��طي الزبی��دي ال

ش�����������������یري.دار الفك�����������������ر للطباع�����������������ة والنش�����������������ر 
  م.١٩٩٤ه ـ ١٤١٤.سنة١والتوزیع.ط

  
خزان�������ة األدب ول�������ب لب�������اب 

  العرب
  

.تحقی��ق ١٠٩٣ـ  ١٠٣٠ت�ألیف عب��د الق��ادر عم��ر البغ��دادي 
وش��رح عب��د الس��الم محم��د ھارون.الناش��ر مكتب��ة الخ��انجي 

  م.١٩٩٧ه ـ ١٤١٨.سنة٤بالقاھرة.ط 
  

غیالن ب����ن دی����وان ذي الرم����ة(
عقب�����ة ب�����ن مس�����عود الع�����دوي 

  المضري)
  

ش��رحھ وض��بط نصوص��ھ وق��دم ل��ھ ال��دكتور عم��ر ف��اروق 
  م.١٩٩٨ه ـ ١٤١٩.سنة ١الطباع.ط

  

شرح وتعلیق الدكتور حن�ا نص�ر الحتي.الناش�ر دار الكت�اب   دیوان النابغة الذبیاني



 ٢٣١

  م.١٩٩١ه ـ ١٤١١سنة١العربي.بیروت.ط  
  

دی���وان عم���ر ب���ن أب���ي ربیع���ة 
  المخزومي

  

اعر الحب والجمال.شرح وتحقیق وتعلیق الدكتور محم�د ش
عب����������دالمنعم خف����������اجي وال����������دكتور عب����������د العزی����������ز 

درب األتراك خلف ٩شرف.الناشرالمكتبة األزھریة للتراث
  م.٢٠٠٧الجامع األزھر الشریف.ط سنة

  
  دیوان أوس بن حجر

  
تحقی�����ق وش�����رح ال�����دكتور محم�����د یوس�����ف نجم.الجامع�����ة 

طباعة والنش�ر.دار بی�روت األمریكیة. بیروت.دار صادر لل
  م. ١٩٦٠ه ـ١٣٨٠للطباعة والنشر.بیروت.ط سنة

  
  شرح ابن عقیل

  
  
  
  
  
  

  شرح األزھریة
  
  
  
  
  
  
  
  

قاض���ي القض���اة بھ���اء ال���دین عب���د هللا ب���ن عقی���ل العقیل���ي 
الھمداني على ألفیة اإلمام الحج�ة الثب�ت:أبي عب�د هللا محم�د 

ق جم��ال ال��دین ب��ن مالك.ومع��ھ كت��اب منح��ة الجلی��ل،بتحقی
  شرح ابن عقیل.تألیف محمد محیي الدین عبدالحمید.

تألیف العالمة النحوي الشیخ خالد بن عب�د هللا ب�ن أب�ي بك�ر 
األزھ���ري الجرج���اوي الشافعي.وحاش���یة العالم���ة األدی���ب 
الش���یخ حس���ن العط���ار ش���یخ الج���امع األزھ���ر وتقری���رات 
للعالم������ة ش������مس ال������دین محم������د ب������ن محم������د األنب������ابي 

كة مكتب��ة ومطبع�ة مص��طفى ه.ش�ر١٣٧٤.س��نة٢الش�افعي.ط
  البابي الحلبي وأوالده بمصر.

  

  شرح األشموني
  

  
على الفیة ابن مالك.قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ حس�ن 
حمد.إش��راف ال��دكتور إمی��ل ب��دیع یعقوب.منش��ورات محم��د 

  علي بیضون.دار الكتب العلمیة.بیروت.لبنان 
ه ـ ١٤١٩س�����نة ١دار الكت�����ب العلمی�����ة.بیروت.لبنان.ط 

    م.١٩٩٨



 ٢٣٢

  
  شرح جمل الزجاجي

  
ألبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي ب�ن عص�فور 
اإلش���بیلي.قدم ل���ھ ووض���ع فھارس���ھ ف���واز الشعار.إش���راف 
ال������دكتور/إمیل ب������دیع یعقوب..منش������ورات محم������د عل������ي 

  .١بیضون.دار الكتب العلمیة.بیروت.لبنان.ط
  

ش�����رح دی�����وان أب�����ي الطی�����ب 
  المتنبي

  

  
مى بالبی���ان ف���ي ش���رح بش���رح أب���ي البق���اء العكب���ري المس���

الدیوان.ضبطھ وص�ححھ و وض�ع فھارس�ھ مص�طفى الس�قا 
وإب����راھیم األبی����اري وعب����د الحف����یظ شلبي.ش����ركة مكتب����ة 
ومطبع�����ة مص�����طفى الب�����ابي الحلب�����ي وأوالده بمص�����ر.ط 

  م.١٩٥٦ه ـ ١٣٧٦سنة٢
  

  شرح دیوان المتنبي
  

وض��عھ عب��د ال��رحمن البرق��وقي منش��ئ البی��ان ورئ��یس قس��م 
ه ١٣٥٧س����نة٢مجل����س الن����واب.طالتص����حیح والمراجع����ة ب

  م.١٩٣٨ـ
  

شرح شذور الذھب ف�ي معرف�ة 
  كالم العرب

  

تألیف اإلمام أبي محمد عبد هللا جمال الدین  ب�ن یوس�ف ب�ن 
أحم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن ھش��ام، األنصاري،المص��ري.المكتبة 

ف���ي  ٨التجاری��ة الكب���رى بش���ارع محم��د عل���ي بالق���اھرة.ط 
  م .١٩٦٠ه ـ نوفمبر١٣٨٠جمادى األولى

  
  شرح عیون اإلعراب

  
لإلمام أبي الحسن بن فضال المجاش�عي .حقق�ھ وعل�ق علی�ھ 
الدكتور/ عبد الفتاح سلیم األستاذ بكلیة اللغة العربیة.جامعة 

  م .  ٢٠٠٥سنة ٢األزھر.مكتبة اآلداب.القاھرة.ط
  

  شرح كافیة ابن الحاجب
  

ت����ألیف رض����ى ال����دین محم����د ب����ن الحس����ن األس����ترابا ذي 
نشورات محمد علي بیض�ون لنش�ر .م٦٨٠٦النحوي.ط سنة

  كتب السنة والجماعة.دار الكتب العلمیة.بیروت.لبنان. 
  

  شرح ملحة اإلعراب
  

للشیخ األستاذ النحوي أبي محمد القاسم ب�ن عل�ي الحری�ري 
البصري.تحقیق وتعلی�ق أحم�د ب�ن اب�راھیم ب�ن عب�د الم�ولى 
المغني.كلی��ة اللغ��ة العربیة.جامع��ة األزھر.ال��رواد لإلع��الم 



 ٢٣٣

لنش����������ر،والمكتبة اإلس����������المیة للنش����������ر والتوزی����������ع. وا
  .١القاھرة.جمھوریة مصر العربیة.ط

  
  شرح قطر الندى وبل الصدى

  
تص��نیف اإلم��ام جم��ال ال��دین عب��د هللا ب��ن یوس��ف ب��ن ھش��ام 
األنص������������������������������������������������اري.دار الكت������������������������������������������������ب 

  ھجریة.١٤٢٣سنة٣العلمیة.بیروت.لبنان.ط
  

  شرح دیوان الحماسة 
  

المرزوقي.نشره أحم�د البن علي أحمد بن محمد بن الحسن 
أم�������������������ین وعب�������������������د الس�������������������الم ھ�������������������ارون.دار 

  م. ١٩٩١ه ـ ١٤١١سنة١الجیل.بیروت.ط
  

  شرح اللمع 
  

صنفھ ابن برھان العكبري،اإلمام أبو القاسم عبدالرحمن بن 
  علي األسدي.

  
الص���حاح ت���اج اللغ���ة وص���حاح 

  العربیة
  

ت���ألیف اس���ماعیل ب���ن حم���اد الجوھري.تحقی���ق أحم���د عب���د 
  .١علم للمالیین.طالغفور عطار.دار ال

  
  علل النحو

  
ألبي الحسن محمد بن عبد هللا الوراق.تحقیق محمود محم�د 
محم��ود نصار.منش��ورات محم��د عل��ي بیض��ون لنش��ر كت��ب 
الس������نة والجماع������ة.دار الكت������ب العلمی������ة.بیروت.لبنان.ط 

  م.٢٠٠٢ه ـ ١٤٢١سنة١
  

  فھارس الخصائص
  

ه.تحقی��ق ٣٩٢ت��ألیف أب��ي الف��تح عثم��ان ب��ن جن��ي المت��وفي
ل������دكتور عب������د الحمی������د ھن������داوي الم������درس بكلی������ة دار ا

العلوم.جامعة القاھرة.منشورات محمد عل�ي بیض�ون لنش�ر 
كت������������������ب الس������������������نة والجماع������������������ة.دار الكت������������������ب 

  م.٢٠٠١ه ـ ١٤٢١سنة١العلمیة.بیروت.لبنان.ط
  

  القاموس المحیط
  

ت��ألیف مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب الفی��روز آب��ادي.دار 
  م. ١٩٨٣ه ـ ١٤٠٣الفكر.بیروت.ط سنة 

  
  كتاب سیبویھ

  
أب��ي بش��ر عم��رو ب��ن عثم��ان ب��ن قنبر.تحقی��ق وش��رح عب��د 

  .١السالم ھارون.بیروت.لبنان.ط



 ٢٣٤

  كتاب دالئل اإلعجاز
  

ت�ألیف عب�دالقاھر الجرجاني.ص�حح أص�لھ عالمت�ا المعق�ول 
والمنق��ول األس��تاذ اإلم��ام  الش��یخ محم��د عب��ده مفت��ي ال��دیار 

م�د محم�ود المصریة واألس�تاذ اللغ�وي المح�دث  الش�یخ مح
الترك���زي الش���نقیطي.ووقف عل���ى تص���حیح طبع���ھ وعل���ق 

  ه ـ١٣٨٠سنة٦حواشیھ ناشره السید محمد رشید رضا. ط
  م.١٩٦٠

  
  كتاب العین

  
ـ���  ١٠٠ألب���ي عب���د ال���رحمن الخلی���ل ب���ن أحم���د الفراھی���دي 

ه.تحقیق الدكتور:مھدي المخزومي وال�دكتور إب�راھیم ١٧٥
  السامرائي.دار ومكتبة الھالل.

  
  انيكتاب األغ

  
ت���ألیف أب���ي الف���رج األص���فھاني.تحقیق عب���د الس���الم أحم���د 

  فراج.دار الثقافة.بیروت.لبنان.
  

  لسان العرب
  

الب��ن منظور.طبع��ة جدی��دة محقق��ة ومش��كولة ش��كال ك��امال 
  ومزیلة بھارس مفصلة.دار المعارف.

  
  لسان العرب

  
لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدین محم�د ب�ن مك�رم ب�ن 

المص������������������������ري.دار  منظ������������������������ور األفریق������������������������ي
  م.١٩٩٠ه ـ١٤١٠سنة١صادر.بیروت.ط

  
ص��نعة أب��ي العب��اس محم��د ب��ن یزی��د المب��رد .تحقی��ق محم��د   المقتضب

عب���دالخالق عض���یمة األس���تاذ بجامع���ة األزھر.الق���اھرة.ط 
  ه.١٣٨٨سنة

  
المقاص���د النحوی����ة ف���ي ش����رح 
شواھد شروح األلفیة المش�ھور 

  بشرح الشواھد الكبرى
  

أحم�د ب�ن موس�ى العیني.تحقی�ق تألیف بدر الدین محمود بن 
محمد باسل عیون السود.منشورات محم�د عل�ي بیض�ون.ط 

  م.٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٦سنة
  

ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا.دار الفك�ر للطباع�ة   معجم المقاییس في اللغة
والنش���ر والتوزیع.بیروت.لبن���ان.ط العاش���ر م���ن رمض���ان 

  ھجریة.  ١٤١٤سنة
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    مفتاح العلوم
عق��وب یوس��ف ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الس��كاكي ت��ألیف أب��ي ی

.حقق�ھ وق�دم ل��ھ وفھرس�ھ ال�دكتور عب�د الحمی��د ٦٢٦المت�وفي
ھنداوي مدرس البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن بكلیة 
دار العلوم.القاھرة.منش����ورات محم����د عل����ي بیض����ون.دار 

  م.٢٠٠٠ه ـ ١٤٢٠سنة١الكتب العلمیة.بیروت.لبنان.ط
  

  معجم البلدان
  

ام ش�ھاب ال�دین أب�ي عب�د هللا ی�اقوت ب�ن عب�د هللا للش�یخ اإلم�
الحم�����وي الروم�����ي البغ�����دادي.دار ص�����ادر.بیروت.جمیع 

  .٣٢٦٢الحقوق محفوظة لدى الحمایة الملكیة رقم
ت��ألیف الع��الم العالم��ة احم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الفی��ومي   المصباح المنیر

  م.دار الحدیث. القاھرة.٢٠٠٣المقري .ط سنة 
ـ�� اب��ن عقی��ل ـ تحقی��ق ال��دكتور محم��د كام��ل برك��ات ـ دار   الفوائدالمساعد على تسھیل 

المدني ـ نشر مركز البحث العلمي وإحیاء الت�راث بجامع�ة 
  أم القرى بمكة المكرمة.

  
معج����م م����تن اللغ����ة موس����وعة 

  لغویة حدیثة
للعالم�ة اللغ��وي الش�یخ أحم��د رض��ا عض�و المجم��ع العلم��ي 

ن.ط العرب�������ي بدمش�������ق.دار مكتب�������ة الحیاة.بیروت.لبن�������ا
  م.١٩٥٨ه ـ ١٣٧٧سنة

  
المحك��م والمح��یط األعظ��م ف��ي 

  اللغة
.تحقی�ق ٤٥٨تألیف علي بن إسماعیل بن سیدة المت�وفي س�نة

مص�������طفى الس�������قا األس�������تاذ بجامع�������ة المل�������ك س�������عود 
بالریاض،وال���دكتور حس���ین نص���ار بكلی���ة اآلداب بجامع���ة 

م.نش��رتھ ش��ركة مكتب��ة ١٩٥٨ه ـ ١٣٧٧س��نة ١الق��اھرة.ط
  لحلبي وأوالده بمصر.ومطبعة مصطفى البابي ا

تألیف عباس حسن األستاذ الس�ابق بكلی�ة دار العلوم.جامع�ة   النحو الوافي
  .دار المعارف.١٢القاھرة.ط

  
النف���یس م���ن كن���وز الق���وامیس 
ص��فوة الم��تن اللغ��وي م��ن ت��اج 

  العروس ومراجعھ الكبرى
  

ه ـ  ١٩٤٢خلیفة محمد التلیسي.الدار العربی�ة للكت�اب.ط س�نة
  م.٢٠٠٠

  

ت��ألیف الش��یخ عب��د هللا البس��تاني.مكتبة لبنان.س��احة ری��اض معج�����م وس�����یط للغ�����ة ال�����وافي 



 ٢٣٦

  م.  ١٩٨٠الصلح.بیروت.ط سنة  العربیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


