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: تشّكر

 
ال يفكني في ىذا السياؽ أف أتكٌجو بالشكر إلى أساتذة الٌمغة العربٌية 

بجامعتي تيزم كزك كبجاية عمى كٌؿ مجيكداتيـ كنصائحيـ كتكجيياتيـ التي 
.  لي خبلؿ فترة البحث، كالتي كانت مف ثمارىا ىذه المذٌكرةأبدكىا 

كما أتكٌجو بالشكر الجزيؿ خصكصا إلى األستاذ المشرؼ اٌلذم أيًفدت منو 
. عمما كمنيجٌية ساعداني في تخطي الٌصعاب
عمى ما زٌكدني بو مف تكجيو " حاكزة"دكف أف أنسى شكرم الكثير لؤلستاذ 

. كرأم كعمـ طكاؿ فترة البحث
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الجممة كالتركيب مف المباحث المغكٌية اٌلتي شغمت فكر النحكٌييف قديما كحديثا فدرسكىا  :مقدمة      
ليبينكا أىميتو ضمف  فتعرضكا لذكره في مصنفاتيـ؛ -بطرفيو -كأٌلفكا فييا مؤٌلفات كما أخذكا باإلسناد

كلعٌؿ . ث إلى التركيب المغكماألكلى التي تذىب بالباح النسيج الجممي بناء لتركيبيا بكصفو الخطكة
يضيؼ ( ك محمد العيد آؿ خميفة سحنكف أحمد)الجكانب التركيبٌية لمجممة في ديكاني : م المكسـك بػبحث

إلى تمؾ الٌدراسات جديدا يساعد في فيـ آلٌية المغة العربٌية في سياؽ ثقافتنا العربية اإلسبلمٌية عاٌمة 
تمٌثميا طائفة مف األدباء كالمفٌكريف كمنيـ الٌشاعراف محٌمد العيد آؿ  كالجزائرٌية خاٌصة؛ تمؾ الثقافة اٌلتي

. خميفة كأحمد سحنكف
كلست ميطالىبا في ىذا البحث بدراسة شعر الرجميف مف حيث الغرض أك المعنى؛ بؿ سأحاكؿ أف ألقيى 

ٌلذيف أفنيا الضكء عمى المغة مف حيث جكانبييا التركيبية في ديكاني ىذيف الٌشاعريف الجزائرييف اؿ
صبلح الببلدعمرييما في خد أسمكو لمكصكؿ إلى  دراسة الجممة طريؽكأرل أٌف . مة المغة كالٌديف كا 
فقا كاسعة آتفتح لي ببل شؾ ىي الكسيمة المثمى التي سالديكانيف ، كدراسة شاعريفاؿخصائص لغة 

 .الستخبلص ممٌيزات لغة الٌشعر الجزائرم

: كىما في مستكييففتتمٌخص  كعىذا المكض أٌما عف دكافع اختيار
أسباب ذاتية تتمخص في ميمي الكبير إلى مثؿ ىده البحكث المغكٌية التحميمٌية حيث : المستكل األكؿ -1

.   النقد كاالستقصاء التي أجد فييا متعة كأريحية
ا يعتمد ىك أٌف تعميـ الٌمغة في مدارسف بحثناثٌمة أمر لو صمة بأسباب مكضكعية؛ ؼ: المستكل الثاني -2

ج منيا ستخرىتيعمى ما ييسٌمى بالمقاربة الٌنصٌية، كذلؾ يحتاج ألف يككف في كتاب التمميذ نصكص 
كتمؾ النصكص ينبغي أف تتضٌمف إلى . الظكاىر الٌمغكٌية اٌلتي ييراد دراستيا في مستكل مف المستكيات

تو، ا، كال تككف بعيدة عف صميـ ثقاؼجانب المسائؿ الٌمغكٌية المقٌررة فكىرنا ال يصعيب عمى المتعمّْـ فيمو
كنحف نرل أٌف دراستنا الٌمغكٌية لمٌشاعريف ييمكف أف تيفيدى مؤٌلفي الكتب المدرسٌية في اختيار النصكص 

كمف جية أخرل؛  .، ىذا مف جيةاٌلتي تكافؽ مستكل ما مف مستكيات الٌتعميـ المتكٌسط كالتعميـ الثٌانكم
. أسمكبياطبيعة الٌمغة ما يجب عمينا تدقيؽ النظر فييا كدراستيا لمعرفة  فيشعراء ليـ لمجزائر ٌف أرل بأ

؛ ركاد الشعر العربي الحديث في الجزائر خير مثاؿ عف (سحنكفأحمد محمد العيد ك) كلعٌؿ الٌشاعريف
كمف دكافع اختيار ىذا . دراسات أدبٌيةعٌدة شعره ب عنيىاٌلذم  كال سيما الٌشاعر محمد العيد آؿ خميفة

: أذكر كضكع كذلؾالـ
 . انعداميايمكف القكؿ أك  الرجميفقمة الدراسات النحكية عف شعر  -1

ظاىرتي طبيعة أسمكب كتراكيب شعرىما مف حيث تنٌكع األغراض الببلغٌية كخدمتيا لممعنى ؾ -2
في التبلعب إلى يحمؿ الشاعريف  كىذا ما .كاستعماؿ الجمؿ الطكيمةكالٌذكر كالحذؼ، التقديـ كالتأخير، 

. استعماؿ الضمير كمرجعيتو، كالتأمؿ في المتعٌمقات كالمتممات، كغيرىا
السيما في كلقد كاف لمٌشاعريف قصائد كثيرة قيمت في مناسبات عظيمة كتناكلت أغراضا مختمفة 

الثكرة، جيمع معظميا في ديكانيف كبيريف ينيؿي منيما الباحثكف المحًدثكف في مجاؿ األدب كدراسة 
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كغيره، كلـ يكف لمغة نصيب أكفر لمدراسة، ذلؾ دفعني كما ذكرت آنفا إلى طرؽ  الشعر الصكفي
مكضكع لغكٌم اجتيد فيو الٌسابقكف كأريد مف خبللو أف ألـ بالجكانب التركيبٌية لمجممة عند الٌشاعريف 
حيث خمصت بعد اٌطبلعي عمى الديكانيف إلى أٌف شعر الرجميف يستكجب إمعانا في حٌؽ أسمكبيما 

كعميو فإٌف ىذا التنكيع كالتفٌنف في تشكيؿ  .ىمانظـكبساطة لغة يف كجمميما المتنٌكعة التركيب الرص
سناد يؤدم بي إلى طرح ىذا السؤاؿ : بعض الجمؿ كتضييؽ المعنى كتقييد اإلو

مف حيث بناء الجممة  الٌشعريف إلى أٌم مدل يؤٌثر تماثؿ بيئة الٌشاعريف كثقافتيما في تقارب نظـ -
ك اسمية، بسيطة أك مركبة؟ كما داللة ذلؾ ببلغيا؟ كاإلجابة عف ىذه اإلشكالٌية تككف باإلجابة فعمية أ

:  عف ثمة مف األسئمة الضمنية كىي
ىؿ التـز كٌؿ مف الشاعريف أسمكب القدامى في نسج جمميـ؟  -
إلى أٌم مدل يمكف أف نعتبر الٌشاعريف فصيحيف؟  -
ماذا عف أساليب نظـ الجمؿ؟  -
اؾ تأثر بالمغة األجنبية في جمؿ الشاعريف؟ ىؿ ىف -
 ما ىك المعيار الذم يجب أف نأخذ بو لممكازنة بيف تراكيب الشاعريف؟ -

اعتمدت في ىذا البحث عمى مجمكعة مف الفىٍرضيات سعيت إلى تحقييا في الٌدراسة كىي كما 
: يمي
بكٌية دينا كلغة، مٌما يجعمنا نفترض أف ثقافة الشاعريف ثقافة إسبلمية ركيزتيا القرآف الكريـ كالسنة الف -

. يككف أسمكبيما في تركيب الجممة مرآة لبعض ذلؾ التأٌثر
عمى  ف فترات كثيرة مف االضطراب، كالتعبير عف ذلؾ يتطٌمب استعماؿ ما يدٌؿاعاش الشاعر -

. الحدكث كالتجٌدد أم الفعؿ كالجممة الفعمية
بعض تأثر محمد العيد كأحمد سحنكف بالفرنسية أك مف شأف دراسة الجممة أف تعطينا فكرة عف  -

. عدمو
اجتماع الٌشاعريف في الثقافة كفي النضاؿ يجعمنا نفترض أٌف أسمكبيما في التركيب كاحد أك يكاد  -

 .يككف، كالمكازنة ستعطينا النتيجة
. طبيعة لغة الٌشاعريف ستككف ال محالة بسيطة ببساطة المجنمع الجزائرٌم -

ألٌنو ؛ ع النظرم التطبيقي تفرض عمٌي أف أعتمد المنيج الكصفي التحميميطبيعة المكضك
كذلؾ  المناسب لدراسة الظكاىر المغكية كتحميميا، كىذا األخير ييعتىمىدي بشكؿ كبير في الدراسات الحديثة

لكصؼ الظكاىر التركيبة لمجممة النحكية في الٌشعر، مع تكظيؼ المنيج التحميمي في دراسة الجممة 
، كقد أككف ميضطٌرا أحيانا إلى االستعانة بالمنيج اإلحصائي حيف ألجأ .فكيكيا إلى عناصر اإلسنادكت

الجمؿ حسب أنماطيا في قصائد  إحصاء، حيث إلى المكازنة بيف استعماؿ الٌشاعريف لمجممة
. الٌشاعريف
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اب باب نظرم كآخر تطبيقٌي؛ حيث جعمت الب: رئيسيف مف الدراسة بابيفعمى  بنيت بحثي
النظرٌم فصميف تسبقيما مقدمة، أٌما الجانب التطبيقٌي مف البحث فجعمتو ىك اآلخر فصميف ثقفكىما 

: خاتمة، كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي
قسمت الفصؿ األكؿ مف الباب النظرٌم ثبلثة مباحث؛ يتناكؿ المبحث األٌكؿ منو بعض المفاىيـ  

انتقمت في المبحث الثٌاني إلى . ل كالمحدثيفالممٌيدة لممكضكع كتعريؼ الجممة كالكبلـ عند القداـ
كختمت الفصؿ . دراسة العبلقات اإلسنادٌية في الجممة العربٌية بمعرفة حقيقة اإلسناد كأىميتو في النظـ

األٌكؿ بالمبحث الثٌالت حيث حٌددت فيو كضعٌية ركني اإلسناد كذلؾ مف خبلؿ دراسة بعض الظكاىر 
.  الحذؼ، كغيرىاالسياقٌية كالتقديـ كالتأخير، ك

كما . أٌما الفصؿ الثٌاني فقسمتو كذلؾ ثبلثة مباحث؛ فالمبحث األٌكؿ تصنيؼ لمجمؿ مف حيث أنماطيا
.  تطرقت فيو إلى دراسة العامؿ بأنكاعو

أٌما المبحث . تناكلت في المبحث الثٌاني مف ىذا الفصؿ مكاضع كٌؿ مف المسند كالمسند إليو
مف مجاليا الداللي كالببلغٌي كبٌينت فيو دكر التركيب في بياف المعنى  األخير منو فعالجت فيو الجممة

. كتعٌدده، كما عٌرجت إلى تحديد أنكاع دالالت الجمؿ
استيممت الباب التطبيقٌي بمدخؿ، ثـٌ قسمتو فصميف، تناكلت في األٌكؿ تمييدا لمعمؿ التطبيقٌي 

ٌكؿ منو منيجٌية البحث كالمدٌكنة، كفي حٌددت في المبحث األ: كلمدٌكنة البحث؛ حيث جعمتو مبحثيف
كبعدىا (. محمد العيد كأحمد سحنكف)المبحث الثاني منو عرضت نبذة عف حياة كٌؿ مف الٌشاعريف 

سٌجمت ما حصمت عميو مف جديد حكؿ لغة الرجميف كما يٌتسـ بو أسمكبيما قبؿ تحميؿ المدكنة، ككٌؿ 
. ىذا مف خبلؿ البحث الميداني اٌلذم قمت بو

لت الفصؿ الثٌانٌي مبحثيف فييما يتجمى ركح العمؿ التطبيقٌي، حيث تطرقت في األكؿ بعد جع
التمييد إلى تحميؿ المدكنة كالٌتي حٌددتيا في عشريف قصيدة مف كٌؿ ديكاف حيث قمت بتحميؿ الجمؿ 

في ك. فييا إلى عناصر اإلسناد كالمتممات مبٌينا مكاضع اإلسناد مف خبلؿ أنماط الجمؿ المختمفة
المبحث الثٌاني كاألخير مف الدراسة التطبيقٌية قمت بدراسة إحصائٌية كفؽ النتائج المتحٌصؿ عمييا في 

تحميؿ الجمؿ اعتمادا عمى جدكؿ اإلحصاء، كالدكائر النسبٌية، كىذا األخير أتبعتو بتعميؽ قاربت بو بيف 
ممة بأنكاعيا لعٌمي أصؿ إلى قصائد أحمد سحنكف كمحمد العيد آؿ خميفة مف حيث نسبة الجمؿ المستع

أمَّا الخاتمة فتناكلت فييا أىـ ما . استنباط الطريقة التي يكتب بيا كٌؿ منيما كأثرىا في بناء لغة الشعر
أٌما . اشتمؿ عميو البحث كأىـ ما خمصت إليو مف نتائج في دراسة تراكيب الجممة في شعر الديكانيف

المختارة لمدراسة، كبعض الرمكز النحكٌية المعتمدة القصائد  المبلحؽ فجعمتيا تقفك الخاتمة كتتمٌثؿ في
.                                                    خبلؿ البحث

: كمف بيف الٌدراسات السابقة ليذا المكضكع حكؿ تراكيب الجممة في الدكاكيف الشعرٌية
بديع التراكيب في شعر أبي تماـ لمنير سمطاف  -1
 .لة العربية لمحمد حماسة عبد المطيؼبناء الجـ -2
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 .بناء الجممة في الحديث النبكم الشريؼ لعكدة خميؿ أبك عكدة -3

كمية اآلداب،  -رسالة دكتكراه: بناء الجممة في شعر حساف بف ثابت، كامؿ محمد أبك سنينة  -4
 .ـ1982جامعة القاىرة، 

رسالة ماجستير، كمية : عبيد حسيف العانيبناء الجممة في ديكاف النابغة الذبياني، عبد الجميؿ  -5
 .ـ1977اآلداب، جامعة القاىرة، 

رسالة دكتكراه، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، : بناء الجممة في شعر ذم الرمة عمي تكفيؽ الحمد -6
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: بعد التحميؿ مف النتائج اٌلتي أتكٌقع الكصكؿ إليياك
. كثرة اقتباس الٌشاعريف تراكيب جمميـ مف القرآف الكريـ -
. معيار اإلسناد في شعر الشيخيف سار عمى نيج القدامى -
. الجممة عند محٌمد العيد أقرب إلى التراث مف أحمد سحنكف -
. أكثر مف الجمؿ البسيطة لكثرة األفعاؿاعتماد الجمؿ المركبة  -
. ثمة تقارب بيف أسمكب الٌشاعريف مف حيث التركيب كالبساطة -
.  استعماؿ الٌشاعريف لمجمؿ الفعمٌية أكثر مف االسمٌية -
. اختبلؼ الجمؿ في البنى كالتركيب، كاقتصار كٌؿ جممة عمى طرفي اإلسناد -
 .يف ليا مكقعيا في المغة العربٌية المعاصرةالتراكيب اإلسنادٌية لمجممة في الديكاف -
. لغة الٌشعر في الجزائر لغة بسيطة فصيحة يحٌددىا الطابع البيئي لممجتمع -

مما ال شؾ فيو أٌنو ال تخمك عممية البحث مف الصعكبات كالميعيقات فمف بيف العراقيؿ التي 
التسجيؿ؛ حيث صعكبة التنٌقؿ اعترضت طريقي خبلؿ مسار البحث تمؾ التي كاجيتيا أثناء عممٌية 

أضؼ إلى ىذه الصعكبات تمؾ الخاصة بالجانب . كتحميؿ ما سٌجؿ مف انطباعات حكؿ لغة الشاعريف
كما عداىا فبل كجكد لصعكبات . التطبيقي في تحميؿ المدٌكنة لعدـ كجكد مؤٌلفات لغكٌية حكؿ الٌشاعريف

مكضكع الجممة كثيرة كمتنٌكعة، كالحصكؿ أك عراقيؿ أخرل اعترضت طريقي في البحث؛ فالمراجع في 
. رغـ بعدىا عمييا ال يكٌمؼ الباحث جيدا كبيرا

مٌما الشٌؾ فيو أٌف كتب الٌتراث تظٌؿ ىي الطاغية عمى المباحث المغكية القديمة كالحديثة، ألٌف 
ال يحيد عنيا  كٌؿ الدراسات المغكٌية البد أف يككف منطمقيا التراث اٌلذم كضع لمغة العربٌية معالـ كأسسا

الباحثكف كالسيما في النحك؛ حيث إٌف مكضكع الجممة كأثر التراكيب اإلسنادٌية في الديكانيف لىيىجعمني 
:  أعتًمدي مبدئٌيا عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع التالية

. القرآف الكريـ -
ديكاف محمد العيد آؿ خميفة  -



 ه  

. ديكاف أحمد سحنكف -
. الكتاب لسيبكيو -
ؿ اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني دالئ -
. الخصائص البف جني -
. المزىر في عمـك الٌمغة كأنكاعيا لمعبلمة السيكطي -
. الشعر الديني الجزائرم لعبد ا الركيبي -
. المغة العربٌية معناىا كمبناىا لتماـ حساف -
. النحك الكافي لعباس حسف -
. األيكبي الجممة العربٌية بيف النحك كالببلغة لياشـ -
 .بشر الفيـ لكماؿ كسكء الكىـ بيف العربية المغة -
 الجممة العربٌية بيف النحك كالببلغة كالتكاتر لياشـ إسماعيؿ -

كال يفكتني في ىذا البحث أف أتكجو بالشكر لكٌؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ  بنصيحة 
ؼ الذم تجٌشـ عناء اإلشراؼ عمى أسداىا لي، أك كبلـ رفع مف معنكياتي خاصة مف األستاذ المشر

كفي األخير أتمنى أف يككف ىذا البحث جديرا بأف ييعتمد كنمكذج . المذكرة مف بدايتيا إلى نيايتيا
لدراسة الجممة في الشعر الحديث، كأف تفضي نتائجو في المستقبؿ إلى تطبيقات أخرل في تحميؿ 

. الظكاىر النحكية المختمفة
ظٌؿ ناقصا، ثـٌ إٌني دكما أتطمع بامتناف إلى آراء أساتذتي لتصكيب كميما اجتيدت فإٌف عممي م

، كلتزكيده بمبلحظاتيـ القيمة، كحسبي مف ىذا البحث أٌني اجتيدت كالكماؿ  كحده  ما فيو مف قصكرو
 .كىك نعـ المكلى كنعـ النصير



 

 

 
 

: الباب األوؿ
ريّة لمجممة الّدراسة الّنظ)

( وتراكيبيا
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ب النظرٌم فصميف، ككبلىما يتناكؿ حديثا مطٌكال حكؿ الجممة مف حيث ىي تركيب قسمت البا :مدخؿ
ٌف الكممة لفظ يدٌؿ عمى معنى مفرد مفيد، كىي يشتمؿ عمى عناصر مرتبطة بركني اإلستاد؛ حيث إ

ىذه األركاف الثبلثة تشٌكؿ كبلما يطمؽ عميو اسـ المرٌكب؛ ككنو . اسـ كفعؿ كحرؼ: عمى ثبلثة أقساـ
كال يجب أف نغفؿ في ذلؾ كجكد . ، كىما أصؿ الجممة(مسند كمسند إليو)لى التركيب اإلسنادم يقـك ع

: تراكيب أخرل نذكر منيا
. المرٌكب اإلضافي الذم يتأٌلؼ مف المضاؼ  كالمضاؼ إليو -
 .المرٌكب العطفي -

: ثةكىك أف تعمؿ فيو كممتيف حيث إٌف الثانية تكٌضح األكلى، كأقسامو ثبل: المرٌكب البياني -
 (.كصفي، تككيدم، بدلي)

 . المرٌكب العددم -

 . المرٌكب المزجي -

. كالمبلحظ أٌنو ال يمكف ليذه المركبات الخمسة أف تشٌكؿ في بنيتيا التركيبية كحدىا جممة مفيدة
كيالتالي فإٌف الجممة عمادىا ىك كجكد ظاىرة اإلسناد الذم يحمؿ في طياتو إفادة المعنى، فبركني 

إليو يتـ تحديد معنى الجممة، كقد يستدعي أحدىما أك كبلىما كبلمان آخر يضاؼ إليو المسند كالمسند 
إلتماـ المعنى حيث اصطمح عميو النحاة اسـ الفضمة، كربما يحتاج ذلؾ إلى أدكات تسمى أدكات 

 . الربط

د يناء عمى ما قمناه أرل بأٌف قكاـ المكضكع الذم أنا بصدد البحث فيو البد أف ينطمؽ مف تحدمك
كىذا قد . سكاء القدامى منيـ أك المحًدثكف جممة مف المفاىيـ التي عٌرؼ بيا النحاة الجممة كالكبلـ

يعٌزز عمٌي االنطبلقة الحسنة في دراسة ىذه الظاىرة النحكية الخطيرة في ديكانيف ضخميف لشاعريف 
.  جزائريف ىما أحمد سحنكف كمحمد العيد آؿ خميفة
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يتناكؿ ىذا الفصؿ ثبلثة مباحث تناكلتي (: ة في النحو بيف القديـ والحديثالجمؿ) :الفصؿ األوؿ
دراسة الجممة نظريا مف حيث تركيبياا، ميركزنا عمى طرفي اإلسناد، كما أشرت إلى معناىا فييا 

  :كما يميأٌما المبحث األكؿ فيك . كأىميتيا في التركيب
  :ىيث لتحديد بعض المصطمحات المفاتيح كخيٌصص ىذا المبح(: تحديد المفاىيـ): المبحث األوؿ

قػٌدـ العمماء عمى اختبلؼ انتماءاتيـ عدة تعريفات متقاربة لمجممة منذ عيد  :تعريؼ الجممة-1
في الثمانينات أف عددىا يفكؽ (  (w. Jungإلى يكمنا ىذا، كقد ذكر يكنغ( ؽ ـ  347) أفبلطكف 

ت بعد ىذه الفترة، فكيؼ يمكننا أف نعدىا أك أف الثبلث مائة،  باإلضافة إلى التعريفات التي جاء
 .نحصرىا في تعريؼ كاحد يتكافؽ ككؿ األلسف كالمذاىب

جماعة : الجممة كاحدة الجمؿ، كالجممة: "جاء في لساف العرب مادة جمؿ ما يمي :الجممة لغة -أ
لحساب الشيء كجمعو عف تفرقة، كأجمؿ لو الحساب كذلؾ، كالجممة جماعة كؿ شيء بكمالو مف ا

دةً  ...﴿:كغيره، يقاؿ أجممت لو الحساب كالكبلـ، قاؿ ا تعالى لتً واح قرآن مج ليه ال زِّل ع وال ن  ﴾ل
كأجممت الحساب إذا جمعت ... كقد أجممت الحساب إذا رددتو إلى الجممة (.مف سكرة الفرقاف 32اآلية)

( ابف منظكر)ىـ مف كبلـ ؛ يؼ1آحاده ككممت أفراده، أم أحصكا كجمعكا فبل يزاد فييـ  كال ينقص
 .بأٌف الجممة لغكيا تعني الجماعة

، بؿ سيصطدـ إف الباحث في كتب النحاة القدامى ال يجد بابا اسمو الجممة :اصطبلحا-ب
الكبلـ مثبل، أك يجد أبكابا تتحدث عف أجزائيا منفصمة، كباب الفعؿ كباب ؾ بمصطمحات مرادفة ليا

كاد نجد في ىذه الكتب تعريفا لمجممة بقدر ما اىتـ ىؤالء كال ف. المنصكبات كالمضاؼ إليو، إلخ
كالقكؿ، تعرضكا لتعريؼ الكبلـ كالكمـ،  قد كانكا فالنحاة بتحميؿ أجزائيا كسرد أقساميا كأنكاعيا، كا 

كقد اختمؼ عمماء . فإنيـ لـ يبينكا العبلقة بيف الكبلـ كالجممة، أىما مترادفاف أـ ثمة فرؽ بينيما
إف قاـ : قمت مشارطا كبلما، فإٍف (قاـ زيد) :يككف قكلنا"فعمى ىذا  ؛دىـ لماىيتياكثيركف في تحدم
رجع بالزيادة إلى النقصػاف فصار قكال ال كبلما، أال تراه ناقصا كمنتظرا لمتماـ " إفن"زيد، فزدت عميو 
مستقبل الكبلـ كالجممة مترادفاف، كأٌنيما يؤدياف معنى مفيدا  يرل أٌف؛ فابف جني 2بجكاب الشرط

بنفسو، أما ما ال يؤدم معنى مستقبل بنفسو فسماه قكال، إذا فالقكؿ لديو أعـ مف الكبلـ، فالكممات 
  .المفردة كالمركبات التي لـ تتضمف معنى مستقبل ال تسمى كبلما بؿ تسمى قكال

                                                 

 .مادة جمؿ. دار صادر، 1994: بيروت.  3ابف منظور، لساف العرب، ط  - 1

 .110صعالـ الكتب، .1979: القاىرة. حسيف محمد شرؼ: الممع، تح ايف جني، - 2



 تحذيذ انمفاهيم                                                                                      انمثحج األّول          

 9 

أم  1"ب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرلالمرٌؾ"ؼ بذلؾكمما الشؾ فيو أٌف الكبلـ أيضا يعٌر
، إذ تردد عند أبي قرآف النحك تعريؼ صريح لمجممةفي  لـ يرد ك. أٌف في الكبلـ عبلقة إسنادية
ىذا باب االستقامة مف الكبلـ كاإلحالة، فمنو مستقيـ حسف كمحاؿ : "النحك مصطمح الكبلـ فقاؿ

. نكاعبعد ذلؾ يقدـ أمثمة عف ىذه األ"  2...كمستقيـ ككذب، كمستقيـ قبيح كما ىك محاؿ كذب
ؽ في كتاب سيبكيو كبخاصة المكاضع التي ذكر فييا مصطمح الكبلـ بمعنى الجممة ال كالمدٌؽ

التي تؤلفيا مف مسند  ق سيجد ذكرا لمعناصريستطيع أف يستخرج تعريفا عمميا كدقيقا لمجممة غير أٌف
ال ال ميرل سيبكيو أٌف الكبلـ كمسند إليو، إذ  أال ترل أٌنؾ لك " ا؛كبلـعتبر البد أف يفيد معنى ما، كا 

الكبلـ ىك الجممة  أٌف؛ فالذم يفيـ مف كبلمو ىك 3"كأشباه ىذا لـ يكف كبلما( إف يضربى يأتينا)قمت 
كيفرؽ كذلؾ سيبكيو في كتابو  .4كجعؿ ىذا مقاببل لمقكؿ، كىذا ما قٌرره ابف جنى. المستقمة بنفسيا

ا كقعت في كبلـ العرب عمى أف يحكى بيا، ـف قمت إٌفكاعمـ إ: "يف القكؿ كالكبلـ بقكلوب" الكتاب"
نما زيد : قكال، نحك قمت زيد منطمؽ ألنو يحسف أف تقكؿ يحكى بعد القكؿ ما كاف كبلما ال كا 

 .لمقكؿ كىك مقابؿفالكبلـ عنده بيذا المنظكر ىك الجممة المستقمة بنفسيا  ؛5"منطمؽ، كال تدخؿ قمت
بنفسو مفيد لمعناه، كىك الذم يسميو النحكيكف  لفظ مستقؿ أما الكبلـ فكٌؿ: " يقكؿ ابف جنيك

لمعناه كىك الذم  أٌما الكبلـ فكٌؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد"ك"  6...الجمؿ، نحك زيد أخكؾ، كقاـ محمد
ًدع: )نحك ،الجمؿيسميو النحكيكف  زيد أخكؾ، كقاـ محمد، كضرب سعيد، غيبلىـه جى

كفي الدار  ،7
فكؿ لفظ استقؿ . كأكه ء في األصكات، كحس كلب، كأؼء كعاأبكاؾ، كصو، كمو، كركيدؾ، كجا
ـي بنفسو كجنيت منو ثمرة معناه فيك ؿ بو المساف تاما كاف أك ثّْكبلـ، كأما القكؿ فأصمو أنو لفظ 

يو، كالناقص ما كاف ، الجممة، كما كاف في معناىا، مف نحك صوبو ناقصا فالتاـ ىك المفيد أعني  كا 
، ككاف أخكؾ، إذا كانت الزمانية ال الحديثة، فكؿ كبلـ قكؿ كليس بضٌد ذلؾ نحك زيد، كمحمد، كأف

                                                 

 .1،ط. بو ممحـأعمي  :حت. اإلعراب المفصؿ في صنعة، مود بف عمرو بف أحمد، الزمخشريأبو القاسـ مح -1
 .16اليبلؿ، ص  مكتبة .1993: بيروت

الييئة .1377:مصر.2تاب، تحقيؽ عبد السبلـ ىاروف، طالؾ، (بف عثماف بف قنبر بشر عمرو أبو) سيبويو -2
 .23ص ،:1ج .المصرّية العامة لمكتاب

. 3ص، المصدر نفسو -3
 .دار الكتاب العربي .ـ 1986: بيروت. 2طعمى النجار،  محمد: تح. فتح عثماف بف جني، الخصائص،أبو اؿ -4
 .18ص، 1ج

 .4ص، 1سيبويو، الكتاب، ج - 5

 .17ص  ،1ابف جني، الخصائص، ج -6

      فضؿ إبراىيـ محمد جاداؿمحمد أبو : ، شرح ونعميؽ .المزىر في عمـو المغة وأنواعيا ،السيوطي - 7
 .68ص، 2ج .صيدا: المكتبة العصرية. 2004 :بيروت .1المولى عمي محمد البجاوي، ط
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كال نجد ابف ىشاـ األنصارم يستعمؿ لفظ الجممة في تعبيره عف الكبلـ، إٌنما  ؛1"كؿ قكؿ كبلما 
لما أنييت " :يعتمد في ذلؾ الكبلـ لييفيد بو داللة الجممة، كال بأس أف نقؼ عمى أىـ تعاريفو لمكبلـ

فذكرت أٌنو عبارة عف الٌمفظ المفيد، . شرعت في تفسير الكبلـ مة كأقساميا الثبلثةلقكؿ في الكؿا
، : الصكت المشتمؿ عمى بعض الحركؼ، أك ما ىك في قكة ذلؾ، فاألكؿ نحك: كنعني بالمفظ ؿه رىجي
، كالثاني أنت، كنعني بالمفيد : كالضمير المستتر في نحك، اضرٍب، كاذىٍب، الميقٌدرىة بقكلؾ: كفىرىسه

ذا كتبت . كبلـ، ألٌنو لفظ يصٌح االكتفاء بو" قاـ زيد " فنحك. ما يصح االكتفاء بو " زيده قاًئـه " كا 
ٍف صٌح االكتفاء بو لكٌنو ليس بمفظو ككذلؾ إذا أشرت إلى أحد بالقياـ أك . مثبل فميس بكبلـ ألٌنو كا 

 .ا فقد معناه؛ كعمبو فالكبلـ إف لـ يكف لفظ 2."القعكد فميس بكبلـ ألٌنو ليس بمفظو
الذم تناكؿ الجممة تناكال صريحا ( ىػ285ت )كمف أئمة النحك البصرم كذلؾ نذكر المبرد 

: " في كتبو كىي عنده كٌؿ تركيب يحسف السككت عميو؛ حيث قاؿ في معرض حديثو عف الفاعؿ
نما كاف الفاعؿ رفعا ألٌف "  3طبق ىك كالفعؿ جممة يحسف السككت عميو، كتجب بيا الفائدة لممخاكا 

يشترط في الجممة أك الكبلـ حدكث الفائدة؛ أم نقؿ معمكمة أك رسالة إلى المخاطب؛ إذ يجدر  إذا
ألٌف ىذا األخير أشار فقط إلى " سيبكيو"أطمؽ مصطمح الجممة ليس  بي اإلشارة إلى أٌف أٌكؿ مف

) " المبرد" معنى الجممة في المسند كالمسند إليو، بينما الفضؿ في استخداـ المصطمح يعكد إلى
فالكبلـ عنده ىك ما يحسف السككت عميو؛ أم بإتماـ الفائدة، فإذا " عند ذكره لباب الفاعؿ( ىػ285ت

كالمراد بالسككت في حد تفسير بعض المغكييف، لـ ييًفد معنىن تامان مكتفيان بنفسو فبل يسمى كبلما، 
؛ كىذا 4"لخبر أك الفعؿ كالفاعؿاالبتداء كا" ىك سككت المتكٌمـ عف األصح، فالجممة تعني في رأيو

 .يعني أٌف الجممة ما تأٌلؼ مف مبتدأ كخبر أك ما تكٌكف مف فعؿ كفاعؿ
كعبر  -عند معظميـ –أما الككفيكف فقد حذكا حذك سيبكيو كجعمكا الجممة مرادفة لمكبلـ 

. عنيا في بعض المكاضع عالميـ المشيكر ثعمب بمصطمح العربية
الجممة كمصطمح ىـ نحاة بغداد دكف أف ييممكا في الكقت ذاتو ع في استعماؿ كأكؿ مف تكٌس

"  الجمؿ"فكا مجمكعة مف الكتب أعطكىا أسماء الجمؿ نحك كتاب مصطمح الكبلـ، كلذلؾ أٌؿ
".  الجمؿ"ؼ ابف خالكيو كتابا أسماه لمزجاجي، كذلؾ أٌؿ

                                                 

 .16ص، 1جأبو الفتح عثماف بف جني، الخصائص،  - 1

 .21مكتبة اإليماف المنصورة، ص  .د تالقاىرة، ابف ىشاـ األنصاري، قطر الندى،  - 2

 .08ص  ،1ج ،عالـ الكتب .ىػ1399: تبيرو .مقتضب، تح محمد عبد الخالؽ عظيمةالمبرد، اؿ - 3

 . 54 ، ص2السابؽ، ج صدرالـ -4
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االسـ كالفعؿ كالحرؼ الكاحد مف  اعمـ أٌف: " قائبلؼ الجممة أما عبد القاىر الجرجاني فقد عٌر
 إذا فالجممة"   1خرج زيد، سمي كبلما كسمي جممة: يسمى كممة؛ فإذا ائتمؼ منيا اثناف، فأفاد نحك

 .سنادية أك نظمية مفيدةتركيب أك عممية إ ىي كٌؿ
نظر المغكيكف القدامى إلى المصطمحيف فاستخمصكا سمات عدبدة  : الفرؽ بيف الكبلـ والجممة -2

 اإلسناد فيياالجممة ما تضمف  الفرؽ بيف الكبلـ كالجممة أٌف"عمكما كخصكصا، ؼكجعمكا بينيما 
  .مبتدأ كسائر ما ذكر مف الجمؿاألصمي سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أكال كالجممة التي ىي خبر اؿ

؛ 2"كبلـ جممة كال ينعكس األصمي ككاف مقصكدا لذاتو فكٌؿ أٌما الكبلـ فيك ما تضمف اإلسناد
 الكبلـ ىك القكؿ المفيد،: "فؽ مع الرضى في ذلؾ كيزيد األمر كضكحا بقكلوف ىشاـ يٌتاب حيث إٌف

كالمراد بالمفيد ما دٌؿ عمى معنى يحسف السككت عميو، كالجممة عبارة عف الفعؿ كفاعمو كقاـ 
ىمو ليسا مرادفيف كما تك أٌنيما كالمبتدأ كخبره كزيد قاـ كما كاف بمنزلو أحدىما؛ كبيذا يظير لنا.زيد

كمعنى ذلؾ أٌف التركيب المتضمف إسنادا إف ، 3"كثير مف الناس كىك ظاىر قكؿ صاحب المفصؿ
الشمس )كاف مستقبل بنفسو كأفاد فائدة يحسف السككت عمييا سمي كبلما كسمي جممة مثؿ 

ال يعٌد ىنا كبلما ألنو لـ يقصد ( الشمس طالعة)خرجت كالشمس طالعة فػ : أما إذا قمت .(طالعة
إذ ال أريد اإلخبار بطمكع الشمس، بؿ يسمى جممة فقط، أم أٌف المركب اإلسنادم األصمي إذا  لذاتو

؛ 4كاف جزءا مف تركيب أكبر سمي جممة كال يسمى كبلما فكؿ كبلـ جممة كليس كؿ جممة كبلما
:  كالشكؿ اآلتي يمثؿ مفيـك الجممة عند الرضى كابف ىشاـ كابف مالؾ

(: 1)الشكؿ 
 ؿ أخكه يحمؿ كتابا غبلفو أزرؽ        كبلـمحمد أقب

 
جممة             جممة         جممة 

لـ يشترط ىؤالء المغكيكف في الجممة قصد اإلسناد لذاتو، كفرقكا بيف الكبلـ كالجممة عمى نحك ما ك
سبؽ، كال يعد جممة عند مف يشترط إفادة معنى يحسف السككت عميو إذ ليس ليا كياف مستقؿ؛ كلـ 

صد اإلسناد فييا لذاتو، كىك جزء مف تركيب نحكم أطكؿ فاألكؿ خبر، كالثاني حاؿ، كالثالث يؽ
 .صفة

                                                 

 .40عبد القاىر الجرجاني، الجمؿ، تح عمي حيدر، دمشؽ، ص - 1

 .30، ص1988: القاىرة -دراسة لغوية نحوية-محمد إبراىيـ عباده، الجممة العربية - 2

نشر . 1969: 2ط. مازف المبارؾ: حت، ريبعف كتب األعا مغني المبيبماؿ الّديف ابف ىشاـ األنصارّي، ج - 3
 .274ص، 2ج .دار الفكر

 .6، ص1ج. الرحمف السيد. ع: تح. شرح التسييؿ البف مالؾ - 4
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ىذه المركبات إذا كقعت خبرا أطمؽ عمييا ابف ىشاـ اسـ الجممة الصغرل، كأطمؽ "إٌف مثؿ 
 ، كلك أنو أك مف بعده أطمقكا ىذه1"عمى التركيب األطكؿ المتضمف لمجممة الصغرل الجممة الكبرل

التسمية عمى الجممة الكاقعة صفة، كالجممة الكاقعة حاال، أك كضعكا ليا مصطمحا آخر لكاف أجدل 
. في مجاؿ البحث المغكم كالتحميؿ النحكم

كحديث ابف ىشاـ عف الجممة الكبرل كالجممة الصغرل يكحي بتقسيـ الجمؿ إلى جمؿ بسيطة 
أكبر كحدة تتحمؿ التحميؿ النحكم، أك  كجمؿ مركبة بؿ يتعدل ذلؾ إلى اإليحاء بأٌف الجممة ىي

الشكؿ النحكم الذم يمكف أف يحمؿ إلى كحدات كال يككف ىك كحدة شكؿ لغكم أطكؿ؛ فالجممة 
فيي جممة مجازية أم  Clauseىي الجممة االصطبلحية أما الجممة الصغرل  Sentenceالكبرل 

. أنيا إذا كانت في سياؽ مستقؿ كانت جممة
(: 2)الشكؿ 

جممة اصطبلحية جممة كبرى ب الدرس محمد يكت
جممة مجازية جممة صغرى يكتب الدرس 

:  2كيمكف أف نكضح رأم ابف ىشاـ في تقسيمو الجممة إلى كبرل كصغرل بيذا المثاؿ
  3:الشكؿ

زيػػػد أبػػكه غبلمػػو منػطمػػؽ  
 

               ياعتيار           كبلـ   جممة كبرل                                                    
صغرل أبػػكه غبلمػػو منػطمػػؽ          جممة                جممة كبرل 

 
باعتبار                  

باعتبار الكٌؿ  جممة صغرل غبلمػػو منػطمػػؽ                                            
 

جممة كبرل كصغرل ( أبكه غبلمو منطمؽ) جعؿإذ يبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أٌف ابف ىشاـ م
باعتباريف كىذا ال يعطينا الحؽ في القكؿ بأنو يريد بالجممة الكبرل ما كاف لو كياف مستقؿ قائـ 

.               بذاتو
مف المعمـك أٌف المسند ىك الركف الذم يحٌدد نكع الجممة ألٌنو مركز التعميؽ، كفيو يكمف 

: ، كقسمنا الجممة بالنظر إلى المسند ثبلثة أصناؼ حسب الشكؿ التاليالحكـ، كبو تتـٌ الفائدة

                                                 

 .31، ص1988: القاىرةدراسة لغوية نحوية، -محمد إبراىيـ عباده، الجممة العربية - 1

 .38، ص2ج. ابف ىشاـ، مغني المبيب - 2
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                         4:الشكؿ

 
 

 المسند فييا ظرؼ    لمسند فييا اسـ            المسند فييا فعؿ                ا            
( أصناؼ الجممة بالنظر إلى المسند) 

ما يكف اختبلؼ الفريقيف في تحديد الداللة االصطبلحية لكؿ مف الكبلـ كالجممة فإٌنيما قد اتفقا كمو
(. كمكضكع اإلسناد سيأتي في المبحث الثاني) عمى أف المصطمحيف يقكماف عمى اإلسناد األصمي

ما سبؽ أف مصطمحي الجممة كالكبلـ متداخبلف يتحداف أحيانا كيتفرقاف  كنخمص مف كٌؿ
ا أخرل، عند النحاة القدامى لذلؾ جاء مف بعدىـ نفر مف العمماء المحدثيف كحاكلكا دراسة أحياف

نّْفٍت الجممة أنكاعا حسب اجتياد النحكييف فييا، كاختمفت تقسيماتيا . الجممة كتكضيح معالميا كصي
لجممة فيناؾ االسمية كالفعمية كاإلنشائية كالخبرية كالظرفية كالشرطية كا. باختبلؼ منطمقاتيـ

. الصغرل كالكبرل كالمجٌردة كالمكٌسعة كالتامة كالناقصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجملة 

 تالنظز إلي المسند

 الجمل الفعلَّة الجملة االسمَّة الجملة الظزفَّة
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: فيبٌينو بدٌقة الجدكؿ التالي( الجممة)أٌما خبلصة سيبكيو في تقسيمو الكبلـ 
 الحرؼ الفعؿ االسـ

اسـ     حدث 
 
 
 

رجؿ    ضرب 
 
 
 

حائط     حمد 
 

ماض 
 
 
 

ذىب 
 
 
 

حمد 

لـ يقع 
 
 
 

اقتؿ 
 
 
 
اذىب 

لـ ينقطع 
 
 
 

يذىب 
تذىب 
 
 

يقتؿ 
يقتؿ 

لمعنى كليس باسـ 
كال فعؿ 
 
ثـ 
 
 
 
 

سكؼ 
ؿ ػ ك 

. ؛ حيث يأخذ مف شكؿ الكممات منيجا يسير عميو1"التقسيـ تقسيـ كصفٌي دقيؽ"كىذا 
إذا كانت الدراسات النحكية القديمة لمكبلـ كالجممة قد أثرت الدراسات  :عند المحدثيفالجممة  -3

 :المغكية باتجاىيف
. اعتبار الكبلـ كالجممة مترادفيف: ق األكؿاالتجا -
اعتبار الكبلـ كالجممة مختمفيف، فإٌف بعض الدراسات المغكية الحديثة كاألبحاث : االتجاه الثاني -

التي تناكلت بالدراسة الكبلـ كالجممة لـ تزد عمى أف أكدت رأم االتجاه األكؿ مف الدراسات القديمة 
. التي ال تفرؽ ينيما

إف الجممة في أقصر صكرىا ىي أقؿ قدر مف الكبلـ :"تاذ إبراىيـ أنيس الجممة قائبلكيعرؼ األس
كعميو فالجممة " 2يفيد إال مع معنى مستقبل بنفسو سكاء تركب ىذا القدر مف كممة كاحدة أك أكثر

. في أقصر تراكيبيا أقؿ قدر مف الكبلـ، حتى لك كانت كممة كاحدة
تركيب إسنادم عند النحاة القدامى، إذ شاركت إلى جانب البحث عف مفيـك الجممة ؾ

؛ 3"الدراسات العربٌية الحديثة، كاعتنى الٌدارسكف المحدثكف بالجممة باعتبارىا النمط األفضؿ لمتركيب
ال يمكف أف يتجاىؿ أٌم باحث إسياميـ في القضايا المغكية كآراءىـ فييا، إذ بنكا تعريفات تحاكؿ ؼ

                                                 

دار الشروؽ لمنشر والتوزيع   .1976 :جدة .1طنحاة في التاريخ، مة اؿود غالي، أئمحمد محـ  –1
 .62ص، والطباعة

 .276ص ، المكتبة ألنجمو سكسونية، 1978 :القاىرة. 6إبراىيـ أنيس، مف أسرار المغة، ط - 2

: ، تونس1ط. العامة، تعريب صالح القرمادي ومحمد عجينة ةفردناند دو سوسور، دروس في األلسني - 3
 .150 ، صلمنشر ةار التونسيالد.1985
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الصكرة المفظٌية "ىا كما اعتبر. دة األساسٌية لمتركيبىا ككنيا الكحتبسيط مفيـك الجممة كاعتنكا ب
الصغرل لمكبلـ المفيد في أية لغة مف المغات، كىي المركب الذم يبيف المتكمـ بو عف الصكرة 

الذىنية كانت قد تألفت أجزاؤىا في ذىنو، ثـ ىي الكسيمة التي تنقؿ ما جاء في ذىف المتكمـ إلى 
عريؼ يذكرنا بما قالو اإلماـ الجرجاني أثناء حديثو عف كيفية حدكث العممية كىذا الت"  1السامع

المعاني  )األلفاظ ىي أكعية لممعاني التي تآلفت في ذىف المتكمـ الذم يصبيا  التكاصمية؛ حيث إٌف
في قكالبيا المفظية بعد ذلؾ يتمقى الخاطب ىذه األلفاظ، ثـ يعيد ترجمتيا إلى المعاني المناسبة  (
+  1لفظ : ا، بعد ذلؾ يتمقى الخاطب ىذه األلفاظ ثـ يعيد ترجمتيا إلى المعاني المناسبة ليا حيثلو

 .معنى ف+ ...+ 2معنى+ 1لفظ ف              معنى+...لفظ +  2لفظ 
المسند : تركيب يتألؼ مف ثبلثة عناصر أساسية: " كيرل ريمكف طحاف بأف الجممة ما ىي إاٌل

د، كقد تضاؼ إلييما عناصر أخرل حيف ال تكتفي العممية االسنادية كالمسند إليو كاإلسنا
؛فالجممة ىي ما تحٌقؽ فييا شرط اإلسناد باإلضافة إلى المتممات كالتي أطمؽ عميو النحاة 2بذاتيا

. مصطمح الفضمة
ىا أصغر كحدة لغكية تتككف مف ممفكظ كبلمي يتميز بالتناسؽ كخبلصة تعريؼ الجممة أٌف

. زائو لمداللة عمى المعنى المقصكدالمحكـ بيف أج
. ىا تركز عمى مفيـك التنسيؽ بيف العناصر المككنة لمكبلـلممحدثيف أٌف تكيبلحظ في ىذه التعريفا

كعممية التنسيؽ ىذه تدؿ عمى أف الفرد يبلحظ في كبلمو باإلضافة إلى قكاعد المغة مستكل 
حدات في التركيب لتفي، كمف ثـ بالمعنى العبلقات النظمية؛ أم مراعاة التآلؼ كاالتساؽ بيف الك

.  المراد إفادتو
كلـ تعرؼ المسائؿ المغكية ىذا االنقساـ أك االختصاص إاٌل عمى يد السكاكي كما تجمى ذلؾ في 

فعرفت ىذه الدراسات بعده انفصاؿ الدراسات الصكتية عف الصرفية عف  .كتابو مفتاح العمـك
.  التركيبية عف الببلغية

 الجممة أعـ مف الكبلـ " في قكلو بأٌف( عبد السبلـ ىاركف ابف ىشاـ)كما يؤٌيد ك
في تعريفو الجممة أٌنيا عبارة عف ( محمد الجرجاني)، كىذا ما يقٌرره "ألٌف الكبلـ يشترط فيو اإلفادة

إف : زيد قائـ، أك لـ يفد كقكلؾ: مرٌكب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل سكاء أفاد كقكلؾ
إٌنو جممة ال تفيد إاٌل بعد مجيء جكابو، فتككف الجممة أعـٌ مف الكبلـ يكرمني؛ ؼ

                                                 

منشورات المكتبة العربية  ،1964: بيروت. 1ي النحو العربي نقد وتوجيو، ط، ؼيميدي المخزوـ - 1
 .31ص

 .32ص، دار لكتاب المبناني، 1981: بيروت .2ريموف طمحاف، األلسنية العربية، ط - 2
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أحمد عمايرة الزمخشرم كمف . كيخالؼ ذلؾ د. ؛ فالجممة إذا في حٌد قكلو ال تشترط اإلفادة1مطمقا
، فإذا لـ ييًفد معنىن تامان مكتفيان "ما كاف يحسف السككت عميو"تبعو في أٌف الكبلـ ىك الجممة كىي 

. ؛ إذ بنى الكبلـ عمى اإلفادة فحسب2فبل يسمى كبلمانبنفسو 
؛ كلعٌؿ ىذا الرأم ىك 3"ألفاظ مفيدة لمعنى يحسف السككت عمييا"كعميو فالكبلـ ىك الجممة التي ىي 

أكثر الكبلـ جمؿ إاٌل أٌنو يكجد نكع منيا يشبو الجمؿ كلكٌنو ليس "ك. المنصؼ في تعريؼ الجممة
ككاف ىذا يطمؽ عمى الظرؼ كالجار كالمجركر، كشبو الجمؿ  4"بجمؿ كأطمؽ عميو أشباه الجمؿ

يعني أٌنيما ال يؤدياف معنى مستقبل في الكبلـ، أم أٌف المعنى يبقى فرعيا ألٌنيما ينكباف عف الجممة 
كالمبلحظ في ىذيف المثاليف أٌنيما نابا عف الجممة التي أصميا ( زيد في البيت كزيد عندؾ: )نحك

لقد حاكؿ النحاة (. زيد استقٌر في البيت، كزيد استقٌر عندؾ: )لكبلـ أف نقكؿفعؿ كفاعؿ، كأصؿ ا
الكبلـ حركات عضكٌية مصحكبة بظكاىر "المحًدثكف فٌؾ إشكالٌية الترادؼ بيف الكبلـ كالجممة، فػ

ىي "أٌما الجممة فػ. ؛ أم ما تحًدثو الحباؿ الصكتية مف اىتزازات مشكّْمةن لؤلصكات المختمفة5"صكتٌية
، فالجممة متضمنة في معنى الكبلـ؛ بحيث يرل أٌف الكبلـ أعـٌ مف الجممة؛ أم كٌؿ 6"حدة كبلمٌيةك

التي ( عباس حسف)جيكد أشير إلى أف  كفي حديثي عف الجممة يمكنني. جممة كبلـ كليس العكس
 تتمة لما ميٌده القدامى في تقعيدىـ لعمـ النحك ككضعيـ لؤلصكؿ؛ كاستدراكا لما اكتنؼ تعتبر

كيعتبر كتابو النحك الكافي مف أفيد الكتب النحكية الحديثة؛ فيو . الغمكض الكثير مف الكتب القديمة
تفصيؿ لكٌؿ مسائؿ النحك، حيث يحتؿ مكضكع الجممة الحٌظ األكسع في الشرح كالتفصيؿ كالتعقيب، 

نحكم العربي عمى النظاـ اؿ ينصكعميو  ؛مما يساعد الباحثيف في فيـ ىذه الظاىرة المغكٌية الخطيرة
 أك المسندكالميٍخبىر أك المتحدث عنو،  أك إليو المسند تتككف مف ريكنيف أساسييف، ىما"أٌف الجممة 

الكبلـ أك الجممة ىك ما ترٌكب مف كممتيف أك أكثر كلو معنى مفيد " فػ ؛الميٍخبىر بو أك الخبر
ة لمكصكؿ أك نعتا أك حاال، أك يرل الجممة الخبرية إذا كقعت صؿ( عباس حسف)كما أٌنو  ،7"مستقؿ

تابعة لشيء آخر كجممة الشرط ال جكابو فإٌنيا ال تسمى جممة خبرية إذ ال يككف فييا كبلـ مستقؿ 
                                                 

منشورات  .2006ماي : جامعة تيزي وزو .طابالختحميؿ مجمة ". الجممة العربّية قديما وحديثا ،مودر جوىر - 1
 .205 صالعدد األوؿ، . مخبر

 .490 ، صمغني المبيب البف ىشاـينظر   –2

وتطبيؽ، خميؿ أحمد عمايرة، دراسات وآراء في ضوء عمـ المغة المعاصر في النحو، المغة وتراكيبيا منيج  - 3
. 85ـ، عالـ المعرفة، ص 1984: السعودّية. 1ط
 .125ت، مكتبة الخانجي، ص د: القاىرة. ر النحوي، ترجمة رمضاف عبد الثوابسر، التطوبرجسترا - 4

 

 .13ـ، مطبعة الرسالة، ص1955:تماـ حساف، مناىج البحث في الّمغة، القاىرة - 5

 .195نفس المرجع، ص - 6

 .6، ص 4ج.دار المعارؼ. 2004: القاىرة. 15ط. عباس حسف، النحو الوافي - 7
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تسمى كبلما كال جممة مف بؿ ىي لذلؾ ال "بالسمب أك اإليجاب تنفرد بو، كيقتصر عمييا كحدىا 
ليس لمجممة مف تمؾ الجمؿ كياف مستقؿ "؛ إذ  1"لجممة الكاقعة خبرااكمثؿ ىذه الجمؿ  .باب أكلى

ب فإذا كاف المرٌؾ .عمى أف يككف لمجممة كياف مستقؿ معنكم عباس حسف ينٌص، ك2"معنى
  .اإلسنادم مف فعؿ كفاعؿ أك مبتدأ كخبر يمثؿ عنصرا مف تركيب لغكم أطكؿ ال يسمى جممة

ترٌكب ىذا القدر مف كممة كاحدة  كالجممة أقؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معنىن مستقبلن بنفسو؛ سكاء
اٌل فبل تسمى جممة مفيدة كال ينطبؽ عمييا تعريؼ الكبلـ . أك أكثر، كا 

: الجممة عند المسانييف المحدثيف
، كقد قاؿ عف (ـ 1949 -ـ1887) زعيـ ىذه المدرسة ىك ليكنارد بمكمفيمد : عند التوزيعييف -1

شكؿ لساني آخر كأكبر منيا كغير متكخ لبنية  شكؿ لساني مستقؿ غير محتكاة في"  الجممة بأنيا
فيك يشرط إذف في الجممة االستقبلؿ النحكم، كبعبارة أخرل التكزيعيكف يعرفكف أقساـ "  3نحكية

الكمـ تعريفا مكقعيا؛ فالعناصر التي تحتؿ المكقع نفسو في السياؽ، تنتمي إلى القسـ نفسو مف 
 .الكبلـ

م تحميؿ الجممة يعٌد أكلى المحاكالت لكصؼ البنية التركيبية لقد كاف منيجيـ ؼ :تحميميـ لمجممة
 :كصفا بنكيا تاما؛ فقسمكا الجممة إلى نكعيف مف المؤلفات ىما

كىي مككنات الجممة القابمة لمتحميؿ إلى  les constituants immédiats: المؤلفات المباشرة* 
. مؤلفات أصغر

كىي المؤلفات غير القابمة لمتحميؿ إلى  terminaux les constituants: المؤلفات النيائية* 
أم فرجكف المسكيف، فالجممة :  poor John ran away: كىذا مثاؿ تكضيحي .مؤلفات أصغر

 .ran awayك  poor John: ىنا يمكف تقسيميا إلى مككنيف مباشريف ىما
تحميؿ   –كضكع كؿ متكمـ لمغة اإلنجميزية، كالميتـ بيذا الـ ":كيقكؿ بمكمفيمد في ىذا الصدد

ىما  poor John :poor John ran awayيقكؿ لنا بثقة أف المؤلفات المباشرة لػ  -الجمؿ
بدكرىا بنية معقدة، كالمؤلفاف  ف، ككؿ كاحدة منيما تكٌك ran away ك poor John: الشكبلف
 : المباشراف

ran away  ىماran مكرفيما، ك awayبنية مركبة حيث مؤلفيا ىما المكرفيماف :a كway   

                                                 
 .29، ص 1988: اإلسكندرية. القاىرة. دراسة لغوية نحوية-ىيـ عباده، الجممة العربيةمحمد إبرا - 1

2-. Frank palmer, Penguin Bool Hartmann, and stork, Dictionnary of language and 

linguistics P 206./ and: Grammar, P71 ينظر:  

 

3-John lyons ; sémantique linguistique  tra: jaque Duran et Dominique boulonnais, 

herissey, paris, 1980, p 253. 
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،  كليس فقط بيذه الطريقة المتبناة في التحميؿ أم التحميؿ الذم ييتـ pour Johnفي حيف مؤلفا 
 .حيث إف المكرفيـ ىك الكحدة األساسية لمتحميؿ" 1لممؤلفات ةبالمعنى نصؿ إلى المكرفيمات األساسي

كف مف خانات أك كىي عبارة عف صندكؽ مؾ: كمف التحميؿ لدل التكزيعييف طريقة شارؿ ىككيت
زمر تمثؿ كؿ كاحدة منيا مككنا مباشرا، كباإلمكاف ترتيب الجممة فيو ترتيبا تصاعديا أك تنازليا  

: نحك
                                  le vieil homme vendait des fruits 

  parenthetisationكبقيت طريقة أخرل عمى الدرجة نفسيا مف سابقاتيا كتعرؼ بطريقة التقكيس 
 .اطع الداخمية في التركيبكتقـك عمى كضع أقكاس متداخمة لتمييز المؽ

:  ظننت زيدا قائما، تحميميا يككف عمى النحك التالي: لنتأمؿ المثاؿ التالي
( ظننت زيدا قائما:                           )الجممة
 

مركب فعمي                         مركب اسمي                   
زيدا قائما              ظننت                                      
                    

فعؿ            ضمير                  زيدا           قائما              
( ت )                        

   
جذر        صيغة                                                                 

. صيغة+ جذر+ ضمير+ صيغة + جذر                  الجممة            
: صاحب كتاب( 1913 -1857) رائد ىذه المدرسة ىك فردناف دك سكسكر إٌف : عند البنوييف -2

ىي أصغر كحدة لغكية تتككف مف ممفكظ " :دركس في األلسنية العامة، كفيو عرؼ الجممة بقكلو
                                                 

1
 - George mounin:  linguistique du xx siècle, presse universitaire, paris, 

1972, p 119 

e vieil homme vendait des fruits 

2) le vieil homme des fruits 3) vendait 

7 des fruits 6) vendait 5) vieil    homme 

fruits 

4) le 

13) fruits 12) des 11) ait 10) vend 9) homme 8) vieil 

15) 
s 

14) 
fruit   
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ما معنى أف الجممة ىي " 1لة عمى المعنى المقصكدكبلمي يتميز بالتناسؽ المحكـ بيف أجزائو لمدال
. المعنى المقصكد لأصغر كحدة في المغة، كالمتشكمة مف ألفاظ يحكميا التناسؽ بغية التدليؿ إؿ
شرب القمـ الحميب، : فسكسكر اىتـ بالشكؿ كالمضمكف عمى حد سكاء، فمثبل ال نستطيع أف نقكؿ

 .يمكف لمقمـ أف يشرب فمف الناحية المنطقية ال ألنو ال يكجد تناسؽ بيف القمـ كفعؿ الشرب؛
ككاف منيجو الرئيسي الذم اتبعو لتحميؿ الجمؿ ما يدعى بالتحميؿ إلى المككنات المباشرة 

immédiate constituent analyse  الذم يمكف بمكجبو تحميؿ الجمؿ ليس عمى أساس أنيا
ل أف يتـ تحميميا إلى عناصرىا مؤلفة مف طبقات مف مككنات الجممة بعضيا أكبر مف بعض إؿ

: األكلية مف الكممات، كحتى المكرفيمات كمثاؿ ذلؾ
:  الّشكؿ

 
 

 
 

 

كلقد استخدمت مدرسة سكسكر ىذا المنيج ليس لتحديد كتصنيؼ أجزاء الكبلـ فحسب بؿ كاف 
. لمستخدمة في المغة االنجميزية أساسااليدؼ األساس ىك تصنيؼ أنكاع النماذج لمجمؿ األساسية ا

لكف العمماء بعد دم سكسكر أدرككا أف ىذه المدرسة تغفؿ الدكر الكظيفي في عممية التحميؿ؛ إذ    
لـ تيتـ كثيرا بتحديد العبلقات بيف عناصر الجممة كتراكيبيا الفرعية، فتناكؿ اىتماـ الباحثيف مف بعد 

                                                 
: ، تونس1ط. العامة، تعريب صالح القرمادي ومحمد عجينة ةفردناند دو سوسور، دروس في األلسني - 1

 .52لمنشر، ص  ةالدار التونسي.1985

 الطالب المجتيد: المبتدأ     يحرص عمى وقتو: الخبر

 الجمػػػػمة    

 الطالب المجتيد يحرص عمى وقتو  

 الطالب:  االسـ  يحرص: الفعؿ المعرفة المجتيد: الصفة

 مجتيد: الصفة النكرة أؿ: أؿ التعريؼ

 عمى وقتو: رالجار والمجرو
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 .حميمي كجمعكا ما بيف أجزاء الكبلـ ككظائفيا في الجمةعنصر الكظيفة المغكية في منيجيـ الت
كالمأخذ الثاني الذم أخذ عمى ىذه المدرسة أف منيجيا غير مبلئـ لفيـ كؿ التراكيب المغكية، فإف 

. ىناؾ عددا مف العبلقات المغكية، كالعبلقات بيف الجمؿ المتفرعة عف بعضيا
. ثـ نفس الجممة يبنى فعميا لممجيكؿ. لـكالجممة يككف الفعؿ فييا مبنيا لممع: كمثاؿ ذلؾ

. الدرس ذكتب األستا: اجممتاف في مكضكع كاحد ترد إحداىما في صيغة خبر كقكلف: كالمثاؿ اآلخر
ماذا كتب األستاذ؟  : كترد الجممة الثانية في صيغة استفياـ

كحتى فأقصى ما يفعمو ىذا المنيج تحميؿ ىذه الجمؿ  إلى عناصرىا األكلية مف الكممات 
  .التي تشكؿ نمكذجا مف النماذج المغكية ةالمكرفيمات لتحديد الجممة األساسي

  (roman Jakobsonكبير ىذه المدرسة ىك ركماف جاككبسكف : الجممة عند الوظيفييف -3
 Rhèmeكالمسند إليو  theme  المسند : ـ، كتتككف الجممة عندىـ مف قسميف رئيسييف ىما1896(

في حيف أف  .لمسامع، لذلؾ يستحسف االبتداء بومؿ معمكمات معركفة بالنسبة فاألكؿ عنصر يح ؛  
المستكل النحكم "المسند إليو يحمؿ الجديد؛ فمف الكاجب تأخيره، كالمنظكر الكظيفي لمجممة يرل أف

كالصرفي مف جية، كالمستكل الداللي مف جية أخرل يتفاعبلف خبلؿ عممية االتصاؿ المغكم ممٌا 
 كيمكننا أف  "1أف يسمى بالمستكل الكبلمي ينتج ما يمكف

نشرح المستكل الكبلمي بالقيمة االتصالية لمغة مف خبلؿ تفاعميا مع الكاقع كمدل نجاحيا في 
. تكصيؿ الرسالة التي أريد تبميغيا لمسامع

، الذم قاؿ في "أندريو مارتينو"نذكر منيج  مف بيف طرؽ تحميميـ لمجممة: تحميميـ لمجممة -أ
تعني و ليا داللتيا المستقمة hierكممة  بأف،   hier il y avait une fête au village: جممة

لو أيضا استقبلؿ معنكم عف المضمكف العاـ لمجممة، كمف ثمة   au village  البارحة، كالتركيب
كىك         il y avait une fête: -نستطيع حذفيا دكف أف نمس بالداللة األساسية لمجممة كىي

كيب اإلسنادم الذم ال يمكف اختصاره كال حذؼ جزء منو مف غير المساس بالمعنى األساسي التر
األىمية األكبر فيي التي تقدـ فحكل الكبلـ أك ىي  fête ممة، غير أف مارتينيو يعطي لكممةلمج

. المسند
:  كحسب مارتينيو ال بد مف ثبلث عناصر عمدة في أثناء تحميمنا لمجمؿ كىي

 .كىك المحمكؿ أم المسند: لمركزمالعنصر ا " -1

.  أم المسند إليو( ةغالبا ما يقـك الفعؿ بالتحصيؿ في المغات اليندكأكركبي) أداة التحصيؿ -2
 

الجممة                                       

                                                 
 .241أحمد محمد قدور، مبادئ المسانيات، ص  -1
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ركف اإلسناد                           ركف التكممة                      

 
لي                    ركف اسمي                          ركف التكممة  ركف فع    
 
 

اسـ           زمف         فعؿ               تعريؼ           اسـ            تعريؼ       
 
 

ف  حصا         تاـ       امتطى                    أؿ          فارس              أؿ        
 
 

كىذه القكانيف تنقسـ إلى قسميف " 1كالتركيب الظاىرم يسمى تحكيبل أك قانكنا تحكيميا
رئيسييف، كىما القكاعد التحكيمية االختيارية، كىي التي يجكز تطبيقيا كال ضرر إذا أىممناىا؛ ألنو 

. في كؿ األحكاؿ سكؼ تككف تدينا جممة
التي يجب تطبيقيا عمى كؿ جممة في المغة حتى  أما القسـ الثاني فيي القكانيف اإلجبارية، كىي

تصبح صحيحة نحكيا، كتسمى الجممة في ىذه الحالة، الجممة النكاة كىي جممة سائدة بفضؿ النحك 
. دكف أف تجرم عمييا تحكيبلت اختيارية

 

                                                 
 .124ص  ، دار المريخ،1981: الرياض. 1، ط محمد عمي الخولي، قواعد تحويمية لمغة العربية - 1
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 (:العبلقات اإلسنادّية لتراكيب الجممة: )المبحث الثاني

يحتكم ىذا األخير عمى مجمكعات، كٌؿ مجمكعة تؤدم  عند تحميؿ الكبلـ في أٌم لغة قد :مدخؿ
، كنبنى الجممة في (الجممة)معنى كتعٌبر عف فكرة، كتسمى كٌؿ مجمكعة تعٌبر عف فكرة تاٌمة بػ 

 الغالب عمى اإلسناد؛ أم عمى المسند كالمسند إليو، فما حقيقة اإلسناد؟
لمتكمـ عندما يدرؾ عبلقة معينة بيف اإلسناد عممية ذىنية ينجزىا ذىف اإّف : مفيـو اإلسناد /-1

التي تتـ قبؿ أف ينطؽ ( اإلسناد)شيئيف يريد التعبير عنيما فيتـ في الذىف الربط بينيما بكمضة 
يربط بيف كممتيف فيفيـ منيما أف ( معنى نحكم)في النظـ -أم اإلسناد-المتكمـ بالمسند إليو، كىك

( المسند)فتسمى إحدل الكممتيف أك أحد الركنيف بػ عبلقة معينة ىي عبلقة اإلسناد قد ربطت بينيما،
كاإلسناد ىك األصؿ  .عمى حسب كظيفة كؿ منيما في الجممة( المسند إليو)كيسمى الركف اآلخر بػ 

كىك األساس في بناء الجممة، كقد كرد ذكر المسند كالمسند إليو في أقدـ كتاب كصمنا في النحك، 
سند كالمسند إليو، كىما ما ال يغني كاحد منيما عف اآلخر، ىذا باب الـ:" كتاب سيبكيو، حيث قاؿ

عبد ا أخكؾ، كىذا أخكؾ، : كال يجد المتكمـ منو بدا فمف ذلؾ المبتدأ كالمبني عميو كىك قكلؾ
يذىب عبد ا، فبل بد لمفعؿ مف االسـ كما لـ يكف لبلسـ األكؿ بد مف اآلخر في : كمثؿ ذلؾ
ذلؾ ألٌف أحد أجزاء الكبلـ ىك الحكـ أم اإلسناد الذم ىك رابطة، كالبد اإلسناد رابطة، ؛ ؼ1االبتداء

 .لو مف طرفيف مسند كمسند إليو، كبيما يتـ معنى الجممة
عممية ذىنية تعمؿ عمى ربط المسند كالمسند :" كعٌرؼ الدكتكر ميدم المخزكمي اإلسناد بأٌنو

ق الجممة عما تـ في الذىف مف صكرة ، حيث تعبر ىذ(ىب النسيـ: )؛ خذ عمى سبيؿ المثاؿ2 "إليو
؛ فالعممية 4ىب ، ثـ إسناد اليبكب إلى النسيـ: النسيـ، كالمسند ىك: تامة قكاميا المسند إليو، كىك

، كالجممة التامة التي تعٌبر عف أبسط الصكر (اإلسناد)الٌذىنية التي ربطت اليبكب بالنسيـ ىي 
:  ، ىي5ؼ مف ثبلثة عناصر رئيسٌيةالذىنية التامة التي يصح السككت عمييا تتأٌؿ

. المسند إليو، أك المتحٌدث عنو، أك المبني عميو -1
المسند، الذم يبنى عمى المسند إليو، كيتحٌدث بو عنو  -2
. اإلسناد، ك ىك المعنى المدرؾ الذم يربط المسند بالمسند إليو -3

صكت الضمة الممحؽ بالمسند اٌتخٌذ عبلمة تشير إليو كىي ( اإلسناد)إٌف ىذا المعنى النحكٌم 
.    النسيـي عميؿ كٌىب النسيـي فإف تغٌير الصكت فمطارئ طرأ عمى اإلسناد: إليو في نحك

                                                 

 .24، ص 1ج. سيبويو، الكتاب  - 1
 .31د العربي، صمنشورات دار الرائ. بيروت - 2ط(. نقد و توجيو) النحو العربي  ميدي المخزومي، في  - 2
دار وائؿ . 2003: األردف -، عماف1ط.. سناء حميد البياتي، قواعد النحو العربّي في ضوء نظرية النظـ -3

 .23ص . لمنشر
 .31، ص المرجع السابؽ – 4
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كقؼ كٌؿ النحاة عمى نكعيف أساسيف مف الجمؿ كأضاؼ بعضيـ نكعيف آخريف : أنواع اإلسناد /-2
ابف ىشاـ "كقاـ تصنيؼ . حقاكىذا ما سأتناكلو ال( الجمؿ الطرفية كالجمؿ الشرطية: )أطمقكا عمييما

إذ شعر الببلغيكف أيضا بالحاجة إلى تصنيؼ ألنكاع  ،لمجمؿ عمى معايير شكمية في األساس
الكبلـ، إال أٌف تصنيفيـ ىذا لـ يكف قائما عمى معايير شكمية فحسب؛ بؿ حاكلكا إقامة عبلقات 

مٌيزكا بيف "ىـ ألحكاؿ المسند كفي دراسات. نظامية بيف الخصائص الشكمية كالداللية ألنكاع الكبلـ
؛ فإذا ما اختار المتكمـ مسندا فعميا ذىبكا إلى 1" مسند فعمٌي كآخر اسمٌي: نكعيف مف أنكاع المسند

كيرجع ىذا إلى أٌف . أٌف ذلؾ يؤٌكد عمى الجانب الحركٌي الفٌعاؿ كالمتغٌير في العبلقة اإلسنادية
أخرل، فإٌف األفعاؿ ترتبط بالزمف، كمف ثـٌ فإٌف  ىذا مف جية، كمف جية(. التجٌدد)األفعاؿ تفيد 

ذا ما اختار . استعماليا في الكبلـ يعني أٌف األمكر المشار إلييا في المسند مرتبطة بمسمسؿ زمنٌي كا 
ركٌي أك ب أف يتعٌمؽ اإلسناد بأٌم جانب حيتجٌف -عمى خبلؼ ما سبؽ–المتكٌمـ مسندا اسمٌيا فإٌنو 

كلممتكٌمـ كذلؾ أف يدخؿ في اختياره األساس ظبلال مف . يد أساسا الثبكتزمنٌي، حيث إٌف األسماء تؼ
المعاني، بتضييؽ مجاؿ اإلستاد االسمٌي أك تكسيع مجاؿ اإلسناد الفعمٌي باستخداـ القيكد 

سند منكٌرا في إذا، يختمؼ اإلسناد االسمٌي كفقا لتعريؼ المسند كتنكيره، فعندما يككف الـ. 2"المناسبة
فيفيد اإلفراد أك النكعية أك التعظيـ أك )ٌنو يستحؽ ما يستحٌقو المسند إليو ، فإ"نٌيزيد غ" مثؿ

فإٌنو ييدؼ في ىذه الحالة إلى إفادة " زيد األمير: " ، أٌما إذا كاف معٌرفا في مثؿ...(التحقير
كمف ثـٌ . المحاطب حكما عمى أمر معمـك لو طريؽ مف طرؽ التعريؼ بأمر آخر معركؼ لو كذلؾ

. سناد ىنا ال ييضيؼ جديدا إلى عمـ المخاطب، بؿ الجديد ىك أٌف المسند إليو ىك عيف المسندفاإل
كفيما يتعٌمؽ باإلسناد الفعمٌي؛ قد يككف مف المفيد ىنا أف نعمـ أٌف مفعكؿ الفعؿ المتعدم قد يعٌد قيدا 

الٌطالب "لفرؽ بيف كىذا كضع طبيعٌي لمغاية، ك بخاصة إذا أخذنا في االعتبار ا. عمى المسند إليو
بؿ كنكعاف ف ) حيث عندنا بالفعؿ نكعاف مف الكتابة"؛ "الٌطالب يكتب الشعر" ك" يكتب ركايات

كقد أدل ىذا المنيج بالببلغييف إلى التأٌمؿ العميؽ في . نتيجة تغيير المفعكؿ بو فحسب( الكتٌاب

                                                 

. 1ط. كماؿ شييف. ف عبد العزيز ودمحمد حس. د.أ: تر. كولوغمي، التراث المغوّي العربّي-جيوـ–بوىاس   –1
 .183، ص دار السبلـ 2008: القاىرة

ص ، دار الكتاب العربي .1999: ، بيروت3ط. شرح محمد التنجي. لقاىر الجرجانّي، دالئؿ اإلعجازعبد ا  –2
174- 175. 



 انعالقاخ اإلسناديّح نتزاكية انجمهح       المبحث الثاني                                                

 24 

قضٌية قد نجد ليا تفسيرا في دالئؿ ىذه اؿ. 3"حاؿ األفعاؿ المتعدٌية حيف تستخدـ كال ييذكىر ليا مفعكؿ
: 4اإلعجاز بأٌف أغراض الٌناس تختمؼ في ذكر األفعاؿ المتعدٌية، كىذه األفعاؿ قسميف

، إاٌل أٌنو ييحذىؼي لدليؿ السياؽ؛ لقكلو تعالى: األكؿ : أف يككف لمفعؿ المتعدٌم مفعكؿه مقصكد معمـك
ُ وِ أ ْْ ٍَ ذَ عَ َٓ ًَجَ ذَّْ بءَ َِ ب ًَسَدَ َِ َّّ ًٌََْ ٓ ذَ ِِ ٌَْ ًًََجَ مُ شِ َّضْ نَّ َٓ اٌ تً ِِ َِّ َ زًُد ِٓ حَ ْْ شَأَحَ ُْ اِْ يِ ِدًُِٔ مف سكرة  24ك 23اآلبة   ...اْ

. القصص
فبلف يحؿ كيعقد كيأمر كينيى، : أاٌل يككف لمفعؿ المتعدٌم مفعكؿ يمكف النص عميو، نحك: الثٌاني
نا إثبات المعنى في نفسو فعبل لمشيء، ؛ كالمقصكد ق(أم صار إليو الحٌؿ كالعقد كاألمر كالنيي...)

ٌَْ  : كأف يخبر بأٌنو مف شأنو، كىذا ىك كاقع الحاؿ؛ عمى سبيؿ المثاؿ في اآلية ُّ ٍَ عْ ُْ الَ حَ خُ ُُ ًَأَْٔ ٍَ عْ     ًَاهللُ َّ

   ُينظر الشكؿ. مف سكرة النكر19اآلية: 
التقدير المفعوؿ الفعؿ التعدّي 

( داجاء محدك)أغنامىيـمحذكؼ يسقكف  
//           // محذكؼ تذكذاف 
( جاء مٌتسعا)محذكؼ يعمـ 

جاٌر )كىناؾ نكع آخر مف اإلسناد كىك اإلسناد الظرفٌي؛ حيث يككف المسند عبارة حرفٌية مف 
، كعٌد الببلغيكف ىذا النكع مف اإلسناد إسنادا أشبو ما يككف (لزماف أك مكاف)أك ظرفا( كمجركر

حالة الجمؿ الشرطٌية فقد نظر إلييا الببلغيكف عمى أٌنيا جمؿ مركبة يككف  أٌما في. اإلستاد الفعمٌي
جعؿ التصنيؼ ك (.سيأتي الحديث عنيا أكثر في أقساـ الجممة)الٌشرط فييا قيدا عمى الجكاب

. لئلسناد الببلغييف يصمكف في تحميميـ لمنصكص إلى درجة عالية مف التدقيؽ كالتعقيد
إٌف اإلسناد أىـ معنى نحكٌم في النظـ، كال يتمٌكف المتكمّْـ مف تأليؼ  :ـأىمّية اإلسناد في النظ /-3

أية جممة ما لـ تيبنى عمى اإلسناد كمف ىنا جاءت تسمية النحاة لركني اإلسناد، المسند كالمسند إليو 
عف  أم إٌنيما العماد في بناء الجممة، ك الدليؿ عمى ذلؾ أٌف المتكٌمـ ال يصؿ في التعبير( العمدة)بػ 

أية جزء يراه ميما غير المسند كالمسند إليو، كالمفعكالت أك الحاؿ أك غير ذلؾ مما يدخؿ في بناء 
الجممة ما لـ يفكر في اإلسناد، كىذا ما نبلحظو في الحاالت التي يككف فييا المفعكؿ أىـ ما يريد 

المتمٌثؿ -ذا عقد اإلسنادالمتكٌمـ إيصالو إلى الٌسامع، فإٌنو ال يتمٌكف أف يعٌبر عف المفعكؿ إال إ
بناء الجممة، قيقدـ المفعكؿ كىك متعٌمؽ بالمسند، ك المسند أىـ ركف في -بالمسند كالمسند إليو

                                                 

، 1ط. كماؿ شييف. محمد حسف عبد العزيز ود. د.أ: تر. كولوغمي، التراث المغوّي العربّي-جيوـ–بوىاس  - 3
دار    
 .184، ص 2008: السبلـ، القاىرة     

 .154 ص دالئؿ اإلعجاز،عبد القاىر الجرجانّي،  - 4
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ون : الكاجبى أديت، ككقكلو تعالى: اإلسناد، نحك لُ تُ قْ ا تَ قً رِي مْ وَفَ تُ ذَبْ ا كَ قً رِي فَ (. البقرة مف 98اآلية )  فَ
: عندما تحٌدث عف بيت الفرزدؽ كقد أكضح الجرجاني أىمٌية اإلسناد

ََوما َح ـُمَؿ ػيا      أعؽ مف الجاني عػمييا ىجػائيا \في ضموع  امرئ ت أ
كما حممت أـ امرئ، كأٌف ما جاكز :" إٌنؾ إذا نظرت لـ تشؾ في أٌف األصؿ كاألساس ىك قكلو"فػ

ٌنؾ إف رفعتو لـ تج د لشيء منو بيانا، ذلؾ مف الكممات إلى آخر البيت مستند إليو، كمبنٌي عميو كا 
كقد عٌمؿ الجرجاني أىمٌية اإلسناد . 1كال رأيت لذكر ىا معنى بؿ ترل ذكرؾ ليا إف ذكرتيا ىذيانا

، كيقصد 1معاني الكبلـ كٌميا ال تتصكر إال فيما بيف شيئيف، كاألصؿ كاألكؿ ىك الخبر:" بقكلو
. الحكـ، أم المسند: بالخبر

مء ظاىر في النظـ، أك غير ال كىك يريد إسناده إلى شمعٌيف إ بفعؿ-مثبل-فالمتكٌمـ ال ينطؽ
( حضر)حضر محمد، نككف قد فكرنا أكال بأف نسند الفعؿ : ظاىر لداللة النظـ عميو، فعندما نقكؿ

، كلك لـ يكف في الذىف تفكير باإلسناد يسبؽ النطؽ بالمسند كالمسند إليو لكانت ىذه (محمد)إلى 
. تيا المعجميةالكممات ألفاظا ليس ليا سكل دالؿ

ببل ( خرج)خرج، فيؿ يصح أف يككف النطؽ بالفعؿ : ما فعؿ زيد؟ فأجاب: كلك سئؿ أحدنا
نما استغني عف إظياره في النظـ لداللة السياؽ ( زيد)قصد إلى إسناده إلى ضمير  في الفعؿ؟ كا 

. عميو
يو بحيث لك ذلؾ الرابط الذىني بيف المسند كالمسند إؿفي كأكضح الزمخشرم أىمية اإلسناد، 

في حكـ األصكات التي حقيا أف ينعؽ بيا غير معربة ألف اإلعراب ال يستحؽ إال " جردا منو لكانا
ق معنى قد تناكلنيما معا تناكال ؛ ألٌف2"بعد العقد كالتركيب، كككنيما مجرديف لئلسناد ىك رافعيما

. مسند كمسند إليو: اإلسناد ال يتأتى بدكف طرفيف كاحدا مف حيث إٌف
 

                                                 

. 418ص دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني،  – 1
 .405، ص دالئؿ اإلعجازعبد القاىر الجرجاني،  - 1

.  1، طعمي بو ممحـ :حت اإلعراب المفصؿ في صنعة، أبو القاسـ محمود بف عمرو بف أحمد الزمخشري - 2
 .24ص  ،مكتبة اليبلؿ .1993: بيروت
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: (وضعّية ركني اإلسناد: )المبحث الثالث
سياقييا، إذ لجممة مف حيث جمالية امرآة عاكسة ؿفي الجممة  كضعٌية ركني اإلسنادتعتبر دراسة 

كثيرا ما يخرج التركيب عف ما ىك مألكؼ في كبلـ العرب مف العناصر المكٌكنة لمجممة العربٌية مف تقديـ 
ىذا كأتناكؿ في ىذا المبحث . غٌية التي ليا صمة بجمالية الجممةكتأخير كحذؼ، كغيرىا مف الظكاىر الببل

 .جانبا مف جكانب التركيب الذم ال يمكف االستغناء عنو كىك جانب عمـ المعاني في الببلغة

باب كثير الفكائد، جـٌ المحاسف، كاسع التصٌرؼ، بعيد "يعرؼ التقديـ كالتأخير عمى أٌنو ك
 .ر ىك عمـ ترتيب األلفاظ بما يناسب المعنى في الجممة؛ فالتقديـ كالتأخي1..."الغاية

تتمٌيز المغة العربٌية بحرية النظـ، فالكممة فييا تغٌير مكقعيا مع : التقديـ والتأخير في عناصر الجممة /-1
كال شٌؾ أٌف المدٌكنة التي أنا بصدد تحميميا حافمة بيذه الظاىرة . بقائيا محافظة عمى معناىا النحكم

كالمقصكد . الببلغٌية، كالسيما في الشعر؛ حيث نظـٌ الكبلـ فيو ال يسير كفؽ منيج أك معيار معٌيف النحكٌية
ىك أف تخالؼ عناصر التركيب ترتيبيا األصمٌي في السياؽ لذلؾ يتقدَّـ ما األصؿ فيو "بالتقديـ كالتأخير 

عه مف التصرُّؼ في التركيب كالعدكؿ عف ؛ فالتقديـ كالتأخير نك2"أف يتأخَّر كيتأخَّر ما األصؿ فيو أف يتقدَّـ
 .أصؿ ترتيب عناصره لغاية بيانيَّة معنكيَّة

ة تقديـه كال  كمف عمؿ التقديـ كالتأخير نجد ما يسمى بالرتبة، فالرتبة مبدأه نحػكمّّ لكاله لـ يكف ثىمَّ
يحدّْد مكقع " ـ النحكمّْ تأخير، فيي قرينةه نحكيَّةه مف قرائف المعنى، يمكف تعريفيا بأنَّيا جزءه مف النظا

كيفرض لكممتيف بينيما ارتباط أف تأتي إحداىما أكَّالن كاألخرل ثانينا، كيمتنع "  الكممة مف بناء الجممة 
العكس إذا كانت الرتبة محفكظة، أمَّا إذا كانت الرتبة غير محفكظة فيجكز أف تتقدَّـ إحدل الكممتيف في 

. ير اتّْصاؼ أحد التعبيريف بالخطأ النحكمّْتعبيرو كتتأخَّر في تعبيرو آخر مف غ
كىناؾ تجاذبه بيف الرتبة كاإلعراب، فالرتبة في المغات غير اإلعرابيَّة تيحدّْد الكظيفة التركيبيَّة ألجزاء  

يَّة الحركة لتمؾ األجػزاء بسػبب تكفُّؿ  تاحتيا حرّْ الجممة، أمَّا في المغات اإلعرابيَّة فتظير مركنة الرتبة كا 
. عػراب بتحديد الكظيفة التركيبيَّة ليا، فإذا خفي اإلعراب انتفى ذلؾ ككجب االلتزاـ بالرتبةاإل

كالفرؽ بينيما ىك ما يكمف في الفرؽ بيف الكاجب (المحفكظة كغير المحفكظة)كىناؾ نكعاف مف الرتبة كىما
 مجاؿ فيو الختيار المتكمّْـ، كالجائز في النحك؛ فالتقديـ في الرتبة المحفكظة حكـه تركيبيّّ نحكمّّ ًصرؼ ال

فيك إمَّا جارو عمى القاعدة بحفظيا، أك مخالؼه لمقاعدة مخؿّّ بسبلمة التركيب بإىمالو ليا، أمَّا الرتبة غير 
المحفكظة فالتقديـ فييا أمره اختيارمّّ يمكّْف مف التصرُّؼ في العبارة؛ ألنَّو يصبح كسيمة أسمكبيَّة تيستجمب 

ب العبارة لتناسب مقتضى الحاؿ ، كليذا دار البحث الببلغيُّ في عمـ المعاني حكؿ الرتبة بيا المعاني كتيقؿَّ
. غير المحفكظة

 : التقديـ والحذؼ في تركيب الجممة /-2

                                                 

 .96دار الكتاب العربي، ص  .1999: بيروت. 3ط. عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز -1

 .86ينظر المرجع نفسو، ص  -2
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مف ممٌيزات المغة العربٌية حرٌية نظـ الكممات كانسجاميا داخؿ التركيب، بحيث نجد  :التقديـ -أ
كجو يقاؿ : كاعمـ أٌف تقديـ الشيء عمى كجييف" ني النحكٌية؛ اظ بالمعأكثر مف كممة تغٌير مكقعيا كتحتؼ

؛ أٌما عف نٌية التأخير، فيككف في تقديـ الخبر عمى 1"، كتقديـ عمى نٌية التأخير....إٌنو عمى نٌية التأخير
كتقديـ . في تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ( ضرب عمرا زٍيده)، ك(منطمؽه زيده : )المبتدأ، كقكؿ عبد القاىر

كذلؾ أف تجيء إلى اسميف يحتمؿ كٌؿ كاحد منيما أف يككف مبتدأى، كيككف اآلخر "ال عمى نٌية التأخير؛ 
: ؛ كمثالو في ذلؾ أكضحو في الشكؿ التالي"خبرا لو، فتقدّْـ تارةن ىذا عمى ذاؾ، كأخرل ذاؾ عمى ىذا

خبر + مبتدأ : زيٌد المنطِمُؽ    -      متساويتافجممتاف 
خبر + مبتدأ : المنطمُؽ زيٌد  -                   

( ضربُت)وزيٌد / ضربُت زيدًا  -
 

أخّْرى عمى أٌنو مفعكؿ بو    تقٌدـ عمى الٌرفع باالبتداء      جممة الخبر  
 

) سكاء أذيًكر بعد اإلسنادالجممة كالمفعكؿ المطمؽ بدكره يؤدم معناه النحكٌم في النظـ كيقـك بكظيفتو في 
:  نحك( ند كالمسند إليوالمس

:  أـ قبمو، نحك. باىرا نجاحانجحت  -
:  أـ قبؿ المسند الفعؿ، نحك. باىرا نجحت نجاحا -
ٌنما يقٌدـ المفعكؿ المطمؽ عمى الفعؿ لمتعبير عف معنى يفيـ "مستميتا عف الحؽ يدافع؛  دفاعاالمؤمف  - كا 

اني كاألغراض التي نستدؿ عمييا مف ظركؼ مف ظركؼ القكؿ، كمفاجأة لمسامع بالميـ مف الجممة؛ فالمع
القكؿ كمف السياؽ العاـ فضبل عما يبتغي مف كراء التقديـ مف تنغيـ في النصكص يراد منيا التأثير 

ؿ مف تقديـ عنصرو ما ىك ككف ذكره أىـٌ مف ذكر باقي أجزاء الكبلـ، كالعناية 2" بالسامعيف ؛ فالغرض األكَّ
يقدّْمكف الَّذم : " ... ، كىك ما عبَّر عنو سيبكيو بقكلو في الفاعؿ كالمفعكؿبو أكثر مف العناية بذكر غيره

انيـ كيعنيانيـ  ف كانا جميعنا ييًيمَّ ، كجعمو عبد القاىر الجرجاني قاعدةن "بيانو أىُـّ ليـ كىـ ببيانو أعنى، كا 
، إالَّ أنَّو أكَّد "ة كاالىتماـ لـ نجدىـ اعتمدكا فيو شيئنا يجرم مجرل األصؿ غير العنام: " ... لمتقديـ بقكلو 

أفَّ االقتصار عمى العناية كاالىتماـ ال يكفي لبياف سبب تقديـ لفظو ما، بؿ يجب أف ييفسَّر كجو العناية فيو 
يَّتو الَّتي جعمتو يتقدَّـ في حيف تأخَّر غيره . كسبب أىمّْ

؛ كاإلبقاء عمى 3"عادة أما الحذؼ فيقصد بو حذؼ اإلسناد الذم تبنى عميو الجممة" :الحذؼ -ب
المفعكؿ المطمؽ لكحده مثبل معٌبرا عف الفكرة دكف اختبلؿ في جممة ما، كذلؾ ألٌف المحذكؼ مفيـك مف 

حجا مبركرا كسعيا مشككرا، كمنو قكلو : حمدا كشكرا ، ككقكلنا لمحاج: ظركؼ القكؿ كمف السياؽ، كقكلنا
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َ...  : تعالى ُْ ف ٌىُ ُّ خُ ن خَ َ ئِرَا أَثْ خَّ ءحَ ذَا ب فِ ذُ ًَئَِِّ عْ ب بَ نًّ ب َِ اَِِّ بقَ فَ ٌَثَ ا اٌْ ذًُّ ، (مف سكرة محمد ( 4)اآلية )   ...شُ
كالمسمكع مف ىذه المصادر المستعممة لمتعبير عف مكقؼ انفعالي قكليـ سبحاف ا، كمعاذ ا، كلبيؾ، 

فيا كفي سياقيا عف معنى كسعديؾ، كدكاليؾ، كما إلى ذلؾ مف المصادر المستعممة لكحدىا فتعبر مع ظرك
  .تاـ

ٌنى ألرل في طبيعة بحثي النحكٌية أاٌل أغكص كثيرا في المسائؿ ك أغراض التقديـ كثيرة كمتنٌكعة، كا 
: الببلغٌية، فيكفي أف أذكر أىميا اعتمادا عمى الجدكؿ

 الغرض المؤّخر المقّدـ الجمؿ

﴿... ُ ذ ّْ حَ وُ اٌْ ـ ٍْهُ ًٌََ ُّ وُ اٌْ ٌَ ... ﴾
 ف سكرة التغابفـ( 1)اآلية  

:  الخبر
 (لو)الجاركالمجركر

 الممؾ      : المتدأ
 كالحمد       

 االختصاص

 :قاؿ شاعر
تو  لو ىػمـه ال منتيى لكبارىا     كىمَّ

الصغرل أجؿُّ مف الدىر  
 

 التنبيو ىمـ: المبتدأ (لو: //   )الخبر

﴿ُ د بُ عُ اكَ ن ﴾ ...إِيَّ
 مف سكرة الفاتحة( 5)اآلية 

الضمير : المفعكؿ بو
 إٌياؾ(: النصب)المنفصؿ

 :الفعؿ
 نعبد 

 التخصيص

 الفخر أنا: المبتدأ مدير: الخبر مدير أنا

يمكف القكؿ بأٌف ظاىرة التقديـ كالتأخير مف الظكاىر السػياقيَّة التي ليا فائدة عظيمة في االرتقاء 
تفي بيذه الظاىرة في قكلو عف باألساليب كارتفاعيا في البياف؛ كيؼ ال، كاإلماـ عبد القاىر الجرجاني يح

ىك بابه كثير الفكائد، جُـّ المحاسف، كاسع التصرُّؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ يفترُّ لؾ عف بديعة، : "بابيا
مطيؼ لديؾ مكقعيو ، ثـ تنظر فتجد سبب أف  كيفضي بؾ إلى لطيفة، كال تزاؿ ترل شعرنا يركقؾ مسمعيو، كيى

ؿ المفظ عف مكاف إلى مكاف  راقؾ كلطؼ عندؾ أف قيدّْـ فيو شيءه كّْ ببل -كىذا الباب سيككف لو . 1"كحي
. نصيب أكفر عند التحميؿ، كفائدتو عظيمة في تحديد المعنى كالداللة كال سيما في النٌص الٌشعرم -شؾ
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( الجممة وأقساميا: )الفصؿ الثّاني
: كما يمي حيث قسمتو ثبلثة مباحث كىي ال يخرج ىذا الفصؿ عف تناكؿ الجممة نظرٌيا؛

. تصنيؼ الجمؿ: المبحث األكؿ -
. مكاضع اإلسناد في الجممة: المبحث الثاني -
. الجممة مف حيث المعنى الداللي كالببلغٌي: المبحث الثٌالث -

( تصنيؼ الجمؿ: )المبحث األوؿ

ل أٌنيا تتقٌدـ عؿ الذات الفاعمة اسـ ثابت،نبلحظ في بناء الجممة أٌف : أقساـ الجممة مف حيث ركناىا -1
كلذلؾ نجد أٌف الجممة المتصدرة . فالٌذات الفاعمة سابقة لمحدث في الكجكد. المسند إليو؛ أٌما الفعؿ فمتغير

باالسـ ىي التي تسبؽ الجممة المسبكقة بالفعؿ كالسيما عند الببلغييف كالمغكييف في إطار المسند كالمسند 
 . إليو؛ أٌما الفضمة فبل عبرة ليا في تقديميا

:  كيقسميا ابف ىشاـ باعتبار صدرىا ثبلثة أقساـ كاآلتي. لة عند النحاة نكعاف اسمية أك فعميةالجـك
 .جممة فعمية كيتصدرىا الفعؿ -

.. جممة اسمية كيتصدرىا االسـ -
 .جممة ظرفية كيتصدرىا ظرؼ -

 ؼكفي رأيي كطالب كباحث أف أصٌف. الجممة الشرطية ضمف الجممة الفعميةابف ىشاـ  يصنؼكما 
أعندؾ فبلف؟ فكممة : "الجممة الظرفية إٌما اسمية أك فعمية حسب تقدير المعنى كتأكيمو، كأف أقكؿ مثبل

| ...مكجكد،  .كائف| سياؽ الكبلـ كتقديرهفبلف في الجممة تقٌدر بمعنييف؛ مبتدأ كخبره محذكؼ ييفيـ مف 
.  كىي بذلؾ جممة اسمية

لفعؿ  في ىذه الحالة فاعبل" فبلف"فيبقى | فبلف؟ (استٌقر) أعتدؾ|:أٌما إذا قيدّْر الكبلـ بالفعؿ نحك
فبل كجكد لصكرة دقيقة في تحديد نكع الجممة في المغة العربٌية . محذكؼ فتككف الجممة بيذا المفيـك فعمية
دّْر بظرؼ " ما داـ أٌف معنى الكبلـ يفيـ مف السياؽ،  كقس عمى ذلؾ كؿ كبلـ يحتاج إلى تقدير سكاء صي

إذا لـ يتـ بيما ( المكٌكنة مف المسند كالمسند إليو)أما الفضمة فاسـ يذكر لتتميـ معنى الجممة. 1 .."أـ غيره
معنى مفيد، كقد يمـز التركيب كجكد أدكاتو تربط أجزاء الجممة كالشرط كالقسـ كاالستفياـ كالتمني كالترجي 

. كغيرىا، كتقع األدكات حرفان كاسمان كتسمى أدكات الربط
:  فالجممة مف حيث ركناىا قسميكعميو تنقسـ 

ىي كؿ جممة تصدَّرت باسـ تصٌدرا أصميا، ككضعت إلفادة ثبكت المسند  :ػ الجممة االسمية 1
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. لممسند إليو؛ أك استمراره بالقرائف الدالة عميو؛ أك الثبكت أك االستمرار معان
كاألصؿ في . لجنس، كاسـ الفعؿالمبتدأ كالخبر؛ كاالسـ كالخبر مع إف كأخكاتيا، كال النافية ؿ: كمكضعيا

ككذلؾ األصؿ في الجممة . ىذا حجر: الخبر أف يأتيى نكرة مشتقة في ذلؾ كٌمو، كقد يأتي جامدان؛ نحك
؛ "الماءي تبخُّريهي في درجة المائة: "الشمس منيرة؛ أك كقكلنا: االسمية أف تدٌؿ عمى الثبات كدكامو كقكلنا

، كتمت بو الفائدة، كاإلنارة (منيرة)مؿ، كىك الشمس كالخبر أسند إليو فالمبتدأ مسند إليو ألنو لـ يسبقو عا
فالجممة االسمية تفيد االستمرار بالقرائف إذا لـ . ثابتة ليا عمى الدكاـ كاالستمرار في الفعؿ؛ ككذا التبخر

كال ال ينكره السياؽ  -ىذا ىك األصؿ فيو-فالعمـ نفعو مستمر . العمـ نافع: يكف في خبرىا فعؿ؛ نحك
ُ(: صمى ا عميو كسمـ)كعميو قكلو تعالى في كصؼ رسكؿ ا . المنطؽ كال العقؿ ْ ظِ ٍُكٍ عَ َ خُ ٍَ عَ  ًَئَِّٔهَ ٌَ

. مف سكرة القمـ( 68)اآلية 
كيطمؽ . فيذه الصفة مف الخمؽ الكريـ مقترنة عمى الدكاـ بذكر رسكؿ ا؛ كالناس جميعيـ مدعككف لتمثميا

تمرار االستمراري التجٌددم الذم يعرؼ كثيران باستخداـ الجممة االسمية لمقرائف فييا عمى ىذا النمط مف االس
يَّة يتمدَّح الغنى كالكـر ؤى :  كما في قكؿ النٍَّضر بف جي

تىنا     لكٍف يمرُّ عمييا؛ كىك منطمؽي  رَّ ال يألؼ الدرىـي المضركب صي
غاثة لمناس  فالدرىـ ال يستقر عنده؛ لذلؾ( كىك منطمؽ: )فالشاىد قكلػو فيك باستمرار ينطمؽ كرمان كا 
ٌ: كقد قدَّـ السياؽ القرائف الدالة عمى ذلؾ، فقكلو تعالى. المحتاجيف بة َْ بصِ حَ صَ م ِ اٌِ ُْ فِ ىُ ًٌََ  مف  2/179اآلية

.  سكرة البقرة؛ فاألخذ عمى يد المجـر حياة لممجتمع كاطمئناف لو
نيَ  :ار كالثبكت معان كما في قكلو تعالىكقد يككف السياؽ في معرض ذـٌ يراد بو االستمر بفِمِ نَ ُّ ٌَْ ئَِّْ اٌْ بدِعُ خَ ُّ

ُ بدع ٌَ خَ ُْاهللَ ًَىُ مف سكرة النساء؛  ( 4)اآلية  ىُ

؛ فالسياؽ أف المخادع ما يخدع إاٌل نفسو كلف يكقعو فعمو إال في الشركر عمى (كىك خادعيـ)فالشاىد 
ف كانت صكرتو  (يخادعكف)الدكاـ كالثبات، كليذا كاف الفعؿ  مفيدان لمتجٌدد مرة بعد مرة، كلـ يقيد بزمف كا 

(. خادعيـ)صكرة المضارع، فقكَّل المعنى في 
إٌنيا تفيد لفت السامع إلى حدكث الفعؿ مجٌددان في زمف "كأما إذا كاف خبر الجممة االسمية جممة فعمية فػ

سافر زيد؛ فينا زيد لـ يسافر إال : لقكلنا زيد سافر، كىذا مغاير تمامان: ما؛ كصار عمى كجو الثبات كقكلنا
مرة كاحدة في كقت مضى، فالزمف الماضي المخصكص  

ف تضمف معنى ( الحاضر)ككذا نقكؿ في الزمف المضارع، . بالسفر محٌدد فيك مخصكص بكقت ما كا 
الدكاـ  محمد يدرس، كعثماف يأكؿ، كزيد يشرب؛ فالفعؿ ليس عمى جية: ، نحك1التجٌدد كاالستمرار مف بعدي
. فقد يأتي كقت ال يدرس فيو محمد، كال يأكؿ فيو عثماف، كال يشرب فيو زيد. األزلي، أك الثبات المطمؽ
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دىث الذم جرل في الزمف الماضي المخصكص ما قالو  المتنبي  كمف الشكاىد الشعرية عمى الحى
: م مطمع البيت، كخاطبو بصيغة األمر ؼ...(أنت الذم صٌيرتيـ)لسيؼ الدكلة في تكثير حساده؛ 

يٍَّرتىيـ لي حيسَّدا   سىدى الحيسَّاد عني بكٍبتيـ     فأنتى الذم صى أىًزٍؿ حى
ىي كٌؿ جممة صدرىا فعؿ، كتكضع إلفادة الحدكث في زمف مخصكص : ػ الجممة الفعمية 2

فعؿ كالماضي كالمضارع مع االختصار؛ أك تفيد االستمرار التجٌددم إذا دٌلت عميو القرائف، كمكاضعيا اؿ
 .التاـ مع فاعمو أك نائبو، كالفعؿ الناقص مع االسـ كالخبر؛ كالفعؿ البلـز كالمتعدم؛ كالجامد كالمتصرؼ

فالمتكمـ أراد إفادة السامع . كصؿ زيد إلى المدينة: فمف الجمؿ التي تفيد الحدكث في زمف مخصكص قكلنا
كصؿ زيد إلى المدينة : إذا قمنا بأف زيدان كصؿ في الزمف الماضي، كيصبح ىذا الزمف أكثر خصكصية؛

 .يصؿ زيد إلى المدينة فالزمف مخصكص بالحاضر ال الماضي: مساءن، أما إذا قمنا
ُ  :كقد يفيد الفعؿ سكاء كاف ماضيان أـ مضارعان التجٌدد كاالستمرار إذا كجدت القرائف؛ كقكلو تعالى ر ن و

اس ٍن دْ ٌ سِخَ حٍ أُخْ سَ أَُِّ ُْ (. آؿ عمراف مف سكرة 3/110اآلية  ) خَ

ـ تجٌدد ىذه األمة كبقاء البشرية عمى األرض .  فالخيرية ما زالت مستمرة دكا
: كقكؿ الشاعر

أك كمما كردت عكاظى قبيمةه     بعثكا إليَّ عريفىيـ يتكسـي 
بٍيران منو ـ فدأب ىؤالء القـك كمما انعقد سكؽ عكاظ، كتقاطرت القبائؿ إلييا قبيمة إثر قبيمة أىنَّيـ يبعثكف خى

. ينظر في كجكه القـك لعمو يمقى الشاعر
فالحدىث ىنا اكتسب صفة االستمرار مع الثبات عميو كما ىك عميو الحاؿ في كثير مف الجمؿ 

ْ: االسمية؛ كفي ذلؾ قكلو تعالى ُ رُّ نِ عَ سِ ٌَ أِْ ْٓ اٌْ ثِريٍ ِِ ٍ وَ ُْ فِ عىُ طُ ىْ َ ٌَ  كقد أراد لك . مف سكرة الحجرات 49/7اآلية
نىتهاستمر في إطا .  عتكـ كقتان بعد كقت لحصؿ لكـ مشقة كىعى

: حيث يقكؿ المتنبي في مدح سيؼ الدكلة
تدىبَّري شرؽى األرًض كالغربى كفُّو      كليس ليا يكمان عف المجًد شاغؿي 

.  فتدبير الممالؾ ديدف ممدكحو كشأنو المستمر الذم ال يحيد عنو فيتجٌدد حينان بعد حيف
، تفيد االستمرار التجددم بالقرائف المثبتة في الحكـ، ...(تتدبر كفُّو)، كأصميا ...(.تدبري)فالجممة الفعمية 

. كفي الشطر الثاني مف البيت
إٌف المتتبع لعناصر ىذا البحث قد يتساءؿ عف عدـ إقحاـ الجممتيف المرٌكبة كالبسيطة في ىذا 

ة لـ أغفؿ ليذا العنصر الخطير، بحيث كفي الحقيؽ! المكضكع، باعتبارىما أساسا في عممٌية التحميؿ كالنقد
قد : أشرت إليو آنفا بصكرة مغايرة حيف تناكلت الجممة الكبرل كالجممة الصغرل األصمية كالجممة الفرعية

: إٌف الجممة فعمية أك اسمية تنقسـ نكعيف‘يتساءؿ القارئ عف سٌر ىاذيف النكعيف مف الجممة؛ فأجيب، 
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. جممة بسيطة، كأخرل مرٌكبة
ف البسيطة فيي الجممة التي تتأٌلؼ مف العناصر  أٌما ع

غير المضاؼ إليو ( المسند إليو كالمسند)إٌف كٌؿ ما يزيد عمى الركنيف األساسييف في الجممة كىما 
كصمة المكصكؿ فيك فضمة أك أداة أك كمتاىما؛ كىما قيد ذك فائدة، كالنفي  

ككٌمما زاد القيد زادت الخصكصية؛ . ؽ بينيا في التقييدكالمفاعيؿ كالحاؿ كالتمييز كالتكابع كالنكاسخ، كال فر
كمف ثـٌ زادت الفائدة بزيادة الخصكصية، كيرل الدكتكر شكقي ضيؼ  

أٌف لكاحؽ الجممة االسمية التي جاء خبرىا فعبلن تزيد عمى الجممة الفعمية، فكٌؿ ما يحممو  "
كمف لكاحؽ الجممة  1(" ب مقالة كتابة حسنةزيد كت: )الفعؿ مف لكاحؽ تحممو الجممة االسمية معو، كقكلنا

...  االسمية التكابع كالنعت كالعطؼ كالبدؿ كالتككيد
كىذا كٌمو جعؿ عمماء المعاني ال يتبعكف خطكات النحكييف كٌميا فتراىـ يقٌسمكف الجممة إلى جممة رئيسة 

. كجممة غير رئيسة
. نت قيدان في غيرىا كليست مستقمة بنفسيافالرئيسة ما لـ تكف قيدان في غيرىا؛ كغير الرئيسة ما كا

كيخرجكف مف ذلؾ إلى أٌف المسند كالمسند إليو ركنا الجممة ككٌؿ ما عداىما يعٌد  زائدان عمييا، كىك مف 
كبناء عمى ذلؾ كٌمو فأقساـ المسند كالمسند إليو أربعة . القيكد التي تقٌدـ فائدة ما تبعان لنكع القيد كطبيعتو

: ىي
. زيد قائـ: المسند كالمسند إليو كممتيف حقيقة، نحكأف يككف  -1
ال إلو إال ا؛ فقائميا ينجك مف النار؛ ألنيا تعني؛ تكحيدي ا : أك أف يككنا كممتيف حكمان؛ نحك -2

. نجاةه مف النار
 كالمثؿ المشيكر؛ تسمع بالميعىٍيًدم( حقيقة)كالمسند كممة ( حكمان)أك أف يككف المسند إليو كممة  -3

يره مف أف تراه؛ أم ٍيره مف رؤيتو: خى .  سماعيؾى بالمعيدم خى
القاضي يحكـ : كقكلنا( حكمان)كالمسند كممة ( حقيقة)أك أف يككف العكس، المسند إليو كممة  -4

.  بالعدؿ
 أك يؤٌكؿ تقدَّر؛ بينما الحكـ فييما يقٌدر،فالحقيقة في المسند أك المسند إليو أف تككف ثابتة ال تؤٌكؿ كال 

كباعتبار ركني الجممة كاف . أك كبلىما مع تماـ الفائدة في المعنى النٍحك الذم يحتاج إليو أم منيماعمى 
الفضمة كاألداة  مكمف ثـٌ أبٌيف مفيـك كاضع كٌؿ مف المسند كالمسند إليو،البد مٌني أف أعٌرج عمى ـ

لتأثير كالسيما شيكعيا في الديكانييف باعتبارىما قيكدان مفيدة كلكاحؽ عمى غاية مف األىمية في الداللة كا
ؽ بالمنظكر الببلغي أك النحكم في كسكاء كاف األمر يتعٌؿ.الٌمذيف أنا يصدد دراسة تراكيب الجمؿ فييما،

الجممة فإٌف ترتيب الكممات في أٌم ديكاف كاف ىك المظير الرئيسي لمتركيب كما ينجـ عنو مف مسائؿ 
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كعندما يتبلعب الشاعر بالجممة العادية ليجرم عمى . ىر السياقٌيةالتقديـ كالتأخير، كغيرىا مف الظكا
نظاميا عشرات التحكيبلت فإٌنو يعطينا فكرة كاضحة عف التنكيعات المختمفة التي يقٌدميا تكزيع الكحدات 

كال يمكف أف تككف ىذه التنكيعات دكف جدكل؛ فنقطة الصفر في المستكل الببلغي . بعناصرىا العديدة
الحد األدنى لمجممة المكٌكنة مف المسند كالمسند إليو، ثـ تأتي التنٌكعات في الفضمة كاألداة لتزيد  تتمٌثؿ في

فالجممة الصغيرة المكٌكنة مف الحد . كؿ المعيارمى إلى شكؿ ببلغٌي مثيرفييما تنٌكعان آخر كتحٌكؿ الٌش
ر أكلٌية مكٌكنة فييا تبقى ذات عناص (أم المجاز) عمى قيمة االنزياح المغكم( المسند كالمسند إليو)األدنى 

كىك عينو الذم كصؿ إليو  كالحذؼ كالذكر كالفصؿ كالكصؿ؛ في حالة التقديـ كالتأخير لمجممة الببلغية
فعمـ الداللة البنيكم الحديث؛ عمى إصبلحو لمنُّظيـ . عبد القاىر الجرجاني حيث سبؽ بو جاكبسكف كأمثالو

بالدرس الببلغي كالداللي الذم نشأ في مفيـك الجممة نحكيان كببلغيان عند  المعيارية التراكمية ظٌؿ مٌتًصبل
ٍف عمد أصحابو الجدد إلى كصؼ العمميات الببلغية. العرب باعتبارىا تحٌكالت أك انحرافات تتضمف " كا 

تصٌكرات عديدة، كتكحي بنظريات متطٌكرة ابتعدت كثيران عف األصؿ، كىذا ما يجعمني أبحث عف أركاف 
 كىناؾ مف صٌنفيا في أكثرى، (اسمية كفعمية)صنفيف  لقد صنؼ النحاة الجمؿى. لة الببلغية عند العربالجـ
 :   ف صنفيفـ

 .ظير الحؽ:كىي عندىـ الجمؿ التي تبدأ بالفعؿ، نحك: الجمؿ الفعمية -1             
. حؽ ظيراؿ: كىي عندىـ الجمؿ التي تبدأ باالسـ، نحك: الجمؿ االسمية -2             

الجممة الشرطٌية فتدرج في الجممتيف "أٌما . 1كذىب ابف ىشاـ إلى القكؿ بالجمؿ الظرفية -3
، كتتأٌلؼ مف جممة الٌشرط كجممة الجكاب كاألداة 2"االسمية كالفعمٌية، كىي جممة تحٌقؽ فييا عنصر اإلسناد

الجكاب كما تحذؼ األداة، كىذا  ؛ كىذه العناصر ال نجدىا دائما حاضرة في الجممة الشرطٌية، فقد يحذؼ"
النحاة في تصنيفيـ ىذا ال يستندكف إلى ك (.قصائد الديكانيف)ما سيٌتضح لنا في تحميؿ جمؿ القصائد 

المعنى، فنكع الكممة ذات المكقع المتقدـ يحدد نكع الجممة، بغض النظر عف كظيفتيا النحكية سكاء أكانت 
نيؼ مرجعو إلى نظرية العامؿ، ألف الفعؿ عامؿ، كالفاعؿ مسندا أـ مسندا إليو، كىذا تخبط في التص

كعندما نصٌنؼ الجمؿ في ضكء نظرية النظـ،  .معمكؿ كال يجكز عندىـ أف يتقدـ المعمكؿ عمى العامؿ
نعتمد عمى المعاني أساسا في التصنيؼ، ككما ذكرنا آنفا بأف اإلسناد أىـ معنى نحكم في نظـ الجممة، 

غير اإلسناد ظاىرا أـ مستدال عميو مف النظـ أك مف ظركؼ القكؿ، كما أف  بؿ ال يمكف أف تبنى عمى
اعمـ أف معاني الكمـ كٌميا معافو ال تتصٌكر إلى فيما بيف "3المسند أىـ ركف في اإلسناد ألنو الحكـ؛ فػ

ىا في جميع الكبلـ معافو يينشئيا اإلنساف في نفسو، كيصرؼ"إٌف "؛ بحيث "شيئيف، كاألصؿ كاألكؿ ىك الخبر
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فكره، كيناجي بو قمبو، كيراجع فييا عقمو، كتكصؼ بأٌنيا مقاصد كأغراض، كأعظميا شأنا الخبر فيك الذم 
لذلؾ فإٌف التصنيؼ الصحيح لمجممة ينبغي أف  1"يتصكر بالصكر الكثيرة، كتقع فيو الصناعات العجيبة

الذم ال تتـ الفائدة بدكنو، كفيو تقع ألٌنو الخبر، كىك ( المسند)يقـك عمى مبلحظة أىـ ركف في اإلسناد كىك
كفيو يمكف الحكـ، كىك مركز التعميؽ فمف حٌقو أف يككف الجزء  –كما عبر الجرجاني -الصناعات العجيبة

إنما يقدمكف الذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو : "2كما ذكر سيبكيو -المنظكر إليو عند التصنيؼ، ألف التقديـ
فإذا كجب لمعنى أف يككف أكال في النفس كجب لٌمفظ " ىك اآلخر قائبل فيضيؼ  3، أٌما الجرجاني"أعني

إٌنما ىك لبلىتماـ بالمتقٌدـ كالعناية بشأنو، كىذا األمر إذف ال "-الٌداؿ عميو أف يككف مثمو أكال في الٌنطؽ
كف إلى أٌف يغٌير طبيعة الجممة، كلف يحٌكليا مف جممة فعمٌية إلى جممة اسمٌية كما ظٌف النحاة اٌلذيف يذىب

الحٌؽ ظير، تحٌكلت عندىـ مف جممة فعمٌية : ظير الحٌؽ، جممة فعمٌية، فإذا تقٌدـ الفاعؿ كأصبحت: جممة
. إلى جممة اسمٌية

( ينظر الشكؿ) :4التصنيؼ الصحيح لمحممة

 
بؿ تعداىـ إلى عمماء  كلـ يقتصر ىذا الخطأ عمى النحاة المعتمديف في نحكىـ عمى نظرٌية العامؿ

آخريف في العصر الحديث ينيجكف المنيج الكصفٌي فمنيـ مف ذىب إلى أٌف رتبة الفاعؿ التأٌخر عف فعمو 
ظير الحؽ، كالحؽ ظير تندرجاف في صنؼ كاحد، كىك : كالصكاب أٌف جممة. كىي مف الرتب المحفكظة

. تقٌدـ عمى المسند إليو أـ تأٌخر عنوسكاء أ( ظير)صنؼ الجمؿ الفعمية، ألٌف المسند فييما فعؿ كىك
ٌنما تصٌنؼ الجمؿ بالنظر إلى المسند ال لككنو أىـ ركف في اإلسناد فحسب كلكف ألٌف فيو ما  كا 

، كىذا الفرؽ مرًجعو (الفعؿ)، كالمسند(االسـ)يدعك إلى التصنيؼ، كىك الفرؽ الٌدقيؽ في المعنى بيف المسند
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 (في نظرٌية العامؿ)

األكلى جممة فعمية 
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عؿ يدٌؿ عمى الحدث كالحدكث، كىك فرؽ دقيؽ ال يمٌيزه إاٌل مف كىب إلى أٌف االسـ يدٌؿ عمى الثبكت كالؼ
. ا تعالى الدقة في الحٌس

 (ينظر الشكؿ). اسمية كفعمية: كخبلصة القكؿ تنقسـ الجممة باعتبار ركنييا قسميف ىما
تصنيؼ النحاة أقساـ الجممة 

إجماع كٌؿ النحاة الجممة الفعمٌية  -1
سمية الجممة اال -2
الزمخشرم لجممة الشرطٌية ا -3
ابف ىشاـ الجممة الظرفية  -4

أك الجانب الببلغي مف دكر في تكضيح ىذا  لمعامؿكال يخفى عمى أٌم دارس أف يتنٌبو ما 
العنصر؛ إذ كثير الكبلـ عميو قديما كحديثا كعمى ما لو مف أثر سيئ في النحك العربي، كفي األساليب 

–كقبؿ أف أعرض . 1"متكمميف مف راعى جانب االعتداؿ كاإلنصاؼكلـ تر بيف اؿ. كصياغتيا كفيميا
اتجاىات النحاة كآراءىـ فيو أحبذ أف أقؼ أكال عمى مفيـك العامؿ بإيجاز، كبعده أذكر أىـ  -باختصار
. أنكاعو

: مفيـو العامؿ وعبلقتو بالجممة
" أك بالنصب، أك بالجٌر ما يدخؿ عمى الكممة فيؤٌثر في آخرىا؛ بالرفع،"المقصكد بالعامؿ في النحك 

؛ فإٌنو . ؛ كالفعؿ فإٌنو يؤٌثر في آخر الفاعؿ فيجعمو مرفكعا، كفي آخر المفعكؿ فيجعمو منصكبا2 ككالجاـز
. ككحرؼ الجٌر، فإٌنو يؤٌثر في آخر االسـ؛ فيجعمو مجركرا. يؤٌثر في آخر المضارع؛ فيجعمو مجزكما

: كالعامؿ ثبلثة أنكاع
ال فسيد المعنى المقصكد مف الجممة، كأمثمتوال يمكف االس" :صؿاأل -أ المضارع كأدكات : تغناء عنو، كا 

، كبعض حركؼ الجر . 3"النصب، كالجـز
عمى حذفو فساد المعنى  -في األغمب -كىك الذم يمكف االستغناء عنو مف غير أف يترٌتب"  :زائداؿ -ب

(.  تأتي بمعنى جديدالباءك مف، كغيرىا مف الحركؼ التي ال)؛ كبعض حركؼ الجز 4"المقصكد
، كيتمٌثؿ في حركؼ 1"ال يمكف االستغناء عنو كلكٌنو ال يحتاج إلى مكاف يتعٌمؽ بو" :شبيو بالزائداؿ -ج

ال يحتاج مع مجركره إلى " ريبَّ"؛ فالحرؼ الجٌر الزائد(ريبَّ أخ لؾ لـ تمده أٌمؾ: )الجٌر الٌزائدة، نحك قكلنا
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ف لسبب كاحد، ككنىيا ال تؤدم معنى خاصا جديد مثؿ الحركؼ كاالستغناء عف ىذه الحركؼ كا .متعٌمؽ
ٌنما تفيد فقط تقكية المعنى كتأكيده  األصمية، كا 

كمف العكامؿ ما ىك لفظٌي، يظير في النطؽ كالكتابة، كالعكامؿ التي ذكرتيا كمنيا ما ىك معنكٌم، 
 -في نظرم-بنكعييا المفظٌية كالمعنكية كالعكامؿ . يدرؾ بالعقؿ ال بالحٌس؛ كاالبتداء اٌلذم يرتفع بو المبتدأ

ٌنما الذم يؤثر كيحدث حركات اإلعراب ىك المتكٌمـ ، كلكٌف النحكييف نسبكا  ليست ىي التي تؤٌثر بنفسيا، كا 
كفي الحقيقة مكضكع العامؿ مف المباحث النحكٌية المعٌقدة كالسيما في عصرنا حيث . إلييا العمؿ كالتأثير

المغة : تماـ حساف اٌلذم عنكانو"كأٌلفت بذلؾ مؤلفات كثيرة كمتنٌكعة كمنيا كتاب  دعكات التيسير في النحك،
. العربٌية معناىا كمبناىا
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(: مواضع اإلسناد في الجممة) :المبحث الثاني
ألنيا استكفت أركانيا؛ فاستقامت داللتيا؛ بمعنى أٌف  مفيدةف الجممة مف ألفاظ دالة عمى معافو تتكٌك

ذا حذؼ أحدىا قيدّْرى ليستقيـ الكبلـ كٌؿ جممة البد ليا كذىب القدماء . أف تقـك عمى أركاف محٌددة، كا 
الجممة االسمية أك الفعمية تحتاج إلى ركنيف أساسيف اهصطًمح عمى "إلى أٌف ( ىػ180ت )كسيبكيو 
.  ، كال يغني أحد منيما عف اآلخر، كال يجد المتكمـ منو بدا1 ("المسند كالمسند إليو)تسميتيما 

ٍف كالخبر كالفاعؿ كالفعؿ، كغير ذلؾلـ يقـ المسند كالمسند إليو عند أىؿ المغة كالنحك مقاـ المبتدأ   كا 
مقاـ ما ذيكر كمو؛ ( المسند كالمسند إليو)كثر دكرانيما لدييما؛ بينما أقاـ عمماء الببلغة في دراساتيـ 

كغٌمبكا في دراستيـ ليما منيج التذٌكؽ (. المعاني عمـ)ككأٌنيما أصبحا قانكنان معركفان كمسمَّمان بو كمما درسكا 
ٍف لـ يفتيـ التأٌمؿ الكاعي كعبد القاىر الجرجاني كضياء الديف بف  كتحٌسس مكاطف الجماؿ كالركعة؛ كا 

.  مثبلن( ىػ637ت )األثير 
و إؿ د لـ يغفؿ لببلغة فإٌف ىذا التقعيل السكاكي كمدرستو التي قىعَّدت ؿكأيان ما يكف االٌتياـ الذم كجّْ

يبرزاف معاني كثيرة كأغراضان شتى مرتبطة ( مسند كمسند إليو)عمى ركنيف أساسيف  بنية الكبلـ؛ ككٌمو مبنٌي
بأحكاؿ المخاطب كالمتكٌمـ تبعان لممقاـ، فضبلن عف الجماليات الخاصة المتعمقة أيضان بأحكاؿ اإلسناد، أك 

يككناف درجة الصفر ثـ تأتي التحٌكالت الممثمة بأحكاؿ  (المسند كالمسند إليو: )كما قيؿ في المفيـك الغربي
. اإلسناد

في أبكاب عمـ ( المسند كالمسند إليو)كال يشؾ أحد في أٌف السكاكي قد كرر أحيانان الكبلـ عمى 
كىذا األمر (. المسند كالمسند إليو)كاء ىذه األبكاب عمى ركني الجممة كلعؿ سبب التكرار اٌت. المعاني كٌميا

عمو يتحٌدث عف باب ما في مكاضع عٌدة مف عمـ المعاني؛ فالحذؼ كالذكر، كالقصر كالكصؿ نفسو ج
ما ذكرناه في ىذه : "ق القزكيني حيف قاؿكالفصؿ، كٌؿ منيا يدخؿ في باب الخبر كاإلنشاء، كىذا ما أكٌد

كليذا كٌمو يصبح ؛ 2"األبكاب السابقة ليس كٌمو مختصان بالخبر؛ بؿ كثير منو حكـ اإلنشاء فيو حكـ الخبر
أساس أبكاب عمـ المعاني؛ كتخٌصيما بالذكر ليذا االعتبار، كلئبل يتكٌرر الحديث ( المسند كالمسند إليو)

إذ ال يمكف فيـ الخبر . مما ييٌسر عمى المتمقي فيـ أساليب الببلغة كاستيعابيا. عنيما في أم باب منيا
القصر كما يككف  "ك. المسند إليو كالمسند كمكاضعيمامف دكف إدراؾ المتمقي لمفيـك  -مثبلن  -كاإلنشاء 

بمجاؿ التغييرات التركيبٌية  -اليـك-ككٌؿ ما يعرؼ . 3"لممسند إليو عمى المسند يككف عمى المسند إليو
كاالنزياح المغكم كاإليقاعي ال ينفؾ عنيما غالبان؛ حيث كاف لزاما عمٌي في ىذا المجاؿ أف أتحٌدث في مقاـ 

                                                 

،  ، الييئة المصرّية العامة لمكتاب1377: مصر. 2عبد السبلـ محمد ىاروف، ط: حت .الكتاب، سيبويوينظر  - 1
 .23،  ص 1ج

مؤسسة الكتب  .ت.د. ، ييروت3ط. أبو المعالي جبلؿ الديف الخطيب القزويني، اإليضاح في عمـو الببلغة،  –2
 .101الثقافية، ص

، ص  - 3  .94السكاكي،  مفتاح العمـو
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اضع المسند إليو كالمسند؛ ثـ ما يتعمؽ بذكرىما أك حذؼ أحدىما، كمف ثـ أحاكؿ أف أبٌيف الجممة عف مك
.  أحكاليما في التعريؼ كالتنكير كعبلقة ىذا بتقديـ أحدىما عمى اآلخر

كىك الميٍخبىر عنو أك المحكـك عميو؛ كىك األصؿ في المعنى كعنو يصدر  :المسند إليو ومواضعو /-1
:  يعييا جيدا السامع، كمكاضعو كثيرة ىي( سكاء كقع اسـ ذات أك معنىن أك مصدرانالحدث كعميو يدكر؛ 

ة: نحك قكلو تعالى: ػ المبتدأ الذي لو خبر 1ً ش ب ًيف آخ ْ ذٔ بة اٌ ْ ُ يف احل بؤو ْ ٓ أًٌ مف سكرة  31اآلية حن
ب: كقكلػو. فصمت يَ ٍ ثْ ئتٌ ِِ ْ صَ ئتٍ  ْ صَ زَاءُ    .مف سكرة الشكرل 40اآلية  ...ًَجَ

: قكؿ أبي فراس الحمدانيكؾ

ٍنزلي     ـىكارـًـىكى ، كمى  ل الكراـ كمنزؿ األىٍضيىاًؼأكىم عدد النجـك
:  ػ ما أصمو مبتدأ في 2ً
ب ...: مسافران؛ ككقكلو تعالى زيدكاف : "نحك: كقكلنااسـ كاف وأخواتيا،   -أ ََِ ْذِ سَبّه بِ عَ ٍْ الٍََّ ٌِ ظَ اآلية  بِ

بَأ...: كقكلو. مف سكرة فصمت 46 خم ز رُ أ عزّ ش اهلل ب ْ ٌ كيقكؿ  المتنبي. الزمر 37اآلية :

ستحسف العٍقدي الحسناء مي ق     كفي عنًؽمنيما في مكاًف شعرم كأصبحى
.  فاألسماء التي تحتيا سطر في األمثمة السابقة ىي أسماء الفعؿ الناقص كىي المسندة إليو

َْ َّئِ... : نحك قكلو تعالى: اسـ إف وأخواتيا -ب : كقكلو. فاطرمف سكرة  5 اآلية ...اهلل حكٌّ ًعذ
...ًََّ ع ب ٌ شّ بعتَ ل ض كعد، )فاسـ إٌف كلعؿ .. مجتيد زيدانمف سكرة الشكرل، ككذلؾ قكلنا، إٌف  17اآلية اٌ

. مسند إليو( زيدا كغيرىا
ظ :أظف زيدان قادمان؛ ككقكلػو تعالى: كقكلنا( ظف وأخواتيا)المفعوؿ بو األوؿ لفعؿ  -جػ ب أ بعتَ ِ ض ْ اٌ

ّت بئ :  ككقكلو. مف سكرة الكيؼ 36 اآلية ً...ل

:  كقاؿ الفرزدؽ
زيد، غافؿ، )ؿ فيما سبؽ فالمفعكؿ بو األٌك     ككانا في الغنيمًة كالركاًب  أأجعؿ دارمان كابنىي دخافو  

.  ، ىك المسند إليو ألف أصمو مبتدأ(داـر
َ...: كمف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى: ؿالمفعوؿ الثاني لؤلفعاؿ المتعدية لثبلثة مفاعي -د ًَي َّٓ سَحْثَ ا ب

َ الً ع بف َّاهلل غ ْا ََُ َع ظََّ ِي اٌ ُاي َْ ً...   أنبأت محمدان )ك (أريت الطالب الحؽَّ كاضحان) .إبراىيـمف سكرة  42اآلية

َ: مف سكرة اإلسراء 62اآلية في  ككقكلو تعالى ،(الخبرى صحيحان خَهَ ه ّرَأَسأّ َّرِا اي ََُِّ وش ٍ ج ع ِ...  ؛ فالمفعكؿ
. ، مسند إليو؛  ألف أصمو مبتدأ؛ كقع عميو الحكـ كما في الحاالت السابقة(الحؽ، الخبر، ىذا)بو الثاني 

َ: نجح الطالب، ككقكلو تعالى: كقكلناالفاعؿ،  -3ً ُْ فَ هُ ُْ زَتُّ هُ ابَ ٌَ دَ رَ سْ مف سكرة آؿ  195اآلية  ا
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َجَ دْقَ... :كقكلو(. عمراف ٍِّذهُاء َْ تَ حٌ ِٓ َٔ ِّ الطالب، ربيـ، )مف سكرة األعراؼ؛ فالفاعؿ  85اآليةك ...َنُزب
: في قكؿ المتنبي( الدىر كسياـ كالنصاؿ)مسند إليو ككذلؾ ( بينة

باألرزاء حػتى     فؤادم في ًغػشاءو  مف نػًبىاًؿ  ماني الدىرىرى
فىًصٍرتي إذا أصابتني سيػاـه     تػكسرًت النّْصاؿي عمى النّْصاًؿ 

. مسند إليو، ألنو فاعؿ قاـ بالفعؿ كحكـ بو( ًصٍرتي)ككذلؾ الضمير في الفعؿ 
، ككقكلو تعالى: كقكلناػ نائب الفاعؿ؛  4ً ًفظى الكتابي ، حي :  قيًرئى الدرسي

ِ ىَاخ هَ ةُّ اٌشَّ اس ح ٍن ٌ َٓ َ    :مف سكرة آؿ عمراف ككقكلو 3/41اآلية  شَُِّ ُْ ئِي هُ ىا زَتَّ مُ رََِٓ اذَّ ُكَ اٌ سِ حِ وَ نَّ دَ ي اٌْ

سا ىَْ: كقكلو. مف سكرة الزمر 73اآلية ...شَِ عُ ُ طِ رَ الَ ََسْ ىدِ فَ دُ ً اٌسُّ ىْ ئٌَِ دْعَ اق وَُ سَ  ْٓ فُ عَ ىََْ َُىْشَ مف  42اآلية  وَََ
:  كقاؿ الشاعر. سكرة القمـ

تيعىدُّ ذنكبي عند قكـو كثيرةن        كال ذىٍنبى لي إالَّ العبل كالفضائؿي 
: كقاؿ آخر

ٍيبى فيو المرئو غيرى أىنَّوي       تيعىابي لػو الدنيا كليس ييعابي كال  عى
: كقاؿ آخر

مُّكا كيمنعكا : كلك سيًئؿى النَّاسي الترابى ألكشككا    إذا قيؿ ىاتكا، أىٍف يىمى
؛ كاسـ الفاعؿ مثؿ: ػ شبو الفاعؿ5ً رأيت طاىران : يقع بعد كؿ اسـ قاـ مقاـ الفعؿ المبني لممعمـك
فاعؿ، كمنو قكؿ أبي العبلء ( قمبو كنسبو)مررت بالكريـ نىسبيو، فمفظ : أك كالصفة المشبية؛ نحكقمبيوي، 
: المعرم

ـي شادم  ٍيري ميجدو في ًممَّتي كاعتقادم        نىٍكحي باؾو كال ترنُّ غى
(.  مجدو)سد مسد الخبر؛ ألنو جاء فاعبلن السـ الفاعؿ ( نىٍكح)فالمسند إليو 

رأيتي : يقع بعد كؿ اسـ قاـ مقاـ الفعؿ المبني لممجيكؿ؛  كاسـ المفعكؿ؛ نحك: عؿػ شبو نائب الفا 6ً
ميقو. )المحمكد خمقيو (.  نائب فاعؿ: خي
: كقاؿ الشاعر

ـي بالًعمىًؿ  ًت األىجسا ٍتبىؾى محمكده عكاقبيوي      كربما صحَّ لعؿَّ عى
المفظ جسـ "ند مثؿ الركح كالجسد؛ فػإٌف المسند إليو مرتبط بالمعنى الداؿ عميو، كما لو ارتباط بالمس

كركحو المعنى، كارتباطو بو كارتباط الركح بالجسـ، ككاف ابف طباطبا قد سبؽ إلى ىذا حيف نقؿ عف 
؛ فالكبلـ لفظ حقؽ عبلقة إسنادٌية، كىذا 1"لمكبلـ جسد كركح، فجسده النطؽ كركحو معناه: "بعض الحكماء

.  المفظ تتكخاه فائدة؛ أم المعنى
                                                 

 .144واعد النحو العربّي في ضوء نظرية النظـ، صسناء حميد البياتي، ؽ - 1
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س إلظيار ما في النفس مف يؤٌسك ،الذم يبني عميو الكبلـ المسند إليو األصؿى ر مكاضعكتعتب
ٌف. عكاطؼ كأفكار ما ىك كجكد أٌما كجكد المسند إليو فميس بكجكد سككني في الجممة كال بكجكد محايد، كا 

ذا كنت قد ركزت عمى المكاضع التي ظير فييا المسند إ. فاعؿ كالزـ سكاء ذكر أـ قيدّْر ليو ليككف دليبلن كا 
كىاديان لمتعرؼ إليو فيذا ال يعني أٌنو ال يقدر في مكاضع عديدة؛ بؿ يمكف لو أف يحذؼ كتدٌؿ عميو قرينة، 

 .كسيٌتضح ىذا أكثر عندما أتناكؿ أحكاؿ الذكر كالحذؼ كما يخمصاف إليو مف دالالت نحكٌية كجمالٌية
اف األسمكب الذم يىًرد ذكره فيو فإنو يستكمؿ معاني قد يتكرر المسند كيعطؼ عمى المسند إليو؛ فأيان ؾك

. .  الجممة في عممية اإلسناد؛ كيؤكدىا، ليصبح الكبلـ بحؽ جسدان كركحان متناسبيف
تبيف لنا تعريؼ المسند إليو كمكاضعو؛ كثبت لنا أٌنو مدار الحدث كاإلسناد؛  :مواضع المسند /-2

فالمسند ىك الذم يحقؽ مبدأ تثبيت العناصر الفنية بالمسند  .لكف الفائدة ال تتـ بو كحده فبلبد مف مسند
. إليو، كيكسبو الصكرة الجمالية المكحية

فالمسند يحتكم عمى األجزاء الزمانية كالداللية البلحقة بالمسند إليو؛ كمف ثـ يرتب أجزاء الجممة كميا 
ف كانت األدكات تقع مسندان إليو. مف المكاحؽ . كربما األدكات كا 
في العناصر الفنٌية؛ حيث إٌف  ـ عمى المسند كمكاضعو ىك تكضيح شكمٌي لمنكاحٌي الجمالٌيةكالكبل

المسند مع المسند إليو يحققاف تجربة شعكرية لدل المتكمـ يريد التعبير عنيا، كما يحققاف حركة أك لطائؼ 
يحدثو حذؼ أك ذكر لغكية كببلغية، كيتجمى ىذا خاصة عندما أتحدث عف األسمكب المغكم كالفني الذم س

.  كؿ مف الركنيف المسند كالمسد إليو
أما المسند فيك المخبر بو عف المسند إليو أك بعبارة أدٌؽ ىك المحكـك بو، ألنو صفة في المعنى، كبو 

:  كمكاضع المسند كثيرة؛ منيا.. تتعمؽ الفائدة كالتحكالت لترتيب األحداث الزمني، كفؽ التغير التركيبي
األصؿ أف يأتي المبتدأ  مسندان إليو كما سبؽ، كأف أكضحناه كلكنو قد : لمكتفي بمرفوعوػ المبتدأ ا 1

بينما  ( مسندان إليو)يأتي مسندان إذا اكتفى بمرفكع سد مسدَّ الخبر؛ فالمرفكع ىك الذم يغدك فاعبلن في المعنى 
ٌد مسد الخبر كىك المسند إليو، فاعؿ س: زيد! أقائـ زيد؟: المبتدأ يحؿ محؿ الخبر في عممية اإلسناد كقكلنا

: إف أيعربت مبتدأ فيي مسند، كعميو قكؿ الشاعر( قائـ)لذلؾ كممة
ٍيري الهو ًعدىاؾى فاطًَّرًح المَّػ   ػٍيكى كال تغترر بعارض سمـ ق اكتفى بمرفكعو كىك مسند ألٌف: مبتدأ( غير) .غى

(. اله)، الذم جاء فاعبلن السـ الفاعؿ (عداؾ)الفاعؿ 
خبر يٌتصؼ بالمبتدأ يككف مسندان كالخبر  كٌؿ :ر الذي يتصؼ بالمبتدأ في الجممة االسميةػ الخب 2

في ( مثؿي)فبلنةي بعيدة مىٍيكىل الًقٍرط؛ كالخبر : في قكؿ العرب( بعيدة)العمـ مفيد؛ ككالخبر : في قكلنا( مفيد)
 :قكؿ عنترة يصؼ ساؽ أمو كشعرىا
بّْ الفمفًؿالساؽي منيا ًمٍثؿي ساًؽ نىعامةو    كاؿ . شٍَّعر منيا ًمٍثؿي حى

                                                 
  األوؿ نحوي، والثاني داللي واّلذي يتجمى في  : والذكر في الجممة العربّية معنييف أريد أف أقوؿ بأّف لمحذؼ

 .الجماليات
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كيمكف أف ننبو عمى حذؼ المند إليو ػ كىك ما سيأتي ػ فالخبر  يتصدَّر الكبلـ كيشبو في صكرتو 
ؿ عميو ىك المعنى كما في رثاء الخنساء ألخييا؛ فيك طكيؿ النجاد  ...:المبتدأ، كالمعكَّ

  .إذا ما شتاطكيؿي النجاًد؛ رفيعي العماد       ً  كثيري الرماًد، 
إف المجدَّ مكرـه، فمفظ : أينما كقع ككيؼ كاف شكمو فيك مسند، كقكلنا(: إف وأخواتيا)ػ خبر  3

ُ: في قكلػو تعالى عمى التكالي( مكعدىـ كتذكرة)كىك مسند، ككذلؾ ( إف)خبر ( مكـر) ذُىُ ٌْعِ َّ ٌَ َُ نَّ يَ  ئَّْ جَ
:  كقكلو(. مف سكرة الحجرة1/43اآلية 
ْز ب حَ يَ ٌئََّٔ شَة .  مف سكرة عبس 80/12كاآلية. مف سكرة المدثر74/55اآلية   وِ

:  كىي المسند( كأف)في قكؿ البحترم خبر ( تبسـ)ككممة 
ـي عيسى حيفى يىٍمفظ بالكىٍعًد   ٍبًحيا    تىبىسُّ كأف سناىا بالعشٌي لصي

: مسند في قكؿ المتنبي( بعض)ك( منيـ)كالجار كالمجركر 
ـي، كأى . ٍنًت ًمٍنيـ    فإفَّ المسؾى بعضي دـ الغػزاؿفإف تىًفًؽ األنا

... لفظ مبيـ؛ فما الجمالية فيو في اإلسناد؟( بعض)إف لفظ : كقد يتساءؿ إنساف ما فيقكؿ
كأكسب الجممة  كخيصّْص بو، فاكتسب داللة معينةإبيامو قد زاؿ بإضافتو إلى ما بعده؛  إٌف: كنقكؿ

في قكؿ أبي ( جميؿ)كبيف المسند ( صبرم)ض بيف المسند إليو ككذلؾ نراه حيف اعتر .حركة جمالية مثيرة
:  خراش اليذلي يخاطب امرأتو

ُي  ػ جميؿي  ٍبًرم ػ يا أميـى فبل تحسبي أني تناسيتي عيدىهي        كلكفَّ صى
قد يأتي في خبر األفعاؿ الناقصة، ألف األفعاؿ الناقصة تعد مف أدكات : ػ خبر كاف وأخواتيا 4

كاف زيد حسفى التدبير؛ ككقكؿ خكيمد بف مرة : ف المسند إليو كالفعؿ التاـ؛ كمف ذلؾ قكلناالربًط، كليست ـ
: اليذلي

فًإٍف أىؾي مقتكالن، فكٍف أىٍنتى قاتمي        فبعضي منايا القكـً أكرـي مف بعًض 
ب نُ: ، في قكلو تعالى(مستضعفيف، جاثميف، قادريف)مسند، ككذلؾ ( حسف، مقتكالن، قاتمي)فكممة  َّٔ

ِ أسْض ِ اٌْ نيَ فِ عَفِ ضْ خَ ني :كقكلو. مف سكرة النساء4/97اآلية  ُِضْ بثِِّ ُْ جَ ٌا يف ِدَاسِىِ حُ بَ صْ أَ  91ك 7/78اآلية ) ف
ٓ: مف سكرة األعراؼ، كقكلو بدِسِّ شْدٍ لَ َ حَ ٍَ ذًَْا عَ    ًَغَ

 .مف سكرة القمـ68/25اآلية 
اف المفعكؿ بو الثاني في ظف كأخكاتيا خبران في لما ؾ (:ظف وأخواتيا)ػ المفعوؿ بو الثاني لفعؿ  5

ف نيًصبى بيا كصار مفعكالن؛ كقكلنا ظننت خالدان غائبان، ككقكلػو : األصؿ بقي المسند في الداللة كالحكـ كا 
ً: تعالى ب برِب وُ وَ نَّ أَظُ ٌَ ِ ُ: كقكلو. مف سكرة غافر 37اآلية  ًَئِِّٔ ب ثْ َِ ٌْْ شْعَ ب فِ نَّهَ َّ أَظُ ٌَ ِ ًًَئِِّٔ مف سكرة  102اآلية  ًسا
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بً: كقكلو. اإلسراء ن ِّْ وُ ىَ ٌَٔ بُ حْضَ ً :كقكلػو. مف سكرة النكر 15اآلية  ًَحَ ذَة بِِ ب جَ يَ ب حْضَ بيَ حَ بَ شٍَ اجلِ مف  88 اآلية ًَحَ

بً: كقكلو(. سكرة النمؿ ْ شَبِ بً عَ شْآٔ بهُ لُ نَ ٍْ عَ ب جَ ي: كقكلػو. مف سكرة الزخرؼ 3 اآلية ئَِّٔ ًَ ا عَ ًًَجَ ب شَاج صِ شَ  ّْ  16اآلية شَ
 . مف سكرة نكح

ما كرد كىك منصكب مرة كمجركر بحرؼ جر زائد مرة أخرل في  كنمحظ أف المسند منصكب في كٌؿ
: قكؿ الشاعر

. زعمتني شيخان كلستي بشيخو     ًإنَّما الشيخي مىٍف يدبُّ دىبيبا
بعض األفعاؿ لثبلثة مفاعيؿ قد تتعدل : ػ المفعوؿ بو الثالث لمفعؿ المتعدي لثبلثة مفاعيؿ 6
كالمفعكؿ الثاني كالثالث في األصؿ مبتدأ كخبر، أم مسند إليو ...(. أرل، كأنبأ كنبَّأى، كاتخذ)كالفعؿ 

ُْ : أنبأتي سعيدان الخبرى صحيحان؛ كأريتوي األمرى كاضحان، ككقكلو تعالى: كمسند؛ كقكلنا هُ اٌََُ َّ ُْ اهللُ أَعْ هِ سَِ رٌَِهَ َ وَوَ

ُحَسسَاخٍ  هِ ُْ ٍَ ، مسند، ألنو في األصؿ خبر؛ (صحيحان، كاضحان حسرات)فمفظ . مف سكرة البقرة 167اآلية عَ
. كنصب حسرات بالكسرة ألنو جمع مؤنث سالـ

إذا جاء الفعؿ تامان مبنيان لممعمـك أك مبنيان لممجيكؿ كأيان كاف نكعو ماضيان أـ مضارعان : ػ الفعؿ التاـ 7
ُ : الفاعؿ، فمف المبني لممعمـك كاألمر قكلو تعالىأـ أمران فيك مسند متصؼ ب ىُ ثثْ ٍ حيْ ىِٔ عُ ثِ اذَّ ىَْ اهللَ فَ ثُّ حِ ُْ ذُ رُ نْ ئِْْ وُ

ُ .  مف سكرة آؿ عمراف 31اآلية  اهلل
:  أك كقكؿ الشاعر

  .ألستسيمفَّ الصٍَّعبى أك أيدرؾى المينى       فما انقادًت اآلماؿي إال لصابًر
 : في قكؿ الشاعر( نيتج)ني لممجيكؿ فيك الفعؿ أما المسند في الفعؿ المب

  .نيًتج الربيعي محاسنان        أىٍلقىٍحنىيا غيرُّ السحاًب
اسـ الفعؿ كممة تدؿ عمى ما يدؿ عميو الفعؿ غير أنيا ال تقبؿ : ػ اسـ الفعؿ  العامؿ عمؿ فعمو 8

ما أف يككف بمعنى الفعؿ الماضي، نحك  ما بمعنى المضارع نحك بمعنى بىعيد( ىييات)عبلمتو، كا  ( أؼ)، كا 
ما بمعنى األمر مثؿ  .  أم استجب( آميف)أم أتضجر، كا 

كلسنا اآلف بصدد الحديث عف اسـ الفعؿ كأنكاعو ككيفية استعمالو عمى أنو يمـز صيغة كاحدة 
.  كلكننا بصدد ذكر أف اسـ الفعؿ إنما ىك مسند... إال ما لحقتو الكاؼ... لمجميع

:  يرة؛  منيا ما كرد في القرآف الكريـ كقكلو تعالىكأسماء األفعاؿ كث
َ ىعدُوْ ا ذُ اخَ مل هَ ُْ اخَ هَ هَْ ُ .  مف سكرة المؤمنكف 36اآلية هَ

هْ: لمماضي بمعنى بىعيد؛ ككقكلو تعالى (ىييات)كتستعمؿ  َُ اتِ رَ سَؤُوا وِ اؤَ الْ . مف سكرة الحاقة 19اآلية  ه
ا أ: ككقكلو( خذكا)كىاـؤ تستعمؿ لؤلمر  ََُ ر دَ ر ًَّ ئذا اه ضَ  ْٓ َِ ُْ ضسّوُ ُْ الَ ََ ىُ فُسََ ُْ أَْٔ ىُ ُْ ٍَ ىا عَ ن رََِٓ آِ ا اٌ هَ َُّ  مف  105اآلية
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ٍّ :، ككقكلػو تعالى(الزمكا)اسـ فعؿ أمر بمعنى ( عميكـ)ك. سكرة المائدة ا أُف َّ هُ ٌَ ًْ مُ الَ ذَ  23اآلية مف سكرة  فَ
:  ؿ الفرزدؽكقا(. أتضجر)اسـ فعؿ مضارع بمعنى ( أؼ)اإلسراء؛ ك

طىفى؛ بالمنزؿ المتباعًد  ؿَّ قعنبه      بني الخى ، ىييات ما حى كًمٍف قىٍعنىبو

. فأينما كرد اسـ الفعؿ كبأم صيغة فيك مسند، ألنو حؿَّ محؿ الفعؿ معنىن
ينكب المصدر عف فعمو سكاء كاف أمران أـ مضارعان؛ فيككف  مسندان؛  :ػ المصدر النائب عف فعمو 9

 :قطرم بف الفجاءة ففي األمر قكؿ
بران في مجاًؿ المكًت صبران       فما نىٍيؿي الخمكًد بمستطاًع   فىصى

فحؿ محمو في ككنو مسندان؛ ككذلؾ قكؿ سيحيـ عبد بني ( اصبر)مصدر ناب عف الفعؿ ( صبران)
 : الحسحاس

يري ليمة       فكيؼ إذا خبَّ المطيُّ بنا عشرا؟ ! أشكقان كلمَّا يمًض بنا غى
فحؿَّ محمو في ككنو مسندان، كقد ينكب المصدر عف ( أتشتاؽ)مصدر ناب عف الفعؿ المضارع  (شكقان)

: فعؿ يحمؿ معناه كليس مف لفظو؛ كقكؿ أبي ذؤيب اليذلي
جىمالىؾى أيُّيا القمبي القريحي      ستمقى مىٍف تحبُّ فتستريحي 

، كأراد تجمؿ بالصبر كاإلرادة؛ فالمصدر : يقكؿ . مسند( مالؾج)ال تنسى جمالىؾى
فمكاضع المسند كالمسند إليو تتحقؽ بالتعبير الفطرم؛ ككما رأينا لـ يتعمد المتكمـ إلى صنعة شاذة؛ 

ذا ما أمعٌنا النظر جيدا في . ككٌؿ ما احتاج إليو في تمثيؿ مشاعره أك أفكاره ساقو بمغة إسنادية جميمة كا 
حكاشييا كصقمكا أطرافيا كلـ تكف عنايتيـ باأللفاظ كبلـ العرب نجدىـ قد أصمحكا ألفاظيـ كحسَّنكىا كرققكا 

كنفس الكبلـ يقاؿ في الفضمة ". فقط؛ بؿ ىي خدمة لممعاني، التي تبرز الصكرة الحسناء لمجممة العربية
.  كاألدكات؛ كمكاضعيا تدؿ عمى كماؿ الحسف كالفائدة

ك المسند إليو إلتماـ معنى الفضمة؛ ىي كؿ اسـ يذكر مع المسند أ :الفضمة واألداة، ومواضعيما /-3
. قرأ زيد الكتاب، كأعطينا سعيدان كتابان: كقكلنا... الجممة، كليس أحدان منيما

: كالفضمة قد يككف كجكدىا مؤكدان إذا استدعاىا المسند أك المسند إليو سكاءن في الجممة الفعمية كقكلنا
 -مجتيدان )نى ال يكتمؿ بغير الفضمة ظننت خالدان مجتيدان، أـ االسمية، نحك أحمد ضارب أخاه؛ فالمع

ذا كجدت معيما أضافت معنى ما؛ ( أخاه عمى الرغـ مف أنو قد  يستغني المسند كالمسند إليو عنيا؛ كا 
، حدد زمف النجاح بعد أف كاف مطمقان في الزمف : كقكلنا ـى نجح خالد؛ فإذا أضفنا إلييا نجح خالد ىذا العا

نيا قيدت المعنى كما سميت بالفضمة ألنيا زيدت عمى المسند كالمسند كمف ىنا قيؿ ليا القيد أل. الماضي
. إليو، كأضافت إلييما معنى جديدان

.  كيظؿ القيد أعـ اصطبلحان مف الفضمة ألنو يشتمؿ عمى األداة أيضان؛ كيقاؿ ليما المكاحؽ أيضان
ككقفت إجبلالن نجح الطبلب إال خالدان  : منصكبة حيثما كقعت كقكلنا -في األصؿ  -كالفضمة 



مواضع اإلسناد في الجممة                                                                     :المبحث الثاني

 44 

أما إذا كقعت بعد المضاؼ أك حركؼ الجر فحكميا . كتكرمةن، كسافرت يـك السبًت، كجمست تحت الجسر
. كما مررت إال بسعيد. كقفت أماـ السبكرًة، ككتبت بالقمـً: أف تككف مجركرة كقكلنا

عميو بعد بناء الفعؿ كقد تتحكؿ الفضمة إلى عيٍمدة في الكبلـ ألمر ببلغي، كتصبح مسندان إليو كما ىك 
فالكتاب صار مسندان إليو حيف بني الفعؿ لممجيكؿ بعد أف كاف فضمة قبؿ .. لممجيكؿ كقكلنا قيًرئى الكتابي

في قكؿ الشاعر بعد أف كاف مجركران بالباء لفظان؛ فقد ( العمياء)ككذلؾ ... قرأ زيد الكتابى: بنائو لممجيكؿ
 :ل أنو نائب فاعؿتحكؿ إلى مجركر لفظان مرفكعان محبلن عؿ

. لـ ييٍعفى بالعمياًء إال سيدان      كال شىفىى ذا الغىيّْ إال ذك ىيدىل
عنى كزيادة تأثير في إتماـ الـىي قيمة الفضمة مكاضع أخرل تكقؼ عندىا أىؿ المغة؛ ؼكلذلؾ 

ما لغاية ٌفككف لمجرد زيادتو كا لمسند إليو مف الكبلـ الزائد ال تمتعمقات المسند أك اك. صياغة الجممة
، كال األدباء يتمايزكف بمدل قدرتيـ عمى تكظيؼ الفضمة في صكرىـ الجمالية معنكية كببلغية، كلعٌؿ

. يمكنني أغكص أكثر مف ىذا في مسألة الجماؿ الفني الببلغٌي بالرغـ مف العبلقة التي تربط الطرفيف
الفضمة كبيف المسند أك المسند إليو أك دكات الربط بيف ىـ ألفي استعماؿبراعة أىؿ المغة قيمةن قؿُّ كال ت
ذ ئَالَّ : كقكلػو تعالى ،لغايات ببلغية مثيرة إاٌل استعماليـ ليا بيف المسند كالمسند إليوفي كمييما؛ أك  َّّ حَ ب ُِ ًََِ

ٌي صُ (. مف سكرة آؿ عمراف 144اآلية  سَ
متصدرة لػو كاالستفياـ، أـ كممة تككف رابطة بيف جزئيف مف الكبلـ، سكاء كقعت  ىي كٌؿ: كأداة الربط

. في صميمو كأدكات العطؼ، كحركؼ الجر
كأدكات الربط كثيرة أسماءن كحركفان؛ مثؿ أدكات االستفياـ كالشرط كالقسـ كالعطؼ كالحض كالتمني 

. كاألسماء المكصكلة... ك كالجكابالجكاـز كحركؼ الجر، كالنكاسخ كالرجاء كالنكاصب ك
( أم)ا القميؿ منيا، كحركة آخرىا ىي حركة بناء أك إعراب فأداة الشرط كأكثر ىذه األدكات مبنية عد

ً: معربة؛ ككذا في قكلػو تعالى( أمَّ يـك تسافر أسافر)في قكلنا  نَ اءُ احلُسْ هُ األمس ٍَ ىا فَ دْعُ ا ذَ اً َِ مف 110اآلية  أََ
: سكرة اإلسراء، أما في قكؿ زىير

ف خا . ليا تخفى عمى الناس تيٍعمىـًكميما تكٍف عند امرئو مف خميقةو    كا 
. مبنية عمى حركة آخرىا( ميما ػ إف)فأداة الشرط 

كأدكات الربط تككف حركفان كأسماءن كتككف أىٍفعىاالن؛ فأدكات العطؼ كالقسـ كالجر عمى سبيؿ المثاؿ 
.  كميا حركؼ؛ بينما أكثر أدكات االستفياـ كالشرط أسماء

بط يمكف أف تككف أداة ربط كفي الكقت نفسو تككف أحد أركاف اسـ مف األسماء التي تقع أداة ر ككٌؿ
أداة ربط كمكقعيا فضمة ألنيا في محؿ ( مف)مىٍف يقرأ ينجح، لكانت : فمك قمنا. الجممة؛ كقد تقع فضمةن

أداة ربط، كمكقعيا مسند إليو ألنيا في ( مىٍف)مف يقرأ كتبو ينجح؛ لصارت : نىصب مفعكؿ بو، بينما لك قمنا
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أداة ربط كقعت في محؿ : اسـ مكصكؿ: خيري كيتًبؾ ما قرأتو؛ ما: كقد تككف مسندان كقكلنا. مبتدأ محؿ رفع
، كىذه ال (كاف كأخكاتيا)أما أدكات الربط التي تأتي أىٍفعىاالن فيي األٍفعىاؿ الناقصة (. خير)رفع خبر لممبتدأ 

ف دلت عمى حدث كزمف . تقع مسندان كال مسندان إليو؛ كا 

اكتممت عناصر الجممة كأركانيا؛ كفييا يتميز المبدعكف باستعماؿ المفظ المؤلؼ الفصيح كالبميغ ق بيذا كٌؿ
. كفؽ ظاىرة اإلسناد كاإلثبات كالنفي كالحذؼ، كما تحٌدث عنيا الببلغيكف العرب

متيا العربية، كالتي تقـك عؿ ل كىنا ال يفكتنا أف نشير إلى نزعة االقتصاد في أساليب القكؿ التي فىضَّ
كفييا تميؿ العربية إلى التقميؿ مف الفضمة كاألدكات إال إذا اقتضتيا الببلغة، كاحتاجت إلييا . أركاف عديدة

ضافة أم كممة إلى المسند أك المسند إليو في االستيبلؿ أك الكسط أك الختاـ إنما يككف . الداللة كا 
كمف ىنا يصبح لترتيب الكممات في  .الستيفاء العناصر التي تشكؿ الجممة الببلغية الممتعة كالمفيدة
. أشكاليا النحكية ثـ الببلغية غايات كبرل في الداللة كالتأثير

فالتكزيع . كبيذا الترتيب تتنكع أساليب الببلغة العربية، فضبلن عف تنكعيا بسبب تنكع الكممة كبنيتيا
. في التركيب النٍَّحكم ليس إال شكبلن ببلغيان في الجممة العربية

بشيء كثير في حديثو عف نظاـ الجممة كنسًقيا حديثا عما ىك ( Saussure-Fر دك سكسي) كلـ يأت
ٍف أحدىما استبدالي، كاآلخر : اخترع نظاـ العبلقات المغكية القائـ عمى محكريف مكجكد في العربية؛ كا 

ا تفعمو المغة كبيما تكتسب كٌؿ كممة قيمتيا كداللتيا مف نظاـ كضعيا في إطارىما كعبلقاتيما، ـك. تركيبي
ىا تقـك بتكثيؼ كتكظيؼ ىذه الممارسات المجازية، مما يجعؿ االستبداؿ فييا أصعب مناالن األدبية ىي أٌف

كذلؾ نتيجة لتكخي العبلقات البعيدة، أك الرتباطيا بمنظكمات قيمٌية ثقافية ليست في متناكؿ . كأعز طمبان
 عنيا بػ رىبّْة الجممة الثابتة؛ كعياتو حيف أدرؾ طبيعد إنجازان في ذكلعؿ ىذا الكبلـ الجميؿ يع.1"الجميع

، كيقصر عنيما لما يمتمكانو مف (المسند كالمسند إليو)كىك يقابؿ في العربية ركني الجممة ( التركيبي)
خصائص أسمكبية في العربية؛  كحيف أدرؾ طبيعة الجممة المتغيرة بما يمحقيا مف تحكالت في المحكر 

ق مكجكد في لكاحؽ المسند كالمسند إليو في العربية مف الفضمة كاألدكات، فضبلن عف كىذا كٌؿ. االستبدالي
.  ؿ الذم يطرأ عمى ترتيب المسند كالمسند إليو كتعريفيما أك تنكير أحدىماالتبٌد

.  ، كلكنو لغة ذات نظاـ خاصلغةكأسمكب الجممة في نياية المطاؼ 

بكيو كالمغكييف كليس انتياء بالجرجاني كالببلغييف ث عمماء العربية عف ذلؾ ابتداءن بسيكقد تحٌد
المستكل الحقيقي المباشر لمداللة كالمستكل البعيد غير المباشر  :كرأكا في أسمكب الجممة مستكييف. جميعان

" كفيو تتكثؼ دالالت رمزية كثيرة، كتتغير طبيعة المستكييف بتغير اإلضافات كنمط التأليؼ كتناسبو، فػ

                                                 

. 48، ص ميداف األوبرا 42-آلدابمكتبة ا .القاىرة. ، جواىر الببلغةأحمد الياشمي - 1
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، كىذا كمو مما عني بو في الببلغة 1" لكبية في الجممة ترتبط بالصكت كالتركيب كالداللةالمتغيرات األس
العربية، كالنٍحك العربي كصرفو، فكؿ شكؿ يظير لمجممة يمكف أف يٌتخذ كجكىان عدة نتيجة التحكالت التي 

تختمؼ عف داللتيا في يكسؼ نبٌي ا؛ فداللة ىذه العبارة : تطرأ عميو بدخكؿ الفضمة كاألداة، فإذا قمت 
فأم أداة أك "أيف خرج الكلد؟ : خرج الكلد، كجبيف جممة: ما يكسؼ إال نبٌي، ككذلؾ في حٌد قكلي: نحك

؛ فببلغة "إنشائيةفالجممة األكلى جممة خبرية، كالثانية "؛ 2"فضمة ال تترؾ طبيعة التركيب ثابتة في العربية
نما ىي متجٌددة، تتجسد كائنان إبداعيان يتجاكز منذ كجكد العربية ليست سككني الجممة العربية ة ثابتة كا 

. الظرؼ الكصفي الذم زعـ فيو بعض الباحثيف أف العربية كصفية

مٌما سبؽ أًصؿ بالقكؿ إلى أٌف مفيـك الجممة العربية ببلغيا مرتبط بالكممة ثـٌ الجممة، فالببلغة جانب 
ٌية الصغرل كبسياؽ النص أم بالفضمة كاألداة؛ فالببلغة يراعي حاؿ كمقاـ المتكٌمـ مٌتصمة بكحداتيا المعنك

.  ىي اإليجاز عند العرب، تنظر إلى النص المتكامؿ باعتباره كحدة بنيكية عضكية متعاكنة

ة العربٌية مف جية؛ كمف صكص األدبٌية في منطمقيا كانت قائمة عمى ما في الٌفإٌف الببلغة العربٌي
الببلغية عمى مثيبلتيا كنظائرىا في عدد ال متناهو مف األساليب في جية أخرل انفتحت البنى الجمالية 

الجممة المرتبطة بتركيب ما، فبنية الجممة كالكممة باعتبارىا كحدة معنكية صغرل مشدكدة إلى الببلغة 
أٌؼ، كىييات، كشتاف، بؿ :العربية؛ حيث إٌف الكممة الكاحدة إذا أفادت معنىن فيي جممة بذاتيا كقكلنا

ًُ مف كقى: يصبح جممة كفؽ ظاىرة اإلسناد، مثؿ الحرؼ ليذا يصبح اختيار الصكرة . رى مف رأل، كًؽ
المغكية في حالة األشكاؿ الببلغية رفضان مطمقان لمكضكح المباشر الذم يميز العبلقات المغكية الثابتة في 

لمجممة عند بعض كال يمكف لمببلغي أف يتجاكز تمؾ اإلشارات اليامة . التركيبي( دم سكسيير)نظاـ 
، كقد تخطت إشاراتيـ (جكليا كريستيفا، كجيرار جينيت كتكدكرؼ كركالف بارت)الباحثيف الغربييف أمثاؿ 

يمكف لمنص أف يككف جممة، كما يمكنو أف يككف كتابان تامان، فالجممة في . عالـ األسمكبية إلى ما بعدىا
ككنيا نصان، كفي ككنيا تتمتع باالنغبلؽ، فالمتمقي  العربٌية قد تأخذ المكقع نفسو الذم أراده تكدكركؼ، في

ف كاف لو الحؽ في إثرائيا بكساطة تأمميا تأمبلن كاعيا، فالجممة الببلغية  ليس لو الحؽ في تغييرىا، كا 
العربية تتضمف في ذاتيا قيمة أسمكبية؛ ثـ تستمد قيمان جديدة متحكلة مف النص كالمكقؼ كالبيئة، كمف 

كمف ىنا أرل . تنتمي إلييا؛ كفي إطار العناصر المككنة ليا كالعبلقات التي تربط بينياطبيعة المغة التي 
بأف مفيـك الجممة باعتبارىا نٌصان لدل الغربييف يخالؼ عمى نحك ما مفيـك الجممة الببلغية عند العرب في 

. أساليبيا المتنكعة التي تشٌكميا تراكيب اإلسناد

  
 

                                                 

 .222، ص ي، منياج البمغاءحاـز القرطاجف - 1

 .312ص . 1ابف جني، الخصائص، ج - 2
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 (: الجممة مف حيث المعنى الداللّي والببلغّي: )المبحث الثالث

ٍف كاف سي بدك لمٌسامع أٌنو بعيد عف ىدؼ ال يمنعني شيء مف معالجة ىذا العنصر الجكىرٌم كا 
 آلية المغةإذ البد أف يتكٌفر لمجممة إفادة المعنى؛ ألٌف تحديد المعنى يساعد عمى فيـ . النحكٌم مكضكعي

. كبلما ألٌنو لـ يفد معنى" ًنٍمتى يكتبإٍف :"ف أف نعتبر قكلنالذلؾ ال يمؾ. اكفٌؾ المبس فيو
: 1كعميو فقد أكضح إماـ النحاة سيبكيو مجاالت إفادة المعنى في الكبلـ كاآلتي :الجممة والمعنى/-1
الٌميؿ مظمـ :"أف ال يككف المعنى الذم يؤديو التعبير ال فائدة لو لككنو مبتذال معمكما لكٌؿ أحد كقكلؾ -

". ار مضيءكالنو
" لـ يمد ألبي محمد كلد: أف ال يككف الكبلـ متناقضا نحك -
صٌمى جميع الخمؽ الجمعة الماضية في ىذا : )أف ال يؤدم التعبير إلى المحاؿ كذلؾ نحك قكلؾ -

( إطبلؽ الخمؽ)؛ فإٌف ىذا محاؿ إذا أيريد بو حقيقة التعبير، أٌما إذا أريد بو المبالغة مف إطبلؽ (المسجد
.  سـ ممف تصٌح منيـ الصبلة جازعمى ؽ

. أف يككف التعبير صحيحا مف الٌناحية المغكٌية جاريا عمى معنى الكبلـ الفصيح -
، 2 ("إذا كاف المعنى مفيكما فبل عبرة بالمفظ( : المعنى ينبغي أف يؤدل بتعبير سميـ، كال يمكف أف أقكؿ"فػ

. يحبؿ البد أف يتكٌصؿ إلى المعنى المطمكب بتعبير فصيح صح
سبؽ لي كأف أشرت في البداية إلى تعريؼ الجممة عند النحاة القدامى : دالالت الجممة العربّية/-2

كالمحًدثيف مف حيث تركيبيا، كال بأس أف أعٌرج اآلف إلى معرفة أىـ الدالالت التي يمكف أف تتكٌفر لمجممة 
فالجممة إذا مف حيث دالالتيا . "حديثيا العربٌية كالتي أراىا تساعد في فيـ تراكيب الشعر العربي؛ كال سيما

، كباعتبار "باعتبار القطع كاالحتماؿ تككف الجممة إٌما قطعٌية أك احتمالية: "تقسَّـ بحسب اعتبارات مختمفة
 :عمى النحك اآلتي 3"الٌظاىر كالباطف تككف إٌما ظاىرة أك باطنة

، األكلى قطعٌية؛ أم تدٌؿ عمى معنى كاحد ال نمٌيز نكعيف مف الٌداللة: الّداللة القطعّية واالحتمالّية-1
، كالٌداللة الثانية تحتمؿ  "ال إلو إاٌل ا" ، ك"جاء عمر:" يحتمىؿ غيره كقكلنا
فيذا يحتمؿ أف يككف عندؾ الكعاء كليس عندؾ العسؿ، كما  4("عندم حب عسؿ) أكثر مف معنى نحك

فيذا نص في أٌف عندؾ عسبل مقدار  (عندم حب عسبل: )يحتمؿ أف يككف عندؾ العسؿ بخبلؼ قكلؾ
فيذا كذلؾ يحتمؿ أٌف خالدا كـر حاؿ ككنو أبا، كيحتمؿ أٌف أباه كـر بخبلؼ ( كـر خالد أبا: )حب، كمثؿ

كلعٌؿ الشيء الذم جعمني أنتبو أكثر إلى ىذه الظكاىر في الجممة العربٌية ىك (. كـر أبك خالد: )قكلؾ
في معنى المفردة حيث " االشتراؾ المفظٌي"مف الحقكؿ الداللٌية كجكد ما يسمى في فقو المغة كتحديدا ض

                                                 

. 1377: مصر. 2عبد السبلـ محمد ىاروف، ط: ، الكتاب، تح(أبي بشر عمروبف عثماف بف قنبر) ُينظر سيبويو - 1
 .3، ص1الييئة المصرّية العامة لمكتاب، ج

 .9دار ابف حـز لمطباعة والنشر، ص. 2000: بيروت. 1ط. فاضؿ السامرائي، الجممة العربّية والمعنى - 2

 .12نفس المرجع، ص - 3

 .13نفس المرجع، ص - 4
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السحاب، عيف اإلنساف، عيف ) مثبل تعني إٌما"عيف "يجعميا تحمؿ أكثر مف معنى حسي السياؽ فكممة 
فقد . ، ليس في العبارة ما ينٌص عمى أحدىا فتككف داللة الجممة احتمالٌية(الجبؿ، الذىب، الماء، إلخ 

في معاني النفي كاالستفياـ كالمصدرٌية كالمكصكلة " ما"، فػ(ما ك إٍف)دكات في المعنى كػ تشترؾ بعض األ
ذا كانت في الكبلـ ما ...(. الشرط كالنفي كالتخفيؼ مف إٌف)في معاني " إٍف"االسمٌية ال غيرىا، كتشترؾ كا 

اٌل كانت احتمالٌية  بيٌ : فقكلو تعالى"يبٌيف أحد المعاني كانت الداللة قطعٌية، كا  نيَ سِجَ إِِنِ َٓ املُ ب ِِ ٌا َِ ذلُ صَ

وِ ْْ ذًُا اهلل عٍَ بىَ في اآلية الكريمة تحتمؿ أف تككف مصدرٌية إذا فرضنا " ما"مف سكرة األحزاب؛ فػ 23اآلية عَ
اسما مكصكال، أم (ما)أم عيد ا، كتحتمؿ أف تككف كذلؾ ( عاىدكا)كجكد مف يقؼ عمى قكلو تعالى

: فإذا كقفنا عمى بالعائد . ليوصدقكا الذم عاىدكا ا ع
؛ كلتكضيح ذلؾ أكثر أستٌدؿ ىذا 2"تعٌينت اسميتيا كصارت الٌداللة قطعٌية( عميوصدقكا ما عاىدكا ا ) 

: المكقؼ بالشكؿ اآلتي
: الشكؿ

لجممة ا                                     
خير  ِمفلؾ ( ما)                لؾ خير                   (  ما)        

 
 داللة احتمالّية                                 داللة قطعّية         
        

نافية           
 

نافية فقط     اسـ مكصكؿ                                            
 
أٌما . لة الظاىرة المعنى اٌلذم أفاده الٌمفظ الظٌاىريقصد بالٌدال :الداللة الظاىرة والداللة الباطنة-2

الباطف فيك المعنى اٌلذم ال يفيـ مف ظاىر العبارة؛ فالتعبير قد ييفيـ انطبلقا مف ظاىر لفظو، كأف نقكؿ 
. األستاذ مؤطر جٌيد: مثبل

مجاز كقد يككف التعبير ذا داللة باطنة ال يعطييا ظاىر الٌمفظ، كىذا ما نجده فيما يسمى باؿ
: كالكنايات، كقكؿ الشاعر

ـى فقمتي . بكمكؿ ؼ أعجازا كناءىكأردى    ق\لبل بصيطىلو لما ت
م: كفي قكلو تعالى كذلؾ هِ ىَاهِ ي أَفْ مْ فِ هِ دِي رَدُّوا أَيْ كقد . 1مف سكرة إبراىيـ؛ أم لـ يتمقكا النعـ بشكر 3اآلية  فَ

د بالمعنى الداللة الٌظاىرة، كبمعنى المعنى أطمؽ عميو الجرجاني اسـ المعنى كمعنى المعنى، حيث يقص
. الداللة الباطنة
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ٍربا تصؿ منو إلى الغرض بداللة الٌمفظ  كفي دالئؿ اإلعجاز نجد بأٌف لمجممة ضربيف مف المعنى؛ ضى
أٌما . كىك إخبار عف الٌدخكؿ كالمعنى مف ظاىر الٌمفظ= دخؿ المدير: كحده؛ فإذا كٌنا نقصد الدخكؿ قمنا

ني فبل نصؿ منو إلى الغرض بداللة المفظ كحده، كلكف يدٌلنا الٌمفظ عمى معناه اٌلذم يقتضيو الٌضرب الثا
ثـٌ نجد لذلؾ المعنى داللة ثانٌية نصؿ بيا إلى الغرض، كمدار ىذا األمر عمى الكناية . مكضكعو في الٌمغة
" كثير الرماد، ك: أقكؿ فإذا أردتي مثبل أف أعٌبر عف إنساف مضياؼ، كآخر شجاع، .كاالستعارة كالتمثيؿ

: األكلى ظاىرة كالثانٌية باطنة كما سيكٌضحو الشكؿ أدناه: ؛ فالجممتاف تحمبلف داللتيف اثنتيف"رأيت أسدا

 
كنعني بمعنى المعنى أف نعقؿ معنى الٌمفظ ثـ يفضي بنا األمر بذلؾ المعنى إلى معنى آخر، كبذلؾ فإٌف 

. لة الباطنة ىي الكناية أك المجازمدار الٌدال
تفادم الغكص في مثؿ ىذه المسائؿ الببلغٌية فبل يمكف االستغناء عنيا في البحث  كميما حاكلنا

. باعتبارىا قطبا ميما في دراسة تراكيب الجمؿ
كغ مٌما ال شؾ فيو أٌف الجمؿ تحمؿ دالالت عديدة يستعيف بيا الكاتب أك الٌناظـ لبؿ: دالالت الجمؿ /-3

" حتى إٌف لمكممة المفردة الكاحدة عٌدة دالالت كىذا ما اصطمح عميو الببلغيكف المشترؾ المفظي، . فكرتو
إٌنو كما جاز في األلفاظ المفردة ما يٌتفؽ لفظو كيختمؼ معناه كذلؾ أف يككف في األلفاظ المركبة المفيدة ما 

اإلنساف ككٌؿ ذم بصر، كالعيف الرجؿ لعيف ( العيف)يختمؼ معناه كالمفظ كاحد كقكليـ في المفرد 
كىذا ما أشرت  2..."المتجٌسس كالعيف سحابة تأتي مف ناحية القبمة كالعيف الدنانير كالعيف الميؿ في الميزاف

: كمف أسباب تعٌدد دالالت الجممة. إليو في مكضكع الداللة القطعية كاالحتمالية لمجممة العربية
ليذه المفردة أكثر مف داللة ببل شؾ فإف دالالت الجممة ىي  فإذا كاف :تعّدد داللة المفردة -1

ِ: األخرل تتعٌدد؛ نحك قكلو تعالى ني هِ ُّ رَابِ اٌْ عَ ٍ اٌَْ ىا فِ ثُ ثِ ا ٌَ ةَ َِ ُْ غَ ىَْ اٌَْ ُّ ٍَ عْ ىا ََ أُ ىْ وَ ُّٓ أَْ ٌَ دِ د اٌَْ ن َُّ ثَ سَّ ذَ ا خَ َّّ ٍَ مف  14اآلية   فَ
أم ظيرت )تبٌيف مف الفعؿ باف، كيفيد الظيكر: ر مف داللة، فػيحتمؿ أكث( تبٌيف)فمعنى الفعؿ . سكرة سبأ

                                                                                                                                                         

 .52عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص  - 1
 . 277، ص1ج. د ت نشر دار المعارؼ. بيروت.. ابف الشجري، األمالي - 2

: الجممة
 رأيت أسدا

: الداللة الباطنة
ؤية رجؿ   : -معنى المعنى ري

 شجاع                   

: الداللة الظاىرة
ؤية حيكا :-معنى الٌمفظ ف    ري

 مفترس             
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، عمى أف يككف الفعؿ تبٌيف في ىذا المعنى متعٌديا، كالزما "عمـى كأدرؾ"، كمحتمؿ أف يككف بمعنى (الجٌف
: إذا كاف يحتمؿ معنى الظيكر؛ كالجدكؿ يكٌضح لنا ذلؾ

 
ىر ظ بمعنى=  {باف } تبّيف مف (              الجممة) 

... ٓ َُّ ثَ ُّذَ ٓ دِ ( تعٌدد دالالت الجممة بتعٌدد معاني المفردة)   ... خ اٌَْ
                                  

بمعنى عمـ وأدرؾ  -ليس أصمو باف                           
 
في قكلو ( الكاك)األمثمة في ذلؾ كثيرة كالسيما في القرآف الكريـ؛ فػ: تعّدد دالالت الحروؼ في الجممة -2

ا: تعالى سََٔ طَ رٌِ فَ اخِ وَاٌَّ ن ثُِّ َٓ اٌْ ا ِِ اءََٔ ا خَ َِ ً ٍَ سَنَ عَ إْثِ ُٔ ْٓ كالعطؼ : يحمؿ عٌدة دالالت -مف سكرة طو 72اآلية  ا- ٌَ
: كاالستئناؼ كالقسـ كالحاؿ، كغيرىا؛ نحك

. (ما جاءنا)عمى (.الذم فطرنا)عاطفة                عطفت ( ك) -
... لف نؤثرؾى  كاً الذم فطرنا: قسـ                  المعنىلؿ( ك) -
ُ: قاؿ تعالى: مرجع الضمير -3 ه عُ سْفَ حُ ََ اٌِ صَّ ًُ اٌ َّ عَ ةُ وَاٌَْ ُِّ طَّ ُُ اٌ ٍِ ىَ دُ اٌْ عَ صْ هِ ََ ُْ الٌشاىد . مف سكرة فاطر 10اآلية  ئٌَِ
ػُوكالعمؿ الٌصالح يرفعػ: "....قكلو تعالى: في ارة تحتمؿ أكثر مف داللة، ألٌف الضمير ؛ فيذه العب...."َُ
: 1يعكد إٌما( الياء)
. عمى العمؿ الصالح -
. أك عمى الكمـ الطٌيب -
ب الذم يحمؿ في ثناياه تعتبر الجممة كحدة الكبلـ الصغرل كالمرٌؾ: بناء الجممة والمعنى الذىني /-4

تألؼ منيا الجممة فبل بد مف معرفة لذلؾ فإننا إذا أردنا أف نكشؼ عف معاني النحك التي ت. 2"فكرة تامة
المعاني الذىنية التي تتألؼ منيا الفكرة، كىذا يتطٌمب التكٌغؿ في الذىف لكي نتحٌسس ما يجرم في أذىاننا 
عند نظـ الجمؿ، كىذا ما أنا بصدد القياـ بو، متكٌغبل في ذىني ألتحٌسس ما يجرم فيو عند نظـ الجمؿ، 

: ٌف الجمؿ في الذىف تنقسـ نكعيفأكالتفكير نستنتج  كبعد التأٌمؿ
: جمؿ تنجىز عبر مرحمتيف ذىنيتيف كىما: النكع األٌكؿ -1

(. معاني النحك)مرحمة تحديد المعاني الذىنٌية أم  -
. مرحمة تحديد األلفاظ -

: جمؿ تنجىز عبر ثبلث مراحؿ ذىنية، كىي: النكع الثاني -2
. ممةمرحمة تحديد المعنى العاـ لمجممة أم تحديد أسمكب الج -
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 (.معاني النحك)مرحمة تحديد المعاني الذىنٌية -

 .مرحمة تحديد األلفاظ المناسبة -

أم مرحمة تحديد المعنى العاـ  -كيبلحظ أٌف المرحمة الذىنٌية األكلى في النكع الثاني مف الجمؿ
دكات تعٌد ىي التي تمٌيزىا عف النكع األكؿ، كتعٌبر عف ىذه المرحمة في النظـ أ -لمجممة أك تحديد أسمكبيا

. مفتاح الجممة، كأدكات النفي كأدكات االستفياـ كأدكات الشرط كنحكىا
كىذه األدكات تعٌبر عف الجٌك العاـ، أم المعنى العاـ الذم يسيطر عمى فكر المتكٌمـ عند نشكء 

أكيد أك الفكرة كقبؿ نطقو بالجممة، أم أٌنيا تحٌدد أسمكب الجممة، كبذلؾ يتمٌيز االستفياـ مف النفي أك الت
. الشرط أك غيرىا مف األساليب

أسمكبا مع أٌنو خاؿ مف أداة تتصٌدر الجممة فتشير إلى أسمكب اإلثبات، ( اإلثبات)كالمبلحظ أٌننا نعٌد 
كذلؾ ألٌف خمك النظـ مف األداة يشير إلى نمط مف الجمؿ مختمؼ عف األنماط األخرل، كبذلؾ تقؼ 

كتعٌد ٌثؿ أساليب نظـ الجمؿ في الٌمغة لتـ( معاني النحك)ابقة أمالجمؿ جميعا أماـ المعاني الذىنٌية الس
. نقطة االنطبلؽ ك السمؾ الشفاؼ الٌذم تنتظـ بو الجمؿ كافة( معاني النحك)

إٌف اختبلؼ األساليب التي يعٌبر بيا المتكٌمـ عف األفكار أمر البد منو ألٌف الغاية األساسٌية مف 
ذا كانت أساليب نظـ الجمؿ تتمٌيز عف بعضيا في تبايف األدكات التي كا  .المغة ىي اإلفياـ كأمف الٌمبس

تتصٌدر الجممة، فإٌف اإلثبات يتمٌيز عف سائر األساليب األخرل بتجرده مف األداة ككاف التجٌرد دليبل عمى 
. ككنو أسمكبا متمٌيزا عف غيره مف األساليب

يمكف أف أحٌدد ىذه الخطكط العامة  :امىالتحويبلت في تحميؿ الجممة عند النحوييف العرب القد /-5
 :انطبلقا مف التحكيبلت اآلتية

لـ يقؼ النحكيكف العرب عند حدكد الشكؿ بؿ تجاكزكه إلى المعنى، كقد   :التحكيؿ عمى المعنى: أكال
كمف ثـٌ كاف المعنى منطمؽ إعراب أك تحميميا،   3بدا ذلؾ في تعريفيـ لمجممة بأٌنيا كٌؿ كبلـ مفيد مستقؿ

؛ غير أٌف المعنى في الٌدرس  2مركباأٌكؿ كاجب عمى الميعًرب أف يفيـ معنى ما يعربو مفردا أك " ػؼ
 :1المغكم الحديث يطمؽ كيراد بو ثبلثة أمكر كىي

. المعنى المعجمي لمكممة: األكؿ
. المعنى االجتماعي أك معنى المقاـ: الثاني
كالذم عناه النحكيكف بأٌنو . في النظاـ أك في السياؽالمعنى الكظيفي كىك كظيفة الجزمء التحميمي : الثالث

أٌكؿ كاجب عمى الميعًرب إدراكو مف ىذه األمكر الثبلثة ىك المعنى المعجمي، كالمعنى االجتماعي أك 
.  معنى المقاـ؛ إذ بيما يمكف تحديد المعنى الكظيفي
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: ب أف يفيـ معنى ما يعربوأٌكؿ كاجب عمى الميعًر ف ذلؾ قكؿ ابف ىشاـ بعد ما صٌرح بأٌفكمما يبٌي
كليذا ال يجكز إعراب فكاتح السكر عمى القكؿ بأٌنيا مف المتشابو الذم استأثر ا تعالى بعممو؛ حيث "

ج  مف قكلو تعالى ( كبللة)ييركىل أٌف نحكيا سيئؿ عف إعراب  سَأَ ح أَوْ اِِْ الٌَ ىززُ و َُ ًٌ اَْ زَخُ مف  12اآلية   وئْْ وَ
أخبركني ما الكبللة؟ فقالكا لو الكرثة إذا لـ يكف فييـ أب فما عبل كال ابف فما سفؿ  ؛ فقاؿسكرة النساء

، بمعنى أٌف فكاتح السكر مثؿ آلـ، آلر، حـ؛ ليس ليا معنى معجمي بؿ استأثر ا 2 ىي تمييزه: فقاؿ
. سبحانو تعالى بعمـ معانييا كلذا ال يجكز إعرابيا

كىا أنا مكرد بعكف ا أمثمة بني فييا عمى ظاىر : "مراد بقكؿ ابف ىشاـأٌما معنى المقاـ فنشعر أٌف اؿ     
ا أوْ أَْْ : المفظ كلـ ينظر في مكجب المعنى حصؿ الفساد؛ فأحدىا قكلو تعالى اؤَُٔ دُ آَتَ ثُ عْ ا ََ سُنَ َِ رْ سُنَ أْْ َٔ أُِ الذُُهَ ذَ صَ أَ

اء ا َٔشَ ا َِ نَ ىَاٌِ ٍ أَِْ ًَ فِ عَ فْ َٔ
( أف تترؾ)عمى ( أف نفعؿ)الذىف عطؼ  ، فإٌنو يتبادر إلىمف سكرة ىكد 87اآلية 3

ٌنما ىك عطؼ عمى  فيك معمكؿ لمترؾ، ( ما)كذلؾ باطؿ ألٌنو لـ يأمرىـ أف يفعمكا في أمكاليـ ما يشاءكف كا 
. كالمعنى أف نترؾ أف نفعؿ

المقاـ كيكجبو كال فابف ىشاـ ىنا ال يريد بالمعنى المعنى المعجمي إٌنما يريد المعنى الذم يقتضيو       
يمكف إىمالو كاالعتماد عمى ظاىر المفظ أم جانب الشكؿ، ألف ذلؾ يؤدم إلى تحديد عبلقات بيف 

أال ترل أنؾ لك قمت أنا عبد ا منطمقا لكاف " عناصر الجممة تسمـ إلى البعد عف المعنى العاـ المراد؛ 
فارقني في غيره كلكف يجكز أف نقكؿ أنا عبد المعنى فاسدا ألف ىذا االسـ ال يككف لي في حاؿ انطبلؽ كم

ثـ تقكؿ آكبل كما يأكؿ العبيد كشاربا كما يشرب العبيد ألٌف ىذا يؤكد ما  -مصغرا نفسؾ لربؾ -ا
؛ كىذا باب إنما يصمحو كيفسده معناه؛ "أنا عبد ا شجاعنا"صدرت، ككذلؾ لك قمت مفتخرا أك مكاعدا 

فس، أك افتخار، أك كعيد، أك مدح كأدرؾ ذلؾ العرب، كعٌدت الجممة فمما كاف المقاـ مقاـ تصغير لمف
مستقيمة كاستطاع بياف كظيفة الكممات آكبل كشجاعا بطبل ككريما حميما كمف غير المعنى االجتماعي أك 

كقد لعب معنى المقاـ دكرا في تحميؿ الجممة العربية يستحؽ الدرس . 4معنى المقاـ كاف التركيب فاسدا
ذ في ضكئو يمكف أف نفٌسر الكثير مف اختبلؼ النحكييف في تحديد المعاني الكظيفية لمكممات كالبحث؛ إ

هِ : في قكلو تعالى" مف"كمف ذلؾ اختبلؼ النحكييف في إعراب كممة  ُْ اعَ ئٌَِ طَ رَ سُ ْٓ ا َّ دِ ٌِ ُْ ثَ حُّ اٌْ اسِ حَ نَّ ً اٌ ٍَ وهللِ عَ

ال  ألٌف. فاعؿ لممصدر كمكضعيا رفع( مف) إلى أٌف لكثيرفقد ذىب ا. مف سكرة آؿ عمراف 97اآلية  سَثُ
اس سبيبل إلى حج البيت حجو ألف فرض ذلؾ عمى بعض معنى الكبلـ ك عمى مف استطاع مف الٌف

كقاؿ بعض : "كيقكؿ رابعيا( مف)، كيذكر أبك حياف لمنحكييف أربعة آراء في إعراب "الناس دكف جميعيـ
كىذا القكؿ ضعيؼ مف . أنو فاعؿ بالمصدر الذم ىك حج مكصكلة في مكضع رفع عمى( مف)البصرييف 
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كأما مف حيث المعنى فإٌنو ال يصٌح، ألٌنو المعنى أف ا أكجب عمى الناس . حيث المفظ كالمعنى
مستطيعيـ كغير مستطيعيـ أف يحج البيت المستطيع، كمتعمؽ الكجكب إٌنما ىك المستطيع ال الناس عمى 

فاعبل ( مف)اـ التشريعي يقتضي معنى معينا يكجب أال تككف كممة ؛ كمعنى ذلؾ أف المؽ1"العمـك
. بالمصدر

الربط بيف صحة المعنى كاستقامة الشكؿ؛ حيث نصح ابف ىشاـ عمى أف يككف المعًرب مراعيا : ثانيا
؛ لذلؾ يبدك ككأٌنو يريد بالمعنى ىنا المعنى الكظيفي، 2لممعنى الصحيح مع النظر في صحتو في الصناعة

. الذم يتمثؿ في النظاـ المعجمي لمكممة بالصناعة جانب الشكؿكيريد 
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: الباب الثٌاني
الٌدراسة التطبيقيٌة لمجممة )

كتراكيبيا في أربعيف قصيدة 
مف ديكاني أحمد سحنكف 
(كمحمد العيد آؿ خميفة



 

                                                                         

: جدوؿ الّرموز المعتمدة في التحميؿ
معناىا الّرموز الّنحوّية 

االسـ اس 
الفعؿ فع 
الحرؼ حر 
الجممة ج 

الجممة االسمية ج اس 
الجممة الفعمية ج فع 
الجممة الفرعية ج فر 
الجممة الكبرل ج ؾ 

الجممة الصغرل ج صغ 
الجممة المركبة ج مر 
الجممة البسيطة ج بس 
الجممة الشرطية ج ش 

الجممة الفعمية البسيطة ج فع بس 
الجممة الفعمية المركبة ج فع مر 

الجممة االسمية البسيطة ج اس بس 
الجممة االسمية المركبة ج اس مر 
الجممة التي صدرىا أسماء أفعاؿ ج ص أ أ 

المبتدأ ـ 
الخبر خ 

شبو الجممة ش ج 
الناسخ نا 
الفاعؿ فا 

المفعكؿ بو مفع 
الجممة الٌنعتية ج نع 
الفعؿ الماضي فع ما 

الفعؿ المضارع فع مض 
فعؿ أمر فع أ 

 معناىا ّنحوّيةالّرموز اؿ



 

                                                                         

طرؼ الزماف ظ ز 
المضاؼ إليو إ مض 
المضاؼ مض 
المعطكؼ مع  
الٌنعت نع 

المصدر المؤكؿ مص ـ 
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 ييدؼ البحث إلى دراسة الجممة مف جكانبيا التركيبٌية في قصائد مف ديكاني الٌشاعريف: مدخؿ
سقاط ، كذلؾ باستقصاء األنماط المختمفة مف خ(محمد العيد كأحمد سحنكف) الؿ شعرىما لتحميميا كا 

؛ كىذا ما أتعرض إليو في ىذا القسـ التطبيقي الذم أعتبره (أم المكازنة)الحكـ عمييا بالمقاربة بينيما
أٌما عف المدٌكنة التي اخترتيا لمدراسة . ركحا بالنسبة لمٌدراسات المغكٌية كال سيما النحكٌية منيا كالببلغٌية

ديكاف لما فييا مف تشابو في التراكيب كاألنماط كاألعراض، حيث  فتقتصر عمى عشريف قصيدة مف كٌؿ
إٌف أسمكب الٌشاعريف كأفكارىما في نظميما لمٌشعمر تتشابو كثيرا في المضاميف، كتختمؼ في المفظ 

. كالعبارة كىذا ما أتطرؽ إليو تصنيفا كتحميبل
ردات كلـ تيحظ فييا الجممة كمف الكاضح أٌف الدراسات القديمة في البحث النحكم اىتٌمت بالمؼ 

بقدر كاؼ مف الدراسة، كعميو جاءت جٌؿ دراساتيـ تحميمٌية تيتـ بالجزئيات ميًممةن التراكيب كالجمؿ؛ 
. كىذا األخير يمثؿ في الحقيقة األمر جكىر الدراسات المغكٌية

الٌمغكٌية  إٌف دراسة تراكيب الجمؿ في الٌدكاكيف الشعرٌية ذات أىمٌية كبيرة في مجاؿ الدراسات
الحديثة، مٌما جعؿ الكثير مف الباحثيف اليـك يتنٌبيكف لذلؾ؛ فكضعكا ليا مناىج مختمفة، كمف ىؤالء 

.  إبراىيـ أنيس، كماؿ محمد بشر، عبده الراجحي، حممي خميؿ: الباحثيف أذكر
سيبكيو أقدـ  كال يعني ىذا كٌمو أٌف البحث النحكٌم القديـ عند العرب تجٌرد مف دراسات الجممة، فكتاب

مؤٌلؼ في ىذا المجاؿ تناكؿ فيو الجممة بطريقة يصعب عمى القارئ أك الباحث استنباطيا؛ ألٌننا ال 
كىكذا . نجد في كتابو أبكابا مستقمة لدراسة الجممة تبٌيف أنكاعيا كأنماطيا أك باألحرل تراكيبيا ككظائفيا

. الدرس النحكٌم الحديث أقيمت دراساتيـ مرتبطة بالمفردات عمى عكس ما يسعى إليو
إٌف بناء الجممة العربٌية في الدكاكيف الٌشعرٌية حديثا ليا ممٌيزات تختمؼ اختبلفا كبيرا عٌما يشيده 
البحث العربٌي القديـ، فشتاف بيف الجيد العربٌي القديـ الذم انصٌب اىتمامو عمى نظرٌية العامؿ، كبيف 

ة التركيب الشكمٌي الذم يستمد منو الباحث كسيمة يعٌبر البحث الحديث اٌلذم يضع في مجاؿ بناء الجمؿ
كميما تكف طبيعة مكضكعنا نحكية، ال يمنعني ذلؾ في أاٌل أستعيف بالجانب الداللي . بيا عف المعنى

في تحميؿ الجمؿ في المدٌكنة؛ فالمستكياف النحكم كالٌداللي طرفاف ال يمكف عزليما في دراسة تركيب 
. ا خبلؿ التحميؿالجمؿ، كسيظير ذلؾ جمي
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: يتناكؿ ىذا الفصؿ مبحثيف ىماو(: دراسة تمييدّية لمعمؿ التطبيقي: )الفصؿ األّوؿ
. البحث مدٌكنةتقديـ : المبحث األكؿ
(. أحمد سحنكف كمحمد العيد)نبذة عف حياة محمد الٌشاعريف : المبحث الثاني

: كتفصيؿ ذلؾ كما يمي
(: البحث مدّونةتقديـ : )المبحث األوؿ

البحث تعبير يشير إلى الجيكد المبذكلة الكتشاؼ معرفة جديدة أك تطكير عمميات أك منتجات  :مييدت*
يما في سعٌيف بصكرة منتظمة أك منيجية كالكميمة البحث ىي التحقيؽ في مكضكع ـ. جديدة

يو كفي حاالت كثيرة يعتمد البحث التطبيقي بصكرة رئيسة عمى ما يفضي إؿ. االستعماالت غير العممية
تيتـ بجمع الحقائؽ كالبيانات  «مف نتائج جديدة، فيي إذان تمؾ البحكث التي ( األساس) البحث النظرم 

كالمعمكمات عف مشكمة سمبية أك ظاىرة يعاني منيا اإلنساف كالمجتمع، كغالبا ما تستعمؿ ىذه البحكث 
»األساليب الميدانية في الدراسة كالتحميؿ

النكعيف، فيك يحاكؿ أف  كيككف مكقع بحثنا بيف ىذيف .1
أك تعسفا أك استنادا  ة بيف الجانبيف، كلـ يكف اختيارميجمع بينيما بطريقة مناسبة بحيث ال نحس بفجك

إلى تكٌجو ذاتي، لكٌنو نتيجة مجمكعة مف المعطيات المنطقية العقمية، حيث إٌف مشكمة البحث لعبت 
يكصمنا إلى معالجة المكضكع الذم أنا بصدد دكرا ميما في اختيار طريقة البحث، كنكع البحث الذم 

تناكلو ىذا مف جية، كاعتمادم في البداية عمى فصؿ نظرم مف جية ثانية، ككاف ذلؾ محاكلة مني 
  .مةلو صمة بو، سكاء أكانت تمؾ الصمة مؤثرة أـ أٌنيا مدٌع أف أحيط بالمكضكع مف خبلؿ عرض ما

د عمى أدكات إجرائية يدنك مف خبلليا نحك النشاط ق يعتـأىمية البحث التطبيقي تكمف في أٌف إٌف
بحيث يتكفر عمى الحدكد النظرية ما يسمح بتقديـ لممطمع المتسائؿ . كالبحث العممييف المكثكؽ فييما

تفسيرات مؤسسة عمى تجارب كاقعية قائمة عمى الفرضية  
. كاالستدالؿكالتحميؿ ال عمى تخمينات تبقى محؿ جدؿ ال خركج منو ما لـ تخضع لمبرىنة 

يتناكؿ بحثي بالدرجة األكلى مكضكع الجممة العربٌية كتراكيبيا المختمفة في مدٌكنة الٌشعر ك
الجزائرم كمتغير ثابت في المكضكع؛ حيث أقمتو بناءن عمى كاقع لغكم معيف خاص بالمجتمع الجزائرم 

ف كيجد التطابؽ كالشبو بيف . الكسيمة المستعممة ال صمة لو بمشاىد لغكية في بمداف أخرل حتى كا 
ككاف اعتمادم في ىذا . عكعميو، فإٌف تحميؿ الجممة في الديكانيف سيككف ذا طابع يتمٌيز بالتبايف كالتنٌك

عمى المناىج المألكفة في الٌدراسات التطبيقٌية؛ سكاء تعٌمؽ األمر بالقديمة منيا أـ  جزء مف البحثاؿ
.  الحديثةب

                                                 

لبناف، دار الطميعة لمطباعة والنشر      .2عممية لمنيج البحث االجتماعي، طاألسس اؿ إحساف محمد الحسف، -1
. 37ص
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عممي ىذا ىك دراسة ظاىرة تراكيب الجممة في شعر اإلماميف  إٌف ىدؼ :تحديد المدونة وتقديميا*
أتكٌصؿ إلى إبراز ممٌيزات الٌمغة قد محمد العيد آؿ خميفة كأحمد سحنكف كأثرىا في بناء لغتيما، كبذلؾ 

كقد . العربٌية في الجزائر بطابعيا الٌشعرم في ظٌؿ الثقافة العربٌية اإلسبلمٌية، كعبلقتيا بالتراث كالحديث
دت مدٌكنة بحثي انطبلقا مف أجناس الدراسة التي أشرت إلييا في القسـ النظرٌم؛ فكاف اختيارم حٌد

منصٌبا عمى مجمكعة مف القصائد مف كٌؿ ديكاف، حتى بمغت األربعيف، جاءت مختمفة األغراض التي 
. كتب فييا الٌشاعراف

ما جعمتو مدٌكنة  لعٌؿ. تحميؿ كالمكازنةكجعمت لكٌؿ قصيدة ما يقابميا في كٌؿ ديكاف كىذا لتيسير عممٌية اؿ
((. خصائص لغة الٌشعر الجزائرٌم))بحثي سيككف كافيا لمكصكؿ إلى ىدؼ المكضكع كالمتمٌثؿ في 

ٌني عمى يقيف بأٌف أربعيف قصيدة مف الديكانيف سأخمص بيا بعد الدراسة الكافية لمجممة بتحميؿ  كا 
إستراتيجٌية لغة الشعر : ) أحد إلييا أال كىي بيقيةتطعناصرىا كنقد معانييا إلى نتيجة لـ يسبقني 

، كال أٌدعي أٌف إستراتيجٌية المغة في الجزائر يمٌثميا فقط شاعراف اثناف، فثمة (كممٌيزاتيا في الجزائر
شعراء جزائريكف آخركف خدمكا المغة العربٌية، ككتبكا في مختمؼ األغراض، كأيلّْفىت عنيـ كتب كرسائؿ 

أٌما الٌشاعراف الٌمذاف جعمتييما مدٌكنة بحثي كال سيما محمد العيد فشعرىما بإمكانو أٍف . صىال تعٌد كال تيح
كقد حاكلت بيذه القصائد المنتقاة أف . ييمىٌيدى لتأسيس نظرٌية لمغة الشعر في الجزائر في العصر الحديث

التطبيقات، التي منيا أستكفي مدٌكنة بحثي كي ال أقع في فخ الشرخ بيف األىداؼ المرجكة مف البحث ك
. أستخمص النتائج كالتي بدكرىا أبني عمييا أحكامي، بحيث تككف لممدكنة صفة تمثيمية كافية

 يفمجمكعة أحاسيس رقيقة كخبلصة مشاعر سامٌية، لقمب شاعر" كتعتبر قصائد الٌشاعريف 
لحافمة بالمكاقؼ اكالعامرة باألعماؿ العظيمة،  مافي فترة مف أصعب كأقسى فترات حياتو سيفحٌساس

.  ٌكعت فييا الجمؿ بتنٌكع المكاضيغ كاألغراضقصائد تبايف فييا األسمكب، كتف". الٌصمبة الٌصامدة
: كيمٌثؿ الجدكؿ التالي صكرة كصفية لديكاني الشاعريف مف حيث الشكؿ كالمحتكل

خميفة  آؿديواف محمد العيد محمد ديواف أحمد سحنوف 
: شكؿ الكتاب

:  يواف األوؿالقصائد في الد -
اء خضر :الكاجية األمامٌية مف الغبلؼ -
: الكرؽ المقكل كتب عميو اسـ المؤٌلؼ: الغبلؼ -
أحمد سحنكف : اسـ الٌشاعر -
.  صكرة الٌشاعر في شيخكختو : تحت العنكاف -
بيضاء : صفحة الغبلؼ في كاجيتو الخمفية -

. كتب فييا كممة الٌناشر

: شكؿ الكتاب
: القصائد في ديكاف كاحد

حمراء : األمامٌية مف الغبلؼالكاجية  -
:  الكرؽ المقكل كتب عميو اسـ المؤٌلؼ: الغبلؼ -
. محمد العيد محمد عمي خميفة: اسـ الٌشاعر -
. صكرة الٌشاعر في شيخكختو : تحت العنكاف -
بيضاء : صفحة الغبلؼ في كاجيتو الخمفية -

كتحتيا . كتب فييا تعريؼ الٌشاعر كعف حياتو
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 2007: ئرالجزا الثانية،: طبعة الديكاف -

 149تعاكنية عيسات إيدير، رقـ . منشكرات الحبر
 –بني مسكس 

: محتوى الديواف
ثبلثمائة كثبلثكف قصيدة : عدد القصائد -
(330 .)
ثبلثمائة كثماف كعشركف  : عدد الصفحات -
. عمكدٌم: نكع الٌشعر -
. أكثر القصائد قصيرة -
فمسفيات، أدبيات : المكاضيع المتناكلة -

ميات، أخبلقيات كحكميات، إسبلميات كقك
اإلخكانيات، الثكريات، اجتماعيات كسياسيات، ، 

. األناشيد. المراثي
 
 .في الثكريات كاألخبلقيات: أغمب القصائد -
كثرة القصائد التي تناكلت شخصيات جزائرية  -

 .ابف باديس كالبشير اإلبراىيمي: عظيمة كػ

(. 199)سعر الكتاب 
. دكف تاريخ: الثانية، الجزائر: طبعة الديكاف -

.. المؤسسة الكطنية لمكتاب
 

: محتوى الديواف
أكثر مف خمسيف كمائة   : عدد القصائد -
(150  .)
مس كتسعكف كخمسمائة  خ: عدد صفحاتو -
. عمكدٌم: نكع الٌشعر -
. طكيمة: أكثر القصائد  -
فمسفيات، أدبيات، : المكاضيع المتناكلة -

ت كقكميات، أخبلقيات كحكميات، إسبلميا
اجتماعيات كسياسيات، الٌمزكميات، اإلخكانيات، 

األناشيد،  ،الثكريات، المراثي، الذكرايات، األلغاز
. متفٌرقات

. أغمب القصائد في اإلسبلميات كاألخبلقيات -
كثرة القصائد التي تناكلت شخصيات جزائرٌية  -

. ابف باديس، كاألمير عبد القادر: عظيمة كػ
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 (نبذة عف حياة الشاعريف محمد العيد وأحمد سحنوف: )المبحث الثاني
في الجزائر شخصيات معركفة في التاريخ العربي أرادت أف تقؼ بيف ماضييا الحضارم 

اإلسبلمي كبيف الحاضر الحافؿ بالحركب كالصراعات، كىي شخصيات كٌكنت لمجزائر معالمو الفكرٌية في 
كما صنعت لمجزائر تراثا أدبٌيا كعمميا يربط . بقمميا أف تنير الجزائر كتحفظ كرامتوالمغة كاألدب، أرادت 

. حاضرىا، كبقيكا بأعماليـ خالديف إلى اليـك يتناقميـ الجيؿ بعد الجيؿ
أحمد "كالٌشاعر  "محمد العيد آؿ خميفة"كمف الذيف كاف ليـ الصرح الكبير في نظـ الشعر، الشػاعر 

نٌظميما لمٌشعر بمغة عربٌية ذات تراكيب . لشخصيات اإلصبلحٌية الرائدة في ببلدنا؛ كيعداف مف ا" سحنكف
كعميو . مستقاة مف الكاقع الجزائرم الذم صبغيا بخصائص يجعميا تختمؼ عف لغة الٌشعر العربٌي القديـ

. ة عف حياتيما العممٌية كالفكرٌيةكاف لزاما عمي أف أعرض نبذ
  :محمد العيد آؿ خميفة /-1

مف جمادل األكلى  27ىك محمد العيد آؿ خميفة، تٌنسـ ريح الحياة في  :مولده ونسبو (-أ
؛ تنحدر أسرتو مف القبيمة العربية كالتي سكنت ليبيا 2ـ، بعيف البيضاء1904أكت28، المكافؽ لػ1ىػ1323

لجنكب با" كاد سكؼ"في العيد الفاطمي، كمنيا انتقمت إلى الجزائر في العيد العثماني كاستقٌرت في 
كلد في أحضاف أسرة متدينة، كتحت رعاية أبو صكفيٍّ صالح، فترعرع في ذلؾ الجٌك األسرٌم . "3الجزائرم

، كتشربت نفسو ىذا الحٌب العميؽ المتكارث لمعقيدة اإلسبلمية كاألخبلؽ 4"المفعـ بالٌتقى كالعٌفة كالكرع
 .الفاضمة كاإليماف الشديد بعٌز اإلسبلـ كالكطف

أكؿ منبع لثقافتو، فقد أخذ منيا الكثير كحب " محمد العيد"تعٌد األسرة التي عاش فييا  :فتومنابع ثقا (-ب
ثـٌ استيٌؿ تعمٌمو كحفظو . الكطف كحٌب العقيدة كالقياـ بتعاليميا، ككذا محبة األخبلؽ السامية كالتحمي بيا

البيضاء حيث بدأ يتمقى المبادئ لمقرآف الكريـ، في الكتاتيب ثـ التحؽ بالمدرسة التابعة لمسقط رأسو بعيف 
الشيخ أحمد بف ناجي كالشيخ محمد الكامؿ بف : األكلى في العمـك الدينية كالمغكية، عمى يد األستاذيف

أتـٌ حفظ القرآف الكريـ كىك صاحب األربعة عشر سنة، عمى يد أحد أئمة مساجد بسكرة،  .الشيخ المكي
عمٌي بف "منطؽ كغيرىا مف العمـك الدينية كالمغكية، عمى يد الشيخثـ تكٌجو لدراسة التكحيد كالفقو كالنحك كاؿ

ـ، سافر إلى تكنس، قبمة البعثات الطبلبٌية آف ذاؾ كانتسب إلى جامع 1921، كفي عاـ"إبراىيـ العقبي
الزيتكنة، كلمٌا كجد أف الكتب المقررة في درجتو، كاف قد قرأ معظميا بالجزائر، قرٌر التخٌمص مف ىذه 

                                                 

ديواف المطبوعات الجامعية،  .1992: الجزائر. دراسة تحميمية لحياتو: فةمحمد العيد آؿ خمي ،محمد ابف سمينة - 1
 .9ص

ديواف المطبوعات الجزائرية،  .الجزائر-ري الحديث تاريخًا وأنواعا وقضايا وأعبلما، في األدب الجزائعمر بف قينة،   –2
 .66ص

 .7دراسة تحميمية لحياتو، ص: محمد العيد آؿ خميفة ،محمد ابف سمينة - 3

 .9نفس المرجع، ص  –4
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الٌنظامية، التي تمزمو بالحضكر في حمقة معينة، فراح يحضر حمقات مختمفة المستكيات ممٌا الطريقة 
لى جانب ىذا كاف يداـك بصفةو حرة عمى بعض  سمح لو باختيار ما يبلئمو مف دركسو كأساتذة، كا 

ىذا  الدركس في بعض المكاد العصرية كالحساب كالجغرافيا كغيرىا كذلؾ بالمدرسة الخمدكنية، كبقي عمى
ـ، دكف أف يحصؿ عمى أيٌة شيادة 1923الحاؿ مدة سنتيف، كألسبابو مرضٌية عاد إلى الجزائر عاـ

عممية، ككاف ما يزاؿ طالب عمـ، متعطشان إلى المزيد، فاٌتصؿ بالعديد مف الشيكخ، كأخذ عنيـ الكثير مف 
ء الشيكخ البشير اإلبراىيمي، العمـك منيا؛ الفقو كالحساب كالفمؾ كالتفسير كعمـك الببلغة، كمف بيف ىؤال

إضافة إلى كٌؿ ىذا كانت البيئة االجتماعية قد أٌثرت ىي األخرل في تككيف شخصيتو  .كالطيب العقبي
، ككذا مكتبتو الخاصة التي كانت تحكم مصنفات دينية كعممٌية، كما شممت أٌمات الكتب 1العممية

كنظران لثقافتو كاختبلفيا فقد تقمد .2امى كالمحدثيفالمشيكرة في المغة كاألدب كبعض دكاكيف الشعراء القد
جمعية الشبيبة اإلسبلمية في : دٌرس في عدٌة مدارس كتكلٌى إدارتيا مثؿ: بفضميا عدٌة مناصب نذكر منيا

ككذا مدرسة التربية كالتعميـ في باتنة . ـ1931ككاف مديران ليا عاـ" 1940-1928"مدينة الجزائر سنكات
، ثـ تكلى منصب إماـ "1954-1947"كمدرسة العرفاف بعيف مميمة سنكات، "1947-1940"سنكات

احتؿ منزلة عضك في جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف منذ . بمسجد مف المساجد الحرٌة بعيف مميمة
شارؾ في النيضة الصحافية . 4ـ، ككاف نائب رئيس لجنة اآلداب التابعة لمجمعية1931عاـ 3تأسيسيا

احتؿ منصب عضك في الييئة المؤسسة كالمحرٌرة . ر في معظـ الصحؼ كالجرائد شعرهببسكرة، حيث نش
لجريدة صدل الصحراء، كاف العضك الثاني إلى جانب العقبي في إصدار كتحرير جريدة اإلصبلح، كما 

، كما 6؛ كاف عضكان مراسبلن في مجمع المغة العربية بدمشؽ5مطبعة اإلصبلح كاف عضكان في تأسيس
ثّْمت مسرحياتو في الحفبلت الطبلبيةاعتبر كا تبا مسرحٌيا، مه

7. 

حياتو الدينية التي شٌب عمييا جعمتو منذ صباه راغبان عف حياة الدنيا مكليا : شخصيتو ومكانتو (-ػج  
كجيو عف زخرفيا، قانعان بالقميؿ منيا، ممٌا طبع بطكابع الجٌد، فنشأ بذلؾ عزكفان عف الحياة المميئة بالبذخ 

ت فيك لـ يعرؼ ما عرفو بعض الشعراء في القديـ كفي الحديث، مف مظاىر الميك كالترؼ في كالممذا
مراحؿ حياتو، كما لـ يعرؼ مف ناحية أخرل، ذلؾ التردٌد ما بيف الميك كالتديف أك ذلؾ االزدكاج في 

كل كشاب بؿ شٌب عمى الديف كالتؽ" أحمد شكقي"الشخصية، الذم كقع فيو بعض الشعراء المحدثيف أمثاؿ 
                                                 

ص  لمطبوعات الجامعيةديواف ا. 1992 :الجزائر. دراسة تحميمية لحياتو: محمد ابف سمينة، محمد العيد آؿ خميفة - 1
11-12-13. 

 . 24نفس المرجع، ص  - 2
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عمييا، فتجمى ذلؾ في طيارة قمبو كعزٌة نفسو كالميؿ إلى البساطة كالتكاضع كالٌنفكر مف االٌدعاء كالتعقيد 
:  كالتكبر، كىك الذم يقكؿ في التكاضع

شاعران في الحرب  ككاف محمد العيد. يىٍعتىٍده فيك البىرُّ في األقػكاـ** إٌف التكاضع مف سمات البػٌر مىف 
كيقكؿ عنو الدكتكر عمر  .السمـ كلكٌنو ال يممؾ مف العٌدٌة في كمتا الحالتيف إاٌل الٌشعر كاألدبكشاعران في 

ىك شخصية متميزة عكسيا شعره الذم رافؽ مرحمة النيكض السياسي كالفكرم كاإلصبلحي، :"1بف قينة
خبلص، فكاف بذلؾ نغمان جكىريان في صكت الجزائر، بكجييا العرب م اإلسبلمي، فعبٌر عف ذلؾ بصدؽ كا 

كمبلمحيا اإلنسانية، منساقان في كٌؿ األحكاؿ لقيـ الخير كالحرية كالعدؿ كالمحبة كالرحمة كالتكافؿ كالبذؿ، 
ممٌا يعكس حقان شخصٌية شاعر فناف ييٌزه الحدث الكبير، كما تطربو المفتة الصغيرة كالصكرة الجميمة، مثؿ 

".  الفكرة العابرة
لشاعر كراءه ما يتيالؾ عميو المتيالككف مف حطاـ الدنيا كلكنو ترؾ لنا لـ يترؾ ا :2مراحؿ شعره (-د

ـ عمى نفقة 1967شعره، كأىـ ما كصمنا منو ديكانو الذم يقع في أكثر مف خمس مائة صفحة، طبع عاـ
ـ، 1979كزارة التربية الكطنية في الجزائر، ثـ قامت الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع بطبعة مرة ثانية سنة

كما ترؾ . مت المؤسسة الكطنٌية لمكتاب بطبعة ثالثة كىي الطبعة التي اعتمدت عمييا مدٌكنة بحثيكقا
صفحة 446كحي الثكرة كاالستقبلؿ، كىي في: ـ بعنكاف1964ممحمة شعرية يصٌكر فييا الجزائر حتى عاـ

". ببلؿ بف رباح"كمسرحية شعرية بعنكاف
ف التعبير عف أحاسيسو كتجاربو فجادت قريحتو بقكؿ إٌف المكىبة الشعرية لدل محمد العيد مكنتو ـ

الٌشعر كنظـ القصائد كتعتبر أٌكؿ خطكة خطاىا كىك ما يزاؿ طالبان في بسكرة، أعانو عمى ذلؾ أٌنو نشأ 
محمد الكامؿ بف "في بيئة أدبية كدرس عمى يد شيكخ معظميـ شعراء مثؿ معٌممو األٌكؿ بعيف البيضاء 

بسكرة تكٌفرت لديو حكافز اإلبداع فبدأ ينٌظـ قبؿ أف يتعٌرؼ تعٌرٌفان جٌيدان عمى أدكاتو ، كلمٌا انتقؿ إلى "عزكز
بدافع مف مكىبتو كبتأثير مف محفكظاتو كىك لـ يتعدل السابعة عشر مف عمره، فكاف يعرض ما ينٌظـ 

قد كالتكجيو عمى أقرانو كعمى شيخو عمي بف إبراىيـ العقبي فكاف يحظى باإلعجاب كالتشجيع حينان، كبالف
فاستمر في ىذا قوؿ الشعر إٌف ليذه المؤثرات المختمفة مفعكليا في تغذية اتجاه الشاعر إلى . حينان آخر
.  االتجاه

لـ يتسنى لو أف قاؿ شعران كذلؾ ألٌنو كقع أماـ الخيار الحاسـ ؼأما عندما كاف طالبا في تكنس 
مٌا أف يسمؾ طريؽ العمـ فرض عميو أف يختار اتجاه مف االتجاىيف كىما إمٌا يسي ر في طريؽ األدب كا 

كنت طكاؿ فترة كجكدم بتكنس منكبان عمى : )كالتحصيؿ فاختار االتجاه الثاني يقكؿ في ىذا الصدد
التحصيؿ العممي مشتغبلن بو دكف سكاه، إلحساسي أٌف ما حصمت عميو مف األدب قد يكفيني إلى حيف 
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عقد الصٌمة بيني كبيف مف كنت أسمع بيـ مف شعراء تكنس كلذلؾ لـ أستكثر مف الٌشعر كلـ أحرص عمى 
كعند عكدتو مف تكنس ". عمى الرغـ مف أٌني كنت أتردٌد عمى البعض المحافؿ األدبية أحيانان...يكمئذ

استقٌر ببسكرة ككانت تشيد يكمئذ بكادر نيضتو عممية كأدبية نشطة يساىـ فييا كيكٌجييا كككبة مف 
في بسكرة فتحت عيني عمى : "الٌشاعر في ىذه الحركة، كيعٌمؽ عمى ذلؾ فيقكؿالكتاب كالشعراء فاندمج 

. 1"النيضة األدبية كالعممية كتعرفت عمى بعض األدباء ككاف لي معيـ مساجبلت أدبية كرسائؿ شعرية
كيمكف القكؿ أٌف االنطبلقة الحقيقية لمشاعر في الميداف الفني ترجع إلى الفترة التي عقبت عكدتو مف 

أما ما سبؽ ىذه المرحمة فتعٌد بدايات . س، كالذم يدٌؿ عمى ىذا ىك غزارة إنتاجو كتمرسو فيوتكف
رىاصات لما بعدىا كمف أقدـ القصائد في ىذه المرحمة  حيث تتضمف دعكة " قصيدة صدل الصحراء"كا 

تمثؿ في الـ)أما بعد االستقبلؿ كبعدما أصبح حمـ الشاعر حقيقة . حارة إلى العمؿ كاليقظة كاإلصبلح
خرج مف أسره تغمره الفرحة كتيزه النشكة كتكفرت لو حكافز القكؿ كدكافع اإلنشاء، مضى يغني ( االستقبلؿ

لمحرية بعد صمتو طكيؿ، غناء أطرب األسماع كىٌز القمكب، فظٌف أكلئؾ الذيف حركتيـ تمؾ األلحاف 
أٌنو سيمضي عمى ىذا الطريؽ الصادقة أٌف الشاعر قد استعاد سيطرتو عمى المكقؼ كممؾ زماـ أمره ك

كلكف الحقيقة كانت غير ما كاف يفكر فيو ىؤالء، ذلؾ . بيذه القكة كالحرارة نفسيا التي عيدت في شعره
أنو ما كاف مف الشاعر    في ىذه السنكات األكلى مف االستقبلؿ إاٌل فيضا كجدانيا لما يغمر قمبو مف 

ع استجابة ليذه األحاسيس الحارة فقط ال أكثر، فعاد إلى مشاعر الفرحة كىٌز الكجداف فكانت تمؾ الركائ
تتركز مكاضيع كأغراض شعره حكؿ محاكر أساسية، . العزلة كالصمت كألكاف العبادة كالتصٌكؼ مف جديػد

(. اإلسبلـ كالعركبة، الكطف كاإلنسانية: )يمكف القكؿ أٌنيا أربعة ال يكاد الشاعر يغادرىا إاٌل ليعمقيا كىي
ـ ىك الركيزة األساسية التي تقـك عمييا األمة كبو تحيى كتستمر فالتاريخ يكشؼ لنا عمى أٌف إٌف اإلسبل

الكثير مف األمـ قد آلت إلى الزكاؿ بعدما حٌرفت عقيدتيا، ليذا أخذ محمد العيد عمى عاتقو ميٌمة الدفاع 
حيد لمنجاة كالنجاح؛ فيك عف العقيدة كمبادئ اإلسبلـ داعيا الشباب لمتمسؾ بالديف باعتباره الطريؽ الك

متشبع بالركح الدينية كالتقى كالكرع يحٌب الخير لمجميع كينصح الشباب لمتمسؾ بالديف، كالحفاظ عمى 
أمٌا العركبة في نظر الٌشاعر ىي أٌف كٌؿ مف تكٌمـ العربٌية . العقيدة ألنيا حبؿ إعتصامو كقكة كحدتو كعٌزتو

بتو، كىك بيذا يؤكّْد معنى العركبة الحقيقي دكف تعٌصب ليا كدافع عنيا فيك عربٌي يتمٌتع بكامؿ عرك
نمٌا ينظر إلييا كمعيار لمحضارة التي سيمت الكحدة بيف أبناء لغة الضاد، كليذا   2ييتـ بالمغةكعرؽ، كا 

ألنيا تمثؿ بالنسبة إليو أحد المقكمات اليامة التي مف شأنيا الربط بيف أبناء العركبة فقد نكه ليا انطبلقان 
.  ف أصالتيا كككنيا كعاء يحكم ماضيى األٌمة التي تشترؾ في المصيرـ

                                                 

- تقاري محمد)رسالة تخرج لنيؿ شيادة ليسانس مف إعداد -اإلسبلـ والعروبة في شعر محمد العيد آؿ خميفة - 1
 .79، ص(1996-1995)دفعة" وذناني بوداود:"تحت إشراؼ األستاذ  ،(عبللي عبد القادر-طاىرخميفة اؿ

 .80نفس المرجع، ص   –2
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حساسو المرىؼ كحبٌو العميؽ تر عف صدؽ تجرببمحمد العيد غيكر عمى كطنو؛ فيك يع ق كا 
لمجزائر، فقد تألـٌ أللمو كفرح لفرحو، أنشد فأطرب كعٌبر فأجاد، كحٌس فصدؽ، شاركو في أفراحو كأتراحو 

صران فعاالن في استنياض ىمـ الشباب كبث ركح الحماسة مكاكبان ألحداث كطنو بقممو كلسانو فكاف عف
إلى جانب ىذه المضاميف األساسية، نممح كجكد بعض األغراض التقميدية المعركفة في . جسدان كركحان

مف أحد شعراء ( محمد العيد)كعميو، يعتبر الٌشاعر . الشعر القديـ مف كصؼ كحكمة كرثاء كغيرىا
إلحيائية التي تقـك عمى إحياء التراث كاالستفادة منو، إاٌل أنو جدٌد في المضاميف ككاف شديد المدرسة ا

الصمة باألسمكب العربي القديـ، حاكؿ أف يخٌمص أسمكبو مف الضعؼ كالتصنع كالجمكد، كمف أىـ 
: خصائص شعره أٌنو

عمى شعره الذات القكمية يكاد يخمك مف تصكير لعكاطؼ الشاعر كأحاسيسو الذاتية الخاصة، فغمبت  -
. الجماعية

المغة التي استعمميا في شعره ىي لغة الرغبة الجادة في التبميغ، ال لغة الزخارؼ كاألصباغ التزييفية  -
، كاقتبس كثيران مف القرآف كمف الحديث النبكم الشريؼ أخذ عف بعض سابقيو مف 1كالتبلعب باأللفاظ

كما أنو يكرر األصكات لتأثره بأسمكب القرآف . 2كضمنو شعره الشعراء القدامى كالمحدثيف لفظا كمعنى
الكريـ، فاستخدـ ىذا المكف مف التعبير بميارة فائقة لتمكنو مف المغة العربية كقدرتو عمى انتقاء الكممات 

 . ذات الجرس الصكتي المتطابؽ

مع بيف العمؿ كخبلصة القكؿ إٌف محمد العيد آؿ خميفة جمع بيف اإلصبلح كالتصٌكؼ فيك بذلؾ ج
لمدنيا كالعمؿ لآلخرة كما يمكف أف نعتبر شخصيتو شخصية دينية أكثر منيا أدبية كىذا ما الحظناه مف 

خبلؿ كٌؿ ما سبؽ فعممو يمخص في ثبلث كممات الكممة اليادفة شعرا، كالكممة الطيبة تربية كالكممة 
ثرة؛ فيذه الكممات المعٌبرة نسجيا كما يمكف أف نقكؿ إٌف تجربتو ناجحة صادقة كمؤ. الصادقة إصبلحا

الٌشاعر في أشكاؿ جمؿ مختمفة كمتنٌكعة مما جعؿ الكثير مف الباحثيف كاألدباء يدرسكنيا مف جكانبيا 
 .الداللٌية كالببلغٌية تاركيف ما لمجانب النحكٌم أك باألحرل المغكٌم مف أثر في قصائد ىذا الرجؿ

 أجد أكثر مٌما قالو الخطيب المصقع كشيخ األدباءكميما اجتيدت في تبياف أىمٌية شعره فبل 
رافؽ شعره النيضة الجزائرية في جميع مراحميا، كلو في  : "محمد العيدفي الٌشاعر  البشير اإلبراىيمي

-القصائد الغٌر، كالمقاطع الخالدة، شعره-كٌؿ نكاحييا، كفي كٌؿ طكر مف أطكارىا، كفي كٌؿ أثر مف آثارىا
 ."اق النيضة كعرض رائع ألطكارهسجؿ صادؽ ليذ-لك جمع

                                                 

  70-69عمر بف قينة، في األدب الجزائري الحديث، ص - 1

وذناني  /صبلحي في شعر محمد العيد آؿ خميفة رسالة تخرج لنيؿ شيادة ليسانس تحت إشراؼ أالحسف اإل - 2
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، تكفيت بسكرةميبلدية ببمدة ليشانة قرب مدينة  1907كلد الشيخ أحمد سحنكف عاـ : أحمد سحنوف /-2
ف الكريـ تربيتو، فحفظ كتاب ا كعمره اثنتا عشرة أمو كىك رضيع، كتكلى كالده الذم كاف معٌمما لمقرآ

سنة، كما تعمـ مبادئ المغة العربية كالشريعة اإلسبلمية عمى يد مجمكعة مف المشايخ كالعمماء ( 12)
كمنذ نعكمة أظافره كاف . أبرزىـ الشيخ أحمد خير الديف كالشيخ محمد الدراجي كالشيخ عبد ا بف مبركؾ

.                                              دب، فدرس كطالع منيا الكثير قديميا كحديثياالشيخ مكلعا بكتب األ
عبد الحميد بف لمميبلد، التقى ألٌكؿ مرة مع رائد اإلصبلح كالنيضة في الجزائر العبلمة  1936في سنة 
ماذا طالعت مف : قائبل" الشيح أحمد سحنكف"يسأؿ " بف باديس"رحمو ا، كبمناسبة ذكراه قاـ  باديس

: ظرة عاتبة غاضبة كقاؿالكتب ؟ فأخذ يسرد لو قائمة حافمة بمختمؼ القصص كالركايات، فنظر إلٌيو ف
ىبل طالعت العقد الفريد البف عبد ربو، ىبل طالعت الكامؿ لممبرد بشرح المرصفي، كاستمر في سرد 

كىكذا كاف ىذا ". قائمة مف الكتب النافعة المككنة، فكانت تمؾ الكممة القيمة خير تكجيو لو في ىذا الباب
حيث انضـ إلى جمعية العمماء المسمميف  المقاء نقطة تحكؿ كبرل في حياة الشيخ أحمد سحنكف،

إٌف ": "تكجييات إسبلمية"يقكؿ في ىذا المجاؿ في مقدمة كتابو . الجزائرييف كأصبح مف أعضائيا الفاعميف
كؿ شيء كنا نعممو ليذا الشعب، ككٌؿ ما نبذلو ليذا الكطف، إنما كاف بكحي مف ركح الجمعية، ككفؽ 

ض العربية المسممة مف كجكد االستعمار كمف سيطرة األجنبي، كمف الخطة التي رسمتيا لتطيير ىذه األر
كباإلضافة إلى الخطابة كالتعميـ كالشعر، اقتحـ الشيخ ميداف الصحؼ " عار الحكـ بغير ما أنزؿ ا

إٌف ما :"كالمجبلت، فكتب في العديد منيا كالشياب كالبصائر، حتى إف اإلبراىيمي عٌمؽ عمى كتاباتو قائبل
كىي شيادة كانت أعز عميو مف كٌؿ كصؼ، ذلؾ أٌنيا صدرت مف " البصائر ىك حمة البصائر تكتبو في

كال عجب، فقد كاف اإلماـ :"رجؿ كاف يعتبره قدكة لو كعظيما مف عظماء األمة، فقد كصفو ذات مرة فقاؿ
حممة كأعظـ ىميـ تككيف عدد ضخـ مف  .ضة الكبار الذيف عاشكا كؿ حياتيـاإلبراىيمي مف بناة النو

نشاء جيؿ قكم يحسف التعبير بالمساف كالقمـ، يككف الغرة الكضاءة في جبيف الجزائر، كالكتيبة  األقبلـ كا 
اشترؾ في المجمس اإلدارم لمجمعية، كقاـ بكتابة نشيدىا  1947في سنة ". األكلى في معركة تحريرىا

مف  في النزاؿ كٌؿ... غ الكماةلممعالي أنتـ نسؿ األمازم... يابني شعب األباة: الذم يقكؿ في مطمعو
ال يبالي كما عينتو الجمعية في نفس السنة معمما في مدرسة التيذيب الحرة في ... ضحى بنفسو فمات

كيشيد الجميع لمشيخ بقكة خطابو كببلغتو كفصاحتو، حيث . بكلكغيف ثـ أصبح مديرا ليا بعد عاـ كاحد
جمعة في مسجد األمة ببكلكغيف، فكاف يحث كاف يقصده جمع غفير مف الناس يؤدكف عنده صبلة اؿ

 08في . الشباب عمى االعتزاز بماضييـ كالتمسؾ بالحرية كالسعي نحك اإلنعتاؽ مف نير االستعمار
. تكفي الشيخ أحمد سحنكف ك أسكنو فسيح جناتو 2003ديسمبر 

عبد :لى مختمؼ الشيكخثـ انتقؿ لمدراسة ع. أتـ حفظ القرآف الكريـ في سف الثانية عشرة: دراستو و شيوخو
، كتكلى التدريس بالزاكية العثمانية في طكلقة، حيث تمقى عميو أحمد سحنكف فتفقو ا بف مبركؾ العثماني

                                                 
 - http//majles.alukah.net.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 األزىرفي عمـك الديف كالمغة عمى أيدم شيكخيا أمثاؿ الشيخ الفقيو عبد ا بف مبركؾ العثماني خريج 
 .المدينة النكرةفي  البقيعكالزيتكنة كدفيف 

. انظـ إلى جمعية العمماء كأصبح عضكا في ىيئة تحرير جريدة البصائر: نشاطو في جمعية العمماء -أ
اـ البشير اإلبراىيمي لرئاسة جمعية العمماء بعد كفاة اإلماـ ابف باديس انتخب كبعد انتخاب الشيخ اإلـ

 .لييئات القيادية في الجمعيةاألعمى ؿالشيخ عضكا في المجمس اإلدارم 
أدرؾ الشيخ منذ المحظة األكلى حقيقة المستعمر، فكاف دائـ  :الشيخ سحنوف والثورة التحريرية -ب

لى أساليبو كساىـ مع إخكانو العمماء في نشر الكعي الديني كالكطني في التحذير مف مكائده كالتنبيو إ
. أكساط الشعب كبعث الثقة في نفسو، ليرفع لكاء الحرية كاالستقبلؿ كيطير كطنو مف رجس المستعمريف

، كبعد اندالع الثكرة لـ يتردد في 1953ككاف قد ككف تنظيما فدائيا سريا انطبلقا مف مسجد األمة عاـ
كحاكؿ المستعمر استغبلؿ مكانة الشيخ عند الشعب الجزائرم  1956ىا مما أدل إلى سجنو عاـ مساندت

كتأثيره فيو فطمب منو أف يحذر الناس مف المجاىديف كيبعدىـ عف احتضاف الثكرة كدعميا، فرد عميو 
ذا لـ أنفذ تقت: "قائبل لكنني أنتـ، كمادمت أنا اآلف في حكـ الميت، إذا نفذت ما طمبتـ مني يقتمني إخكاني كا 

فحكـ عميو باإلعداـ، ثـ أطمؽ سراحو بعد ثبلث سنكات ألسباب ". ميتا فميكف مكتي عمى أيديكـ أفضؿ
صحية، فقاـ المجاىدكف بتيريبو إلى منطقة باتنة بالشرؽ الجزائرم ثـ إلى مدينة سطيؼ ليكاصؿ عممو 

ل متابعة ما يصدره األستاذ سيد قطب مف كخبلؿ تكاجده بالسجف كاف مكاظبا عؿ. كجياده بيف أفراد شعبو
 ".كاف الظبلؿ يخرج مف السجف في مصر كيدخؿ السجف في الجزائر: "تفسيره في ظبلؿ القرآف ككاف يقكؿ

يّْف الشيخ أحمد سحنكف إماما  :الشيخ سحنوف والدعوة بعد االستقبلؿ -جػ بعد نيؿ الجزائر استقبلليا، عي
ضكا بالمجمس اإلسبلمي األعمى، فكاصؿ عممو الدعكم التربكم بكؿ خطيبا بالجامع الكبير بالعاصمة كع

إخبلص كاستقبللية، فكاف أحرص ما يحرص عميو حرية الكممة كخاصة إذا كانت تخرج مف المنبر، فمـ 
يكف ييادف في دينو كال يقبؿ المساكمة في مبادئو مف غير جبف كال تيكر أك انفعاؿ، شعاره في ذلؾ قكؿ 

حتى " ادع إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة كالمكعظة الحسنة كجادليـ بالتي ىي أحسف  :"البارم عز كجؿ
كقد . استطاع بمنيجو أف يصبح منبرا لمتعقؿ كالحكمة كمرجعا لكحدة الشعب الجزائرم كالتفافو حكؿ ثكابتو

يو كؿ يستطيع أف يمؤل بو شدؽ كبلما مجردا عاديا -إذف –ل ا فميست الدعكة إؿ: ) كاف يقكؿ رحمو ا
مف ال حظ لو مف ديف أك خمؽ، كال خبلؽ لو مف إيماف أك استقامة، إنما ىي كفاح مرير ينبغي أف ال 
(. يخكض غماره إال مف تسمح لو بسعة الصدر كليف القكؿ كاستقامة السيرة كببلغة المنطؽ كقكة الحجة 

ذا كانت: "كمما جاء فيو" الدعكة إلى ا"ككتب ذات مرة مقاال بعنكاف  الكممة المينة كالصدر الرحب مف  كا 
خير أدكات الدعكات بحيث تجعؿ العدك صديقا كما تشير إليو اآلية، فبعكس ذلؾ تككف الكممة الجافية 

ىكذا إذف كاف منيجو في الدعكة ". كالصدر الضيؽ مف شر أسباب النفكر بحيث يجعبلف الصديؽ عدكا
الحسنة كالجداؿ بالتي ىي أحسف، كلكف إذا انتيكت  إلى ا كما كاف منيج األنبياء بالحكمة كالمكعظة

حرمات ا أك حكرب ا كرسكلو كىدد اإلسبلـ في عقر داره فإنو يرفع لكاء التصدم كالذكد عف ديف ا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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كما فعؿ لما حاكلت شرذمة مف النسكة بدافع مف البلئكييف كبقايا أذناب المستعمر في الجزائر أف تستبدؿ 
ستمد مف الشريعة اإلسبلمية بآخر عمماني ال ديني، فخرج مع غيره مف الدعاة في مسيرة قانكف األسرة الـ

. حاشدة حضرىا زىاء مميكف امرأة مسممة جزائرية أصيمة ليقكؿ ال لمحاكالت العبث بديف األمة كثكابتيا
قكع في الدمكية خشية الك 1988ككاف قبؿ ذلؾ نصح كعمؿ عمى منع القياـ بمسيرة خبلؿ أحداث أكتكبر 

كمف الجيكد المباركة التي قاـ بيا . فخ أعداء الصحكة اإلسبلمية كالزج بشباب الدعكة في برؾ مف الدماء
الشيخ رحمو ا، محاكلتو تأسيس رابطة الدعكة اإلسبلمية كىي إطار دعكم يجمع كافة أطياؼ الحركة 

كتنسيقيا الجتناب التناحر كالشقاقات  اإلسبلمية لتكجيو العمؿ الدعكم كتكجيو جيكد العامميف بعد تكحيدىا
ـ، كقد كانت محاكلة رائدة لك كتب ليا ا النجاح 1989داخؿ صفكؼ الحركة اإلسبلمية، كاف ذلؾ سنة 

كلما دخمت الجزائر في محنتيا كسالت دماء أبنائيا حاكؿ مخمصا جاىدا أف يجنب الشعب . كاالستمرار
حاكلة اغتيالو كىك في ساحة المسجد متكجيا لمصبلة مما ترؾ كيبلت تمؾ المحنة كآالميا، فكاف جزاؤه ـ

في نفسو األثر العميؽ لما كصمت إليو الجزائر، فعكؼ في بيتو يدعك ا كيعبده كيطالع الكتب كيدرس 
 .إلى أف لقي ا كلـ يبدؿ تبديبل

ىػ، كقد  1424شكاؿ  14ـ المكافؽ لػ  2003ديسمبر  08كانتقؿ إلى رحمة ا ليمة اإلثنيف  :وفاتو -د
ما كصؿ إليو حاؿ لقد مات الشيخ سحنكف كىك يتألـ ؿ. الجزائرييف كاف ليذا النبأ كقع أليـ عمى نفكس كٌؿ

.  الجزائر مف انييار كتفكؾ كفرقة، مات كفي قمبو أمؿ أف يرل الدعاة إلى ا عمى قمب رجؿ كاحد
:  ترؾ الشيخ بعض اآلثار المخطكطة كالمطبكعة أىميا :آثاره
.                                                                          كتاب دراسات كتكجييات إسبلمية كتاب -
                  .                                                                 صفحة احتكل تراجـ لبعض الصحابة كىك لـ يطبع بعد( 300)كنكزنا كيقع في ثبلثمائة  -
. قصيدة( 196)يضـ ست كتسعيف كمائة " حصاد السجف" ديكاف شعر بعنكاف -
كىك لـ يطبع بعد، إلى جانب عشرات المقاالت في العديد مف الجرائد " تساؤؿ كأمؿ " ديكاف شعر -

. كالمجبلت كالبصائر كالشياب فرحـ ا الشيخ أحمد سحنكف كأسكنو فسيح جنانو
ؿ حكؿ ىذا الرجؿ مف أعماؿ جميمة كأقكاؿ محفكظة: ّيةتسجيبلت صوت*   لمغة إٌف أٌكؿ ما يمكف أف يسجَّ

:  كالٌديف
إٌف الشيخ أحمد سحنكف عبٌلمة مف أعبلـ الجزائر، كلـ يكف مف :" شيادة تمميذ مف تبلمذتو كىك يقكؿ -

م زمانو ينشر أعمالو الٌشعراء الذيف يبحثكف عف الشيرة، بؿ كاف حريصا عمى السترة، كلـ يدع أحدا ؼ
.                                                                سكاء تعٌمؽ األمر بالٌشعر المنثكر أـ المكزكف، كىذا يدؿ ال محالة عمى عٌفتو كحٌبو لفعؿ الخير

ٌنما حاك"أسمكبو في كتابة الٌشعر  - ؿ أف ينفرد بأسمكبو لـ يكف مف الممتزميف التزاما تاما نيج القدامى، كا 

                                                 
 - ببلكونكورد 02/11/2009يـو . بمكتبة الشيخ سحنوف -أحد تبلميذ الشيخ سحنوف -شيادة الّطالب ىشاـ  .

 .الجزائر     
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كلغتو إلى نكع خاٌص بو حيث أراد أف يمزج كاقعو المغكٌم بما تتطمٌبو ثقافتو الدينية مف فصاحة كببلغة 
".  ليرٌكب بيا جممو

آثاره كثيرة في الٌمغة، لكٌف الشاعر منع مف نشرىا، كقد سٌجميا صحفٌي في جريدة النكر بقسنطينة كىك  -
.                                                                                اىا لكٌنو أبى أف ينسخ منيا الصحفٌي قصيدة أك ينشر منيا مقتطفايطمب مف الشيخ أف يناكلو إٌم

سأرحؿ إلى عالـ آخر، عالـ يدخمو كٌؿ المؤل، :" قبؿ كفاة الشيخ ترؾ لتبلمذتو كصٌية كىك يقكؿ -
العمؿ عمى تعميـ القرآف فيو، كٍليىكيٍف دارم مكتبة ينيؿ منيا أىؿ الحٌي عمـك كأنصحكـ بخدمة ىذا البيت ك

مف كٌؿ قطر؛ كعميو فإٌف داره اليـك أصبحت شمعة تضيء طمبة " اٌلديف كالٌمغة، كيقصدىا طالبكا العمـ
.  العمـ في المٌغة كالٌديف

.                                                                    نٌية تساىـ في نعميـ عمـك الديفناىيؾ عف تمؾ المكتبة، فقد طمب الشيخ مف تبلميذه بناء مدرسة قرآ -
أال تعمـ بأٌف : كفي سؤاؿ كنتي ألح فيو عف طريقة الٌشاعر في نظمو الٌشعر، فيجيب أحد تبلمذتو -

أرل فيؾ ما ال تراه : " قائبل لوالبشير اإلبراىيمي لـ ييدأ لو باؿ حتى أقنعو لمدخكؿ في جمعية العمماء 
كىذا يدٌؿ عمى سعة عممو كرزانة أسمكبو، أليس كذلؾ؟   ( مجمة العربي)كنشر ىذا الكبلـ في "! في نفسؾ

، كىك يمقي درسا حكؿ (أحمد سحنكف)أتذٌكر جٌيدا حيف كٌنا جالسيف أماـ حضرة أستاذنا: كيضيؼ قائبل -
حضرت بعض دركسو : ا درل بينو كبيف ابف باديس قائبلطرؽ اكتساب المغة الفصيحة؛ فقٌص عمينا ـ

ىبٌل قرأت كتاب كذا؟ فعٌد : فقاؿ ابف باديس... كتاب كذا كركاية كذا: ما قرأت يا فتى؟ فقمت: فقاؿ لي
. فما التقيت بو مٌرة أخرل حتى ختمتيا جميعا: ستة عشر كتابا مف أٌمات الكتب، قاؿ
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 :مبحثيف كىماإلى قيسّْـ ىذا الفصؿ  :(ة لمجممةالدراسة التحميمّي: )الفصؿ الثّاني
. أحمد سحنكف كمحمد العيد كتحميمياتصنيؼ الجمؿ في أربعيف قصيدة مف ديكاني : األٌكؿ المبحث
. دراٌسة إحصائٌية لجمؿ الٌشاعريف كالمكازنة بيف تراكيبيما :الثٌاني المبحث

ا مف حيث البساطة كالتركيب كحسب يقـك تحميمي لقصائد الشاعريف عمى تحديد الجمؿ كتصنيفوو 
: ، فجعمت األصناؼ ستة(اسمية كفعمية)نكع كؿ مف المسند كالمسند إليو 

الجمؿ الفعمية البسيطة  -1
الجمؿ الفعمية المركبة  -2
الجمؿ االسمية البسيطة  -3
الجمؿ االسمية المركبة  -4
الجمؿ الشرطية  -5
. الجمؿ التي صدرىا أسماء أفعاؿ -6

تفصيؿ في ذكر أحكاؿ ركنٍي اإلسناد مف فعؿ كفاعؿ أك نائب فاعؿ كمف مبتدأ كخبر، كاعتمدت اؿ
كلـ أفٌصؿ في تحميؿ الجمؿ الفرعية، كفعمت ذلؾ  .كذكر المتٌممات مفصّْبل في مكاضع كمجًمبل في أخرل

 كاعتبرت الجممة التي فييا جمؿ اعتراضية .في الجمؿ البسيطة المستقمة كغرضي بياف بساطة الجممة
. مركبةن لككف ىذه األخيرة ال يستقؿ معناىا عف معنى الجممة الكبرل

كلـ أىتـٌ بالحركؼ التي رأيت أال أثر ليا في تحديد اسمية الجممة أك فعميتيا كحركؼ النفي غير 
. العاممة كحركؼ التككيد الداخمة عمى األسماء أك عمى األفعاؿ

ليا بيف قكسيف تجٌنبا لما يمكف أف يبدكى إعرابا كاعتمدت منيج ذكر الكظيفة يتمكىا المفظ المؤدم 
. جعمتيا بيف مكٌكنات الجممة عمى تكالييا)+( منفّْرا، كاستعنت بإشارة الجمع 
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تحميؿ الجمؿ إلى عناصر اإلسناد والمتممات في قصائد أحمد سحنوف  : )المبحث األّوؿ
(: ومحمد العيد آؿ خميفة                               

: تحميؿ قصائد أحمد سحنوف -1
  12إلى القارئ، ص: القصيدة األولى

 الجمؿ الفعمية البسيطة
. يا قارئ -1
            أيسًندت أفعاؿ النداء المحذكفة إلى ضمير المتكٌمـ كالتقدير     .  يا صديَؽ ديَواني -2

 (أنادم)            يا ُمْمِيمي               -3 
 .يا أداة إحساِني  -4

وعرفُت كْنو سؤالؾ لي   -5
كالمفعكؿ اسـ ظاىر ( التاء)لفعؿ ىنا أيضا ميسند إلى ضمير المتكٌمـ ا        :غايتي مف نظـ أوزاني    
ما أحدهإلى فاعمو كمتعدٍّ إلى مفعكليف  مصدر مضاؼ( سؤاؿ)كالمفظ  .مضاؼ إلى اسـ آخر ظاىر( كٍنوى)

(. غاية)انييما اسـ ظاىر المتكمـ كقد دخمت عميو الـ التقكية كث ياء
فجعمت منؾ معيف ممحمتي    -6

يَمػاِني     مف أخكات ظف المتعدية لمفعكليف أصميما  " جعؿ"الفعؿ          :وسَمػاء إلَياِمي وا 
، كالمفعكؿ الثاني "مف"بػالمخاطب غير أٌنو مجركر  ؿ في ىذه الجممة ىك ضميرمبتدأ كخبر، المفعكؿ األك

 .(سماء)االسـ المعطكؼ  كمشترؾ في المفعكلية مع( ممحمتي)اؼ إلى اسـ آخر مض( معيف)ظاىر اسـ 

 :الجمؿ الفعمّية المرّكبة
لمحتؾ في خػيالي سنًى   -1
شبو الجممة ( +  الكاؼ)المفعكؿ بو ( + متكمـتاء اؿ)الفاعؿ + فعؿ ماض : قد شعَّ في ِفْكري ووجداِني  
 ."(سنىن"نعكتو ىك ـ) جممة نعتية( + سنىن)الحاؿ ( + مفي خياؿ)

 وكاف حادَي رحمتي ما دجا    -2
اسـ )اسـ مؤخر ( + حادمى)خبر مقدر ( + كاف)فعؿ ناقص     :        مف ليؿ آاَلِمي وأحػزاني    

 ....(دجا مف ليؿ )صمتو ( + ما)اـ المكصكؿ الع

 :الجمؿ االسمية المركبة
أنا لـ أفكر في اّلِذي صغتو      -1
ش ج مرٌكب مف ( + ج  ؼ)الخبر ( + ضمير المتكمـ)المبتدأ               :عاري وألحاِنػيِمْف كؿّْ أشػ  

...(. صغتيو)كصمة المكصكؿ ( الذم)سمي كمعمكلو المكصكؿ اال( في)حرؼ الجر المفيد لمظرفية 
لـ أجئ   -قارئي  –حسبؾ أنّْي  -2
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المصدر ( + ر مضاؼ إلى ضمير المخاطباسـ ظاه)المبتدأ          : بمػفظٍة مػْف َغير إمَعػػاف    
تكجد جممة اعتراضية ....( لـ أجئ )كبيف اسـ أٌف كخبرىا الجممة الفعمية (. أٌف كاسميا كخبر)المؤكؿ مف 

(. قارئي: نداء)
     4وُكؿُّ بيٍت صيغ لـ َأْحُبو -3
 : منّْػي الحػياَة دوف إْتقَاف   

: جممة فعمية)الخبر ( + ًصيغى)منعكت بجممة فعمية ( تبي)مضاؼ إلى اسـ ظاىر( كؿ)ىر المبتدأ اسـ ظا
(. لـ أحبيو

 :الجمؿ الشرطّية
إٍف "ىذه جممة شرطية كاحدة مكٌكنة مف األداة          فإْف أكف قصرُت عف غايتي -1

ـْ يفػْز بالحمد ديػواني     ،            (أكٍف قصرت عف غايتي)كجممة الشرط مركبة                 ول
. كقد عيًطفت عمييا أربع جمؿ أخرل                     ولـ أنؿ ما كنت أممتو    
حساف               في الشعر مف حػسف وا 
. ىي كٌميا جمؿ معطكفة عمى جممة الشرط                    ولـ أعد مف كّؿ سعي سوى    
بمحػػض إفػبلس وخػسراف     

ولـ تكف يا قارئي راضيا عنو         
ىذه جممة جكاب الشرط كىي اسمية بسيطة؛ المبتدأ                    فحسبي بذؿ إمكػاِني    

   .(بذؿ)كالخبر اسـ ظاىر ( حسبي)ر اسـ ظاه                                            
 (14ص)إلى المعّمـ : القصيدة الثّانية

: الجمؿ الفعمّية البسيطة
مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر تقديره أنت ( + اٌدخٍر)فعؿ أمر ىاد          اّدِخْرُىـ لغٍد جْند ج -1

مضاؼ إليو ( + جندى) حاؿ( + اٌدخر)متعمؽ بالفعؿ ( دلغ)شبو جممة ( + ىـ)ضمير متصؿ 
ُحػطُو باإلسػبلـِ مْف كػؿّْ أذى  -2
!    احِمو بالُخمؽ مْف ُكؿّْ َفساد -3
ْدُه بػِػَزا -4 ! دَوِمػف القرآِف زوّْ
صْغُو لئلسػبلـ نبراَس ىػػدى         -5

! ومثااًل ِمف ذكاٍء واْجػػِتَياد
ِسْر بو في طػػُرؽ َمأُمونػػة         -6
ىذه جمؿ أيسًندٍت فييا أفعاؿ األمر إلى الضمير           َاْىػػِدِه َنْيَجُو                     -7

حاط، حمى،  )، كىي أفعاؿ متعٌدية بنفسيا (أنتى)                                               
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          كقد جاءت المفاعيؿ بنفس المفظ كىك الياء المتصمة  (.سار)، أك بحرؼ جر (زٌكد، صاغ، ىدل

 .شبو جممة متعمؽ بالفعؿ كفي كؿ منيا (. حطو، احمو، زٌكده، صغو، اىده)بالفعؿ 

 .(أجزاء)مفعكؿ بو ( + أىكاء)فاعؿ ( + فرٌقٍت)ؿ ماض فع  !       فرقَّػػْت أْىػَواُؤه أجػػزاءه -8
. مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ مف معناه ال مف لفظو، مضاؼ إلى الياء الضمير          :وْيَحو -9

شبو جممة (+ ضمير مستتر)فاعمو ( + يمتجئ)فعؿ مضارع منفي          !لـ يمتجئ لبلتَّْحػػػاد -10
. متعمؽ بالفعؿ( لبلتحاد)

وتفَشى كػػؿُّ َداء َقاِتػػػػٍؿ   -11
أشباه جمؿ ( + كؿُّ قاتؿ)فاعمو ( + تفٌشى)فعؿ ماضو             :فيو ِمف جيؿ إلى سوِء اعتقاد     

. متعمقة بالفعؿ( فيو، مف جيؿ، إلى سكء اعتقاد)
: الجمؿ الفعمّية المرّكبة

لـ يزْؿ في القيد منُيوَؾ القَوى         -1
:  ػػادي ِباْلقَيادمنذ ألقى لؤلع    

خبر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( يدفي الؽ)شبو جممة + اسمو ضمير مستتر تقديره ىك + فعؿ ناقص منفٌي 
. (بالقيادألقى لؤلعادم )جممة مضاؼ إلييا (+ منذ)ظرؼ مضاؼ( + القكل)اؼ إليو مض+ (منيكؾى)ثافو 

ـْ  -2 َوَصَؿ النَّػػاُس إلى َغاَياِتيِػ
:  د كالِجَمػاْدوىو في أْسِر جمو    

جممة اسمية كاقعة + متعمؽ بالفعؿ ( إلى غاياتيـ) شبو جممة( + سالنا)فاعمو ( + كصؿ)فعؿ ماضو 
. مكقع الحاؿ

: الجمؿ االسمية البسيطة
. (سنى)خبر ( + العمـ)مبتدأ      !            العمـ سنى -1
إّف في كفْيؾ آماؿ الببلد  -2
إّف في يمناَؾ جيبل   -3
شبو    ( + إٌف)ناسخ حرفي : ثبلث جمؿ ليا نفس التركيب             في كفيؾ بذراإّف  -4

اسـ  ( + في كفيؾ، في يمناؾ)جممة متعمؽ بخبر إٌف محذكؼ                                 
  .(آماؿ الببلد، جيبل، بذرا)إٌف مؤخر                                 

. (صاد)خبر ( + ىك)مبتدأ ضمير                     ىو صاٍد -6
شبو جممة  ( + الكاؼ)اسمو ضمير( + إٌف)ناسخ حرفي             إّنؾ لؤلجياؿ ىاٍد -7

. (ىادو)خبر إٌف + متعمؽ بالخبر الذم بعده ( لؤلجياؿ)                                
: الجمؿ االسمية المرّكبة

إّف في ُيمَناؾ َشعبًا كامبل     -1
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( كامبل) سـ إٌف عف الخبر كىك مكصكؼ بمفردفي ىذه الجممة تأٌخر ا       :يتنّزى بيف ظْمـٍ واضطياد  
(. يتنٌزل بيف ظمـ كاضطياد)ثـ بجممة فعمية 

إّف البذَر باِطف األرض   -2
المضاؼ إليو ( +باطف)اف ظرؼ المؾ( + البذر)اسمو ( + إٌف)الناسخ       : لينمو في ازديػػاد    
. (لينمك في ازدياد)خبر جممة فعمية ( + ألرضا)
ُة الضَّاِد َسَتْحػَظى بالمػراد      -3 . (ستحظى بالمراد)خبر المبتدأ ىنا جممة فعمية    أمَّ

: الجمؿ البسيطة التي صدرىا أسماء أفعاؿ
ىاِت مف نشء الحمى خير عتاد  -1
ىات نشئا صالحا  -2
ضمير  )فاعمو + بمعنى ائًت ( ىاًت)اسـ الفعؿ          :ىػػاتو نػشئا قػػويِّا باسػػبل -3

خيرى عتاد،  )مفعكؿ بو ( + مستتر تقديره أنت                                                 
. (صالحا، قكٌيا باسبل)صفات ( + نشئا                                                 

: الجمؿ الشرطّية
بػت فإفَّ البػػػذر       إْف َذَوى الفَّ -1

جممة ( + ذكل النبتي)جممة الشرط ( + إٍف)حرؼ شرط          :باطف األرض لينمو في ازدياد    
. كىي اسمية مركٌبة في محٌؿ الجـز( فإفَّ البػػػذر باطف األرض لينمك في ازدياد)الجكاب 

 (120ص )فمسطيف : القصيدة الثّالثة

 :الجمؿ الفعمّية البسيطة

( + ضمير مستتر تقديره ىك)نائب الفاعؿ ( + بكرؾ)فعؿ مبني لممجيكؿ           بورؾ مف نسؿ -1
. (مف نسؿ)تمييز مجركر لفظا 

ال تقبػمي قسمة العدا       -2
ال تَبيتي عمة دخِؿ   -3
تقبمي، تبيتي،  )أفعاؿ مضارعة مجزكمة ببل المفيدة لمنيي        وال تحفمي بالّناس -4

قسمة الًعدا،  )، اثناف متعٌدياف مباشرة إلى مفعكؿ بيما (تحفمي                             
( بالناس)ككاحد متعدٍّ بحرؼ الجر الباء ( ًعمَّة دخؿ                            

الذم ىك ( سيرم)عف فعؿ األمر ( لممكت)ممة في ىذه الجممة تقٌدـ شبو الج       ولمموت سيري -5
. قمتعٌمؽ ب

فعؿ مضارع            يدريو رمز الفدى بطؿ الحمى    ذكي الحجى ماضي العزيمة كالنصؿ -6
مفعكؿ بو ثافو متعٌدد ( + الياء)مفعكؿ بو أكؿ + فاعمو ضمير مستتر "( + ظٌف"يدرم؛ مف أخكات )
، بطؿى) ، ماضيىرمزى متعٌمؽ ( صؿكالف)شبو جممة ( + الفدل، الحمى، العزيمة) كىي مضافة إلى( ، ذًكيَّ

 .(ماضي العزيمة)باسـ الفاعؿ 
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برأيػػو     " عبد الكريـ" ويسنػده  -9
( + ييسند، ييرًشد)فعؿ مضارع : تركيب الجممتيف كاحد تقريبا!   لممسمؾ السيؿ" عّزاـ"ويػرشده  -10

متعٌمقاف  كىما( برأيو، لممسمؾ)شبيٍي الجممة ( + عبد الكريـ، عٌزاـ)الفاعؿ ( + الياء)مفعكؿ بو مقٌدـ 
  .بالفعميف

حوى مف حػماة الّضاد كّؿ مخاطر     -11
ىنا جممتاف عيًطفت إحداىما عمى األخرل كليما نفس    !      ومف قادة اإلسبلـ كّؿ فتى فحؿ      

مف حماة )شبيٍي الجممة + مذككر في األكلى كمحذكؼ في الثانية ( حكل)فعؿ ماضو : التركيب تقريبا
كٌؿ مخاطر، كؿ )مفعكؿ بيما مضافاف + متعٌمقيف بمفعكؿ بيما كردا بعدىما( سبلـالضاد، مف قادة اإل

(. فتى
: الجمؿ الفعمية المرّكبة

شطر مف  كٌؿ في                 !ومف حدث ندب ومف بطؿ كػػيِؿ    فِمف أشيب ساس األمور مدّرب -1
كقد ( ضمير عائد عمى الجيش: فاعؿاؿ) كالمسند إليو( حكل: الفعؿ)لمسند شطرٍم ىذا البيت كقع حذؼ ؿ

(. ساس األمكر)جممة فعمية نعتية كىي  كفي صدر البيت. كردا في البيت السابؽ
ٍف كانت         !يسيروف لميػيجاء مؿء صػدورىـ    ثػػبات وعػػـز ال يبالوف بالقػػتِؿ -2 ىذه الجممة كا 

لجممتيف تفٌرعتا عنيا تؤٌدياف كظيفة الحاؿ  م كظيفة النعت فيي أصمية بالنسبةفرعٌية مف جممة أخرل تؤٌد
 .(ال يبالكف بالقتؿ)كاألخرل فعمية  (مٍؿءي صدكًرىـ ثباته كعٍزـه)إحداىما اسمية 

: الجمؿ االسمية البسيطة
 (.العىدىا)كخبره مفرد ( الكاؼ)مضاؼ إلى ضمير المخاطب ( فدا)مبتدأ   :            (1)فداؾ العدا  -1

: ّكبةالجمؿ االسمية المر
! وخمَفؾ جيٌش مف بني العمـ رابض   ليبعد عف أرض اليدى عابدي العجِؿ -1

شبو ( + جيشه)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( خمفًؾ)شبو جممة مكٌكف مف ظرؼ كمضاؼ إليو 
كجممة (. رابض)صفة لممبتدأ +  متعمؽ بالمبتدأ( مف بني العمـ)جممة مكٌكف مف حرؼ جر كاسـ مضاؼ 

ؿي فعمييا  ىذا البيت مع أٍف المضمرة قبمىو بمصدر ( ييبًعد)تيعتبىر مرٌكبة مف حيثي إفَّ فييا جممةن فرعية ييؤىكَّ
. معمكؿ لبلـ التعميؿ

" ىـ"في ىذا البيت جممة اسمية حيًذؼ فييا المبتدأ كتقديره               جنود ليا اإليماف والّصبر عّدة -2
مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( ليا)اسمية مكٌكنة مف شبو جممة مكصكفا بجممة ( جنكده)كذيًكر خبريه 

مكصكؼ بجممة في الشطر الثاني ( جنكده)كالخبر (. عدَّة)حاؿ ( + اإليماف كالصبر)كما عيًطؼ عميو 
 :كىي

                                                 
 (انظر المنجد في المغة واألعبلـ)اء ومعناه الشغؿ يصرفؾ عف الشيء أصمو الَعد  (1)
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متعمؽ بخبر ( لدل الحرب)شبو جممة : مكٌكنة مف             لدى الحرب ليسوا بالّضعاؼ وال العزِؿ -
أما خبره فيك اسـ مجركر ( كاك الجماعة)كاسمو ضمير متصؿ ( ليس)فعؿ ناسخ + متأٌخر عنو ليس اؿ

 .لفظا بالباء الزائدة
: كجمؿ في األبيات التي تميو كىي

! عمى الفضؿ والنبِؿ" ولبناف" "ومصر"       "ويثرب" "والعراؽ" "دمشؽ" (1)نمتيـ -
+ يعكد عمى الجنكد ( ىـ)مفعكؿ بو ضمير متصؿ ( + (2)نمى)فعؿ ماضو : تتكٌكف ىذه الجممة النعتية مف

شبو جممة "( + كلبناف" "كمصر" "كيثرب" "كالعراؽ" "دمشؽ)"الفعؿ فاعؿ عيًطفت عميو أربعة أسماء تشاركو 
.  متعٌمؽ بالفعؿ( عمى الفضؿ كالنبًؿ)

واـر والنػػبؿ كىذه الجممة الفرعية          !مساعير ال يمنيػػيـ عف مرادىػـ    ظبلؿ المػػنايا في الصَّ
، (مساعير)كذيكر المسنىد كىك الخبر ( ىـ)اسمية محذكؼه فييا الميسنىد إليو كىك المبتدأ المقٌدر بالضمير 

 .استيؤنؼ الكبلـي بعدىا بجممة فعمية ليا نفس الكظيفة كىي الكصؼ
( 136ص)رمضاف : القصيدة الّرابعة

: الجمؿ الفعمّية البسيطة
 .جممة نداء بغرض التعجب، جاء فييا المنادل مجركر بالبلـ الزائدة              يا لمجماؿ       -1
ضمير مستتر تقديره ىك يعكد عمى )فاعمو ( + يشع)فعؿ مضارع             "رمضاف"يشع في  -2

(. يشع) متعمؽ بالفعؿ( في رمضاف)بو جممة ش( + الجماؿ
كذيًكر المفعكؿ بو ( فعؿ النداء كفاعمو)نىد كالمسند إليو الميس: جممة نداء حيًذؼ فييا "      رمضاف" -3
(. رمضاف: المنادل)
فيؾ تيقظ الوجداف     -4
فعؿ  + متعٌمؽ بفعؿ بعده ( فيؾ)شبو جممة : ليما نفس التركيبفيؾ تحرر اإلنساف     -5

. (الكجداف، اإلنساف)فاعمو ( + تيقظ، تحٌرر)ماض                            
: الفعمّية المرّكبةالجمؿ 

+                   اسمو ضمير مستتر ( + عسى)فعؿ الرجاء      فعسى تعػوُد ىناءة األوطاف           -1
. (تعكد ىناءة الكطف)خبره جممة فعمية 

: الجمؿ االسمية البسيطة
+ متعمؽ بالخبر ( بكؿ)شبو جممة ( + شعاع)خبر ( + النكر)مبتدأ   النُّور ُشعاع بكّؿ مكاف         -1

. مضاؼ إليو
والكوف مصٍغ   -2

                                                 
اه، فيعدّْيو  ويقاؿ َنماه: قاؿ ابف بري": نمي"؛ مادة  لساف العرب ،بف منظور  (1)  اُ، فيعّدى بغير ىمزة، وَنمَّ

 .بالتضعيؼ     

 .زاد وكثر، وربما قالوا َيْنُمو ُنُمّوًا: ّيًا وَنماَءَنَمى َيْنِمي َنْميًا وُنـِالمصدر نفسو والمادة نفسيا؛  ُينَظر في  (2)
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مبتدأ اسـ  : جممتاف معطكفتاف عمى األكلى كتركيبيما تقريبا كاحد  :    والنجـو رواْف -3
، ركاف)خبر اسـ ظاىر ( + الككف، النجـك)ظاىر                            ( مصغو

مبتدأ مؤخر  +متعمؽ بخبر محذكؼ ( الكجكهكعمى )شبو جممة         وعمى الوجوه نضارة اإليماف -4
 .مضاؼ إليو( + نضارة)
شير البر واإلحساف " رمضاف -5
شير الصـو والقرآف " رمضاف" -6
(  رمضاف)مبتدأ : ثبلث جمؿ ليا نفس التركيب تقريبا        أغنية بكؿ لسػاف" رمضاف" -7

مع زيادة في الثالثة بشبو جممة   (شير، أغنية)خبر +                                        
( بكؿ لساف)متعمؽ بالخبر                                         

. (غرة األزماف) خبره( + الكؼ)اسمو ضمير ( + إٌف)حرؼ ناسخ                إّنَؾ غرة األزماف -8
خبر + متعمؽ بخبر بعده ( فيؾ)شبو جممة ( أنا)مبتدأ ضمير         أنا فيَؾ مبتيٌؿ إلى الرحمف -9

. متعمؽ بالخبر( إلى الرحمف)شبو جممة ثافو ( + مبتيؿ)المبتدأ 
( 306ص)إلى الشباب : القصيدة الخامسة

: الجمؿ الفعمّية البسيطة
كفاعمو ضمير مستتر تقديره ىك يعكد ( جٌد)جممة اسئنافية مكٌكنو مف فعؿ ماضو     فجّد              -1

. عمى الشباب
كشبو الجممة المذككر متعٌمؽ بو ( تطٌمعكا)جممة فييا حذؼ لفعؿ أمر تقديره لى العبل         إ -2
كىك ( شباب) م مكٌكنو مف حرؼ النداء كالمنادلجممة نداء كردت مٌرتيف، كه               يا شباُب -3

. يرىاجمؿ فرعية مف غأكثر الجمؿ البسيطة في ىذه القصيدة *.معمكؿ فعؿ النداء المحذكؼ
 :الجمؿ الفعمّية المرّكبة

+  1(يييىفّْ)فعؿ مضارع مجزـك ببلـ األمر         جنٌد إلى الخيػر قْد أىاب      ليينّْؾ اليوـَ يا شباُب  -1
اعتراضية ( يا شبػػابي)جممة نداء + مفعكؿ فيو ( اليـك)ظرؼ زماف + مقٌدـ عف الفاعؿ ( الكاؼ)مفعكؿ بو 

(. إلى الخير قد أىاب)ممة فعمية مكصكؼ بج( جٍنده)فاعؿ + 
مسػدََّد العـز ال ييػاب !     يينيؾ جند  غدا  قويػا -2
في ىذيف البيتيف تكٌرر الفعؿ المضارع      :يينيؾ جند لدى المعػالي    والمجد يستسيؿ الصعاب -3
، الد اغدا قكٌيا مسٌد)مكصكفا بجمؿ فعمية  ، كىنا أيضا جاء الفاعؿ(جند)كفاعمو  (ييٌنئ)  لعـز

 (.كالمجد يستسيؿ الصعابيىياب، لدل المعالي 
فاعمو ( + ال ينثني) فعؿ مضارع منفي             مف بغية المجد بالنصاب!      ال ينثنػي ليحظى -4

المضمرة " أف"الـ التعميؿ كبعدىا فعؿ مضارع يؤٌكؿ مع + ضمير مستتر تقديره ىك يعكد عمى الشباب 
(. يحظى)كىما متعٌمقاف بالفعؿ  ( مف بغية المجد، بالنصاب)ٍم الجممة  شبو+ بمصدر في محؿ جر 

                                                 

 .ُقِمَبت اليمزة ياًء لمضرورة الشعرية وُحِذفْت جزما -1
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! العػز لمشباْب: شعػاره"!      أمػيف"يقوده قائػد  -5
ذاقػت مف الظمـ كؿ صاب !      يسعى لتحريره ببلدا -6
في ىذه األبيات جمؿ حالية      : يسعى لتحطيمو غموال      بحػمميا ناءت الرقػاب  -7

شعاره العٌز لمشباب، ذاقت مف )، كفييا جمؿ فرعية كقعت مكقع الصفة؛ اسمية كفعميتاف "بابالش"مف 
(. الظمـ كٌؿ صاب، بحمميا ناءت الرقاب

( ج حا)                      :الشكؿ

 
(   نع= 2ج فع فر(                         )نع= 3ج فع فر(            )نع= 1ج اس فر)
 1خ= خ +ـ2(/ خ+ـ2+ـ1)

 :الجمؿ االسمّية المرّكبة
مبتدأ مضاؼ إلى ضمير الغائب في حبو استعػذب العذاب          !   آمالو في الحياة شعػب -1
في حٌبو استعذب )مكصكؼ بجممة فعمية ( شعبه)خبر + متعٌمؽ بالمبتدأ ( في الحياة)شبو جممة ( + آمالو)

. (العذاب
ىذه الجممة في الكاقع فرعية مف أخرل كلكف رأينا ذكرىا ىنا كبياف    ز لمشباْب     الع: شعػاره -2

. (العٌز لمشباب)خبره جممة اسمية ( شعاره)مبتدأ مضاؼ إلى ضمير الغائب : تركيبيا
خبره ( + نا)اسمو ضمير المتكٌمميف ( + إٌف)حرؼ مشٌبو بالفعؿ    إنَّػا نفديؾ بالروح واإلىػاب      -3

(. نفديؾ بالركح كاإلىاب)جممة فعمية 
 
 
 

( 25ص)جمعية العمماء أّدت رسالتيا : القصيدة الّسادسة
 :الجمؿ الفعمية البسيطة

"!       أمػيف"يقوده قائػد 
 !      يسعى لتحريره ببلدا

 يسعى لتحطيمو غموال      

 ذاقػت مف الظمـ كؿ صاب
 (العػز لمشباْب: شعػاره

 بحػمميا ناءت الرقػاب
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فاعؿ مضاؼ إلى ( + ال خابت)فعؿ ماضو بمعنى المستقبؿ لككنو دعاءن    ال خابت أمانييا          -1
. (أمانييا)ضمير 

! وصغ أمنية لشجي النفس عانييا -2
غف الجزائر   -3
صدر ىذه الجمؿ أفعاؿ أمر متعٌدية، فاعميا ضمير مستتر       واذكر جيود حماة الضاد          -4

 .(أمنية، الجزائر، جيكد)تقديره أنت، كالمفاعيؿ أسماء ظاىرة 
عؿ مقٌدـ عف الفا( الياء)مفعكؿ بو + فعؿ مضارع    "       جمعية العمما"تقودىا ألمانييا وغايتيا،  -5
. (جمعية العمما)مضاؼ فاعؿ مؤٌخر + متعٌمؽ بالفعؿ ( ػياألمانييا كغايت)شبو جممة + 
. جممة مدح فييا إسناد فعؿ الـز إلى اسـ ظاىر مضاؼ إلى ضميرجمت مساعييا           -6
لـ تأؿ جيدا   -7
، أيسًف :   ولـ تخضع لطاغية -8 د إلى ضمير في كمتا الجممتيف فعؿ مضارع مسبكؽ بحرؼ نفي جاـز

فمتعدٍّ ( تخضع)، أٌما الفعؿ (جيدا)متعدٍّ بنفسو إلى مفعكؿ بو( أال)الغائب يعكد عمى الجمعية، كالفعؿ 
(. لطاغية)بحرؼ جر 

: الجمؿ الفعمّية المرّكبة
( + الياء)مفعكؿ بو مقٌدـ عف الفاعؿ ( + كٌحد)فعؿ ماضو   قػد وحدتيا جراحػات تعانيػيا            -1

. (تعانييا)مكصكؼ بجممة فعمية ( راحاتج)فاعؿ 
اسمو ضمير ( ليس)فعؿ ناسخ    وليس كالظمـ يحدو أمة قعدت عف العبل ويبث العـز وانييا        -2

جممة فرعية فعمية مرٌكبة ىي خبر ثافو + متعٌمؽ بخبر محذكؼ ( كالظمـ)شبو جممة + الشأف المحذكؼ 
فمعطكفة عمى جممة ( يبث العـز كانيػيا)، أٌما الجممة الفعمية (ةأـٌ)كفييا جممة فرعية فعمية نعت لممفعكؿ 

. الخبر الثاني
( + غفّْ)فعؿ أمر     غف الجزائر أنغاما سماوية حتى تميد بيا سكرا معانييا                  -3

 شبو جممة تفٌرعت عنو جممة( + سماكية)صفة ( + أنغاما)مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر تقديره أنت 
بمصدر في محٌؿ " حٌتى"المصدرية المضمرة بعد " أٍف"فعؿ مضارع يؤٌكؿ مع ( + حٌتى)حرؼ جر : فعمية
. (معانييا)فاعؿ ( + سكرا)مفعكؿ ألجمو + شبو جممة متعٌمؽ بالفعؿ + جر 

في ىذه الجممة مكصكؿ اسمي      واىتػؼ لؤللى وقفوا في وجيو كؿ مغير مف أعاديػيا       -4
كقفكا في كجيو كؿ مغير )متعٌمؽ بفعؿ األمر كصمتو جممة فعمية ( البلـ)عمكؿ حرؼ جر ىك ـ( األلى)

. (مف أعاديػيا
( ييٌني)فعؿ مضارع      أف ىبت كعاصفة تبني المعالي ولبت صوت داعييا       " الجزائر"يينى  -5
شبو جممة + ( أٍف ىٌبٍت)فاعؿ ىك مصدر مؤٌكؿ مف + مقٌدـ عف الفاعؿ ( الجزائر)مفعكؿ بو + 
ىي نعت لمعاصفة، عيًطفٍت عمييا جممة ( تبني المعالي)جممة فعمية ( + ىٌب)متعٌمؽ بالفعؿ ( كعاصفة)

. (لبت صكت داعييا)فعمية أخرل 
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فاعؿ ضمير + فعؿ ماضو     ىّبت مؤّيدة با معمنة جيادىا بعدما قد قاـ ناعييا            -6
حاؿ ثانية ىي اسـ فاعؿ + بو جممة متعٌمؽ باسـ المفعكؿ الحاؿ ش( + مؤٌيدة)حاؿ + مستتر تقديره ىي 
قد قاـ )، كالجممة (قاـ)كالفعؿ " ما"ظرؼ مضاؼ إلى مصدر مؤٌكؿ مف ( + جيادىىا)نصب مفعكال بو 

. فعؿ كفاعؿ( ناعييا
ػف يعادييا       -7 عمى يعكد " ىي"أيسًند إلى الضمير ( لـ تضٍؽ)فعؿ مضارع       ولـ تضؽ بأذى ممَّ

، (أذل)متعٌمؽ بالمصدر ( مٌمف) شبو جممة آخر+ متعمؽ بالفعؿ  ( لبأذ)شبو جممة + جمعية العمماء 
مفعكلو ىك فاعؿ فعؿ ( يعادم)صمتو جممة فعمية فعميا مضارع ( مىٍف)معمكؿ الحرؼ فيو اسـ مكصكؿ 

. (كبلىما يعكد عمى جمعية العمماء)الجممة األصمية 
 :الجمؿ االسمية البسيطة

. (الجزائز)خثز ( + هذً)مثتدأ               ىػذي الجزائر -1

 :الجمؿ االسمّية المرّكبة

خبر جممة فعمية + مبتدأ    الظمـ أيػقظ أىميا بيا وبنى مف ضعفيا قوة ال العدؿ بانييا         -1
ؤٌدم كظيفة نعت عيًطفٍت عمييا جممة فعمية مرٌكبة حيث إٌف فييا جممة فرعية اسمية ت( أيػقظ أىميا بػيا)

. (قٌكة)لممفعكؿ بو 
صانكا )في ىذه الجممة، كرد خبر إٌف جممة فعمية      صانوا حماىا وذادوا عف مبادييا         إنَُّيـ -2

. (ذادكا عف مبادييا)عيًطفٍت عمييا أخرل ( حماىا
( جمعػية العممػا) اؼمض مبتدأ    أّدت رسالتيا رغـ العوادي ولـ تبرح تؤدييا      " جمعية العمما" -3

أيسند إلى ( لـ تبرح)، عيًطفٍت عمييا جممة أخرل فعميا ناسخ (أٌدت رسػالتيا رغـ العكادم)خبره جممة فعمية 
. (تؤٌدييا)مضمر كخبره جممة فعمية 

: الجمؿ التي صدرىا أسماء أفعاؿ
فيات مف شعرؾ العذب الجميؿ       -1
! لفداء وتغريو أغانيياىات القوافي التي تزجي بسامعيا إلى ا -2
صدر كؿ ىذه الجمؿ اسـ فعؿ        !   ىات األغاني التي ألفاظيا قبس مف الحياة والياـ معانييا -3

كفاعمو ضمير مستتر تقديره أنت، كبعده مفعكؿ بو مقٌدر في األكلى كمذككر في ( ىات)ماضو كاحد ىك 
تزجي )صمتو في األكلى جممة فعمية ( التي) صكفيف بمكصكؿ اسمٌيمك( القكافي، األغاني)األخريىٍيف 

أٌما الجممة (. ألفاظيا قػبس مف الحػياة كاليػاـ معانيػػيا)كفي الثانية  جممة اسمية ( بسامػعيا إلى الفػداء
.  فمعطكفة عمى الصمة األكلى( تغريو أغانيػػيا)الفعمية 

 
 

 (221ص)ليمة المولد النبوّي : القصيدة الّسابعة

 :لبسيطةالجمؿ الفعمية ا
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: ىَزـَ الّنوُر الظبلـ  -1
، محا)فعؿ ماضو متعدٍّ : لمجممتيف نفس التركيب:        ومحا الحّب الخصاـ  -2 ( +  ىـز

 (.الظبلـ، الخصاـ)مفعكؿ بو ( + النكر، الحٌب)فاعؿ      
 :الجمؿ الفعمّية المرّكبة

حكـ )فاعؿ مضاؼ ( + انطكل) فعؿ ماضو     وانطوى حكـ الطواغيِت اّلذي أشقى األناـ        -1
كجممة (. أشقى األناـ)صمة المكصكؿ جممة فعمية + صفة لمفاعؿ ( الذم)اسـ مكصكؿ ( + الطكاغيت

. الصمة ىذه ىي الفرعية التي مف أجميا نصٌنؼ الجممة األصمية في صنؼ الجمؿ المرٌكبة
أفاقت مف كراىا أنفس ماتت مناما  -2
وت الزؤاما وَتوارت َحقبة ذاقت بيا الـ -3
في كٌؿ منيا فعؿ : تركيب ىذه الجمؿ الثبلث كاحد تقريباأظؿ الكوف عيد شع أمنا وَسبلما         -4

، حقبةه، عيده)فاعمو اسـ ظاىر ( أفاقت، تكارت، أظٌؿ)ماضو  ماتت مناما، )مكصكؼ بجمؿ فعمية ( أنفسه
ٌع أمنا كسبلما ( مف كراىا)كرد بعد الفعؿ شبو جممة  كفي الجممة الثانية(. ذاقت بيا المكته الزؤاـ، شى

(. عيد)عف الفاعؿ ( الككف)متعمؽ بو، أٌما الجممة الرابعة ففييا تقديـ لممفعكؿ بو 
، اسمو ظاىر "صار"ىنا ناسخ بمعنى " غدا"الفعؿ     وغدا ابف البيد في أوّج المَعالي يتسامى        -5

كىذه الجممة الفرعية تقٌدـ فييا شبو (. معالي يتسامىفي أكج اؿ)كخبره جممة فعمية ( ابفي البيًد)مضاؼ 
. عف الفعؿ( في أكج المعالي)الجممة 

عف ( في سبيؿ ا)ىنا تقٌدـ شبو الجممة      في سبيؿ ا قد جاىد ال يْخػشى الحماـ          -6
(. الحماـ ال يٍخػشى) ك صاحب الحاؿ الكاردة جممة فعميةالذم فاعمو ضمير مستتر ق( جاىد)الفعؿ 

( مف األمجاد) في ىذه الجممة تقٌدـ شبو الجممة كذلؾ   ومف األمجاد قػد شيد ما يبقى دواما       -7
الذم صمتو ( ما)الميضمىر فاعمو كالمتعٌدم إلى مفعكؿ بو ىك اسـ المكصكؿ ( شٌيد)عف الفعؿ الماضي 

. (يبقى دكاما)جممة فعمية 
 :الجمؿ االسمية المرّكبة

اسـ      قد جرى حّتى اكتسى الكوف ابتساما وغدا كالّروض حسنا فاح وردا  وخزامى؟  أّي شيٍء -1
قد جرل حٌتى اكتسى الككف )كالخبر جممة فعمية ( شيء)مضاؼ إلى اسـ ظاىر ( أٌم)استفياـ مبتدأ 

مع الحرؼ ( اكتسى)يؤٌكؿ فعميا ( ااكتسى الككف ابتساـ)كفي جممة الخبر جممة فرعية (. ابتساما
( كغدا كالٌركض حػسنا فاح كردا كخزامػى)أٌما الجممة الفعمية  .بمصدر في محؿ جر بحٌتى" أٍف"صدرم الـ

 (. اكتسى الككف ابتساما)فمعطكفة عمى الجممة الفرعية التي قبميا 
 
 
 
: تمثيؿ الجممة بالشكؿ*
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الجممة االسمية 
األصمية 

 
     

وغدا كالّروض حػسنا فاح وردا وخزامى؟ ( حّتى اكتسى الكوف ابتساما)قد جرى أّي شيٍء 
 

مبتدأ    خبر جممة فعمية                               جممة معطوفة 
حّتى اكتسى الكوف ابتساما 

(      مؤّولة بمصدر)جممة فرعية          
مبتدأ أيسًند في ىذه الجممة خبر مفرد إلى     حادث أنعػش في األنفس آماال عظاما           -2

مكصكؼ بجممة فعمية ( حادث)كالخبر . مذككر في بيت سابؽ" شيء"محذكؼ تقديره ىك يعكد عمى 
+ شبو جممة متعمؽ بالفعؿ + فاعؿ ضمير مستتر تقديره ىك ( + أنعش)فعؿ ماضو : تركيبيا كاآلتي

 (.عظاما)صفة لممفعكؿ بو ( + آماال)مفعكؿ بو 
حرؼ ناسخ      ى أسفرت غرتو كالبػدر إذ يجمو الظبلـ        إّف مولودا يِتيما لـ يكف مثؿ اليتاـ -3
تؤٌدم كظيفة ( لـ  يكف مثؿ اليتامػػى)جممة فعمية فرعية ( + يتميا)نعت مفرد ( + مكلكدا)اسمو ( + إٌف)

ظرؼ زماف داؿ عمى " + إٌف"تؤٌدم كظيفة خبر ( أسفرت غرتو كالبػدر)جممة فعمية فرعية أخرل+ النعت 
 .(يجمك الظبلـ)إلى جممة فعمية بعده الماضي مضاؼ 

حرفا : تركيب ىذه الجممة كالتي سبقت حيث إٌف فييا       إّنو ميبلد أوَفى الخمؽ عيػدا وذماما    -4
(. أكفىػى الخػمؽ عيػدا كذمامػػا)كخبره جممة فعمية ( الياء)ناسخا اسمو ضمير مٌتصؿ

( البشرل)ضمير كخبرىا اسـ ظاىر " إٌف"اسـ             إّنيا البشػرى بأّف النيج لمخير قد استقاـ    -5
تؤٌكؿ ( أٌف النيج لمخير قد استقاـ) متعٌمؽ بو كفيو جممة اسمية فرعيةكىك مصدر جاء بعده شبو جممة 

ىي ( قد استقاـ)كىذه الجممة االسمية الفرعية تفٌرعت عنيا جممة أخرل فعمية . بمصدر في محؿ جر بالباء
 :تمثيؿ الجممة بالشكؿ       ."أٌف"خبر لمناسخ 

    
( ج اس صغ(               )فع+ ح( ) ج فع صغ(             )ج اس ؾ)

إّنيا البشػرى بأّف النيج لمخير قد استقاـ  
 لخير قد استقاـ           ؿ  

 أٌف النيج لمخير قد استقاـ

 قد استقاـ
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: الجمؿ الشرطية
وتصافى الّناس لما أخذ الكؼء الزماـ  -1
تيف، كرد نفس الظرؼ في ىاتيف الجممتيف الشرطيتيف الظرفي    ! وتفّشى العدُؿ لما خيرىـ َصار إماما -2

أخذ الكؼء )مضافا إلى جممة الشرط كىي فعمية ذيكر فعميا في األكلى ( لٌما)المتضٌمف لمعنى الشرط 
صار )ـ يفٌسره الفعؿ الذم بعد اسمو المذككر كتقدير الكبل( خيرىـ صار إماما)كحذؼ في الثانية ( الزماـ

. م كمتييما لداللة ما تقٌدميما عمى معناىاأٌما جممة الجكاب فمحذكفة ؼ(. خيرىـ صار خيرىـ إماما
 (319ص! )لغتي: القصيدة الثّامنة

: الجمؿ الفعمية المرّكبة
ـْ تشْب -1 إلى جممة فعمية  ظرؼ زماف مضاؼ            مذ أصبحت لغة الكتاب َشاَب الزََّماُف َوَل
لجممة لة المضاؼ إلييا، أٌما افالجممة الفرعية ىنا ىي الجـ(. شاب)متعٌمؽ بالفعؿ ( أصبحت لغة الكتاب)

تيف المتعاطفتيف اشتراؾ في كبيف الجمؿ( شاب الزماف)عمى الجممة األساسية  فمعطكفة( لـ تشٍب)الفعمية 
. الظرؼ مدلكؿ

ـْ َتِغْب         -2 فعؿ مضارع ميسنىد إلى ضمير المتكمـ    َسُأعيُد ماِضييا اْلَمجيد غّضا َكشْمٍس ل
( + غٌضا)حاؿ مفردة ( + المجيد)مكصكؼ بمفرد ( ماضيىيا)ضاؼ إلى ضمير مفعكؿ بو ـ( + سأعيدي)

ـٍ )جممة فرعية تؤٌدم كظيفة نعت الشمس + متعٌمؽ بالصفة المشٌبية الكاردة حاال ( كشمس)شبو جممة  ل
(. تىغًػٍب

عمية كخبره جممة ؼ( نا)اسمو ضمير متصؿ ( ليس)فعؿ ناسخ   َلسَنا ُنَباِلي مػْف غَضْب           -3
ٍب) . (نيػبىاًلي مًػٍف غضى

: الجمؿ االسمية البسيطة
 
لغػتي ىي الكنػُز المّباْب  -1
( لغتي)مبتدأ مضاؼ إلى ياء المتكمـ : لياتيف الجممتيف نفس التأليؼ       لغتي ىي السحر العجػاْب -2
(. المباب، العجاب)صفة لمخبر ( + الكنز، السحر)خبر ( + ىي)ضمير فصؿ + 
مضاؼ إلى ( كتيبة)حرؼ ناسخ اسمو ضمير متصؿ كخبره اسـ ظاىر              تيبة َنْصرىَاإّنا ؾ -3

(. نصًرىا)مصدر ىك كذلؾ مضاؼ 
: الجمؿ االسمية المرّكبة

خبره ( لغتي)المتكمـ   مضاؼ إلى ياءمبتدأ             لػغتي بيا شاَد العػرُب مػجدا بػو سػاد األدُب -1
( + شادى)فعؿ ماضو : كتركيب جممة الخبر كاآلتي(. لعػربي مػجدا بػو سػاد األدبيبيا شادى ا)جممة فعمية 

بيا شاد العرب )فالجممة (. بو ساد األدب)مكصكؼ بجممة فعمية ( مجدا)مفعكؿ بو ( + العربي)فاعؿ 
المتعٌمؽ ( بو ساد األدب)لمجممة النعتية  االسمية، كىي في الكقت نفسو أصؿ فرع مف الجممة( مجدا
. لفعؿبا
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خبراف كردا جممتيف ( لغتي)أيسًند إلى المبتدأ            لغتي ىَواَىا ِلي نشيد، ُحبّْي َليا َأَبًدا جِديد -2
متعٌمؽ ( لي، ليا)شبو جممة ( + ىكاىا، حٌبي)مبتدأ مضاؼ إلى ضمير : اسمٌيتيف تركيبييما تقريبا كاحد

مع اشتماؿ الجممة الفرعية الثانية عمى ظرؼ  ،(نشيد، جديد)خبر + بالمصدر المؤٌدم كظيفة المبتدأ 
. كغيابو في األكلى( أبدا)الزماف 

: الجمؿ الشرطية
، كجممة الجكاب (ذيٍدتي عنيا)جممة الشرط فعمية فعميا ماضو    إف ُذْدت عنيا ال عػجب           -1

، أٌما (عجبى)كاسميا النافية لمجنس " ال"حذفت منيا الفاء الرابطة، كىي مؤٌلفة مف ( ال عجب)اسمية 
. الخبر فمحذكؼ

. ىذه الجممة معطكفة عمى جممة جكاب الشرط، كىي فعميةفِمغْيرِىا ال أنتسب         -2
: جممة صدرىا اسـ فعؿ

لدينا ىنا جممتاف متبلزمتاف في تبلزميما معنى الشرط،    َىّيا ُنِشْد ِبِذكرِىا وُنِعْد ساطَع فجرِىَا        -1
فعؿ : أك أنتـ، كالثانية مففاعمو ضمير مستتر تقديره أنت ك( ىيا)اسـ فعؿ أمر : ة مفاألكلى مكٌكف

( نيػًعٍد سػاطعى  فػجػًرىاى)أٌما الجممة . ميسند إلى ضمير المتكمميف كمتعدٍّ بحرؼ الجر الباء( نيًشٍد)مضارع 
المعطكفة حيثي أيضيؼ  كينبغي اإلشارة ىنا إلى اإلسناد الفرعي في ىذه الجممة. فمعطكفة عمى سابقتيا

(. فجر)إلى فاعمو ( ساطع)اسـ الفاعؿ 
( 255ص )لمميبلد 1967الذكرى الثانية لوفاة اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي سنة : القصيدة التّاسعة

: الجمؿ الفعمية البسيطة
 
وتبارؾ المتمونيف   -1
وتختفي بالخائنيف  -2
وتكـر الجياؿ  -3
ودىـ وجيادىـ وتسـو أىؿ الفضؿ جحد جو -4
الجممة ىذه الجمؿ الخمسة كٌميا معطكفة عمى   :وتخيب اآلماؿ                                -5

كأفعاليا مضارعة مسندة إلى ضمير . النعتية الكاردة في البيت األكؿ كتشاركيا الداللة عمى كصؼ الدنيا
، (بالخائنيف)تعٌدل بحرؼ جٌر( تختفي)حدا مستتر تقديره ىي يعكد لفظ الدنيا، كىي متعٌدية بنفسيا إال كا

. متعدٍّ لمفعكليف(تسـك)ككاحد منيا 
فعؿ + بعده متعمؽ بالفعؿ ( عمى اليكاف)ممة شبو ج     وعمى اليواف أقاـ ذوو الّنيى              -6

. (ذكك النُّيى)فاعؿ مضاؼ ( + أقاـ)ماضو 
( + ذك أدب)فاعؿ مضاؼ ( + لـ يمؽ)عؿ مضارع منفي ؼ      لـ َيْمَؽ ذو أدب بيا إقباال            -7

(. إقباال)مفعكؿ بو + متعمؽ بالفعؿ ( بيا)شبو جممة 
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كككٌؿ جممة (. كيحى حٌظ المسمميف)منادل مضاؼ ( + يا)حرؼ نداء   يا ويح حظ المسمميف          -8
. نداء فييا إسناد فعؿ نداء محذكؼ إلى ضمير المتكٌمـ كالتقدير

البيت أربع جمؿ في ىذا                آماؿ الببلد فصػّوحػت ورميت صرح الكممات فماؿوأصبت  -9
، رمٍيتى) ا أفعاؿ ماضية إلى ضمير المخاطىببسيطة متعاطفة أيسًندت فيو أك ضمير الغائب ( أصٍبتى

(. آماؿ، صرحى) اثناف منيما متعٌدياف كمفعكالىما، (صٌكحٍت، ماؿ)
ناشر )كمنادل مضاؼ ( يا)لجممة حرؼ نداء في ا    مجدىا       يا ناشر الفصحى وباعث  -10

(  باعث مجدىا)عيًطؼ عميو اسـ آخر مضاؼ ( الفصحى
ميسند إلى متعاطفتاف في كؿ منيما فعؿ ماضو ىاتاف الجممتاف       نمت المنى فقػشيت           -11

. ضمير المخاطب العائد عمى البشير اإلبراىيمي
ـٍ)فعؿ أمر               أنعـ باال   -12  (باال)تمييز + فاعمو ضمير مستتر تقديره أنت ( أنًع

 :الجمؿ الفعمية المركبة

في ىذا البيت حيًذؼ الميسند كىك    تّبا لدنيا ترفع األنذاؿ       وتحارب العظماء واألبطاؿ           -1
، كشبو (تٌبا)ة ىك مصدره المفعكؿ المطمؽ كالمسند إليو الفاعؿ، كالداؿ عمى الفعؿ في الجمؿ( تٌب)الفعؿ 
. ، كالثانية معطكفة عمييا(دنيا)كىناؾ جممتاف فرعٌيتاف فعمٌيتاف أكالىما نعت لػ  .متعٌمؽ بو( لدنيا)الجممة 

كاك )الفاعؿ نائب ( + فجع)اضو مبني لممجيكؿ فعؿ ـ فجعوا بمف موت المكاـر موتو         -2
كىي جممة اسمية مؤٌلفة مف (  مكتي المكاـر مكتيو)صمة المكصكؿ ( + بمىٍف)شبو الجممة ( + الجماعة

.  مبتدأ كخبر
فاعمو ( ييعيد) فعؿ مضارع  ويعيد لمفصحى نضارتيا التي      كانت بيا العميا تتيو دالال            -3

( نضارتيا)مفعكؿ بو مضاؼ + متعٌمؽ بالفعؿ ( لمفصحى)جممة  شبو+ ضمير مستتر تقديره ىك 
كىي جممة مرٌكبة حيثي ( كانت بيا العميا تتػيو دالال)صمة المكصكؿ ( + التي)كصكؼ باسـ المكصكؿ ـ

(. تتيو دالال)جاء جممة فعمية " كاف"إٌف خبر الفعؿ الناقص 
فعؿ ماضو تاـ منفي يفيد    ال كنت يا يوما نعيت لنا العبل       لما نعيت الضيغـ الرئباال        -4

كالمنادل نكرةه مكصكفة بجممة ( يا يكما)جممة نداء اعتراضية ( + تى/ال كٍف)ضمير مٌتصؿ  الدعاء كفاعمو
جكابيا محذكؼ لداللة ( لما نعيت الضيغـ الرئباال)كالجممة الظرفية الشرطية (. نىعٍيتى لنا العبل)فعمية 

. الجممة النعتية عميو
: الجمؿ االسمية البسيطة

( مييدىر)خبر + متعمؽ بالخبر( فييا)شبو جممة ( + النبؿ)مبتدأ            النبؿ فييا ميدر ومطارد  -1
ٍف كانت استئنافية  .عمى الخبر( مطارد)اسـ معطكؼ +  أٌنيا تشترؾ مع الجمؿ الفعمية  إاٌلىذه الجممة كا 

. التي قبميا في الداللة عمى كصؼ الدنيا
 

: الجمؿ االسمية المركبة
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الجارة لصدر مؤكؿ " مف"، حيًذفت (أبعد)خبر ( + العدؿ)مبتدأ           والعدؿ أبعد ما يكوف مػناال   -1
(.  مناال)الذم اسمو ضمير مستتر أيسًند إليو الخبر ( يككف)المصدرية كالفعؿ الناقص ( ما)مف 

فعؿ مضارع   ة مكٌكنة مفخبر جممة فعمي( + حياتو)مبتدأ مضاؼ وحياتو تيب الحياة كماال          -2
مفعكؿ بو  + تعدٍّ لمفعكليف كفاعمو ضمير مستتر تقديره ىي ـ( تيىبي)

 (.كماال)مفعكؿ بو ثافو ( + الحياة)أكؿ      
في ىذا البيت جممتاف    أحاؿ لوف صاحبيا ليبل يميد عمى الوجود ظبلال        " البشير"فقد  -3

( يميد عمى الكجكد ظبلال)كاألخرل ، (فقد)لممبتدأ ( أحاؿ لكف صاحبيا ليبل)فرعٌيتاف فعمٌيتاف إحداىما خبر 
(. ليبل)نعت لممفعكؿ الثاني 

ٍزءه)خبر رزء جسيـ لو أناخ عمى ذرى جبؿ بكمكمو لدؾ وزاؿ             -4 لمبتدأ محذكؼ تقديره ( ري
، (لك أناخ عمى ذرل جبؿ بكمكمو لدؾ كزاؿ)نعت ثافو جممة شرطية ( + جسيـ)نعت أٌكؿ مفرد ( + ىك)

. في مجاؿ الجمؿ الشرطية أكردتي تركيبىيا
: الجمؿ الشرطية

ىمزة االستفياـ : ىذه الجممة استفيامية شرطية تتأٌلؼ مف  أكمما باف النجاح ليـ يؤوؿ خباال        -1
(. يؤكؿ خباال)جممة الجكاب ( + باف النجاح ليـ)جممة الشرط ( + كٌمما)ظرؼ يتضٌمف معنى الشرط + 
أناخ عمى )جممة الشرط ( + لك)حرؼ الشرط        لدؾ وزاؿ      لو أناخ عمى ذرى جبؿ بكمكمو -2

كفعميا ماضو مبنٌي لممجيكؿ نائب فاعمو ضمير مستتر عائد ( لديؾَّ)جممة الجكاب ( + ذرل جبؿ بكمكمو
. الشرطمعطكفة عمى جكاب ( زاؿ)كالجممة . عمى الجبؿ

 
 
 
 

( 244ص)عبد الحميد بف باديس : القصيدة العاشرة
: عمية البسيطةالجمؿ الؼ

باديس   -1
يا حّب الجزائر       -2
، في الثانية (باديس)ىذه جمؿ نداء في األكلى األداة محذكفة كالمنادل مفرد         يا شييد غراميا -3

فعؿ النداء )أما ركنا اإلسناد . كاألداة مذككرة( حٌب الجزائر، شييد غراميا)كالثالثة جاء المنادل مضافا 
.  فاففمحذك( كفاعمو

وحساميا الحامي حما     ىا مف مريد حماىا  -4
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في أكؿ ىذيف البيتيف اسماف معطكفاف عمى         ومعيد غابر مجدىا       والبيض مف أّياميا -5
، (حماىا)عامؿ في المفعكؿ بو ( الحامي) السابؽ، كالحساـ مكصكؼ باسـ فاعؿالمنادل في آخر البيت 

. في نفس المفعكؿ بو كفي البيت اسـ فاعؿ آخر عامؿ
مفعكؿ بو ضمير متصؿ ( + تبكي)فعؿ مضارع تبكيَؾ أمُّؾ المصابة      في أعّز كراميا         -6
( في أعٌز كراميا)شبو جممة ( + المصابة)صفة مفردة ( + أٌمؾ)فاعؿ مضاؼ إلى ضمير ( + الكاؼ)

 .متعمؽ بالصفة
قد كنَت شمس نيارىا      -7
( ت/كنػػػ)في كؿ مف الجممتيف فعؿ ماض ناقص اسمو ضمير متصؿ        مياقد كنَت بدَر ظبل -8

كركنا اإلسناد في ىاتيف الجممتيف ىما اسـ كاف (. شمس نيارىا، بدر ظبلميا)كخبره اسـ ظاىر مضاؼ 
. كالخبر

حّققت مف آماليا       -9
    وشفيت مف آالميا -10
ونظرت في أخبلقيا      -11
أفعاؿ ماضية مسندة : تركيب ىذه الجمؿ المعطكؼ بعضيا عمى بعض كاحدا    فغسمتيا مف ذامو -12

مف آماليا، )أشباه الجممة ( + ت/ت، غسمػػ/ت، نظر/ت، شفيػػ/حٌققػػ)إلى نفس الفاعؿ كىك ضمير متصؿ 
 مف أفعاؿ ىذه الجمؿ ما ىك متعٌد ذيكر مفعكلو؛ الياء. بالفعؿ متعمقة( مف آالميا، في أخبلقيا، مف ذاميا

(. حٌقؽ، شفى)كمنيا ما ىك متعٌد كحيًذؼ مفعكلو؛ ( ىا/ت/غسمػػ)في 
فعؿ ماض ناقص اسمو ضمير متصؿ قد كنت موضع حبّْيا   مف شيخيا وغبلميا           -13
متعمؽ بالمصدر ( مف شيخيا)شبو جممة ( + حٌبيا)مضاؼ إليو مضاؼ ( + مكضع)خبر ( + تى/كٍنػػ)
 (. مياغبل)معطكؼ عمى الشيخ ( + حٌب)

 
 
 
 

: الجمؿ الفعمية المركبة
ىذا البيت تابع لما سبؽ كأكردناه في ىذا المكضع           وطبيبيا مف جيميا والجيؿ أصؿ سقاميا -1

. ، كتؤٌدم كظيفة الحاؿ(أصؿ)كخبر ( الجيؿ)لكركد جممة فرعية فيو كىي اسمية مؤلفة مف مبتدأ 
أيًضيؼ المفعكؿ بو في ىذه الجممة إلى اسـ         ودحضَت حّجة مف يريد الكيد مف أخصاميا   -2

+ مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى المكصكؿ ( يريد)كصمتو جممة فعمية فييا مضارع ( مف)المكصكؿ 
 .متعمؽ بالمفعكؿ بو( مف أخصاميا)شبو جممة ( + الكيد)مفعكؿ بو 



 ؿ إلى عناصر اإلسناد والمتممات في قصائد أحمد سحنوفتحميؿ الجـ            :              المبحث األوؿ

 87 106 

 

اسمو ضمير مستتر ( غدىٍت)قص فعؿ ماضو نافغدت وموتؾ موتيا    القاضي عمى أحبلميا         -3
خبر + مضاؼ إلى الكاؼ ( مكتي)كخبره جممة اسمية فييا مبتدأ ( بالمعنى المجازم)تقديره يعكد عمى األـٌ 

 .متعمؽ بالصفة( عمى أحبلميا)شبو جممة ( + القاضي)صفة لمخبر + مضاؼ إلى الياء ( مكت)
اسـ كاف في ىذه الجممة ضمير مستتر كخبرىا كانت تؤَمؿ فيؾ      يا باديس نيؿ مراميا          -4

يا )جممة نداء اعتراضية + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى األـ ( تؤٌمؿ)فعؿ مضارع : جممة فعمية فييا
 .(مراـ)مضاؼ إلى ( نيؿى)مفعكؿ بو ( + باديس

 
: الجمؿ االسمية المركبة

ىذا البيت مكصكالف أحدىما اسـ في          مف ذا ليا مف بعدما   رميت بفقد إماميا؟      -1
، كأٌما (ليا)كصمتيا شبو جممة ( مىف االستفيامية)الكاقعة خبرا لممبتدأ ( ذا)كاآلخر حرؼ، أٌما االسـ فيك 

بمصدر مضاؼ إليو ( ريًميىت بفقد إماميا)التي تؤٌكؿ مع الجممة الفعمية بعدىا ( ما)الحرؼ المكصكؿ فيك 
(. بعد)الظرؼي المجركر 

: رطيةالجمؿ الش
إف أوذيت أو نيؿ مف إسبلميا؟  -1

، أما (مف ذا ليا؟)ىذه الجممة الشرطية حيًذفت منيا جممة الجكاب لتقٌدـ معناىا في الجممة االستفيامية 
أيسند إلى نائب الفاعؿ كىك ضمير مستتر، كقد عيًطفٍت ( أكًذيت)جممة الشرط فيي مؤٌلفة مف فعؿ ماض 

(. مف إسبلميا)مسند إلى نائب الفاعؿ كىك شبو الجممة ( نيؿ)لؾ ماضو عمييا جممة فعمية أخرل فعميا كذ
ـَ   بيا شباة حساميا -2 : قد كنت إف خطب ألَّ

، كجكاب الشرط (شباة)اعترضٍت كاف مع اسميا كخبرىا ( إٍف خطبه ألـٌ)في ىذا البيت جممة شرط 
ة ًذؼ فعؿ ييفسّْره الفعؿ المذككر كمف جممة الشرط حي. محذكؼ لككنو مفيكما مف معنى الجممة المعترىضى

(. خىطبه)، كذيًكر فاعمو (ألـٌ)
 
 

( 104ص)مف وحي االستقبلؿ : القصيدة الحادية عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

: لـ يبؽ في أرض الجزائر حكـ عمى ابف الّضاد جائر -1
( + حكـ)اعؿ ؼ+ متعمؽ بالفعؿ كداؿ عمى ظرفو ( في أرض الجزائر)شبو جممة ( + يبؽ)فعؿ مضارع 
(. جائر)نعت لمفاعؿ + متعمؽ بالفاعؿ ( عمى ابف الضاد)شبو جممة 

لـ يبؽ إاّل ابف الببلد ابف المعالي ابف المفاخر  -2
(. ابف المعالي، ابف المفاخر)مستثنى في معناه ، كميبدىؿ منو ( ابف الببلد)الفاعؿ في ىذه الجممة 

! وليس سواه مف ناٍه وآمْر -3
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الجارة " مف"الذم دخمت عميو ( ناهو)كىك أداة استثناء مضافة إلى ضمير مقدـ اسميا ( سكل)خبر ليس 
. إشراكا لو في الحكـ كالمعنى( آمر)الزائدة كعيًطؼ عميو 

نبني المدارس والمساجد والمدائف والمداشر  -4
يو ثبلثة عيطفت عؿ( المدارس)مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المتكمميف ( نبني)فعؿ مضارع 

. أسماء تشاركو في الحكـ
: الجمؿ الفعمية المركبة

ذىب الذيف بنوا سعادتيـ عمى موت الضمائر  -1
! ومضى الذيف قضت شيامتيـ بتقتيؿ الجزائر -2
في ىذه الجمؿ الثبلث أيسًندت أفعاؿ ماضية       :روثائ ةوقضى الذيف قضوا عمى مميوف ثائر -3
كىك اسـ مكصكؿ بجمؿ فعمية أفعاليا كذلؾ ماضية ( الذيف)ؿ إلى نفس الفاع( ذىب، مضى، قضى)
(. شيامة)أيسًند اثناف منيا إلى كاك الجماعة كاآلخر إلى اسـ ظاىر ( بنى، قضى، قضى)
( + كا/ذىبػػػػ)فعؿ ماض مسند إلى كاك الجماعة   ذىبوا ولمعنات في أعقابيـ تصخاب ىادر           -4

( + تىصخاب)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( في أعقابيـ)ممة شبو ج: جممة اسمية فرعية فييا
. ، ككظيفة ىذه الجممة الفرعية حاؿ مف الفاعؿ في الجممة الكبرل(ىادر)صفة لممبتدأ 

: نبني المكاـر مثمما نبني المنازؿ والعمائر -5
كيجكز أف (. كالعمائرنبني المنازؿ )كالجممة الفعمية بعدىا " ما"حاؿ مضافة إلى مصدر مؤكؿ مف ( مثؿى)

( بناءن)نعتا لمصدر محذكؼ تقديره ( مثؿ)يككف 
: الجمؿ االسمية البسيطة

( بالمرصاد)محذكؼ كشبو الجممة ( اسـ الجبللة(الخبر المسند إلى المبتدأ          وا بالمرصاد  -1
 .متعمؽ بو

كد عمى نفس المبتدأ السابؽ، كالمبتدأ في ىذه الجممة ضمير يع       وىو لشوكة الّطغياف كاسر -2
كنشير ىنا إلى أٌف االسـ . متقٌدـ عميو( لشككة الطغياف)كشبو الجممة المتعمؽ بو ( كاسر)كخبره مذككر 

 (.كاسر)في المعنى مفعكؿ بو السـ الفاعؿ ( شككة)المجركر 
 .متعمؽ بو( في يده)الخبر ىنا محذكؼ كشبو الجممة  األمر في يده          -3
 (مثؿ المقابر)حاؿ مضافة ( + خرائب)خبر ( + الببلد)مبتدأ             ببلد خرائب مثؿ المقابرفاؿ -4

: الجمؿ االسمية المركبة
! فالمعمـ ينيض كّؿ عاثْر -1

مفعكؿ + فاعمو ضمير مستتر يعكد المبتدأ ( ينيض)خبر جممة فعمية فييا فعؿ مضارع ( + المعمـ)مبتدأ 
. مضاؼ إلى عاثر( كٌؿ)بو 

: لجمؿ الشرطيةا
! اليـو ليس لنا إذا لـ نسع لمعمياء عاذْر -1
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، كقد (عاذر)المتعمؽ بخبر ليس كبيف اسميا ( لنا)الجممة الشرطية اعتراضية حيث كقعت بيف شبو الجممة 
لـ نسعى إلى )كىي ظرؼ متضمف معنى الشرط كمضاؼ إلى جممة الشرط ( إذا)ذيكرت فييا األداة 

 (.ليس لنا عاذر)فيك محذكؼ ييفيـ مف معنى الجممة االسمية ، أٌما الجكاب (العمياء

: جمؿ صدرىا اسـ فعؿ
! ىّيا لنبني -1
ىّيا لنزرع أرضا مف كّؿ زاىي الّنبت ناضر  -2
!  ىّيا ُنعمّْـ نشَأنا -3
! ىّيا لُنخرَج مف كنوز ببلدنا أغمى الذخائر -4

المسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى ( ىٌيا)في صدر كؿ جممة مف ىذه الجمؿ األربع اسـ فعؿ األمر 
" أف"تؤٌكؿ مع ( نبني، نزرع، نيخًرج)المخاطبيف، كتعميؿ األمر جاء بجمؿ فعمية فرعية أفعاليا مضارعة 

في جكاب ( نعمّْـ)إال في الجممة الثالثة فقد جاء الفعؿ المضارع . المضمرة بمصادر معمكلة لبلـ التعميؿ
 .الطمب الذم يدؿ عميو اسـ الفعؿ

( 114ص)عاـ جديد : القصيدة الثانية عشرة
: الجممة الفعمية البسيطة

ىؿ فيو يرجع مبعد      -1
ىؿ فيو يسكت معوؿ؟  -2
ىؿ فيو ينصر طالب حؽ    -3
شبو الجممة : تشترؾ ىذه الجمؿ في ككٌنما استفيامٌية تتأٌلؼ مف      ويخذؿ مبطُؿ؟               -4
يرجع، )فعؿ مضارع مبني لممعمـك في األكلى كالثانية ( + يينصىر، يسكت يرجع،)متعٌمؽ بفعؿ بعده ( فيو)

ؿ)فاعؿ ( + يينصىر، ييخذىؿ)كمبني لممجيكؿ في الثالثة كالرابعة ( يسكت أك نائب فاعؿ ( ميبعىد، ميعىكّْ
( طالب، مبطؿ)

 
: الجمؿ االسمية البسيطة

ىؿ فيو لمكرب المنػػػيخ    عمى الببلد تحوؿ؟  -1
ف ذّؿ القػػػيود     تحّرر وتحمُؿ؟ ىؿ فيو ـ -2

+ متعمؽ بخبر محذكؼ ( فيو)شبو جممة (: ىؿ)ىاتاف جممتاف استفياميتاف فييما بعد حرؼ االستفياـ 
ر)مبتدأ مؤخر + متعٌمؽ بالمبتدأ المؤٌخر ( مف ذؿ القيكد)شبو جممة  ( تحمُّؿ)معطكؼه عميو ما بعدىه ( تحرُّ

ي الحديد مكبُؿ، في السجوف     وؼ" الجزائر"شعب  -3
! كالقطيع         مشّرد ومقّتؿ" الجزائر"شعب  -4

في السجكف )أشباه الجممة ( + شعب الجزائر)مبتدأ مضاؼ : كىاتاف الجممتاف متماثمتاف في التأليؼ تقريبا
 (ميكبَّؿ، مشٌرد كمقتَّؿ)متعٌمقة بالخبر ( كفي الحديد، كالقطيع
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الجمؿ االسمية المرّكبة 
( ييقًبؿ)، خبره جممة فعمية فعميا مضارع (عاـ جديد)مبتدأ نكرة مكصكفة    يقبؿ       عاـ جديد  -1

. كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىك يعكد عمى العاـ
ىؿ فيو خير يؤّمُؿ؟  -2
ىؿ فيو مف فرح يتاح      -3
ومف ىناء يشمؿ؟  -4
ىؿ لمذي عاش في  ضّنؾ حياة أفضُؿ؟  -5
ىذه الجمؿ الخمس استفيامية اسمية مكٌكنة          مف ثواب يجزُؿ؟     " الجزائر"ىؿ لممكافح في  -6

خير، مف فرح، )كٌؿ منيا متعٌمؽ بخبر محذكؼ كمبتدآت مؤٌخرة ( ، لممكافح...فيو، لمذم )مف أشباه جمؿ 
مكصكفة بجمؿ فعمية  ككٌميا مؤٌلفة مف أفعاؿ مضارعة ثبلثة منيا مبنية ( مف ىناء، حياةه، مف ثكاب

ؿ)ىكؿ لممج ، كما ىي ميسندة إليو مف فاعؿ أك نائب (يشمؿ)ككاحد مبني لممعمـك ( ييؤمَّؿ، ييتاح، ييجزى
مف فرح، مف ىناء، مف )كينبغي أف نشير ىنا إلى أٌف أكثر المبتدآت مجركرة لفظا بمف الزائدة  .فاعؿ
التركيب مف حيث إٌف فكاف اعتبار ( أفضؿ)، كأٌنو في الجممة الخامسة كردت صفة المبتدأ مفردة (ثكاب

 (الذم)فييا جممة فرعية ىي صمة االسـ 
شعب يذوب شبابو بيد    الخطوب ويذبؿ؟  -7
! شعب صباياه بنيراف    الرصاص تجػندؿ -8

مكصكفا بجمؿ؛ فعميتيف ( شعبه)في كمتا الجممتيف حيًذؼ المسند إليو المبتدأ كتقديره ىك كذيًكر الخبر 
كىذه الجممة ( صباياه بنيراف الرصاص تجندؿ)كاسمية ( خطكب كيذبيؿيذكب شبابو بيد اؿ)متعاطفتيف 

 .(تيجندىؿ)بدكرىا مرٌكبة لككف الخبر فييا جممة فعمية 

 

( 68ص )وقفة عمى نير الروف : القصيدة الثالثة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

: وعاشت مثاال لسمب الحقوؽ    ووأد العقوؿ وخنؽ الفكر -1
حاؿ مفردة + اعمو ضمير مستتر يعكد عمى األمة الكاردة مبتدأ في البيت السادس ؼ( عاشت)فعؿ ماضو 

متعمؽ بالحاؿ، كالباقي معطكؼ عمى المجركر في شبو الجممة ( لسمب الحقكؽ)شبو جممة ( + مثاال)
. السابؽ

فثارت عمييا جميع الّشعوب   -2
شبو ( + ثارت، دارت)فعؿ ماضو  :تركيب ىاتيف الجممتيف كاحد     ودارت عمييا ضروب الغيْر  -3

( جميع الشعكب، ضركب الغير)فاعؿ مضاؼ + متعمؽ بالفعؿ ( عمييا)جممة 
: ويفزعيا الفشؿ المستمْر -4

(. المستمر)نعت لمفاعؿ ( + الفشؿ)فاعؿ ( + الياء)مفعكؿ بو ضمير متصؿ( + يفزع)فعؿ مضارع 
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: الجمؿ الفعمية المركبة
: ظمة تتحدى القدْروساست حكومتيا موطني    بأف -1

ًز البيت السابؽ، كأكردتيا في ىذا المكضع لتفٌرع جممة  ىذه الجممة معطكفة عمى الجممة الكاردة في عجي
(. تتحٌدل القدر)فعمية عنيا نعتا لؤلنظمة كىذه الجممة ىي 

 اسمو ضمير مستتر يعكد( باتت)فعؿ ماض ناقص     وباتت تقاسي المصير الوبيؿ                -2
يفزعيا )، عيًطفت عمييا جممة فعمية أخرل (تقاسي المصير الكبيؿ)عمى حككمة فرنسا، كخبره جممة فعمية 

.  تشاركيا في الداللة عمى معنى الخبر( الفشؿ المستمر
: الجمؿ االسمية البسيطة

متعمؽ ( لو)شبو جممة + متعمؽ بخبر محذكؼ ( بفؤادم)شبو جممة            !وما بفؤادي لو مف أثر -1
 .كقد دخمت عميو ًمف الزائدة( أثر)مبتدأ + بالمبتدأ المتأخر عنو 

. كالمقصكد جماؿ الركف( ىك)خبر مسند إلى مبتدأ محذكؼ تقديره ( جماؿ)       جماؿ -2
. يعكد عمى نير الركف( ىك)الكاؼ ىنا اسمية خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره كحسناء        -3
: ولكف بفييا ىبلؾ البشر -4
مضاؼ إلى ( ىبلؾ)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( بفييا)شبو الجممة ( + لكٌف)مخٌففة مف ( لكٍف)
(. البشر)
: ولمبغي عقبى انييار الّديار    وىدـ الببلد وطمس األثر -5

فمؤٌخر كمضاؼ إلى مصادر ( عقبى)متعمؽ بو، أٌما المبتدأ ( لمبغي)الخبر ىنا محذكؼ كشبو الجممة 
(. انييار الديار، ىدـ الببلد، طمس األثر)ا عمى بعض كمضافة إلى الفاعؿ أك المفعكؿ معطكؼ بعضو

: الجمؿ االسمية المركبة
:     أمامي جماؿ يروع الّنظر -1

فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى ( يركع)مكصكؼ بجممة فعمية فييا فعؿ مضارع ( جماؿ)المبتدأ المؤٌخر 
(. النظر)مفعكؿ بو + المكصكؼ 

! ّنو زائٌؼ لقبح وراء الجماؿ استترولؾ -2
جممة + متعمؽ بالخبر ( لقبح)شبو جممة ( + زائؼه)خبر ( + ق/لكٌنػػ)حرؼ ناسخ اسمو ضمير متصؿ 

المسند إلى ضمير مستتر العائد عمى ( استتر)متعمؽ بالفعؿ ( كراء الجماؿ)فعمية فرعية فييا شبو جممة 
. نعتكىذه الجممة الفرعية تؤٌدم كظيفة اؿ(. قبح)
: لكّنيا مومس رصيد الكماالت فييا ىدْر -3

مضاؼ إلى ( رصيد)كثانييما جممة اسمية مؤلفة مف مبتدأ ( ميكًمسه)في ىذه الجممة خبراف أكليما مفرد 
( ىدر)خبر + متعمؽ بمبتدأ الجممة الفرعية ( فييا)شبو جممة ( + الكماالت)
مكصكفا بجممة اسمية ( رقطاء)لمبتدأ كذيكر الخبر كذلؾ ىنا حيًذؼ ا:          ورقطاء مممسيا ناعـ -4

 (.ناعـ)كخبر ( مممسيا)فييا مبتدأ 
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! فإّني أحّس ليذا الجماؿ    بقمبي وخزا كوخز اإلبر -5
فاعمو ضمير مستتر يعكد ( أيًحسُّ)فعؿ مضارع : ضمير متصؿ كخبره جممة فعمية مؤلفة مف" إٌف"اسـ 

+ متعمؽ بالفعؿ ( بقمبي)شبو جممة + بدؿ مف اسـ اإلشارة ( ماؿالج( + )ليذا)شبو جممة + عمى المتكمـ 
. متعمؽ بالمفعكؿ بو( ككخز اإلبر)شبو جممة ( + كخزا)مفعكؿ بو 

: ىنا أّمة ظممْت أمَِّتي وسامت بنييا شقاء العمر -6
ىما فعؿ مبتدأ خبره جممة فعمية عيًطفىٍت عمييا جممة فعمية أخرل تشاركيا في اإلخبار، كفي كؿ مف( أٌمة)

( أٌمتي)متعدٍّ لمفعكؿ بو كاحد ( طممٍت)ماضو مسند إلى فاعؿ ضمير مستتر يعكد عمى المبتدأ، األكؿ 
(. بنييا، شقاء)متعدٍّ لمفعكليف ( سامٍت)كالثاني 

: الجمؿ الشرطية
وْر -1 ؟ !إذا طفحت بالشرور النُّفوُس    فماذا ُيفيُد جماُؿ الصُّ

( + طفحت)مضاؼ إلى جممة الشرط الفعمية المؤٌلفة مف فعؿ ماض ( إذا)الظرؼ المتضمف معنى الشرط 
، أٌما جكاب الشرط فجممة فعمية كذلؾ كفييا اسـ استفياـ (النفكس)فاعؿ ( + بالشركر)شبو جممة متعمؽ بو 

(. الصكر)مضاؼ إلى شبو الفاعؿ ( جماؿ)فاعؿ ( + يفيد)فعؿ مضارع ( + ماذا)مفعكؿ بو مقدـ 
( 136ص)الّصدؽ : ةالقصيدة الّرابعة عشر

: الجمؿ الفعمّية المرّكبة
( + ليس) فعؿ ناسخ      وليس شيء لعمر الحؽّْ ُيؤلمني    مثَؿ النّْفاِؽ ومثَؿ الكِذِب في الرَُّجؿ  -1

. ...(يؤلمني ) الخبر جممة فعمية+ اعتراضية ( حؽلعمر اؿ)جممة القسـ ( + شيء)اسمو 
ؤلمني أف أرى أثرا لمّصْدِؽ و -2 ياء )مفعكؿ بو ( + يؤلـ)فعؿ مضارع     الكذب فاٍش غير ُمْنتِقؿ     وُي

كالكذب فاشو غير )جممة اسمية حالية ( + أف أرل)الفاعؿ مصدر مؤكؿ مف + مقٌدـ عف الفاعؿ ( المتكمـ
. (منتقؿ

 :الجمؿ االسمية البسيطة

ٍذؼي المسند    ىذا      -1 ( األمر: المبتدأ)ق أك المسند إلي( كائف: الخبر)الجممة فييا حى
 :الجمؿ االسمية المركبة

ْدِؽ بيف الورى في اْلقْوِؿ والَعمؿ -1 ال )حرؼ ناسخ       :ال شيء فوؽ أديـِ اأْلرِض ُيعجُبني كالصّْ
الخبر جممة فعمية + متعمؽ بخبر بعده ( فكؽ أديـ األرض)شبو جممة ( + شيء)اسمو ( + النافية لمجنس

 (.في القكؿ كالعمؿيعجبني كالصدؽ بيف الكرل )
 :تمثيؿ الجممة  

ْدِؽ بيف الورى في اْلقْوِؿ والَعمؿ  ال   شيء         فوؽ أديـِ اأْلرِض ُيعجُبني كالصّْ

 متعٌمؽ بخبر بعده      +ش ج                                     

 +فع مض                                   

  (+مضمر)فا     (  ج فع=خ+  )( اس ال(+)حر نا)
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 متعمقات بالخبر      (    ش ج( + )ش ج( + )ش ج)                                  

( 89ص)ببلدي : القصيدة الخامسة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

(  ببلدم)جممة نداء حيًذفت منيا األداة كذيكر فييا المنادل مضافا إلى ياء المتكمـ   ببلدي          -1
 
! ترّبيت في حضنػؾ -2
! وذقت الّسعادة في أرضؾ -3
، /تربيػػ)في ىذه الجمؿ أفعاؿ ماضية مسندة إلى ضمير المتكمـ      ! وشمت سنا الحسف في أفقؾ -4 تي
، ًشمػػ/ذقػػػ في حضنؾ، في )، كأشباه الجممة (السعادة، سنا)أكليا الـز كاآلخراف متعٌدياف مفعكالىما ( تي/تي

. كؿ منيا متعمؽ بالفعؿ( في أفقؾ أرضؾ،
مفعكؿ بو ( + كا/يعرفػػػػ)فعؿ مضارع مسند إلى كاك الجماعة        فمـ يعرفوا العيشة المجدبة -5
 (.المجدبة)نعت لممفعكؿ ( + العيشة)
وماتوا عميؾ   -6
ف إلى ماضياف مسندا إحداىما عمى األخرل فعبلف في ىاتيف الجممتيف المعطكفة وعاشوا لؾ     -7

. متعمقاف بالفعؿ (عميؾ، لؾ)شبيا الجممة+ (كا/ػكا، عاشػ/ماتػػ) ضمير الجماعة العائد عمى الجدكد
 
 
وىا قد مددت إليؾ اليدا  -8
كىنا لدينا جممتاف فعبلىما ماضياف مسنداف إلى ضمير المتكمـ       وقدمت روحي إلى فدى -9
، قٌدمػػ/مدد) . (اليد، ركحي)ق ككبلىما متعدٍّ إلى مفعكؿ ب( تي/تي

: الجممة الفعمية المركبة
فِمـ ال أموت وأحيا لؾ؟  -1

أمكت، )في ىذه الجممة االستفيامية فعبلف مضارعاف متطابقاف في المعنى مسنداف إلى ضمير المتكمـ 
، لؾ)ثانييما معطكؼ عمى األكؿ، كشبيا الجممة ( أحيا ـى  .متعمقاف بالفعميف( ًل

: فنى عميؾ وأحيا لؾولـ أكترث برصاص العدا أل -2
( برصاص العدا)مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى المتكمـ، كشبو الجممة ( أكترث)الفعؿ المضارع 

بمصدر ( أفنى)فتؤٌكؿ مع أف المضمرة قبؿ الفعؿ المضارع ( أفنى عميؾ)أٌما الجممة الفرعية . متعمؽ بو
. معطكفة عمييا( أحيا لؾ)معمكؿ لبلـ التعميؿ، كالجممة األخرل 

: تحّدوا ألجمؾ كؿ الصعاْب ليفنوا عميؾ ويحيوا لؾ -3
متعمؽ بالفعؿ ( ألجمؾ)شبو جممة ( + كا/تحٌد)فعؿ ماض مسند إلى ضمير الجماعة العائد عمى الشباب 

. كرد مثميما في الجممة الثانية( يفنكا عميؾ كيحػػيكا لػػؾ)كالجممتاف (. كؿ الصعاب)مفعكؿ بو مضاؼ + 
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: يطةالجمؿ االسمية البس
فخر )خبر مضاؼ إلى اسـ ظاىر ( + شبابؾ)مبتدأ مضاؼ إلى ضمير            شبابؾ فخر الشباْب -1

 .(الشباب
: ليـ عزمات األسود الغضْب -2

نعت لؤلسكد + مضاؼ إلى األسكد ( عزمات)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( ليـ)شبو جممة 
(. الغضب)
! منيـ عتاد عظيـ" بأوراس"  -3
ـْ" ورسوس"و -4 مف ىاتيف الجممتيف المعطكفة إحداىما عمى األخرل حيًذؼ الخبر،       فييا شباب كري

عتاد، )متعمقاف بو كالباء محذكفة في الثانية، أٌما المبتدآف فمؤخراف ( بأكراس، بكرسكس)كشبيا الجممة 
. بالمبتدأيف عمى الترتيب متعمقاف( منيـ، فييا)نعت ليما، كشبيا الجممة ( عظيـ، كريـ)كالكممتاف ( شباب

: الجمؿ االسمية المركبة
! جدودي حموا أرضؾ المخصبة وبروا بأّمػيـ المنجبْو -1
مبتدأ خبره جممة فعمية معطكفة عمييا جممة فعمية أخرل كفي كؿ منيما فعؿ ماضو مسند إلى ( جدكدم)

، األكؿ متعدٍّ بنفسو إلى مفعكؿ بو  (كا/كا، بر/حمػػ)كاك الجماعة 
ـ عمى ( المخصبة، المنجبة)، كالكممتاف (بأٌميـ)كالثاني متعدٍّ بحرؼ جر ( ؾأرض) نعتاف لؤلرض كاأل

. الترتيب
: ذات مجد صميـ تموت عميؾ وتحيا لؾ" جرجرة"و -2

كثانييما جممة فعمية معطكفة عمييا جممة فعمية أخرل كفعبلىما ( ذات)خبراف أكليما مفرد ( جرجرة)لممبتدأ 
( عميؾ، لؾ)مسنداف إلى ضمير مستتر يعكد عمى المبتدأ، كشبيا الجممة ( ياتمكت، تح)مضارعاف 

 .متعمقاف بيما

( 167ص)قمبي : القصيدة الّسادسة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

 (.سقما)مفعكؿ ألجمو + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى القمب ( رٌؽ)فعؿ ماضو        : رّؽ سقما  -1
بـر بالحياة           -2
فاعمو ( بًرـ، ضاؽ)مف الجممتيف فعؿ ماضو  في كٌؿ        !قد ضاؽ ذرعا بفسيحات كونو المترامي -3

 (.بالحياة، بفسيحات)كشبو جممة متعمؽ بالفعؿ + ضمير مستتر يعكد عمى القمب 
: لـ يذؽ فيو راحة -4

متعمؽ ( فيو)ممة شبو ج+ فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى القمب ( لـ يذؽ)فعؿ مضارع منفي كمجزـك بمـ 
(. راحة)مفعكؿ بو + بالفعؿ 

: ُممئت بالّشقاء والُبأس ألوانا -5
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ًمئت)فعؿ مبني لممجيكؿ  مسند إلى نائب الفاعؿ الضمير المستتر العائد عمى الدنيا الكارد ذكرىا في ( مي
لشقاء حاؿ مف ا+ معطكؼ عمى الشقاء ( البأس+ )متعمؽ بالفعؿ ( بالشقاء)شبو جممة + البيت السابؽ 

!       وغّصت بالّشر واآلثاـ -6
( اآلثاـ+ )متعمؽ بالفعؿ ( بالشر)شبو جممة + فعؿ ماض فاعمو ضمير مستتر يعكد كذلؾ عمى الدنيا 

. معطكؼ عمى الشر
 
تضع الّشاعر األديب   -7
، تضع)تشابيت الجممتاف في ركنٍي اإلسناد كىما الفعؿ      !   وتقصي دوف ما رحمة ذوي اإللياـ -8

الشاعر، )كفي ككف الفعميف متعٌدييف إلى مفعكؿ بيما  ،(ضمير مستتر يعكد عمى الدنيا)كالفاعؿ ( تيقصي
(. دكف)كفي الظرؼ ( األديب)كاختمفتا في النعت ، (ذكم اإللياـ

! تبدي زفرات كمثؿ حّر الّضراـِ -9
( + زفرات)مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المخاطب كىك قمب الشاعر ( تبدم)فعؿ مضارع 
. متعمؽ بالمفعكؿ( كمثؿ حٌر الضراـ)شبو جممة 

: الجمؿ الفعمية المركبة
 
  !فتمنى يائسا أف يذوؽ طعـ الحماـ -1

لمسند إلى نفس الفاعؿ الذم ا( يذكؽ)كالفعؿ المضارع ( أف)المفعكؿ بو في ىذه الجممة مصدر مؤكؿ مف 
 .أيسًندت إليو األفعاؿ السابقة

! عاؼ دنيا لـ تّتسع لذوي   الفضؿ وأىؿ العقوؿ واألفياـ -2
( دنيا)نعته لممفعكؿ بو في الجممة الكبرل ...( لـ تتسع )الجممة الفعمية الفرعية 

: الجمؿ االسمية البسيطة
! ناـكؿَّ يـو بو سقاـ ممٍح     وضنى زائد وحزف  -1

، بو)شبيا الجممة  ًمحّّ)نعت مفرد ( +سقاـ)مبتدأ مؤخر + متعمقاف بخبر محذكؼ ( كؿَّ يـك كما في ( مي
زائد، )معطكفاف عمى المبتدأ كمكصكفاف كذلؾ بمفرديف ( ضنى، حزف)الشطر الثاني مف البيت اسماف 

(. ناـو
: دائـ االضطراب والخفؽ -2

كىك اسـ فاعؿ مضاؼ إلى ( دائـ)، كالخبر مذككر (يخاطب قمبوفالشاعر )المبتدأ ىنا محذكؼ تقديره أنت 
(. االضطراب)فاعمو 

: الجمؿ االسمية المركبة
: في حنايا الضموع قمب داـٍ    قّرحتُو حوادث األّياـِ -1
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نعت ( + داـو)نعت مفرد ( + قمبه)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( في حنايا الضمكع)شبو جممة 
(. حكادث األياـ قرحتو)جممة فعمية 

! مثخف بالجراح لـ يبؽ بو     موضع قد خبل مف اآلالـ -2
( مثخف)يعكد عمى القمب، كذيكر فييا خبراف أكليما مفرد " ىك"حيًذؼ مف ىذه الجممة الكبرل مبتدأ تقديره 

قد ) ، كجممة الخبر ىذه كذلؾ مركبة حيث إٌف فييا جممة فرعية فعمية...(لـ يبؽ )كثانييما جممة فعمية 
(. مكضع)ىي نعت لمفاعؿ ( خبل مف اآلالـ

: تمثيؿ الجممة بالّشكؿ
! مثخف بالجراح لـ يبؽ بو موضع قد خبل مف اآلالـ

( خ(+      )القمُب= مقدر)ـ (=  ج اس ؾ)
مثخف بالجراح   

( 2خ)      (                              1خ)           
! الـلـ يبؽ بو موضُع قد خبل مف اآل

(                          فا)منعوت(                 1ج فر)                 
! قد خبل مف اآلالـ

(     ج نغ)       (             2ج فر)                 
! الغبّي البميد فييا سعيد   ناؿ أوفى الحظوظ واألقساـ -3

خبر جممة فعمية ( + سعيد)خبر مفرد + متعمؽ بالخبر ( فييا)شبو جممة ( + البميد)نعت ( + الغبٌي)مبتدأ 
(. ناؿ أكفى الحظكظ كاألقساـ)
! يا لؾ ا يا أّييا القمُب مف قمب   حميؼ الّشقاء نضو الّسقاـ -3

اسـ )مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( لؾ)ىذا نداء بغرض التعجب كالجممة اسمية فييا شبو جممة 
حميؼ الشقاء، )نعتيف  لمقمب ( + مف قمب)تمييز ( + يا أٌييا القمبي)ء اعتراضية جممة ندا( + الجبللة

 (.نضك السقاـ

: الجمؿ الشرطية
! فمو ألمت بو ريح   لياجت بمواه باإللماـ -1
كمتا الجممتيف . جكاب الشرط( لياجت بمكاه باإللماـ+ )جممة الشرط ( ألمت بو ريح+ )حرؼ شرط ( لك)

، بمكل)ف مسند كؿ منيما إلى فاعؿ ظاىر فعمية فعبلىما ماضيا  (. ريحه

( 141ص)صمة الّشاعر بربو : القصيدة الّسابعة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

( رٌباه)جممة نداء حيًذفت منيا األداة كذيكر المنادل المضاؼ   ربَّاه          -1
+ متعمؽ بالفعؿ ( لنا)شبو جممة +  (لـ تبؽ)فعؿ مضارع منفي كمجزـك بمـ         :لـ تبؽ لنا حيمة -2

 .(حيمة)فاعؿ 
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: عشنا بأجفاف مسيدة    مف أجمؿ األحبلـ مجفوة -3
ككبلىما اسـ مفعكؿ، لمثاني منيما شبو ( مسٌيدة، مجفكة)منعكت بنعتيف مفرديف ( أجفاف)االسـ المجركر 

. اء، كفيو داللة عمى فاعؿ الجؼ(مف أجمؿ األحبلـ)جممة متعمؽ بو كمقٌدـ عميو 
ظرؼ متعمؽ بالفعؿ، ( متى)اسـ االستفياـ        متى نرى صفحة أّيامنا كصفحة الّصاـر مجموة؟  -4

، ألٌنو ليس مف (صفحة)المسند إلى ضمير المتكمميف متعدٍّ لمفعكؿ بو كاحد ىك ( نرل)كالفعؿ المضارع 
 أخكات ظٌف، 

( كصفحة الصاـر)عكؿ بو، كشبو الجممة فيك حاؿ مف المؼ( مجمكة)أٌما المفظ المنصكب في آخر الجممة 
. متعمؽ بالحاؿ

كفي ىذه الجممة نجد حاليف مف المفعكؿ بو :        متى نرى روضة آمالنا    مفترة األزىار مزىّوْه -5
 .(مفترة األزىار، مزىٌكة)ىما ( ركضة)
عّجْؿ لنا باألمؿ المرتجي       -6
ٍؿ، )جممة مف ىاتيف الجممتيف فعؿ أمر بمعنى الدعاء في صدر كؿ      !وافتح لنا مف فرج كّوْه -7 عجّْ

األمؿ، )، ككبلىما متعدٍّ لمفعكؿ بو (رٌباه)مسند إلى ضمير يعكد عمى المنادل في البيت األكؿ ( افتٍح
. ، كمفعكؿ األكؿ مجركر بباء زائدة(كٌكة

 
 
 

: الجمؿ الفعمية المركبة
فعؿ ماض فاعمو ضمير المتكمميف     !       شوهعشنا بأحشاء ممزَّقة    كأّنيا بالّشوؾ مح -1
نعت ثافو جممة ( + ممٌزقة)نعت أكؿ لؤلحشاء مفرد + متعمؽ بالفعؿ ( بأحشاء)شبو جممة ( + نا/عشػػ)

خبر + متعمؽ بالخبر ( بالشكؾ)شبو جممة + اسمية فييا حرؼ ناسخ اسمو ضمير يعكد عمى المنعكت 
(. محشكة)
 أضحت بنور الفجر ممحّوة؟متى نرى ظممة آفاقنا     -2

أضحت بنكر الفجر )، كالجممة الفرعية (ظممة)كذلؾ في ىذا البيت الفعؿ رأل متعدٍّ إلى مفعكؿ بو كاحد 
. حاؿ مف المفعكؿ بو( ممحٌكة

: الجمؿ االسمية البسيطة
( كةؽ( + )حكؿه)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( لنا)شبو جممة :       وما لنا حوؿ وال قّوة -1

 .معطكؼ عمى المبتدأ
 .(الجنات)خبر ( + نا/أكطانػػ)مبتدأ مضاؼ إلى ضمير المتكمميف  :      أوطاننا الجنات -2
! أيَّاَمنا الغّر استحالت إلى    صحائٍؼ لمحزف َمتُموه -3
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عمو فا( استحالت)كأيسًند إليو خبر جاء جممة فعمية فييا فعؿ ماضو ( الغر)منعكت بمفرد ( أياـ)المبتدأ 
متعمؽ ( لمحزف)شبو جممة + متعمؽ بالفعؿ ( إلى صحائؼ)شبو جممة + ضمير مستتر يعكد عمى المبتدأ 

. نعت لمصحائؼ( متمٌكة+ )بنعت بعده 
: الجمؿ االسمية المركبة

في ىذه الجممة مستثنى، كالخبر ( غيرؾ)        يعصمنا مف ىذه اليّوه (1)وما لنا غيرؾ مف  عاصـ -1
الزائدة، كالجممة الفعمية بعده نعته لو كىي مؤلفة " مف"كقد دخمت عميو ( عاصـ)أ مؤخر محذكؼ كالمبتد

+ مفعكؿ بو ضمير متصؿ بالفعؿ + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المبتدأ ( يعصـ)فعؿ مضارع : مف
 .متعمؽ بالفعؿ( مف ىذه اليكة)شبو جممة 

: لكّننا نأوي لسجف لـ نِطْؽ جّوه -2
لـ )تفٌرعت عنيا جممة فعمية أخرل ( نأكم لسجف)كخبره جممة فعمية ( نا/لكٌنػػ)متكمميف ناسخ اسمو ضمير اؿ

 . ىي نعته لمسجف(نطؽ جٌكه
 
 
 
 
 
 

 :تمثيؿ الحممة

 لكّننا نأوي لسجف لـ نِطْؽ جّوه
( ج اس ؾ)                                                     
 لكّف
 
 نا 
( 1ج فر)                            

 نأوي لسجف لـ نِطْؽ جّوه
( 2ج فر)                           

 لـ نِطْؽ جّوه
 

: الجمؿ الشرطية

                                                 
 33 -أو مف غافر  27 –سورة يونس : اقتباس مف  (1)
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ف يكف ذنب أما رحمة     منؾ ألىؿ الّذنب مرجّوْه -1 فعؿ تاـ فاعمو ( يكف)فعؿ الشرط         وا 
+ متعمؽ بالمبتدأ ( منؾ)شبو جممة ( + رحمة)المبتدأ : ، كجممة الجكاب اسمية استفيامية مؤلفة مف(ذنبه)

 (.مرجٌكة)الخبر + متعمؽ بالخبر ( ألىؿ الذنب)شبو جممة 
( 183ص )يا شباب الّنيؿ : القصيدة الثّامنة عشرة

: الجمؿ الفعمية البسيطة
(. مصر)جممة نداء حيًذفت منيا األداة كذيكر المنادل المفرد           مصر -1
. عؿ أمر فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المنادل السابؽؼ   فامضي       -2
  !ال تيابي الموت -3
مسند ( ال تيابي، ال تضيعي)في كؿ مف الجممتيف فعؿ مضارع ال تضيعي الوقت في القوؿ سدى     -4

ة في الجممة األخير( سيدنل)، كالمفظ (المكت، الكقت)ككبلىما متعدٍّ إلى مفعكؿ بو . إلى نفس الفاعؿ السابؽ
 .حاؿ مف المفعكؿ بو

متعمؽ ( باألقكاؿ)خبر ليس في ىذه الجممة محذكؼ كشبو الجممة :       ليس باألقواؿ تحطيـ القيود -5
 (.القيكد)كىك مصدر مضاؼ إلى مفعكلو ( تحطيـ)بو، كاسميا مؤخر 

( م/جعمػػػا)فعؿ أمر فاعمو ضمير متصؿ يعكد عمى مصر          !فاجعمي قّوة العدة منو والعديد -6
كالمفعكؿ بو الثاني محذكؼ كشبو الجممة ( قكة)متعٌد إلى مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر، المفعكؿ بو األكؿ 

 .متعمؽ بو( منو)
فعؿ ماض مسند إلى ضمير الجماعة  !ذىبوا في الوثبة األولى فدى لِؾ مف ثورة بركاٍف مبيد -7
( + فدل)مفعكؿ ألجمو + نعت لمكثبة ( األكلى+ )متعمؽ بالفعؿ ( في الكثبة)شبو جممة ( + كا/ذىبػػػ)

 (.مبيد)نعت لمبركاف + متعمقيف بالمصدر المفعكؿ ألجمو ( مف ثكرة بركاف ،لؾ)شبيي الجممة 
( شباب)كمنادل مضاؼ ( يا)جممة نداء فييا حرؼ النداء   !           يا شباب الّنيؿ -8
في ىذه الجممة عيدّْمى إلى مفعكليف فقط كىما ( نا/ك/أر)ر فعؿ األـ:          فأرونا فيو أقداـ األسود -9

 (.أقداـ)ك( نا)ضمير المتكمميف 
 .متعمؽ بالفعؿ( لمعدا)شبو جممة ( + كا/تمينػػ)فعؿ مضارع فاعمو كاك الجماعة        ال تمينوا لمعدا  -10
شبو ( + كا/اٌدرعػػ)الجماعة  فعؿ أمر فاعمو كذلؾ كاك        :واَدرعوا بثبات الجأش والعـز الوطيد -11

 (.الكطيؼ)معطكؼ عمى الجأش كمنعكت بنعت مفرد ( العـز)متعمؽ بالفعؿ ك( بثبات الجأش)جممة 
 :الجمؿ الفعمية المركبة

! ال تحيدي لتعيدي عيد ماضيؾ المجيِد -1
ؿ مف أف الفاعؿ في ىذه الجممة ضمير مستتر يعكد كذلؾ عمى المنادل، كمعمكؿ الـ التعميؿ مصدره مؤك

.  المسند إلى نفس الفاعؿ السابؽ( تعيدم)المضمرة كالفعؿ المضارع 
! أتبلقيف بسيؼ مف ىبا مف يبلقيؾ بسيؼ مف حديد؟ -2
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متعمؽ بالفعؿ ( بسيؼ)شبو جممة + يعكد عمى مصر ( الياء)فاعمو ضمير متصؿ ( تبلقيف)فعؿ مضارع 
كىك اسـ مكصكؿ بجممة ( مىٍف)فعكؿ بو ـ+ متعمؽ بالسيؼ كداؿ عمى نكعو ( مف ىباء)شبو جممة + 

. فعمية فعميا مضارع مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى المكصكؿ
( الضيؼ)المفعكؿ بو :       واطردي الضيؼ الذي لـ يرض مف صاحب البيت سوى قطع الوريد -3

تر يعكد مسند إلى ضمير مست( يرضى)كصمتو جممة فعمية فييا فعؿ ماضو ( الذم)منعكت باسـ المكصكؿ 
مضاؼ إلى مصدر ( سكل)مفعكؿ بو + متعمؽ بالفعؿ ( مف صاحب البيت)شبو جممة + عمى الضيؼ 

 (.قطع الكريد)مضاؼ إلى مفعكلو 
منعكت ( أبناء)المضاؼ إليو :        واحفظي حرمة أبناء لقوا حتفيـ في البحر أو فوؽ الصعيد -4

 (. حتؼ)كمتعدٍّ إلى مفعكؿ بو ( كا/ػػلقػ)بجممة فعمية فعميا ماض مسند إلى كاك الجماعة 
: الجمؿ االسمية البسيطة

. خبر مضاؼ إلى ضمير المخاطب( ؾ/نيجي+ )مبتدأ ( ذا)  ذا نيجؾ            -1
كىي أداة استثناء ( سكل)مبتدأ خبره ( المكتي):       وت سوى سّمـ المجد ومفتاح الخمودما الـ -2

 (.سٌمـ)مضافة إلى المستثنى أصبل 
( منقذ)كخبره ( الياء)اسمو ضمير متصؿ ( إٌف)ناسخ    إّنو منقذ األحرار مف عيس العبيد        -3

 .متعمؽ بالخبر( مف عيس العبيد)، كشبو الجممة (األحرار)كىك اسـ فاعؿ مضاؼ إلى مفعكلو 
 .خبر( أجدل+ )مبتدأ ( منطؽ)           منطؽ القوة أجدى -4
 .خبر(يكمكـ)مبتدأ ك( ىذا)اسـ اإلشارة                         ىذا يومكـ -5

 
: الجمؿ االسمية المركبة

فعؿ كفاعؿ يشكبلف جممة فعمية تؤٌدم كظيفة خبر مقٌدـ لممبتدأ ( ذا/حٌبػػػ):        ورد المنايا حبذا -1
 .الذم ىك مخصكص المدح( كرد)

: الجمؿ الشرطية
: ر عمى الباغي العنيدواجعموا اإليماف أقوى ُعّدة تغنموا الّنص -1

فعؿ أمر، أٌما فعؿ الجكاب فيك مضارع ( كا/اجعمػ)ىذه جممة شرطية حيًذفت منيا األداة لككف فعؿ الشرط 
 .ككبلىما مسند إلى ضمير الجماعة العائد عمى شباب النيؿ( كا/تغنمػػ)

( 138ص)نفسي: القصيدة التّاسعة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

! لو وال سوء    المصير وال جيوش الرزاياال تبالي سخط اإل -1
مضاؼ ( سخط)مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى نفس الشاعر ( ال تبالي)فعؿ مضارع منفي 

. مع تكرار النفي( سكء، جيكش)معطكفيف عمى المفعكؿ بو + إلى اإللو 
! تتحّمى لمّناس زورُا وبيتانا    ثياب التُّقى وطيب الّسجايا -2
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حاؿ مف + متعمؽ بالفعؿ ( لمناس)شبو جممة + مسند إلى نفس الفاعؿ السابؽ ( تتحٌمى)ارع فعؿ مض
معطكؼ عمى ( + التقى)مضاؼ إلى ( ثياب)مفعكؿ بو ( + بيتانا)كمعطكؼ عمى الحاؿ ( زكرا)الفاعؿ 
. مضاؼ إلى السجايا( طيبى)المفعكؿ 

فاعمو ضمير مستتر يعكد ( تنقاد)عؿ مضارع في ىذه الجممة ؼ     بيواىا تنقاد ال بيدى العقؿ      -3
 .متعمقاف بو( بيكاىا، بيدل العقؿ)عمى النفس كشبيا الجممة 

ببل )شبو جممة + فاعمو ضمير مستتر تقديره ىي ( تتعالى)فعؿ مضارع          تتعالى ببل عمّو  -4
 .متعمؽ بالفعؿ( عمٌك

( البرمء)مفعكؿ بو + ضمير مستتر تقديره ىي فاعمو ( تعيب)فعؿ مضارع وتعيب البريء ظمما       -5
 (ظالمة)كىي جامد يؤكؿ بمشتؽ ( ظمما)حاؿ مفردة + 
 .مصدر ال فعؿ لو كىك مفعكؿ مطمؽ مضاؼ إلى النفس( كيح)       ويح نفسي  -6

 
: الجمؿ الفعمية المركبة

فاعمو ( اٌتخذ)ماضي الفعؿ اؿ:      اّتخذتو إلًيا وىي ال تجيؿ      كـ أوبؽ اليوى مف ضحايا -1
، (الياء المتصمة بالفعؿ)ضمير مستتر يعكد عمى النفس كيتعٌدل إلى مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر،أكليما 

 كىي ال )، كالجممة الفرعية (إليا)كثانييما 
( ال تجيؿ)خبره جممة فعمية فعميا ( ىي)كىذه الجممة الحالية اسمية فييا مبتدأ . حاؿ مف الفاعؿ..( تجيؿ 
(.  كـ أكبؽ اليكل مف ضحايا)عدٍّ إلى مفعكؿ بو جاء كذلؾ جممة فعمية مت
 
 

: تمثيؿ الجممة بالّشكؿ

 
( ج فع مفع(         )ج فع خ(                      )حا 1ج اس فر(       )ج فع ؾ)
صمة السـ المكصكؿ ( اه لغيرىا مف مزاياتر)الجممة الفرعية        !وتنفي ما تراه لغيرىا مف مزايا -2
 (.تنفي)الكاقع مفعكال بو لفعؿ الجممة الكبرل ( ما)

 اّتخذتو إلًيا وىي ال تجيؿ كـ أوبؽ اليوى مف ضحايا

 كـ أوبؽ اليوى مف ضحايا

 وىي ال تجيؿ ال تجيؿ
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متعدٍّ إلى مفعكؿ بو جاء مصدرا ( تنسى)الفعؿ المضارع        !وتنسى أّنيا قد حوت جميع الدنايا -3
جممة فرعية تؤٌدم كظيفة مؤٌكال مف أٌف كالجممة االسمية بعده، كىذه الجممة االسمية مرٌكبة حيث إٌف فييا 

 (.قد حكٍت جميع الدنايا)الخبر 
فرع مف الجممة ..( كىي نفسي )الجممة الحالية        !تقودني ليبلكي وىي نفسي التي بيا محياي -4

 (.التي)، كىذه األخيرة اسمية صمة لممكصكؿ (بيا محيام)الكبرل كأصؿ لمجممة الصغرل 
بمعنى الدعاء اسمو ضمير مستتر يعكد عمى ( كيٍف)ؿ أمر ناقص فع  كف إليي عوني عمييا        -5

خبر كاف مضاؼ إلى ياء + فييا منادل مضاؼ كاألداة محذكفة ( إليي)جممة نداء اعتراضية + المنادل 
. متعمؽ بالخبر( عمييا)شبو جممة ( + معيف)كىك مصدر بمعنى اسـ الفاعؿ ( م/عكنػػ)المتكمـ 

: الجمؿ االسمية البسيطة
دكفى )شبو جممة + مضاؼ إلى ياء المتكمـ ( نفس)مبتدأ فنفسي دوف كّؿ األناـ أعدى عداي         -1

 .مضاؼ إلى العداء (أعدل)خبر مؤخر + متعمؽ بالخبر ( كؿ األناـ
 

: الجمؿ االسمية المركبة
محذكؼ، الخبر في ىذه الجممة :         لي نفس جريئة تتحّدى      قدرة ا بارتكاب الخطايا -1

فاعمو ( تتحٌدل)كاآلخر جممة فعمية فييا فعؿ مضارع ( جريئة)كالمبتدأ المؤٌخر منعكت بنعتيف أحدىما مفرد 
بارتكاب )شبو جممة + مضاؼ إلى اسـ الجبللة ( قدرة)مفعكؿ بو + ضمير مستتر يعكد عمى المنعكت 

 .متعمؽ بالفعؿ( الخطايا
مبتدأ خبره جممة فعمية فييا فعؿ ( ىي)        !كة بالبراياوىي تخفى وراء ظيرىا شّرا   كأفعى فّتا -2

مفعكؿ بو ( + كراء ظيرىا)مفعكؿ فيو مضاؼ + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المبتدأ ( تخفي)مضارع 
متعمؽ ( بالبرايا)شبو جممة ( + فتٌاكة)نعت لؤلفعى + متعمؽ بالمفعكؿ بو ( كأفعى)شبو جممة ( + شرا)

 .بالنعت
: يةالجمؿ الشرط

ف جّرىا اليوى لممنايا -1  .قد حيًذفت جممة جكاب الشرط ىنا لداللة صدر البيت عميو                 وا 
 174البصائر تحّيي قراءىا، ص: القصيدة العشروف

: الجمؿ الفعمية البسيطة
طكؼ عمى مع( قرائي+ )منادل مضاؼ ( أحبائي+ )حرؼ نداء ( يا) يا َأِحبَّاِئي َوُقَراِئي           -1

. المنادل
. مفعكؿ مطمؽ فعمو محذكؼ سبلمًا           -2
فعؿ ماض ناقص اسمو ضمير مستتر يعكد عمى المخاطبيف        !ُكنتـ لمدّْيِف و الُفْصَحى دعاما -3
خبر كاف مؤخر + معطكؼ عمى الديف ( الفصحى+ )متعمؽ بالخبر ( لمديف)شبو جممة ( + تـ/كنػػػػ)
 (.دعاما)
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( + دىرا)ظرؼ زماف ( + تي/عشػػػ)فعؿ ماض فاعمو ضمير المتكمـ         :ت دْىرًا بيَنكـ مرعيَّةِعْش -4
 (.مرعٌية)حاؿ مفردة ( + كـ/بينػػ)ظرؼ مكاف مضاؼ إلى ضمير المخاطبيف 

فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المتكمـ كمفعكلو ( أرعى)الفعؿ المضارع               سْوَؼ أْرَعاكـ  -5
 .متصؿ يعكد عمى المخاطبيف كىـ القراء ضمير

فعؿ مضارع منفي + متعمؽ بالفعؿ ( بدكف الزيت)شبو جممة :       وِبدوِف الّزيت ال أجمو الظبَلما -6
 (.الظبلـ)مفعكؿ بو ( + ال أجمك)
فعكؿ بو ـ( + أمدكني)فعؿ أمر مسند إلى كاك الجماعة العائدة عمى القراء   َفَأِمدُّوني بزيت           -7
 .متعمؽ بالفعؿ( بزيت)شبو جممة ( + ياء المتكمـ المتصمة بالفعؿ)

: الجمؿ الفعمية المركبة
كثانييما ( طٌيبا)نعتاف أكليما مفرد ( جننى)لممفعكؿ بو :        وأوليكـ جّنى طيّْبا تجُنوَنو عاًما فعاما -1

إلى مفعكؿ بو جاء ضميرا متصبل بو فعؿ مضارع مسند إلى كاك الجماعة كمتعد : جممة فعمية مؤلفة مف
 .عيًطؼ عميو ظرؼ آخر مف لفظو( عاما)ظرؼ زماف ( + تجنكنو)
فعؿ مضارع ناقص ( أغدك)    سوؼ أغدو روضًة فّواحة     تقِطُفوف الورد منيا والخزامى        -2

كبجممة فعمية ( فكاحةن)منعكت بمفرد ( ركضةن)كخبره ( البصائر)اسمو ضمير مستتر يعكد عمى المتكمـ 
ـٍ تٍزدىٍد ضرىاما (.تقطفكف الكرد منيا كالخزامى) ت كل  غير أٌف الٌنارى إٍف أٍعكزىىا حطىبه باخى
مستثنى منقطع تابع لجممة البيت السابؽ كىك مضاؼ إلى مصدر مؤكؿ مف أٌف كالجممة االسمية ( غير)

ية شرطية يأتي تحميميا في مكضع كىذه الجممة االسمية مركبة حيث إٌف فييا خبرا كرد جممة فرع. بعدىا
. الجمؿ الشرطية

 
 

: الجمؿ االسمية البسيطة
أنا مصباح   -1
باعتبار الكاك استئنافية فالجممتاف مستقٌمتاف كىما متماثمتاف في التركيب حيث في      وضوئي باىٌر -2

       .             (مصباح، باىره)أيسند إليو خبر مفرد ( أنا، ضكئي)كؿ منيما مبتدأ 
 ..مضاؼ إلى الضاد( مجد)خبر ( + أنا)مبتدأ     أنا مجُد الضَّاِد            -3

: الجمؿ االسمية المركبة
:         وَكَذاَؾ الَعَرُب يرعوَف الذّْماَما -1

(. العرب)المسند إلى المبتدأ ( يرعكف الذماـ)متعمؽ بالفعؿ الكارد في جممة الخبر ( كذاؾ)شبو الجممة 
 (.الذماـ)مفعكؿ بو + ة الكاقعة خبرا فعمية مؤلفة مف فعؿ مضارع فاعمو كاك الجماعة كالجمؿ

: الجمؿ الشرطية
ـْ تْزَدْد ضَراما -1 :        إْف أْعوَزىا حَطٌب باَخت ول
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جممة ( لـ تزدد ضراما+ )جممة جكاب الشرط ( باخت+ )جممة الشرط ( أعكزىا حطبه+ )أداة الشرط ( إف)
 .ابمعطكفة عمى الجك

ىذه جممة شرطية حيًذفت منيا األداة ألٌف فعؿ الشرط     واْبذُلوا ُكّؿ َغاؿ تْدَفعوا عنّْي اْلَحَماَما         -2
ككبل الفعميف مسند إلى كاك ( تدفعكا)جاء بصيغة األمر، أما الجكاب فجاء بصيغة المضارع ( ابذلكا)

 .الجماعة
ـْ َتصَحب -3 ـْ تْحِرُسوا َمجَدكـ ل جممة ( لـ تحرسكا مجدكـ+ )أداة الشرط ( إف):        وا اّلُدنَيا ِكراماِإْف ل

 . جممة جكاب الشرط( لـ تصحبكا+ )الشرط 
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 :تحميؿ الجمؿ إلى عناصر اإلسناد والمتممات في قصائد محمد العيد آؿ خميفة -2
 (5ص)إلى شعب الجزائر البطؿ الثائر  -اإلىداء : القصيدة األولى

 :لبسيطةالجمؿ الفعمية ا
الجممة  شبو( + ضمير مستتر)الفاعؿ ( + ررتح)فعؿ ماضو        تحّرر مف أمسو القاىر       -1
(. القاىر)نعت ( + تحٌرر)متعمؽ بالفعؿ ( مف أمسو)
. ليا نفس تركيب سابقتيا كىي معطكفة عمييا    ىّب إلى غده الزاىر         -2
شبو جممة ( + ضمير مستتر تقديره أنت)فاعؿ ( + انزؿ)مر فعؿ أ              فانزْؿ عمى حكمو  -3
( انًزؿ)متعٌمؽ بالفعؿ ( عمى حكمو)
. (الباتر)صفة + نفس التركيب           وأذِعْف إلجماعو الباتر -4
متعمؽ ( فيو)شبو جممة ( + الشعر)فاعمو ( + بذر)فعؿ ماض   لقد بذر الشعر فيو الفدى          -5

تقٌدمو حرفاف الغرض منيما التككيد، كىما البلـ ( بذر)كالفعؿ ( الفدل)فعكؿ بو ـ( + بذر)بالفعؿ 
، ككركد البلـ المكطئة لمقسـ يضيؼ إلى الجممة الممفكظة جممة (قد)المكطئة لمقسـ كحرؼ التحقيؽ 

.  مقٌدرة ىي جممة القسـ
تقديره ىك يعكد عمى  ضمير مستتر)فاعمو ( + ييٌز)فعؿ مضارع   ييّز النفوس بتياره           -6

كىي جممة فرعية ليا (. ييٌز)متعمؽ بالفعؿ ( بتياره)شبو الجممة ( + النفكس)مفعكؿ بو ( + الشعر
(. شعكر)كظيفة الصفة الثانية لممكصكؼ 

ضمير مستتر تقديره ىي يعكد )فاعمو ( + تسمك)فعؿ مضارع فتسمو إلى األوج كالطائر         -7
(. سيميٌك) متعٌمؽ بمصدر الفعؿ المحذكؼ( ائركالط) شبو الجممة( + عمى النفكس

معطكفة عمى سابقتيا  كليا  وتسبح في عالـ شامخ عمى األرض مف إفكيا طاىر            -8
شبو +  (شامخ)بالصفة  متعٌمؽ( عمى األرض)شبو الجممة ( + شامخ)صفة + التركيب نفسو تقريبا 

 .عميوكىك مقٌدـ ( طاىر)لصفة الثانية با متعٌمؽ( مف إفكيا)الجممة 
ضمير )نائب الفاعؿ ( + شيًغٍؼ)لممجيكؿ فعؿ ماضو مبني            ُشِغفُت بو منذ عيد الصبا -9

 .بالفعؿيتعٌمقاف ( منذ عيد الصبا+ بو ) شبيٍي الجممة( + المتكمـ
شبو الجممة ( + تاء المتكمـ)فاعمو ( + أيٍب)فعؿ ماض بعمر بو عامر الساىر            (1)فأُْبُت -10
كىي جممة ( عامر) (2)متعٌمؽ بصفة جاءت بعده( بو)شبو جممة آخر ( + آب)متعمؽ بالفعؿ ( بعمر)

( شعكر)فرعية ليا كظيفة الصفة الثانية لممكصكؼ 
جممتاف متعاطفتاف ليما       وكرسُت عمري إلى اآلخر    ( 12)وقفُت عمى الشعب جيدي بو  -11

. تقريبا التركيب نفسو
 

                                                 
 .يؤوب أْي رجع –ارع الفعؿ آب   -(1)

 خرت الصفة عف شبو الجممة المتعمؽ بيا لموافقة القافية  -(2)
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 تفّيأ ظّؿ الرضى آمنا -13
جممتاف متعاطفتاف كذلؾ فعؿ األكلى متعد بنفسو كفعؿ الثانية  متعٌد    :وباء بمغفرة الغافر( 14)

   .بحرؼ جر
: الجمؿ الفعمّية المرّكبة

شبو جممة ( + أذبتي)فعؿ كفاعؿ أذبُت عميو حشا ميجتي   وما َكؿَّ مف طْرفَي الساىر         -1
( ما)اسـ المكصكؿ + كاك العطؼ ( + حشا ميجتي)مفعكؿ بو مضاؼ + الفعؿ متعمؽ ب( عميو)

( . كٌؿ مف طرفي)الصمة جممة فعمية ( + حشا)معطكؼ عمى المفعكؿ بو 
تركيبيا كالسابقة تقريبا إال أٌف صمة    عّرضُت نفسي ألخطاره     بما ليس يعرض بالخاطر        -2

(. يعرض بالخاطر)ص خبره جممة فعمية المكصكؿ ىنا جممة مركبة فييا فعؿ ناؽ
مفعكؿ بو ( + كسا)فعؿ ماض  ُبُروَد المنى بما صاغ مف عقده الفاخر      ( 1البشير)كساني  -3

شبو جممة ( + بركد المنى) مفعكؿ بو ثافو مضاؼ( + البشير)ر فاعؿ اسـ ظاه( + ياء المتكمـ)أكؿ 
صاغ مف عقدة )كصمتو جممة فعمية ( ما) صكؿكاسـ المك( كسا)تعمقة بالفعؿ مكٌكف مف الباء الـ

(. الفاخر
ىادفا إلى المجد في ركبو السائر  أقدُّْمو مشعبل ثاقبا إلى شعبي البطؿ الثائر ليسعى عمى ضوئو -4

( ضمير مستتر)فاعؿ ( + أقٌدـ)فعؿ مضارع          ىدّية مف بيوى شعبو تتّيـ مذ فطرة الفاطر      
( إلى شعبي)شبو جممة + نعت + كصاحبيا ىك المفعكؿ بو ( مشعبل)ؿ حا( + الياء)مفعكؿ بو + 

شبو جممة مكٌكف مف الـ التعميؿ كمصدر ( + الثائر) صفة ثانية( + البطؿ)صفة أكلى +  متعمؽ بالفعؿ
متعمؽ بالفعؿ ( عمى ضكئو)شبو جممة ( + يسعى)مؤكؿ مف أف المضمرة كمعمكليا الفعؿ المضارع 

متعمؽ باسـ ( إلى المجد)شبو جممة ( + يسعى)كصاحبيا ىك فاعؿ الفعؿ ( ىادفا)حاؿ ( + يسعى)
حاؿ ( + السائر) صفة( + ىادؼ)ؽ أيضا باسـ الفاعؿ متعؿ( في ركبو)شبو جممة ( + ىادؼ)الفاعؿ 

مضافة إلى اسـ ( ىدية)كالحاؿ  في بداية الجممة األصمية( أقٌدـ)كىي حاؿ ثانية لمفعكؿ الفعؿ ( ىدٌية)
( تتيـ)الفعؿ ( + تتٌيـ)شبو جممة مقٌدـ عمى متعمٌقو : الذم صمتو جممة فعمية مكٌكف مف( مىٍف)المكصكؿ 

مضاؼ إليو + مضاؼ ( فطرة)مضاؼ إليو + مضاؼ ( مذ)ظرؼ الزماف ( + ضمير مستتر)فاعؿ + 
 (الفاطر)
تقّرب لمشعب ُزلفى بيا   -5
 .في المعنى( مىف)جممتاف تابعتاف لصمة المكصكؿ  وحاشاه مف وصمة الناكر    -6
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: الجمؿ االسمية البسيطة
 (.الشعب)أيسند إليو خبر اسـ ظاىر ( ىك)المبتدأ ضمير الغائب              ىو الشعب -1

: الجمؿ االسمية المرّكبة
رىا بالّدـ الّزاخػر  -1 حميُؼ نضاؿ حَمى أرَضو    وحرَّ

تحتمؿ ىذه الجممة أحكاما مختمفة، فاالسـ وواصؿ ثوراتو صامدا    ففاز بتحػػريره الباىػر        
( حمى أرضو)يمكف اعتباره خبرا لمبتدأ محذكؼ تقديره ىك يعكد عمى الشعب، كالجممة الفعمية ( حميؼي)

إضافة )مبتدأ نكرة مضافة ( حميؼ)كيمكف عدُّ االسـ (. حميؼ)خبر ثافو لممبتدأ نفسو أك صفة لمخبر 
كاصؿ  –حٌررىا بالدـ الزاخر )أما الجمؿ الفعمية ( ل أرضوحـ)كخبره ىك الجممة الفعمية ( تخصيص

(. حمى أرضو)فمعطكفة عمى سابقتيا ( فاز بتحريره –ثكراتو 
خبر ( شعكر)مبتدأ، ك( الشعر)  وما الّشعر إاّل شعور سما    خياال بإيحائو الّساحر        -2

(. سما خياال بإيحائو الساحر)محصكر كمكصكؼ بالجممة الفعمية 
المبتدأ اسـ ظاىر مضاؼ إلى معرفة           جبل غابر الّشعب لمحاظر فديواُف شعري بمرآِتو -3
كىنا كقع تقديـ شبو الجممة ( بمرآتو جبل غابر الشعب لمحاظر)، كالخبر جممة فعمية (ديكاف شعرم)
(. جبل)عف متعمقو ( بمرآتو)

: الجمؿ الشرطّية
جممة + ال محؿ لو ( إذ ما)حرؼ الشرط د القادر          إذ ما أصّر عمى مطمٍب فقؿ أبرمْتو ي -1

فعمية مركبة فييا مقكؿ القكؿ ( فقؿ أبرمتو يد القادر)جممة الجكاب + فعمية ( أصٌر عمى مطمب)الشرط 
. كجممة الجكاب ىنا في محؿ جـز. جممة فعمية( أبرمتو يد القادر)
جممة الشرط + مبتدأ ( مف)اسـ الشرط ر       ومف لـ يكف لمورى شاكرا     فما ىو لّمو بالّشاؾ -2
اسمو ضمير مستتر تقديره ىك يعكد ( + كاف)كىي فعمية مكٌكنة مف فعؿ ناقص ( يكف لمكرل شاكر)

( + شاكرا)خبر ( + شاكر)متعمؽ بما بعده اسـ الفاعؿ ( لمكرل)شبو جممة ( + مف)عمى اسـ الشرط 
، أما خبر المبتدأ جممة اسمي( فما ىك  بالشاكر)جممة الجكاب  فيك الجممتاف ( مىٍف)ة في محؿ جـز
. معا( الجكاب+ الشرط )المتبلزمتاف 

( إذا)ظرؼ يتضمف معنى الشرط           إذا ما جازاه بعرفانيا أصاَب بو ُبغيَة الّشاعر     -3
ممة ج+ مضاؼ إلييا ( جازاه بعرفانيا)جممة الشرط + زائدة ( ما+ )مضاؼ إلى جممة الشرط بعده 

. (أصاب بو بغية الشاعر)الجكاب 
 

 519ص . محمد العيد: احتساب المعّمـ لػ: القصيدة الثانية

 :الجمؿ الفعمّية البسيطة
كفاعمو ( ألـز)فعؿ مضارع   سَألزـُ بيتي قانعا بمعيَشتي   رفيقا لُكتُبي قابسا بعض نورِىا      -1

قانعا، )ثبلث أحكاؿ مفردة ( + بيتي)متكمـ مفعكؿ بو مضاؼ إلى ياء اؿ+ ضمير مستتر تقديره أنا 
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كىي مشتقة تدٌؿ عمى معاني أفعاليا مف حيث ىي ميسندة إلى ضمير المتكمـ كما بعدىا ( رفيقا، قابسا
(. بعضى نكرىا)أك مفعكؿ بو معمكال ليا ( بمعيشتي، لكتبي)شبو جممة متعٌمؽ بيا 

: الجمؿ الفعمّية المرّكبة
يـُ في حجورىا    وأخرج مف بيتي لتعميـ ؼ -1 فاعمو ( أخرج)فعؿ مضارع     تيٍة    بمدرسٍة آوْت

جممة فعمية + متعٌمقة بالفعؿ ( مف بيتي، لتعميـ فتية، بمدرسة)أشباه الجممة + ضمير مستتر تقديره أنا 
 . كىي نعت لممدرسة( آكٍتيـي في حجكرىا)

 :الجمؿ الشرطّية
ـُ ِفييـ ِثَماره    -1 فذاؾ منى نفسي وأقصى سرورىا   فإْف أثمر التَّْعمي
ف تكف اأَلخرى فحسبي غنيمًة    براءُة نفسي واحتساب أجورىا -2 الجممتيف نفس  ىاتيفؿ:      وا 

اره، تكف األىخرل)جممتٍي الشرط ( + إٍف)حرؼ الشرط : التركيب تقريبا كىما ( أثمر التٍَّعميـي ًفييـ  ًثمى
جممتٍي الجكاب كىما اسمٌيتاف ( + تكيٍف)انية مضارع ناقص كفعؿ الث( أثمر)فعمٌيتاف فعؿ األكلى ماضو 

نىى، براءةي)أيسًند في كٌؿ منيما خبر مفرد   (.ذاؾ، حسبي)إلى مبتدأ مفرد ( مي
 (314ص)تقسيـ فمسطيف : القصيدة الثالثة

 :الجمؿ الفعمّية البسيطة
ًذ. منادل مضاؼ+ حرؼ نداء         يا قسمة القدِس  -1 . ؼ كبل طرفٍي اإلسنادفي ىذه الجممة حي
( فيؾ) شبو جممة( + القاسمكف)فاعؿ ( + ؿيعد)فعؿ مضارع    لـ يْعِدْؿ القاسموف فيؾ       -2

. متعمؽ بالفعؿ
، متعدٍّ إلى مفعكليف (األجنبي)فاعمو اسـ ظاىر ( ساـ)فعؿ ماضو  قد َساَمو األجنبيُّ خسفا        -3

( خسفا)كالثاني اسـ ظاىر ( الياء)األكؿ ضمير 
مجركر ( ركف) ميسنىد إلى ضمير مستتر، مفعكلو( ىٌد)فعؿ ماضو  وىدَّ مف ركِنو السَّميؾ         -4

. بمف الزائدة كمكصكؼ بصفة مفردة
 .حرؼ نداء كمنادل  (             ُلْنُدرا) يا -5
متعٌمؽ ( كذا) شبو جممة+ ـ ىمزة االستفياأىَكذا َتْفِصُؿ الَقضاَيا    بُحكِميا َلجنُة الَمميؾ؟        -6

شبو جممة ( + القضايا)مفعكؿ بو مقٌدـ ( + تفصؿ)فعؿ مضارع " + فصبل"بمصدرو محذكؼو تقديره 
(. المميؾ)مضاؼ إلى ( لجنة)فاعؿ مؤٌخر + متعمؽ بالفعؿ ( بحكميا)
( طغياف)فاعؿ + ( دٌؿ)فعؿ ماضو       َقْد دؿَّ طْغَياُف أنِكِمْترا   عَمى فناء ليا َوِشيؾ        -7

متعمؽ بالمصدر ( ليا)شبو جممة + متعمؽ بالفعؿ ( عمى فناء)شبو جممة ( + إنكمترا)مضاؼ إلى 
 (.كشيؾ)صفة لمفناء ( + فناء)

 :الجمؿ الفعمّية المرّكبة
ميسنىد إلى كاك ( مضى)فعؿ ماضو       مَضْوا عمى الحْيِؼ لـ ُيبالوا بما جرى مف دـ سفيؾ    -1

لـ ييبالكا بما جرل مف دـ )جممة فعمية حالية + متعمؽ بالفعؿ ( عمى الحيؼ)ق جممة شب+ الجماعة 
 .، كىي فرع مف الجممة الحالية(ما) صمة المكصكؿ( جرل مف دـ سفيؾ)ية كالجممة الفعؿ(. سفيؾ
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( إخاؿ)فعؿ مضارع مف أخكات ظٌف    إخاؿ شعَب الييود سرِّا    َسباِؾ بالعسجِد السَّبيؾ        -2
سػرِّا )مفعكؿ بو ثافو جممة فعمية ( + شعب الييكد)مفعكؿ بو أٌكؿ مضاؼ + ميسنىد إلى ضمير المتكٌمـ 
مسند  (سبى)فعؿ ماضو ( + سرا)حاؿ : كىذه الجممة مؤٌلفة عمى الترتيب مف( سىباًؾ بالعسجًد السَّبيؾ
صفة لمعسجد  +متعٌمؽ بالفعؿ ( العسجد)شبو جممة ( + الكاؼ) مفعكؿ بو+ إلى ضمير مستتر 

 (.السبيؾ)

: الجمؿ االسمية البسيطة
 .(ضيزل)خبر ( + أنت)مبتدأ     أنت ضيزى         -1

: الجمؿ االسمية المرّكبة
( + المعرب)صفة ( + القدس)مبتدأ           القدُس المعرب مف زماِف    لف َيقبموا فيو مف شريؾ -1

 (.لف يقبمكا فيو مف شريؾ)عمية خبر جممة ؼ+ متعمؽ بالفعؿ ( مف زماف)شبو جممة 

: الجمؿ الشرطّية
فعميا ماضو  ( درل بنكنا)جممة الشرط لو َدَرى َبُنونا لـ يأمنوا الغْدَر مف بنيؾ          -1
ًؾ) كالمفعكؿ بو محذكؼ تقديره( بنكنا)فاعمو اسـ ظاىر مضاؼ إلى ضمير ( درل)  كجممة (. غدرى

مصدر ( الغدرى)فعميا مضارع ميسنىد إلى كاك الجماعة، كالمفعكؿ بو ( لـ يأمنكا الغٍدرى مف بنيؾ)الجكاب 
(. مف بنيؾ)متعٌمؽ بو شبوي الجممة 

 
( 151ص)شير الصياـ : القصيدة الّرابعة

: الجمؿ الفعمية البسيطة
أطّؿ عمى البرية بالّسبلـ      -1
في كٌؿ منيما فعؿ أمر  جممتاف معطكفة إحداىما عمى األخرل                     وُلْح باليمف -2
. فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى شير الصياـ( أًطٌؿ، ليٍح)
 .(شير الصياـ)جممة نداء فييا أداتو كمنادل مضاؼ         يا شير الصياـ  -3
جممة استفيامية فييا فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ كمنفي       ألـ ُينَزؿ إلييـ فيؾ ِقْدما كبلـ ا؟ -4
( كبلـ)نائب الفاعؿ ( + قدما)ظرؼ زماف + كىما متعمقاف بالفعؿ ( إلييـ، فيؾ)ىٍي الجممة شب( + ينٌزؿ)

 .مضاؼ إلى اسـ الجبللة
مسند إلى نائب ( بكرؾ)فعؿ ماض مبني لممجيكؿ : جممة استئنافية فييا:      بورؾ مف كبلـ -5

 .دةمجركر بمف الزائ( كبلـ)تمييز + فاعؿ ضمير مستتر يعكد عمى كبلـ ا 
فعؿ ماض فاعمو ضمير متصؿ يعكد :      نفحت المسمميف بمثؿ ورد مف القرآف مفتر الكماـ -6

شبو جممة + متعمؽ بالفعؿ ( بمثؿ كرد)شبو جممة ( + المسمميف)مفعكؿ بو ( + تى/نفحػػ)عمى المخاطب 
 (.الكماـ)مضاؼ إلى فاعمو ( مفتٌر)نعت لمكرد مفرد ( + مف القرآف)
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ىـ ىزَّ الّروابي      ىززَت قموب -7
ىاتاف الجممتاف إحداىما معطكفة عمى األخرل كىما متماثمتاف     وُسقَت ليا اليدى سوؽ الغماـ -8

، متعٌد إلى (ت/ت، سقػ/ىزز)في التركيب، ففي كؿ منيما فعؿ ماضو مسند إلى ضمير المخاطب 
ىٌز الركابي، )إلى مفعكلو  ، كمبٌيف النكع بمفعكؿ مطمؽ كىك مصدر مضاؼ(قمكب، اليدل)مفعكؿ بو 
(. سكؽ الغماـ

ويسَّرَت الّتراضي لمبرايا        -9
سبرت سقاـ أنفسيـ عبلجا      -10
فتحَت ليـ سماء ا بابا      -11
أفعاؿ ىذه الجمؿ ماضية فاعميا ضمير المخاطب العائد عمى   فصّدوا ُمخمديف إلى الّرغاـ   -12
، سماء)فعكؿ بيا ذيكرت في ثبلث جمؿ منيا كىي متعٌدية إلى ـ( شير الصياـ) ـى كحيًذؼ ( التراضي، سقا

كالحاؿ ( لمبرايا، ليـ، إلى الرغاـ)كفي ىذه الجمؿ متٌممات أخرل ىي أشباه الجممة . في الجممة األخيرة
 (.عبلجا)كالمفعكؿ ألجمو ( بابا، ميخًمديف)

: الجمؿ الفعمية المركبة
كريما بيف رْعي واحتراـ وحّؿ عمى بني اإلسبلـ ضيفا      -1

ىذاف البيتاف يشكبلف جممة               وعيدا بالمطائؼ واليدايا    تعود عمييـ في كّؿ عاـ    
كىي ( بالمطائؼ كاليدايا تعكد عمييـ في كؿ عاـ)كبرل تفٌرعت عنيا جممة صغرل في البيت الثاني 

 (.ضيفا)األكؿ  نعت لمعيد المعطكؼ عمى حاؿ مف الفاعؿ كاردة في صدر البيت
( الجممة)                               :الشكؿ

 
نَت الخميقَة وىي غرقى     تكابد كّؿ دفع واصطداـ -2 في ىذا البيت جممتاف فرعيتاف :     وأمَّ

ف المفعكؿ بو ، ككبلىما حاؿ ـ(تكابد كٌؿ دفع كاصطداـ)كاألخرل فعمية ( ىي غرقى)إحداىما اسمية 
 (.الخميقة)

حتراـ وحّؿ عمى بني اإلسبلـ ضيفا     كريما بيف رْعي وا
وعيدا بالمطائؼ واليدايا    تعود عمييـ في كّؿ عاـ 

 
وعيدا بالمطائؼ واليدايا    تعود عمييـ في كّؿ عاـ     
 بالمطائؼ واليدايا تعود عمييـ في كّؿ عاـ 

 (ج اس ؾ)
 (ج فع فز نع)
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فعؿ ماض فاعمو ضمير :        حممت ليا مف الزيتوف غصنا    كما حَمَمْتُو سالفة الحماـ -3
+ متعمؽ بالمفعكؿ بو ( مف الزيتكف)شبو جممة + متعمؽ بالفعؿ ( ليا)شبو جممة ( + ت/حممػػ)متصؿ 

المصدرية كالفعؿ الماضي " ما"شبو جممة مؤٌلؼ مف الكاؼ كمصدر مؤكؿ مف ( + عصنا)مفعكؿ بو 
 (.سالفة)المسند إلى فاعؿ اسـ ظاىر ( حمؿ)
في ىذه الجممة نداء بغرض التعجب :       فيا لؾ داعيا لمخير يأبى     إجابة صوتو غيُر الكراـ -4

( لمخير)شبو جممة ( + داعيا)حاؿ مفردة مف المنادل + كالمنادل ضمير متصؿ دخمت عميو الـ الجر 
مفعكؿ بو مقدـ كمضاؼ ( + يأبى)فعؿ مضارع : نعت لمداعي جاء جممة فعمية فييا+ لحاؿ متعمؽ با

 (.الكراـ)مضاؼ إلى ( غير)فاعؿ مؤخر ( + إجابة صكتو)
: الجمؿ االسمية المركبة

ضمير مبتدأ خبره جممة ( ىـ)      فيـ ميما قررَت قررَت عينا    ببّر الشيخ منيـ والغبلـ  -1
 .يأتي تحميميا في مكضعو( قررتى عينا ببٌر الشيخ منيـ كالغبلـ ميما قررتى)شرطية 

متعمؽ بخبر ( ليـ)شبو جممة ( + ما)اسـ استفياـ مبتدأ        فما ليـ تمادوا في الخصاـ؟ -2
كىي جممة فعمية فعميا ماضو مسند إلى كاك الجماعة ( ىـ)حاؿ مف الضمير المتصؿ + محذكؼ 

 (.كا/تماد)
تعجبية مبتدأ، كالخبر جممة فعمية مؤلفة مف فعؿ التعٌجب ( ما)      !جؾ في السقاـفما أجدى عبل -3
شبو ( + ؾ/عبلجػػ)مفعكؿ بو مضاؼ إلى ضمير " + ما"كفاعمو ضمير مستتر يعكد عمى ( أجدل)

 .متعمؽ بفعؿ التعجب( في السقاـ)جممة 
 :الجمؿ الشرطية

جممة الشرط + أداة شرط مبتدأ ( ميما):     لغبلـميما قررَت قررَت عينا    ببّر الشيخ منيـ وا -1
كالفاعؿ األصمي جاء تمييزا ( تى/قرر)كجممة الجكاب فعميما كاحد كىك مسند إلى ضمير المخاطب 

 .متعمؽ بالشيخ( منيـ)متعمؽ بالفعؿ، كشبو الجممة ( ببر الشيخ)، كشبو الجممة (عينا)
 

 (87ص )تحية الشياب لمشباب : القصيدة الخامسة
: لجمؿ الفعمية البسيطةا

خّميا عنكما حديث احتجابي   -1
عّرجا بي عمى العمى   -2
عّرجا بي  -3
خميا، )االثنيف ىذه الجمؿ فعؿ أمر مسند إلى ألؼ  في كٌؿ جممة مفاركبا بي  متف النجاح         -4

حديث، )المفعكؿ بيما  متعٌدياف مباشرة إلى( خٌمى، ركب)، كفعبل الجممتيف األكلى كالرابعة (عٌرجا، اركبا
كالجممة الثالثة مؤٌكدة . فمتعدٍّ بحرؼ جٌر كمفعكلو ىك ياء المتكمـ( عٌرج)أٌما فعؿ الجممة الثانية ( مٍتفى

. لمثانية
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فعؿ مضارع تاـ مسند + حرؼ استئناؼ + حرؼ استفياـ أفأمسي مػف أجػميا في اكتئاب؟        -5
.متعلقَن تالفعل (مف أجميا، في اكتئاب) شبيٍي الجممة( + أمسي)إلى ضمير المتكمـ 

  
كػذب المفترى   -6
( كذب، جاء)في كٌؿ مف الجممتيف المعطكفة إحداىما عمى األخرل فعؿه ماضو  وجػاء ببػػْدع     -7

الفعؿ األكؿ . كمضمر في الثانية( المفترم)ككبلىما مسند إلى الفاعؿ نفسو كىك ظاىر في األكلى 
(. ببدع)عدٍّ بحرؼ جر الـز كالثاني مت( كذب)
مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر ( يمقى)فعؿ مضارع  سوؼ يمقى جػزاءه في الحسػاب       -8

 .متعٌمؽ بالفعؿ( في الحساب)شبو جممة ( + جزاءه)مضاؼ إلى ضمير 
: الجمؿ الفعمية المركبة

صاح، )المستتر ضمير ؿ مسندة إلى نفس اؿىنا لدينا ثبلثة أفعاصاح ما شاء أف يصيح           -1
يؤٌكؿ ( شاء)لمفعؿ الثاني، كالثاني بمصدر ىك مفعكؿ بو " أٍف"ؤٌكؿ مع مي( صاح)األخير (. شاء، يصيح

. الحينية المصدرية، بمصدر يؤٌدم كظيفة ظرؼ الزماف المتعمؽ بالفعؿ األكؿ" ما"مع 
( ج فع ؾ(           )الجممة)                         :الّشكؿ

 
( مص ـ  مؼ(                )مص ـ  ظ ز)
.( .سٌره )فرعه مف الكبرل  ...( ني أٌف)ىناؾ جممتاف فرعيتاف إحداىما  سّره أّنني انقمبت         -2

. التي تؤٌدم كظيفة الخبر( انقمبتي)كىي أصؿه لمصغرل  ،(سٌر)تيؤٌكؿ بمصدر ىك فاعؿ الفعؿ الماضي 
. لكممات تيفيىـي معانييا مف الجممة التالية( انقمبتي)ؼه في الجممة الفعمية قد كقع حذ

صاح ما شاء أف يصيح 
     

 

 أف يصيح

 ما شاء
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( الجممة)                     :الّشكؿ

 
( ج فع ؾ)      (                            فا= 1ج اس فر)         (        خ=2ج فع فر)
متعٌمؽ بالمصدر ( مف ا)شبو الجممة     وثواب      (1)بفػضؿ ونعمةسّره أّنني انقمبت مػف ا  -3

بفضؿ مف ا كنعمة : ...، كاألصؿ أف يتقٌدـ ذلؾ المصدر عف شبو الجممة فيقاؿ(فضؿ)الذم بعده 
 ...

مسند إلى ضمير مستتر، كىك متعٌد ( يدًر)فعؿ مضارع ولّما يْدِر أّف استقامتي في انقبلبي         -4
كخبرىا المحذكؼ كشبو الجممة ( استقامتي)كاسميا " أٌف"مفعكليف سدَّ مسدَّىما مصدر مؤٌكؿ مف إلى 
. متعمؽ بو أم بالخبر( في انقبلبي)

: الجمؿ االسمية البسيطة
شبو جممة ( + سنة ا)مبتدأ مضاؼ إلى اسـ الجبللة     سنة ا في الكػواكب مثمػى            -1
(. مثمى)خبر + بالمبتدأ متعمؽ ( في الككاكب)
ؿ في ىذه الجممة أف تككف    ولكف ما عمى الحر مف عواء الّذئاب            -2 استفيامية " ما"ييحتمى

نافية كشبو الجممة " ما"، أك تككف (عكاء)متعٌمؽ بالمصدر ( عمى الحر)كشبو الجممة ( عكاء)مبتدأ خبره 
عكاء )مسبكؽ بالزائدة كىك مصدر مضاؼ إلى فاعمو متعمؽ بخبر محذكؼ كالمبتدأ مؤٌخر ( عمى الحر)

(. الذئاب
: الجمؿ االسمية المركبة

  (1)تتوارى عشية بالحجاب  ىذه الشمس وىي آية ربي      -1

                                                 

 

 
  174 -آؿ عمراف : اقتباس مف اآلية الكريمة -(1) 

 32 -ص : اقتباس مف اآلية الكريمة (1)

سّره أّنني انقمبت 
 

 أّنني انقمبت

 انقمبت
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: لياتيف الجممتيف نفس التركيب تقريبا: ذلؾ البػدر ضوىا وأخوىا      يتغشى بمكفير السحاب  -2
تتكارل عشػية بالحجاب، )خبر جممة فعمية (  + البدرالشمس، ) بدؿ مف اسـ اإلشارة( + ذه، ذا)مبتدأ 

( عشية)فاعمو ضمير مستتر ( تتكارل، يتغٌشى)كىي مؤٌلفة مف فعؿ مضارع ( يتغػشى بمكفير السحاب
ككاف اختبلفيما في المتٌممات حيث تفرعت . متعٌمؽ بالفعؿ( بالحجاب، بمكفير السحاب)شبو جممة + 

كلـ ترد في الثانية، كفي جممة ( كىي آية ربي)جممة اسمية صغرل حالية  عف الجممة الكبرل األكلى
أًضؼ إلى ذلؾ كركد بدؿ ثافو . مفعكال فيو( عشية)ذكر ظرؼ الزماف ( تتكارل عشية بالحجاب)الخبر 

 .في الجممة الكبرل الثانية( ضكىا كأخكىا)معطكؼ عميو ما يشاركو المعنى 

: تمثيؿ الجممة

 
 (خ= 2ج فع فر(               )حا= 1ج اس فر(        )ج اس ؾ)

: الجمؿ الشرطية
وخوضا بي عباب اإلصبلح فيو عبابي  -1
دكف  في ىاتيف الجممتيف شرط    واطمبا بي رغائب الشعب إّني في سبيؿ العمى وقفت طبلبي -2

، (خكضا، اطمبا)ند إلى ضمير االثنيف جممتا الشرط صدرىما فعؿ أمر مس:حركفو، تركيبيما كاآلتي
(.  عباب، رغائب)كمتعٌد إلى مفعكؿ بو ( بي)متعمؽ بو شبو الجممة 

كاألخرل حذفت كفييا مبتدأ كخبر، ( فيك عبابي) كجممتا الجكاب اسميتاف إحداىما مقترنة بفاء الجكاب
في سبيؿ العمى )جممة فعمية منيا فاء الجكاب كلكٌف معناىا باؽو، كىي مرٌكبة حيث إٌف فييا خبرا كرد 

(. كقفتي طبلبي
إْف أكف قد سكتُّ قبُؿ ممّيا      فؤِلفَّ السكوت فصؿ خطابي  -3
ـُ الكوف كافؿ بالجواب     إف تقوال كيؼ احتجبَت عمينا      -4 ىناؾ تشابو في تركيب ىاتيف فف

قد سكتُّ قبؿي )ا جممة فرعية الجممتيف؛ كذلؾ في األداة كفي ككف جممتٍي الشرط مرٌكبتيف فاألكلى فيو
كىي مقكؿ القكؿ، كفي ( احتجبتى عميناكيؼ ) تؤٌدم كظيفة خبر كاف، كفي الثانية جممة فرعية( ممٌيا

. ككف جممتٍي الجكاب اسمٌيتيف مقترنتيف بالفاء
 
 

ىذه الشمس كىي آية ربي تتكارل عشية بالحجاب 
 

 ـَة تالحجــابتتــوارى عش
 وهٌ آٍـة رتـٌ
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( 247ص)تحّية العمماء : القصيدة الّسادسة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

: الرحب عمى الرحِب حموا أجمعيف عمى -1
مُّػػ)فعؿ أمر مسند إلى ضمير الجماعة ( + كا/حمػ)متعٌمؽ بالفعؿ ( عمى الرحب)شبو جممة  حاؿ ( + كا/حي

. تكرار لشبو الجممة السابؽ تككيدا كحفاظا عمى الكزف( + أجمعيف)
طمعتـ عمينا كالكواكب في الدُّجى      -2
فعؿ ماض مسند إلى ضمير : ف كاحدتركيب الجممتي:    وسْرتـ إلينا كالسحائب في الجْدب -3

( عمينا، كالككاكب، في الدُّجى؛ إلينا، كالسحائب في الجٍدب)أشباه الجمؿ ( + طمعتـ، سرتـ)المخاطبيف 
 . متعمقة بالفعؿ

ىاتاف الجممتاف المستعممتاف في الترحيب فييما حذؼ لطرفٍي :   فأىبل وسيبل بالجحاجحة الُعرب -4
. في الجممة المعطكفة عمييا( تى/كطئػ)في الجممة األكلى ك( تى/حممٍػػ)عؿ اإلسناد كىما الفعؿ كالفا

متعمؽ بمعنى الترحيب ( بالجحاجحة العرب)كشبو الجممة . كالمفظاف المذككراف منصكبيف مفعكؿ بيما
 .متعدٍّ بالباء( رٌحب)المفيـك مف الجممتيف السابقتيف، ال بالفعميف المحذكفيف ذلؾ ألٌف الفعؿ 

                :لكـ منا قموبا حفية بسطنا -5
مفعكؿ + متعٌمقيف بالفعؿ ( لكـ، مٌنا)شبيٍي الجممة ( + نا/بسطػ)فعؿ ماضو مسند إلى ضمير المتكمميف 

 (.حًفٌية)صفة مفردة ( + قمكبا)بو 
( عمييا)شبو جممة ( + كا/دكسػػ)فعؿ أمر مسند إلى ضمير الجماعة     فدوسوا عمييا        -6

 .بالفعؿمتعمؽ 
ال تختمؼ ىذه الجممة عف سابقتيا إال في صيغة الفعؿ الذم جاء   ال تدوسوا عمى الترب         -7

 .الناىية( ال)ىنا مضارعا معمكال لػ
. فعؿ كفاعؿ     مضى زمف       -8
بدؿ مف اسـ ( + ىذا)فاعؿ ( + حٌؿ)فعؿ ماضو :      ىذا العيد باليمف جامعا لشممكـ وقد حّؿ -9
كىي اسـ فاعؿ عامؿ فيما ( جامعا)حاؿ مفردة + متعمؽ بالفعؿ ( باليمف)شبو جممة ( + العيد)إلشارة ا

 .كالبلـ الـ التقكية( لشممكـ)بعده 
( البعد)مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر ( استأصؿ)فعؿ ماض           :فاستأصؿ البعَد بالقرب -10
 .متعمؽ بالفعؿ( بالقرب)شبو جممة + 
ـْ ىذا المّْقاُءىف -11 ، كالفعؿ محذكؼ (ذا)حاؿ مفردة صاحبيا ىك الفاعؿ ( ىنيئا)          :يئا لك

بدؿ مف اسـ ( المقاء)ك(. ىنيئا)متعمؽ بالحاؿ ( لكـ)، كشبو الجممة (كقع أك جاء أك حصؿ)تقديره 
 .اإلشارة
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سب فخطوا لو منكـ حدوًدا منيعًة     مف العمـ والشوَرى وِمف صالح الَؾ -12
وأبُقوُه لؤلجياِؿ صْرحا مَمرَّدًا     دليبل عميكـ خالدا طيمَة الحقب  -13
      تشترؾ ىذه: وسيروا عمى نيج التَّفاُىـِ والرضى     وتحت ُىدى التَّوفيِؽ َجْنبا إلى جْنب -14

فعبلف األكؿ كاؿ(. كا/كا، سير/كا، أبقػ/خط)الجمؿ في ككف المسنىد فعؿى أمرو كالمسند إليو ضمير الجماعة 
كتختمؼ في أنكاع المتٌممات حيثي كثرت أشباه الجمؿ (. حدكدا، صرحا)كالثاني متعٌدياف إلى مفعكؿ بو 

(. عمى نيج، تحت ىدل التكفيؽ، إلى جنب: )كالثالثة( لو، منكـ، مف العمـ كمف صالح: )في األكلى
 (.جنبا)الحاؿ في الثالثة ك(. ممردا، دليبل، خالدا)كالثانية ( منيعة)كنجد النعكت في األكلى 

: الجمؿ الفعمية المركبة
جممة ( + نا/قمػػػ)فعؿ ماضو مسند إلى ضمير المتكمميف :        وقمنا ولآلذاف منَّا إصاخة إليكـ -1

شبيٍي + متعمؽ بخبر محذكؼ ( لآلذاف)شبو الجممة : اسمية فرعية تؤٌدم كظيفة الحاؿ، كىي مؤٌلفة مف
 . أحدىما مقٌدـ كاآلخر مؤٌخر( إصاخة)تعمقيف بالمصدر ـ( مٌنا، إليكـ)الجممة 

ـّ بو التوفيُؽ بيف ذوي الّمب -2 فعؿ أمر مسند إلى كاك :      وأفضوا إلينا يا ذوي المُّب بالذي    يت
شبو ( + يا ذكم المب)جممة نداء اعتراضية + متعمؽ بالفعؿ ( إلينا)شبو جممة ( + كا/افضػػػ)الجماعة 
( + يتـٌ)فعؿ مضارع : جممة صمة المكصكؿ كىي فعمية مؤٌلفة مف+ متعٌمؽ بالفعؿ .( ..بالذم )جممة 

متعمؽ بالمصدر ( بيف ذكم المب)شبو جممة ( + التكفيؽ)فاعؿ + متعمؽ بالفعؿ ( بو)شبو جممة 
 (.التكفيؽ)
ىي جممة  الجممة الكبرل:     فيا لؾ مف عيٍد تجمَّى كأنَّو    عروس تجّمت مف مطارفيا الُقْشِب -3

كالمنادل ضمير المخاطب الذم ( يا)فييا حرؼ النداء ( فيا لؾ مف عيد)النداء المفيدة لمعنى التعٌجب 
 .المكصكؼ بجممة فعمية( عيد)حرؼ جر زائد دخؿ عمى التمييز ( مف)دخمت عميو البلـ الزائدة، ك
ارد في الجممة الكبرل، كأصؿ نعت لمتمييز الك...( تجمَّى )األكلى فعمية : أٌما الجمؿ الفرعية فثبلثة

كىي اسمية مؤٌلفة مف حرؼ ناسخ اسمو ضمير الغائب كخبره اسـ ظاىر ( كأٌنو عركس)لمثانية 
مسند إلى ضمير مستتر تقديره ىي ( تجٌمت)فعؿ ماض : مكصكؼ بجممة فعمية مكٌكنة مف( عركس)

. لممطارؼ( القيٍشًب) صفة مفردة+ متعٌمؽ بالفعؿ ( مف مطارفيا)شبو جممة + يعكد عمى العركس 
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: تمثيؿ الجممة بالشكؿ

 (نع= 3ج فع فر(    )2ج اس فر(    )نع=1ج فع فر(     )جممة النداء)( ج فع ؾ)
فعؿ أمر مسند إلى :       َأعيدوا عمى اإلسبلـِ َىْدَي محمد     بما كاف ُيمميِو عمى اآلِؿ والّصْحب -4

مفعكؿ بو مضاؼ + متعمؽ بالفعؿ ( عمى اإلسبلـ)شبو جممة ( + كا/أعيد)الجماعة ضمير 
( ما)اسـ المكصكؿ ( + الباء)شبو جممة متعمؽ بالمفعكؿ كمؤٌلؼ مف حرؼ الجر ( + محمد/ىدم)

جاء جممة فعمية مؤٌلفة " كاف"صمتو جممة فعمية ىي أيضا مرٌكبة حيث إٌف فييا خبرا لمفعؿ الناقص 
 (.يًو عمى اآلًؿ كالٌصٍحبيمميو ييمؿ)

: الجمؿ االسمية البسيطة
( + ضيكؼ)خبر اسـ ظاىر ( + أنتـ)مبتدأ ضمير        :فأنتـ ضيوٌؼ في حمى ا والّشعب -1

 .مضاؼ إلى اسـ الجبللة المعطكؼ عميو لفظ الشعب( الحمى)ك. متعمؽ بالخبر( في حمى)شبو جممة 

ى ُعْرُب القرائح والمَُّغ  (1)جحاجحة -2
( أنتـ)إلى مبتدأ محذكؼ تقديره ( جحاجحة، عرب)أيسًند في ىذه الجممة خبراف 

شبو جممة ( + البعدي)مبتدأ والبعد كالّسيِؼ ُمصَمٌت    عميكـ مشتّّ لمجميع ببل ذنب        -3
خبر ثافو + متعمؽ كذلؾ بالخبر ( عميكـ)شبو جممة ( + مصمت)خبر + متعمؽ بما بعده ( كالسيؼ)
 .متعمقيف بالخبر الثاني( لمجميع، ببل ذنب)شبيي جممة + ( مشتّّ)

: الجمؿ االسمية المركبة
( عمى صدرىا)شبو جممة :       عمى صدرىا ِعقٌد تألََّؽ مثمما     تَألََّؽ ىذا الحفُؿ بالّسادِة الّنْجِب -1

مسند ( أٌلؽت)مكصكؼ بجممة فعمية مؤٌلفة مف فعؿ ماض ( عقد)مبتدأ مؤٌخر + متعمؽ بخبر محذكؼ 

                                                 
ْمُح؛ وقيؿ: في لساف العرب البف منظور والَجْحَجُح جحجحمفرده   -(1) الكريـ، وال توصؼ بو المرَأة؛ وفي : السيد السَّ

 .ِبيٌض َمغاِلَبٌة ُغْمٌب َجحاِجحٌة :َيَزٍف  ذي بف حديث َسْيِؼ

 عيدوفَا لك من 

 تجمَّى

 كأنَّو عركس

 تجٌمت مف مطارفيا القيٍشًب
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" ما"مضاؼ إلى مصدر مؤٌكؿ مف ( تأٌلقا)صفة لمصدر محذكؼ تقديره ( مثؿ+ )إلى ضمير مستتر 
( + الحفؿ)بدؿ مف اسـ اإلشارة ( + ىذا)فاعؿ ( + تأٌلقا مثؿ تأٌلًؽ)كالفعؿ الذم بعدىا كتقدير الكبلـ 

 .صفة لمسادة+ متعمؽ بالفعؿ ( بالسادة)شبو جممة 
( بشير)خبره ( + الياء)اسمو ( + إٌف)حرؼ ناسخ           ا تبنوف مف راسخ الحبفإنَُّو بشيٌر بـ -2
صمتو جممة فعمية ( ما)اسـ المكصكؿ ( + الباء)شبو جممة متعمؽ بالخبر كمؤٌلؼ مف حرؼ الجر + 
. (تبنكف مف راسخ الحب)

: الجممة التي صدرىا اسـ فعؿ
شبو جممة ( + كا/ىاتػػػ)اعمو ضمير الجماعة اسـ فعؿ أمر ؼ  فياتوا مف حديثكـ العذب       -1

 (.العذب)صفة لمحديث + متعمؽ باسـ الفعؿ 
 

 (75ص )ذكرى المولد النبوّي : القصيدة الّسابعة
 :الجمؿ الفعمية البسيطة

: عمى آثار وّراد   لقد جئناَؾ ُروَّادا  -1
شبو جممة ( + ركادِّا)حاؿ  ( +ؾ/نا/جئػػ)فعؿ ماض مسند إلى ضمير المتكمميف كمتعٌد إلى مفعكؿ بو 

(. كراد)المضاؼ إليو + متعمؽ بالحاؿ ( عمى آثار)
: الجمؿ الفعمية المركبة

ـٍ)فعؿ أمر + حرؼ استفتح :      بذكر مولد اليادي     أاَل انَعـ أيُّيا الناِدي -1 فاعمو ضمير ( انعى
كذيًكر (( أنا)أخٌص )لو جممة اعتراضية حيًذؼ منيا فعؿ االختصاص كفاع( + أنت)مستتر تقديره 

المضاؼ إلى ( مكلد)مضاؼ إلى ( بذكر)شبو جممة ( + النادم)مع نعتو ( ىا/أٌم)مفعكؿ االختصاص 
 (.اليادم)
وأفراح وأعياد      وقمنا في مسرات -2

فعؿ : ىذاف البيتاف يشٌكبلف جممة فعمية كبرل مرٌكبة مف: بدا في خير ميبلد     ُنحيّْي خيَر مْولود    
+ متعمؽ بفعؿ الجممة الحالية ( في مسرات)شبو الجممة ( + نا/قٍمػػػ)مسند إلى ضمير المتكمميف  ماضو

+ مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى المتكمميف ( نحيّْي)فعؿ مضارع : جممة فعمية حالية مؤلفة مف
 (.دبدا في خير ميبل)كىذا األخير مكصكؼ بجممة فعمية ( مكلكد)مضاؼ إلى ( خيرى)مفعكؿ بو 

نحيّْي سػيّْدا في الخٍمؽ متبكعا بأسياد  -
. نحٌيي مرشدا لـ يٍبغ منيـ أجر إرشاد -
نحىيّْي داعيى الحسنى       -
نيحىٌيي راعيى الٌضاد  -
نحيّْي المصطفى المختار آباء ألجداد  -
نيحٌيي منو أخبلقا زكيٌات كأكراد  -
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نحٌيي منو أمجادا منكطات بأمجاد  -
اح مثؿ الشمس في الرٌاد نحٌيي شرعو الكٌض -
                                                                                 نحٌيي عصره الميٍمتاز في ييمفو كا سعاد -

ف * كٌؿ ىذه الجمؿ أبداؿ مف جممة الحاؿ السابقة، تشترؾ في الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو كا 
سيدا، مرشدا، المصطفى، أخبلقا، أمجادا، شرع، )ت فييا المفاعيؿ كجاء. اختمؼ ىذا األخير في المفظ

، أك بجممة (متبكعا، المختار، زكٌيات، منكطات، الكضاح، الممتاز)مكصكفة بمفرد في أغمبيا ( عصر
(. لـ يٍبغ منيـ أجر إرشاد)فعمية 

                                                                     :         أجوادػو أجواٌد ب                                  بحفٍؿ حّؼ في َجْنبَيْػ      -
، (نحٌيي)عؿ                                         متعٌمؽ باؿ( بحفؿو)في ىذا البيت شبو جممة 

ٍنبىٍيو أجكاده بأجكاد( حفؿ)ك  مكصكؼ بجممة فعمية حٌؼ في جى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (541ص)مة القعساء ىي الو: القصيدة الثّامنة

                                                            :الجمؿ الفعمية البسيطة
أفدَت بني الفصحى بجـّ الفوائد     -1
: وعدت عمى الفصحى بغّر العوائد -2

، كيمي (ت/عيد ،تى/أفد)في صدر كٌؿ جممة فعؿ ماض فاعمو ضمير متصؿ يعكد عمى المخاطب 
 كفي ،(بجـ الفكائد)ثـٌ شبو جممة متعمؽ بالفعؿ ( بني الفصحى)لة األكلى مفعكؿ بو الفاعؿى في الجـ

. بالفعؿ متعمقاف كىما (العكائد بغر الفصحى، عمى) الجممة شبيا كالفاعؿ الفعؿ بعد نجد الثانية الجممة
 :وجاىدت فييا دارسا وموّجيا   بتوجييؾ األسمى لنشء مجاىد -3

كأخرل معطكفة عمييا ( دارسا)كتختمؼ عنيما في المتممات؛ حاؿ مفردة صدر ىذه الجممة كسابقتييا 
كمنيا ما ىك متعمؽ بالمعطكؼ عمى الحاؿ ( فييا)كأشباه الجممة منيا ما ىك متعمؽ بالفعؿ ( مكٌجيا)
(. األسمى، مجاىد)، كنعتاف مفرداف (بتكجييؾ)
  :فيا نشأنا الّشرقّي -4

 (الشرقٌي)كبعده مفرد ( نشأنا)المضاؼ كالمنادل ( يا)جممة نداء فييا األداة 
: وال ينكر الفصحى وحسف مرانيا   ووفَر غناىا غيُر خصـ معاند -5

معطكفيف عمى المفعكؿ + مقدـ عف الفاعؿ ( الفصحى)مفعكؿ بو ( + ال ينكر)فعؿ مضارع منفي 
ؿ مفرد نعت لمفاع( + معاند)مضاؼ إلى ( غير)فاعؿ مؤخر ( + غناىا كفر ،حسف مرانيا)مضافيف 

(. معاند)
 

: الجمؿ الفعمية المركبة
: (كتاب القواعد) وألفت سفرا لمقواعد نافعا    حرّيا بأف يدعى  -1
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متعمؽ ( لمقكاعد)شبو جممة ( + سفرا)مفعكؿ بو ( + تى/أٌلفػػػ)فعؿ ماض مسند إلى ضمير المخاطب 
" أٍف"لباء كالمصدر المؤكؿ مف شبو جممة مف ا( + نافعا، حرٌيا)نعتيف لممفعكؿ مفرديف + بالمفعكؿ بو 

. المسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى المنعكت( ييدعى)كالفعؿ المضارع 
: زرعت بو لمجيؿ بذرا مباركا   بمزرعة يْغنى بيا كّؿ حاصد -2

( + بذرا)مفعكؿ بو + متعمقة بالفعؿ ( بمزرعة ،بو، لمجيؿ)أشباه الجممة ( + ت/زرعػػ)فعؿ ماض كفاعمو 
مسند إلى اسـ ظاىر مضاؼ ( يغنى)نعت جممة فعمية فعميا مضارع ( + مباركا)فعكؿ نعت مفرد لمـ

(. ؿ حاصد)
وأودعتو ما شئت مف كّؿ ضابط   بأمثمة حررتيا وشواىد  -3

: وترقي إلى عميائيا كالمصاعد(      أىمّية عربّية ) تؤدي إلى     
أربع ( + قي/تػى/أكدعػ)اعؿ كمفعكؿ بو فعؿ ماض كؼ: يشكؿ ىذاف البيتاف جممة مركبة كاحدة مؤلفة مف

المصدرية ، كالثانية كالثالثة نعتاف " ما"صمة ( شئت مف كؿ ضابط)جمؿ فعمية فرعية؛ األكلى 
. كالرابعة معطكفة عمى الثالثة كمشاركة ليا في الداللة عمى النعت( + حررتيا، تؤدم إلى أىمية عربية)
كىك ( مىٍف)فاعمو ( ما ضٌؿ)فعؿ ماض منفي         في الورى   ( أحمد ) وما ضّؿ مف سماؾ  -4

مفعكؿ + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المكصكؿ ( سٌمى)اسـ مكصكؿ بجممة فعمية فييا فعؿ ماض 
 (.سٌمى)متعمؽ بالفعؿ ( في الكرل)شبو جممة ( + أحمد)مفعكؿ بو ثافو ( + الكاؼ)بو أكؿ 

: الجمؿ االسمية البسيطة
: محامدفغرسؾ حمد مثمر لؿ -1

( لممحامد)شبو جممة ( + مثمر)نعت لمخبر مفرد ( + حمد)خبر مفرد ( + ؾ/غرسػػ)مبتدأ مضاؼ 
. دخمت عميو الـ التقكية كقد( مثمر)في المعنى مفعكؿ بو السـ الفاعؿ ( المحامد)متعمؽ بالنعت، كلفظ 

: لساف كتاب ا والمصطفى معا   ومفخرة الُعرب الجدود األماجد -2
ر لمبتدأ محذكؼ تقديره ىي يعكد المغة العربية، كباقي عناصر الجممة إٌما مضاؼ إليو خب( لساف)
(. األماجد)أك نعت ( الجدكد)أك بدؿ ( معا)أك معطكؼ عمى ما سبقو أك حاؿ ( كتاب ا، العرب)
: ففي حفظيا قنص العمـو الّشوارد -3

نعت ( + العمـك)مضاؼ إلى  (قنصي)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( في حفظيا)شبو جممة 
(. الشكارد)لمعمـك مفرد 

 
 
 

: الجمؿ االسمية المركبة
مبتدأ أيسًند إليو ( ىي)       :ىي اليمة القعساء أفرع دوحة     عمى األرض تؤتى أكميا لممكابد -1

ؤتي ت)كاآلخر جممة فعمية ( القعساء)، كفي الجممة نعتاف أحدىما مفرد (اليٌمة، أفرع)خبراف مفرداف 
 (.أكميا لممكابد
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: وكنز عمـو الّشرؽ في عصر نيضة    لنا سادت المعمور مف غير جاحد -2
سادت )خبر أيسند إلى مبتدأ محذكؼ تقديره ىي يعكد عمى المغة العربية، كالجممة الفعمية الفرعية ( كنز)

. نعت لمنيضة( المعمكر مف غير جاحد
: جمؿ صدرىا أسماء أفعاؿ

: ركب لو فصحى الّمغات كرائدلعمى ؾىّيا إلى ا -1
إلى العمى، )شبيٍي الجممة + فاعمو ضمير مستتر تقديره أنت يعكد عمى النشء ( ىٌيا)اسـ فعؿ أمر 

+ متعمؽ بخبر محذكؼ ( لو)شبو جممة : نعت جممة اسمية مؤلفة فييا+ متعمقيف باسـ الفعؿ ( كركبو
. متعمؽ بالمبتدأ( دكرائ)شبو جممة ( + المغات)مضاؼ إلى ( فصحى)مبتدأ مؤخر 

   :وحّي عمى درس الّمغات وحفظيا -2
عمى درس )شبو جممة + فاعمو ضمير مستتر تقديره أنت يعكد عمى النشء ( حٌي)اسـ فعؿ أمر 

(. درس)معطكؼ عمى + متعمؽ باسـ الفعؿ ( المغات
 

( 510ص ) فابِشْر يا ابف محيي الّديف: القصيدة التّاسعة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

  :َأِميَر السْيِؼ واْلقَمـ اْلمفدَّى -1
معطكؼ عمى المضاؼ إليو ( القمـ)ك. ىذه جممة نداء حذفت فييا منادل مضاؼ أٌما األداة فمحذكفة

. مكصكؼ بمفرد
(    ؾ/تػي/ذكر)مفعكؿ بو + فاعؿ + فعؿ ماض               ذكْرُتؾ -2
 :فاعَتراِني الُحْزُف ِجَدا -3

مؤٌخر عف ( الحزف)مسند إلى اسـ ظاىر ( اعترل)سابقتيا، كفييا فعؿ ماض  ىذه الجممة معطكفة عمى
. فمفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ( جٌدا)أٌما المفظ (. ياء المتكمـ)المفعكؿ بو الذم كرد ضميرا متصبل 

  :وما استسممت عف وىٍف -4
. عؿمتعمؽ بالؼ( عف كىف)شبو جممة ( + تى/استسممػػ)فعؿ ماضو مسند إلى ضمير المخاطب 

 
 
 
ولكف حرْمَت معونة   -5
            1فُحِرْمَت جدا -6

في الجممتيف المعطكفة إحداىما عمى األخرل، فعؿ ماضو مسند إلى ضمير المخاطب نائب       
ًرمػ)الفاعؿ   (.معكنة، جدا)مفعكؿ بو ثاف ( + تى/حي

                                                 
 الحظ( بالفتح: ) الجد  –1
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   (2)فاستخذى  -7
ممة مركبة بالفاء ثـٌ الكاك، كفي كٌؿ منيما فعؿ ىاتاف الجممتاف معطكفتاف عمى ج     وكدا        -8

 .ماضو مسند إلى ضمير الغائب المستتر
: ولـ يعدـ مف الّدنيا رجاء -9

مفعكؿ بو + متعمؽ بالفعؿ ( مف الدنيا)شبو جممة + مسند إلى ضمير مستتر ( يعدـ)فعؿ مضارع 
(. رجاء)

: فأْبِشْر يا ابف محيي الّديف أْبِشْر -10
تككيد لفظٌي + جممة نداء اعتراضية + مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى المخاطب ( ٍرأبًش)فعؿ أمر 
. لفعؿ األمر

: الجمؿ الفعمية المركبة
َذَكْرُتَؾ يـو قمت تشفُّ حربا لرّد المعتدي وتُشّد شدا  -1
: ذكرتؾ يـو ُقْدَت الجيَش تغزو يـو جعمَت االستسبلـَ حدا -2

لجممة الكبرل قد ذكرت في البيت السابؽ، أٌما الجمؿ الفرعية فكٌميا الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو في ا
خبر لفعؿ ( تشٌف حربا)فالجممة : ، كاألخرل اختمفت كظائفيا(يـك)فعمية ثبلث منيا أيضيؼ إلييا الظرؼ 

. حاؿ لمفاعؿ( تغزك)معطكفة عمى السابقة، كالجممة ( تشٌد شدا)، كالجممة (قاـ)الشركع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الشكؿ
( ج فع ؾ)
 

                                                 
 (المنجد في المغة واألعبلـ)انقاد : استخذى (2)



 تحهيم انجمم إنى عناصز اإلسناد وانمتمماخ في قصائذ محمذ انعيذ آل خهيفح                انمثحج األّول         

 123 

 
( مض إ= 1ج فع فر(    )خ= 2ج فع فر(                   )مع 3ج فع فر)               

: مضى لؾ مذ وضعَت الّسيؼ قرٌف وستُّ سنيَف مثؿ الّدىر عّدا -3
ية مضاؼ إلى جممة فعؿ( مذ)ظرؼ زماف + متعمؽ بالفعؿ ( لؾ)شبو جممة ( + مضى)فعؿ ماض 

. الباقي كىي متٌممات( + مضى)فاعؿ مؤخر إليو أيسًند الفعؿ ( قرفه( + )كضعتى الٌسيؼ)
: تمّقى الّشعُب فييا ما تَمقّػػػى مف اإلرىاؽ -4

كىك اسـ مكصكؿ ( ما)مفعكؿ بو ( + متعمؽ بالفعؿ)شبو جممة ( + الشعب)فاعؿ ( + تمقى)فعؿ ماض 
. كنٍي اإلسناد في الجممة الكبرلليا نفس ر( تمٌقى مف اإلرىاؽ)بجممة فعمية 

: ولكف قاـ فيو شباُب صْدٍؽ يذود عف الجزائر َمف تعدى -5
جممة ( + صدؽ)مضاؼ إلى ( شباب)فاعؿ + متعمؽ بالفعؿ ( فيو)شبو جممة ( + قاـ)فعؿ ماض 
صمتيو جممة ( مف)حيث إٌف المفعكؿ بو جاء اسما مكصكال ( يذكد عف الجزائر مىف تعدل)فعمية مركبة 

(. تعٌدل)عمية فييا فعؿ ماض مسند إلى ضمير الغائب المستتر ؼ
: الجمؿ االسمية المركبة

: ومنَؾ بطانة الّسوء استفادت مصالَحػيا ولـ تصُدقؾ ودا -1
الكارد في الجممة الفرعية التي تؤٌدم كظيفة خبر المبتدأ ( استفادت)متعمؽ بالفعؿ ( منؾ)شبو الجممة 

. فمعطكفة عمى الخبر( دقؾ كدالـ تص)، أٌما الجممة (بطانة)
: كأنّْي بالجزائر يـو ىبَّت أرى روَح اْلجياد بيا استجدا -2

ظرؼ + كقد دخمت عمييا الباء الزائدة ( الجزائر)اسـ كأٌف + ياء المتكمـ زائدة ( + كأٌف)حرؼ ناسخ 
لى مسند إلى ضمير مستتر يعكد ع( ىٌبت)مضاؼ إلى جممة فعمية فييا فعؿ ماضو ( يـك)زماف 

مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى ( أرل)خبر كأٌف جممة فعمية مرٌكبة مف فعؿ مضارع + الجزائر 
كالثاني ( ركح الجياد)المتكمـ، يتعٌدل لمفعكليف أصميما مبتدأ كخبر، أكٌليما مفرد مضاؼ إلى مفرد 

(. استجٌد)جممة فعمية 

 َذَكْرُتَؾ يـو قمت تشفُّ حربا لرّد المعتدي وتُشّد شدا

 قمت تشفُّ حربا لرّد المعتدي وتُشّد شدا

 وتُشّد شدا
 شدا تشفُّ حربا لرّد المعتدي وتُشّد
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رئ حيث إٌف المسنىد خبر كرد جممة فعمية اإلسناد في الجممة الكبرل ييمكف أف ييشكؿ عمى القا :تنبيو
ىك ياء المتكمـ ( اسـ كأٌف)فعمييا مسند إلى ضمير المتكمـ مٌما يجعمنا نظف ألكؿ كىمة أٌف المسند إليو 

(. الجزائر)المتصمة بالناسخ، في حيف أٌف المسند إليو ىك 
 (ج اس ؾ:        )الّشكؿ

 

( مض إ= 1ج فع فر(            )2مفع= 3ج فع فر)     (خ= 2ج فع فر)
فشعُبؾ في الورى بمَغ اأْلَُشدا  -3

خبر ( + بمغ)متعمؽ بالفعؿ ( في الكرل)شبو جممة ( + شعبؾ)مبتدأ مضاؼ إلى ضمير المخاطب 
(. األشٌد)مفعكؿ بو + مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى الشعب ( بمغ)جممة فعمية فييا فعؿ ماضو 

: مؿ الشرطيةالج
: فَمْف عِدـ الرجاء بيا تَرّدى -1

. معا( ترٌدل)كجممة الجكاب ( عدـ الرجاء)أداة الشرط ىنا اسمية مبتدأ خبره مرٌكب مف جممة الشرط 
 
 
 
 

(: 454ص)رثاء شاعر الّنيؿ حافظ إبراىيـ : القصيدة العاشرة
 :الجمؿ الفعمية البسيطة

قـ   -1
عّز مصر   -2

 َح اْلجياد بيا استجداكأنّْي بالجزائر يـو ىبَّت أرى رو

 ىبَّت أرى روَح اْلجياد بيا استجدا

 

 أرى روَح اْلجياد بيا استجدا

 
 

 استجدا
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ًُ)مف ىذه الجمؿ فعؿ أمر  في كٌؿرا    وعّز الشرؽ أقطا -3 مسند إلى المخاطب، ( قـ، عٌز، عزّْ
، كفي الجممة (مصر، الشرؽ)أكليا الـز كالثاني كىك نفسو الكارد في الجممة الثالثة متعدٍّ إلى مفعكؿ بو 

 .ىي حاؿ مف المفعكؿ( أقطارا)الثالثة فضمة أخرل 
. (كيح مصر)كمنادل مضاؼ ( يا)الحرؼ جممة نداء فييا               يا ويح مصر -3
. خمت مف حافظ -4
إلى ضمير مستتر يعكد في ( خبل)مف الجممتيف، أسًند الفعؿ  في كٌؿ:       وخبل في اليامديف -5

 .متعمؽ بالفعؿ( مف حافظ، في اليامديف)األكلى عمى مصر، كفي الثانية عمى حافظ، كشبيا الجممة 
 .جممة نداء  يا موت         -6
طفتَ مف األيدي عمى عضٍد فذٍّ   -7
في كؿ مف الجممتيف فعؿ ماضو مسند إلى ضمير المخاطب         وحّطمَت في األسياؼ بتارا -8
مفعكؿ ( بتارا)صفة لمعضد، ك( فٌذ)كالمفظ . ، كفييما أشباه الجممة متعمقة بالفعميف(ت/ت، حٌطمػ/طؼ)
. بو
غُربَت في مصَر شمسا   -9

ىا ركنا  وارتجحَت ب -10
جممة مف ىذه الجمؿ الثبلث فعؿ ماض مسند إلى ضمير  في كٌؿ    وصوَّحت في إكميميا غارا -11

 .تمييز+ شبو جممة متعمؽ بالفعؿ + المخاطب 
: الجمؿ الفعمية المرّكبة

: ففحؿ مصر خبا كالنجـ وانيارا -1
مسند إلى ضمير ( اخب)خبر جممة فعمية مؤلفة مف فعؿ ماضو ( + مصر)مضاؼ إلى ( فحؿ)مبتدأ 

. معطكفة عمى الخبر( انيار)كالجممة . متعمؽ بالفعؿ( كالنجـ)شبو جممة + مستتر يعكد عمى المبتدأ 
: وطار كالبرؽ ينعى شاعرا لبقا إلى أقاليـ فييا صيُتو طارا -2

ف ىذه الجممة معطكفة عمى جممة الخبر في البيت الثاني، كلكٌني أكردتيا في ىذا المكضع لما فييا ـ
مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى المبتدأ الذم في ( طار)فعؿ ماض : كىكذا تركيبيا. جمؿ فرعية

: جممة فعمية تؤٌدم كظيفة الحاؿ مؤٌلفة مف( + طار)متعمؽ بالفعؿ ( كالبرؽ)شبو جممة + البيت السابؽ 
ت مفرد نع( + شاعرا)مفعكؿ بو + مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى البرؽ ( ينعى)فعؿ مضارع 

ىي نعت ( فييا صيتو طار)جممة اسمية ( + ينعى)متعمؽ بالفعؿ ( إلى أقاليـ)شبو جممة ( + لبقا)
(. طار)كحٌتى ىذه الجممة النعتية مرٌكبة حيثي جاء خبر المبتدأ جممة فعمية . لؤلقاليـ

كبارا -3 : فاجأت مف لو ِضْفَت ساحَتو     ميبل لوّفاؾ ترحيبا وا 
كىك اسـ مكصكؿ بجممة شرطية يأتي ( مىٍف)مفعكؿ بو + ير المخاطب فعؿ ماضو مسند إلى ضـ

. تحميميا في مكضع الجمؿ الشرطية
وطبَت نزال بأخبلؽ ميّذبة     أذكى بيا الّنوَر لؤلضياؼ ال الّنارا  -4
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عدَت بنفس خصبة نبتت    فييا المبّرات مثؿ الّروض أنياٌر  -5
إنذارا  (1) (التّاميز)أر بو أوسع وُغمَت ليثا بجنب الّنيؿ كاف لو     ز -6
وِنمَت بالقطع في األدواح باسقًة     زكْت ظبلال وأفنانا وأثمارا  -7
نزلَت كالجيش في ثار أغار عمى    أرض ثرّية أمف تجيؿ الثارا  -8
: وانيمت كالسيؿ في سدٍّ تعّرضو    فاجتاحو وعمى أنقاضو سارا -9

ىا، فالمسند في كؿ جممة فعؿ ماضو كالمسند إليو ىك تتشابو ىذه الجمؿ في بعض عناصر تركيب
، كفي كؿ منيا جممة فعمية فرعية تؤٌدم (طبت، عدت، غيمت، ًنمت، نزلت، انيمت)ضمير المخاطب 

:  كظيفة النعت، كىذه الجمؿ النعتية ىي
أذكى بيا الّنوَر لؤلضياؼ ال النّارا     -   

  نبتت فييا المبرّات مثؿ الّروض أنياٌر      -
إنذارا  ( التّاميز)كاف لو زأر بو أوسع       -
إنذارا  ( التّاميز)أوسع       -
أغار عمى أرض ثريّة أمف        -
تجيؿ الثارا       -
كىنا لدينا ثبلث جمؿ تشترؾ في داللتيا عمى صفة السٌد : تعّرضو فاجتاحو وعمى أنقاضو سارا      -

.  يجمع بينيا العطؼ
تؤٌدم كظيفة الحاؿ الثانية مف ( زكٍت ظبلال كأفنانا كأثمارا ) 7رقـ عف الجممة الكبرل  كالجممة المتفٌرعة

. األدكاح
الجممة الفرعية خبر لمفعؿ       وُرحت تقتحـ الّدنيا كما اقتحمْت     دّبابة الحرب أنجادا وأغوارا -10

( دبابة)كالفاعؿ ( اقتحمت) كىي مرٌكبة حيثي إٌف فييا ركنٍي إسناد آخريف ىما الفعؿ( راح)الناقص 
المصدرية قبؿ الفعؿ بمصدر ىك معمكؿ كاؼ التشبيو المتعمقة بمفعكؿ مطمؽ " ما"كجممتيما تؤٌكؿ مع 

 ...(اقتحاما كاقتحاـ )... محذكؼ كتقدير الكبلـ 
: يا شاعرا حّف بالفصحى ورّف مدى    كالّطير زقزقة والعود أوتارا -11

فعمية عيًطفت عميو جممة فعمية أخرل لتشاركيا في الكصؼ، كركنا مكصكؼ بجممة ( شاعرا)المنادل 
. كفاعؿ ضمير مستتر يعكد عمى المنادل( حٌف، رٌف)اإلسناد فييما فعؿ ماضو 

: الجمؿ االسمية المركبة
: الشرؽ إعصار (1)خطب جرى في ضفاؼ الّنيؿ زلزلة   وثار مؿء ِجواء -1

                                                 

 واٍد بإنجمترا   (1) 

 
 
 (باب جوي –منجد المغة واألعبلـ )الوادي الواسع : الِجواء (1)
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لية عيًطفت عمييا جممة فعمية أخرل كالجممتاف مبتدأ محذكؼ خبره جممة فع( ىك)ضمير الشأف 
+ كبلىما مسند إلى ضمير يعكد عمى المبتدأ ( جرل، ثار)فعؿ ماضو : الفرعٌيتاف تركيبيما كاحد تقريبا

(. زلزلة، إعصارا)مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ ( + في ضفاؼ النيؿ، مؿءى جكاء الشرؽ)شبو جممة 
، (كأٌنو)المخٌففة كاسميا الضمير المحذكؼ كالتقدير " كأٌف"ىي " كأٍف"       كأف لـ يثوىا دارا   -2

 (.لـ يثًكىا دارا)كالخبر جممة فعمية 
: كأّنو لـ يُجدىا كالحيا أدبا جمِّا ولـ ُيروىا كالّنيؿ أشعارا -3

لـ )مذككر كىك الياء، كجممة الخبر ( كأٌف)ىذه الجممة تشبو السابقة في التركيب غير أٌف الضمير اسـ 
 (.كلـ ييركىا كالٌنيؿ أشعارا)عيًطفت عمييا جممة أخرل تماثميا في التركيب ( دىا كالحيا أدبا جمِّايجي

: الجمؿ الشرطية
كبارا -1 : لو ِضْفَت ساحَتو ميبل لوّفاؾ ترحيبا وا 

كبارا)كجممة الجكاب ( ًضفت ساحتو ميبل)جممة الشرط  ، ككمتا الجممتيف المتبلزمتيف (لكٌفاؾ ترحيبا كا 
ف كاف المسند إليو الفاعؿ في جممة الجكاب ضميرا مستترا فيك  بسيطة ذيكر فييما ريكنا اإلسناد، كا 

. بمثابة المذككر إٍذ ليس االستتار كالحذؼ
(: 435ص) وقفة عمى قبور الّشيداء : القصيدة الحادية عشرة

: الجمؿ الفعمية البسيطة
ـَ ا معَشَر الّشيداء       -1 رِح
يـ الجزاء وجزاىـ عّنا كر -2
مف الجمؿ فعؿ ماضو مسند إلى  في كٌؿ     وسقى بالنعيـ منيـ ترابا    مستطابا معّطر األرجاء -3

يٍيًف، كاألفعاؿ الثبلثة متعدية ( ا: اسـ الجبللة)نفس الفاعؿ ظاىر في األكلى  كمضمر في األخرى
، تراب)لمفعكؿ بو جاء في الجممتيف األكلى كالثالثة اسما ظاىر  زٍد . كفي الثانية ضميرا متصبل( امعشرى

عمى ذلؾ أٌف الفعؿ في الجممة الثانية مؤٌكد بمصدره المنصكب، كالمفعكؿ بو في الجممة الثالثة 
 (.مستطابا، معٌطر األرجاء)مكصكؼ بصفتيف مفردتيف 

فعؿ ( + إخبارا)متعمؽ بمصدر محذكؼ تقديره ( كذا)شبو الجممة    ىكذا أخبر اإللو           -4
 (.اإللو)فاعؿ ( + أخبر)ماضو 

: فصّدْؽ نبأ ا أصدؽ األنباء -5
مضاؼ إلى اسـ ( نبأ)مفعكؿ بو + مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى المخاطب ( صٌدؽ)فعؿ أمر 
(. األنباء)مضاؼ إلى ( أصدؽ)نعت مفرد + الجبللة 

: أّييا الّزائروف ساحة ُطير قدسّي وعّزة قعساء -6
الذم يتعٌدل ( الزائركف)مكصكفا باسـ الفاعؿ ( أٌم)منيا الحرؼ كذيكر المنادل  ىذه جممة نداء حيًذؼ

(. ساحة)إلى مفعكؿ بو 
فِطْبُتـ     -7
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تـ، /طبػػ)في كؿ مف الجممتيف فعؿ ماضو مسند إلى ضمير المخاطىبيف      وسِعْدُتـ بزورة السُّعداء -8
ف حيًذؼ مف األكلى متعٌمؽ بالفعميف( بزكرة السعداء)، كشبو جممة (تـ/سعد  .في المعنى كا 

:  لـ أجد في الّرجاؿ أعمى وساما مف شييد ُمخّضب بالّدماء -9
( + أعمى)مفعكؿ بو + متعمؽ بالفعؿ ( في الرجاؿ)شبو جممة + فعؿ مضارع مسند إلى ضمير المتكمـ 

ق جممة شب( + ميخضب)نعت لمشييد + متعمؽ بالمفعكؿ بو ( مف شييد)شبو جممة ( + كساما)تمييز 
. متعمؽ بالنعت( بالدماء)

: اثيؿ عّز في قموب ثورّية األىواءفأقيموا ليـ تـ -10
( تماثيؿ)مفعكؿ بو + متعمؽ بالفعؿ ( ليـ)شبو جممة ( + كا/أقيمػػػ)فعؿ أمر مسند إلى ضمير الجماعة 

(. األىكاء)مضاؼ إلى ( ثكرٌية)نعت + متعمؽ بالفعؿ ( في قمكب)شبو جممة ( + عٌز)مضاؼ إلى 
: الجمؿ الفعمية المركبة

ال تخؿ معشرا قضوا في سبيؿ المػو موتى   -1
ٍؿ)فعؿ مضارع  مف أخكات ظٌف فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المخاطب، يتعٌدل لمفعكليف ( تخى

مكصكؼ بجممة فعمية ( معشرا)أصميما مبتدأ كخبر ىما في األصؿ ركنا اإلسناد؛ المفعكؿ بو األكؿ 
(. مكتى)كالمفعكؿ بو الثاني  (قضكا في سبيؿ ا)
: قد وِطئتـ ما طاب منيا -2

كىك اسـ مكصكؿ بجممة فعمية ( ما)مفعكؿ بو ( + تـ/كطئػ)فعؿ ماضو مسند إلى ضمير المخاطبيف 
(. طاب)

: الجمؿ االسمية البسيطة
( حياءمف األ)كالخبر محذكؼ، كشبو الجممة ( ىـ)المبتدأ مذككر              (1)بؿ ىـ مف األحياء -1

 .متعمؽ بو
كثرت في ىذه الجممة االسمية     :      إّنيـ عند رّبيـ حوؿ رزؽ منو في نعمة وفي سّراء -2

 .البسيطة أشباه الجممة كىي متعمقة بخبر إٌف
حيًذؼ مف ىذه الجممة    شيداء التمديف في كّؿ عصر  ُسرُج األرِض بؿ نجوـُ الّسماء         -3

 (.سرج)معطكؼ عمى ( نجـك)، كاألخير (شيداء، سريج، نجـك)ر المسندة إليو المبتدأ كذكرت األخبا
: الجمؿ االسمية المركبة

شبو جممة ( + ىذه)مبتدأ           ىذه في الثّرى قبور حوتيـ   أـ قصوٌر تسمو عمى الجوزاء؟ -1
اسـ معطكؼ  ( +حكتيـ)مكصكؼ بجممة فعمية ( قبكر)خبر مفرد ( + حكل)متعمؽ بالفعؿ ( في الثرل)

 (.تسمك عمى الجكزاء)مكصكؼ كذلؾ بجممة فعمية ( قصكر)عمى الخبر 
مَّاء -2 : إّف ذكرى الّشييد أرفع مف أْف ترَفعوىا بالّصخرة الصَّ

                                                 
 169 -آؿ عمراف : اقتباس مف اآلية الكريمة (1)
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ؿ (أرفع)خبرىا ( + ذكرل)اسـ إٌف : ركنا اإلسناد في الجممة الكبرل مفرداف ، أٌما الجممة الفرعية فييؤكَّ
. المصدرية بمصدر معمكؿ لحرؼ الجر مف المتعمؽ بالخبر مع أٍف( ىا/ك/ترفعػ)فعميا 

 
( 387ص)يا عاـ : القصيدة الثانية عشرة

: الجمؿ الفعمية البسيطة
. منادل+ حرؼ نداء    يا عاـ             -1
بَّ)فعؿ ماضو   ُصّب األذى فيو صّبا          -2 شبو جممة ( + األذل)مسند إلى نائب الفاعؿ ( صي
 .(صبا)مفعكؿ مطمؽ + بالفعؿ  متعمؽ( فيو)
 .ليا نفس التركيب السابؽفرجت األرض رجا        -3
جممة استفيامية فييا فعؿ مضارع مسند إلى نائب الفاعؿ    وىؿ ننّجى قريبا مف األذى؟        -4

مف )شبو جممة + نائبة عف ظرؼ الزماف ( قريبا)صفة + كىك ضمير مستتر يعكد عمى المتكمميف 
 .    متعمؽ بالفعؿ (األذل

(. الفعؿ)تككيد لممسند    ىؿ ننّجى؟           -5
: الجمؿ الفعمية المركبة

حياؾ غيٌث ثّجت غواديو ثّجا  -1
فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى ( تر)فعؿ مضارع     ألـ تر الشرؽ فيو مف المظالـ دّجى -2

شبو : بو الثاني مؤٌلفة مف لمفعكؿجممة فعمية تؤدم كظيفة ا( + الشرؽ)مفعكؿ بو أكؿ + المخاطب
 جممة

. فعؿ ماضو مسند إلى ضمير مستتر( + مف المظالـ)مفعكؿ ألجمو ( + دجى)متعمؽ بالفعؿ ( فيو) 
الشرؽ فيو مف )كركنا اإلسناد األصمي في الجممة الكبرل ىما المفعكالف المذاف أصميما مبتدأ كخبر 

(. المظالـ دٌجى
( فمسطيف)مسند إلى نائب الفاعؿ ( سيـ)فعؿ ماضو : حمى منو عّجاِسيمت فمسطيف خسًفا عّج اؿ -3
مسند إلى الفاعؿ ( عٌج)مكصكؼ بجممة فعمية بسيطة فييا فعؿ ماض ( خسفا)مفعكؿ بو ثافو + 
 (.عجا)كمؤٌكد بمصدره المفعكؿ المطمؽ ( الحمى)
: يوّد إقناع خصـ في غمطو الحؽ لّج -4

( + خصـ)مضاؼ إلى ( إقناع)مفعكؿ بو + عكد عمى الشرؽ فاعمو ضمير مستتر م( يكٌد)فعؿ مضارع 
+ متعمؽ بالفعؿ المتأخر ( في غمطو)شبو جممة : جممة فعمية فرعية تؤدم كظيفة النعت كىي مؤلفة مف

. فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى الخصـ( لجا)فعؿ ماض ( + غمط)مفعكؿ بو لممصدر ( الحؽ)
إلى الياء المضاؼ إلييا كىي ( غمط)إسنادنا لممصدر  نشير ىنا إلى أٌف في ىذه الجممة الفرعية

. الفاعؿ في المعنى
: ويبتغي ردَع جاٍف وجَو العدالة شّجى -5
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. ا عف الفعؿمقدـ( كجو)تركيب ىذه الجممة يشبو تركيب سابقتيا سكل أٌف في الجممة النعتية مفعكال بو 
: أشبيت طفبل باألبجدية ىّجا -6

جممة فعمية فرعية تؤدم ( + طفبل)مفعكؿ بو ( + ت/أشبيػػػ)فاعؿ  فعؿ ماض مسند إلى ضمير متصؿ
فعؿ ماض مسند إلى + متعمؽ بالفعؿ المتأخر ( باألبجدية)شبو جممة : كظيفة النعت كىي مؤلفة مف

 (.ىٌجى)فاعؿ ضمير مستتر 
ىؿ يبمغ الشّط أمٌر كالفمؾ فيؾ ُيزّجى؟  -7

مكصكؼ بجممة ( أمره)فاعؿ اسـ ظاىر + لفاعؿ مقدـ عف ا( الشط)مفعكؿ بو ( + يبمغ)فعؿ مضارع 
فعؿ مضارع + كىما متعمقاف بالفعؿ المتأخر عنو ( كالفمؾ، فيؾ)شبيي الجممة : فعمية مؤلفة مف

. مسند إلى نائب الفاعؿ كىك ضمير مستتر يعكد عمى الفمؾ( ييزٌجى)
: الجمؿ االسمية المركبة

ىؿ فيؾ خير لممسمميف ُيَرّجى؟  -1
مكصكؼ بجممة فعمية أيسًند فييا فعؿ ( خير)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( فيؾ)شبو جممة 

. متعمؽ بالفعؿ الذم بعده( لممسمميف)مضارع إلى نائب الفاعؿ المضمىر، كشبو الجممة 
: أخوؾ يا عاـ فيو ليؿ المظالـ دّجى -2

( فيو)شبو جممة  ( +يا عاـ)جممة نداء اعتراضية + مضاؼ إلى ضمير المخاطب ( أخك)مبتدأ أكؿ 
جممة اسمية خبر لممبتدأ  + متعمؽ بفعؿ متأخر كاقع في خبر المبتدأ الثاني 

جاء جممة ( ليؿ)كجممة الخبر مركبة حيث إٌف فييا خبر المبتدأ الثاني (. فيو ليؿ المظالـ دٌجى)األكؿ 
. فعمية أيسًند فييا فعؿ ماضو إلى فاعؿ ضمير مستتر

 
ىذا عف األىؿ ُأقصي   -3
اسـ اإلشارة في كمتا الجممتيف مبتدأ خبره جممة فعمية فييا فعؿ ماضو     وذاؾ في الّسجف زجا  -4
. مسند إلى نائب الفاعؿ المضمر، أٌما شبو الجممة فمتعٌمؽ بالفعؿ( أيقًصي، زيٌجا)
: وفي الشماؿ ىناٌت يمّجيا الذوؽ مجا -5

مكصكؼ بجممة فعمية فييا فعؿ ( ىناته)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( في الشماؿ)شبو جممة 
. كمؤٌكد بمصدره المفعكؿ المطمؽ( الذكؽ)مسند إلى الفاعؿ ( يمٌج)مضارع 

: والشرؽ ولياف يرجو أف يسمؾ األمف فجا -6
كاآلخر جممة فعمية مركبة فييا فعؿ مضارع ( كلياف)في ىذه الجممة مبتدأ لو خبراف أحدىما مفرد 

ستتر يعكد عمى المبتدأ، كىك متعدٍّ إلى مفعكؿ بو جاء مصدرا مؤكال مسند إلى فاعؿ ضمير ـ( يرجك)
.  المسند إلى نفس الفاعؿ السابؽ( يسمؾ)كالفعؿ المضارع " أف"مف 

   :الشكؿ
الشرؽ ولياف يرجو أف يسمؾ األمف فجا : الجممة                  
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 (ج اس ؾ)             
                                

 
(  2خ= ج فع فر(                            )مفع= مص ـ(           )مفر 1خ)

( 17محمد العيد، ص)وقفة عمى بحر الجزائر: القصيدة الثالثة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

وقفت عمى بحر الجزائر ليمة      -1
ىاتيف الجممتيف فعبلف ماضياف إلى نفس الفاعؿ كىك  أيسًند في     وناجيتو                     -2

، (كقؼ)متعمؽ بالفعؿ ( عمى بحر الجزائر)ك شبو الجممة . ضمير متصؿ يعكد عمى المخاطب
.  ضمير متصؿ يعكد عمى البحر( ناجى)كالمفعكؿ بو لمفعؿ 

  :فيوسعيـ في كّؿ ذلؾ بسطة -3
الضمير المتصؿ )مفعكؿ بو + لى البىٌر مسند إلى فاعؿ ضمير مستتر يعكد ع( يكسع)فعؿ مضارع 

. (بسطة)تمييز + متعمؽ بالفعؿ ( في كؿ ذلؾ)شبو جممة ( + ىـ
: وتشمميـ منو الكرامة والبر -4

، كالبر معطكؼ عمى (الكرامة)فاعؿ +  (الضمير المتصؿ ىـ)مفعكؿ بو ( + تشمؿ)فعؿ مضارع 
. الفاعؿ

: الجمؿ الفعمية المركبة
اسـ كاف ضمير الشأف المستتر كتقديره ىك، كخبره جممة فعمية فييا :       رلو كاف يسمعني البح -1

يؤكؿ بمصدر مع " كاف"كالفعؿ (. البحر)فاعؿ ( + ياء المتكمـ)مفعكؿ بو ( + يسمع)فعؿ مضارع 
 ".تمٌنيت"يؤدم كظيفة مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ تقديره ( لك)الحرؼ 

: .....: ..............................فقمت لو -2

 الشرؽ كلياف يرجك أف يسمؾ األمف فجا

 كلياف 

 أف يسمؾ األمف فجا

 يرجك أف يسمؾ األمف فجا   
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متعمؽ بالفعؿ، كمقكؿ القكؿ يأتي ( لو)شبو جممة ( + تي/قمػػػػ)فعؿ ماض مسند إلى ضمير المتكمـ 
. تحميؿ جممو في غير ىذا المكضع

: لماذا يمكث البر حامبل     عميو ىنات ال ينينييا زجر: تقوؿ -3
فعؿ مضارع + الفعؿ متعمؽ ب( لماذا)شبو الجممة : مقكؿ القكؿ ىنا جممة استفيامية فعمية مركبة

+ متعمؽ بالحاؿ ( عميو)شبو جممة + مف الفاعؿ ( حامبل)حاؿ مفردة ( + البر)فاعؿ ( + يمكث)
(. ال ينينييا زجري)نعت لمينات كىك جممة فعمية ( + حامؿ)السـ الفاعؿ ( ىٌناتو)مفعكؿ بو 

تروح عػػنو الّشائنػػات   -4
غير ( الشائنات)د فعبل ىاتيف الجممتيف إلى نفس الفاعؿ أسًف   وتغتدي تباعا وال نيي عميو وال أمر -5

، كىذه حاؿ (كال نيي عميو)أٌنو ميضمر في الجممة الثانية، كىك صاحب الحاؿ الكاردة جممة اسمية 
. مشتركة بيف الجممتيف بحكـ العطؼ بالكاك

: وتفشو مف العاثيف في جنباتو      أمور ليا وجو الشريعة يحّمر -6
متعمؽ باسـ ( في جنباتو)شبو جممة + متعمؽ بالفعؿ ( مف العاثيف)شبو جممة ( + فشكت)فعؿ مضارع 

متعمؽ بالفعؿ ( ليا)شبو جممة : مكصكؼ بجممة اسمية فييا( أمكر)فاعؿ مؤٌخر ( + العاثيف)الفاعؿ 
خبره جممة فعمية اقتصر تركيبيا عمى ركنٍي اإلسناد كىما ( كجو الشريعة)مبتدأ مضاؼ ( + يحمٌر)

. كالفاعؿ المضمر( يحمر)عؿ الؼ
: ويذىب سعي الّناس فيو مذاىبا    لكّؿ ابف أنثى منيـ فوقو أمر -7

مفعكؿ + متعمؽ بالفعؿ ( فيو)شبو جممة ( + سعي الناس)فاعؿ مضاؼ ( + يذىب)فعؿ مضارع 
متعمؽ بخبر ( لكؿ ابف أنثى)مكصكؼ بجممة اسمية فييا ثبلثة أشباه الجممة أكليا ( مذاىبى)مطمؽ 

(. أمره)محذكؼ، كالمبتدأ مؤٌخر 
:     كسرب مف األغناـ أخطأت الحمى -8

متعمؽ ( مف األغناـ)شبو جممة آخر + متعمؽ بالمبتدأ في آخر البيت السابؽ ( كسرب)شبو الجممة 
. كيًصؼ بيا السرب( أخطأت الحمى)جممة فعمية + بالسرب 

: فضمت سواء القصد والجّو مغبر -9
مضاؼ إلى فاعمو في ( سكاء)مفعكؿ بو + ضمير مستتر يعكد عمى األغناـ  فاعمو( ضٌؿ)فعؿ ماضو 

. تؤٌدم كظيفة الحاؿ( الجٌك مغبٌر)جممة اسمية فييا مبتدأ كخبر ( + القصد)المعنى 
مسند ( يأتكف)فعؿ مضارع      :ويأتوف أفعاال عميو ذميمة       مخالفة، في فعميا يعظـ الوزر -10

نعت + متعمؽ بالفعؿ ( عميو)شبو جممة ( + أفعاال)مفعكؿ بو + عمى الناس إلى ضمير الجماعة يعكد 
 (.في فعميا يعظـ الكزري)نعت جممة فعمية + نعت ثافو مفرد أيضا + أكؿ لؤلفعاؿ كىك مفرد 

متعمؽ ( كتجرىـ)شبو جممة : كتجرىـ بالغّش والكذب والربا     وما كاف مسموحا بيا ليـ التَّْجر -11
الكذب : ، أٌما الكممات(التٍَّجر)متعمؽ بالمصدر ( بالغش)شبو جممة + م البيت السابؽ بالمفعكؿ بو ؼ

كأٌما . فمعطكفة عمى الغش ككٌميا تدؿ عمى أفعاؿ ذميمة سبؽ الحديث عنيا" ما"كالربا كاسـ المكصكؿ 
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 اسمو ضمير مستتر يعكد عمى المكصكؿ( كاف)فعؿ ناسخ : صمة المكصكؿ فيي جممة فعمية مؤلفة مف
( التجري)شبو نائب الفاعؿ + كىما متعمقاف بالخبر ( بيا، ليـ)شبيٍي الجممة ( + مسمكحا)الخبر + 

كنشير ىنا إلى أٌف اإلسناد في ىذا البيت الذم يشٌكؿ جزءنا مف جممة كبرل (. مسمكح)السـ المفعكؿ 
أيسند إلى اسميا ( مسمكحا)كخبر كاف ( تجرىـ)كاردة في البيت السابؽ كقع لمصدر أًضيؼ إلى فاعمو 

 (.التجر)مسند إلى شبو نائب الفاعؿ ( مسمكح)كاسـ مفعكؿ ( ضمير مستتر)
ىذا البيت تابع في التركيب       وزرعيـ لمتبغ وىو ليـ أذى      وعصرىـ لمكْرـ وىو ليـ خمر -12

(. ىك ليـ خمركىك ليـ أذل، ك)كالمعنى لمبيت التاسع كفيو جممتاف فرعٌيتاف تؤٌدياف كظيفة الحاؿ كىما 
معطكفاف عمى األفعاؿ الذميمة السابؽ ذكرىا كىما مضافاف إلى فاعميما ( زرع، عصر)كالمصدراف 

 .العائد عمى الناس( ىـ)الضمير المتصؿ 
: قد أنديت يا بحر وجيو بتقريعو -13

 مفعكؿ بو مضاؼ إلى( + يا بحر)جممة نداء اعتراضية ( + ت/أنديػػ)فعؿ ماض فاعمو ضمير متصؿ 
. متعمؽ بالفعؿ( بتقريعو)شبو جممة ( + كجيو)ضمير 

: الجممة االسمية المركبة
: وما لؾ ال تألوه دفعا وضجًة     وصفحا بأيدي الموج رؽَّ لو الّصخر -1

حاؿ مف الكاؼ الضمير في شبو الجممة جاء + متعمؽ بخبر محذكؼ ( لؾ)شبو جممة ( + ما)مبتدأ 
ضمير مستتر يعكد عمى المخاطب، متعدٍّ لمفعكليف أحدىما ضمير جممة فعمية فعميا مضارع مسند إلى 

. كىي حاؿ مف المكج( رٌؽ لو الصخر)كفي البيت جممة حالية أخرل . متصؿ كاآلخر اسـ ظاىر
في ىذا البيت ثبلث جمؿ اسمية  :لعّمؾ مغتاظ عميو ألنو     كثير الرضا في النائبات لو صبر -2

، كاألخرياف (مغتاظ)اسمو ضمير متصؿ كخبره اسـ ظاىر ( لعؿ)أكالىما كبرل مبدكءة بحرؼ ناسخ 
فرعٌيتاف إحداىما فييا حرؼ مصدرم يؤٌكؿ كما بعده بمصدر معمكؿ لبلـ التعميؿ، كاألخرل فييا شبو 

كىذه . متعمؽ بخبر لمبتدأ محذكؼ( لو)متعمؽ بالمبتدأ المؤخر كشبو جممة آخر ( في النائبات)جممة 
 .ة خبر ثافو مسند إلى اسـ أٌف كىك الياء العائدة عمى البىٌرالجممة االسمية األخير

 (1خ(        )ج اس ؾ)      :الشكؿ
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( 2خ=  2ج اس فر(                    )مجر= مص ـ -1ج اس فر)
: مواتيـ قبروأعجب مف ىذا وذلؾ أّنو     ألحيائيـ ميد وأ -3

خبره مصدر مؤٌكؿ مف الحرؼ المصدرم كركني اإلسناد في الجممة االسمية ( أعجب)ىنا لدينا مبتدأ 
. (الياء: الضمير المتصؿ)كالمسند إليو ( ميد)الفرعية كىما الخبر المسند 

 :الجمؿ الشرطية
ة، جممة الشرط فعمية ىذه جممة شرطية في المعنى كليس فييا أدا   فارفْؽ بو ولؾ الّشكر        -1

مسند إلى ضمير مستتر يعكد المخاطب كىك البحر، أما الجكاب فيك جممة اسمية ( ارفؽ)فعميا أمر 
 (.الشكر)حيًذؼ منيا الخبر كذيكر المبتدأ مؤٌخرا 

: الجمؿ التي صدرىا اسـ فعؿ
. اسـ فعؿ أمر فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المخاطب  رويدؾ             -1
 

(  375ص)الحّؽ : دة الرابعة عشرةالقصي
: الجمؿ الفعمية البسيطة

: تّبت يدا كؿّْ عاٍث فيو بالَجمَػػـ -1
مضاؼ ( يدا)فاعؿ ( + تٌبت)ىذه جممة استئنافية فييا فعؿ ماضو بمعنى االستقباؿ ألٌنو يفيد الدعاء 

(. ثوعا)كىما متعمقاف باسـ الفاعؿ ( فيو، بالجمىـ)شبيٍي الجممة ( + كؿ عاثو)إلى 
 
وكْف عمى البغي حربا   -2
في ىاتيف الجممتيف طمبيا أحدىما أمر كاآلخر ( كاف)جاء الفعؿ الناقص      ال تكف َسَمما          -3

(. حربا، سمما)نيي كاسمو في المكضعيف ضمير مستتر يعكد عمى المخاطب كخبره اسـ ظاىر 
: ال تخَش سيفا مف الباغي وال قمما -4

 لعّمؾ مغتاظ عميو ألنو كثير الرضا في النائبات لو صبر

 في النائبات لو صبر لرضاألنو كثير ا
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مف )شبو جممة ( + سيفا)مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر تقديره أنت ( تخشى)ببل  فعؿ مضارع مجزـك
(. قمما)معطكؼ عمى السيؼ + متعمؽ بالفعؿ ( الباغي

: الجمؿ الفعمية المركبة
ؤوس لو وأف ُيشاَؿ عمى األعناؽ كالعَمـ -1 : ما أجدَر الحؽَّ أف تحسي الرُّ

الذم ييؤٌكؿ كما تبله ( أف)منيما صمة لمحرؼ المصدرم  في ىذه الجممة التعجبية جممتاف فرعٌيتاف كٌؿ
. كثانييما معطكؼ عميو( الحؽ)بمصدريف أكليما بدؿ مف المفعكؿ بو ( تحسي، ييشاؿ)
منعكت بجممة فعمية تتألؼ ( ثكابه)مبتدأ خبره ( الحٌؽ)  :          الحؽُّ ثواٌب تعالى ا ناسُجو -2
 (.ناسجو)صفة مفردة لمفاعؿ ( + ا)ـ الجبللة مسند إلى اس( تعالى)فعؿ ماضو : مف
 .متعمؽ بالخبر( لمسمـ)اسـ ليس كشبو الجممة ( النصري)   :          ليس الّنصُر لمّسَمـ -3

: الجمؿ االسمية البسيطة
فالنصر لمحرب   -1
( السيؼ لمحرب، فكؽ)مبتدآف كشبيا الجممة ( النصر، غارةي)   :فغارة اِ فوَؽ السيؼ والقمـ -2

 .متعمقاف بخبرٍم المبتدأيف
ـُ في األرِض ساٍر كالظبلـ بيا  -3 الظُّم
خبره مفرد ( الظمـ، كاشؼ)مف ىاتيف الجممتيف مبتدأ  في كٌؿ   وكاِشُؼ الظُّْمـِ فييا كاِشؼ الظُّمـَ   -4
، كاشؼي) متعمؽ ( افيو)، كشبو الجممة (سارو)متعمقاف بالخبر ( كالظبلـ، بيا)، كشبيا الجممة (سارو

(. كاشؼ)بالمبتدأ 
: الجمؿ الشرطية

: َفِمْؿ إلى الحؽّْ في الّدنيا ُتِصْب أمبل ُينِسيَؾ ما قد يشوُب الحؽَّ مف ألـ -1
كفيو جممة ..( تصب أمبل )قد سبؽ تحميؿ مثؿ ىذه الجممة، كأٌما جكاب الطمب فيك الجممة الفعمية 

قد يشكب )ىذه الجممة الفرعية تفٌرعت جممة أخرل ، كعف (أمبل)نعتا لممفعكؿ بو ...( ينسيؾ )فرعية 
. الكاقع مفعكال بو( ما)المكصكؿ  صمةن السـ( الحؽ مف ألـ

 
( 135ص)ببلدي :  القصيدة الخامسة عشرة

: الجمؿ الفعمية البسيطة
 (.ببلدم)جممة نداء حيًذفت منيا األداة، كالمنادل مضاؼ إلى ياء المتكمـ ببلدي         -1
: شتاؽ عمى القرب مشفؽ    مف البعد مشغوؼ بحبؾ ىائـيحّييؾ ـ -2

عمى )شبو جممة ( + مشتاؽ)فاعؿ ( + الكاؼ المتصمة بالفعؿ)مفعكؿ بو ( + يحٌيي)فعؿ مضارع 
نعت + متعمؽ بالنعت السابؽ ( مف البعد)شبو جممة ( + مشفؽ)نعت لمفاعؿ + متعمؽ بالفاعؿ ( القرب
(. ىائـ)نعت ثالث + ؽ بالنعت الثاني متعؿ( بحبؾ)شبو جممة ( + مشغكؼ)ثافو 

: تباكُره في صبحو غير نائـ -3
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مفعكؿ + فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى األلكاف الكاردة مبتدأ في البيت السابؽ ( تباكر)فعؿ مضارع 
حاؿ مف المفعكؿ بو مفردة + متعمؽ بالفعؿ ( في صبحو)شبو جممة ( + الياء المتصمة بالفعؿ)بو 
(. نائـ)مضافة إلى ( غير)
 (الناشئكف)فاعؿ ( + فيو)شبو جممة ( + طرب)فعؿ ماض         :وطّرَب فيو الّناشئوف -4
متعمؽ بالفعؿ ( في الديف)شبو جممة ( + تبلءـ)فعؿ ماض         تبلءـ في الديف الحنفي شممنا  -5
 .مضاؼ إلى ضمير المتكمميف( شمؿ)فاعؿ ( + الحنفي)نعت مفرد لمديف + 
اسـ بات ( + قريرا)خبر مقدـ ( + بات)فعؿ ماض ناقص          يرا شمُمنا المتبلئـفبات قر -6

 (.المتبلئـ)نعت لمشمؿ ( + شمؿ)مؤخر 
: الجمؿ الفعمية المركبة

ال يختمؼ تركيب ىذه الجممة عف جممة صدر البيت إال في           وتطُرُقو في ليمة وىو نائـ -1
 (.ىك نائـ)كخبر  مجيء الحاؿ جممة اسمية فييا مبتدأ

فآونًة فيما يرى متفائؿ   -2
ىاتاف الجممتاف المعطكفة إحداىما عمى األخرل متماثمتاف في   وآونًة فيما يرى متشائـ    -3

متعمؽ بذلؾ ( آكنة)، كظرؼ الزماف (تطرقو)التركيب، كقد حيًذؼ منيما الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ كالتقدير 
متعمؽ كذلؾ بنفس الفعؿ، أٌما صمة ( فيما)ر كاسـ المكصكؿ الفعؿ، كشبو الجممة مف حرؼ الج

(. متشائـ/ يرل متفائؿ )المكصكؿ فجاءت جممة فعمية 
متعمؽ بفعؿ محذكؼ، كمعمكؿ ...( عمى أٌف )شبو الجممة     عمى أّف َرأي الفاؿ أقوى عبلئما    -4

. (عمى)الحرؼ 
: وتقوى األماني حيث تقوى العبلئـ -5

مضاؼ إلى جممة فعمية ( حيث)ظرؼ مكاف مفعكؿ فيو ( + األماني)فاعؿ ( + تقكل)فعؿ مضارع 
(. تقكل العبلئـ)
  :تبلَقى بو أنصارَىا وحماُتيا      كما تتبلقى في السماء الغمائـ -6

فاعؿ مضاؼ + متعمؽ بالفعؿ ( بو)شبو جممة ( + تبلقى)فعؿ مضارع حيًذفت منو إحدل التاءيف 
" ما"شبو جممة مف كاؼ التشبيو كالمصدر المؤكؿ مف + كؼ عمى الفاعؿ معط( حماتيا( + )أنصارىا)

. متعمؽ بمصدر محذكؼ لفعؿ مف لفظو( تتبلقى)كالفعؿ المضارع 
شبو ( + كا/غٌرد)فعؿ ماض فاعمو كاك الجماعة :       وغّردوا كما غّردت فوؽ الغصوف الحمائـ -7

متعمؽ بمصدر محذكؼ ( غٌردت)عؿ الماضي كالؼ" ما"جممة مف كاؼ التشبيو كالمصدر المؤكؿ مف 
 .لفعؿ مف لفظو

: أبى ا إاّل أف يضـّ قموبنا     إليو وأنُؼ الكفِر َخزياُف راغـ -8
المصدرية التي تؤكؿ مع " أف"كىي صمة ( يضـٌ قمكبنا)في ىذا البيت جممتاف فرعيتاف إحداىما فعمية 

. كىي حاؿ مف القمكب( الكفر خزياف راغـ كأنؼ)بمصدر مفعكؿ بو، كاألخرل اسمية ( يضـ)الفعؿ 
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: الجمؿ االسمية البسيطة
مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( عميؾ)شبو جممة    عميِؾ سبلـٌ خالص القصد سالـ         -1
 (.سالـ)نعت ثافو ( + خالص القصد)نعت لممبتدأ مضاؼ إلى فاعمو ( + سبلـ)
( فيؾ)شبو جممة + متعمؽ بخبر محذكؼ ( لو)شبو جممة    لو فيؾ ألواف مف الرأي عدة         -2

 .نعت لممبتدأ+ متعمؽ كذلؾ بالمبتدأ ( مف الرأم)شبو جممة ( + ألكاف)المبتدأ + متعمؽ بالمبتدأ 
: فأبيض وّضاح وأسود قاتـ -3
. نعتاف لممبتدأيف عمى الترتيب( كضاح، قاتـ)مبتدآف خبراىما محذكفاف، ( أبيض، أسكد)
نا مف واسع الممؾ واسع      عطاٌء ؿ -4
كخبره " ىك"في كٌؿ مف ىاتيف الجممتيف مبتدأ محذكؼ تقديره    :فضٌؿ لنا مف دائـ الممؾ دائـ و -5
. كأشباه الجممة متعمقة بالخبر( كاسع، دائـ)منعكت بمفرديف ( عطاء، فضؿ)

: الجمؿ االسمية المركبة
ـُ -1 : فداؾ الروح وا عال

جاءت جممة اسمية فييا ( فدا)حاؿ مف المبتدأ ( + الركح)خبر ( + فداؾ)مبتدأ مضاؼ إلى ضمير 
(.  عالـ)كخبر ( ا)مبتدأ 

فيذا بحمد ا لمّضاد موسـ      كريـ وعيد لمعروبة باسـ  -2
ركنا اإلسناد لمجممة الكبرل      وحفٌؿ بييّّ لمشبيبة زاىٌر       كروض نديٍّ باكرتو النسائـ    

، كما في الشطر الثاني كالبيت الثاني (مكسـ)كخبره ( ىذا)در البيت األكؿ كىما المبتدأ مكجكداف في ص
، (كريـ، باسـ، بيٌي، زاىر، ندٌم)كنعكت مفردة ( عيد، حفؿه)متٌممات منيا ما ىك معطكؼ عمى الخبر 

 (.بحمد ا، لمضاد، لمشبيبة، كركض)، كأشباه الجممة (باكرتو النسائـ)كنعت جممة فعمية 
ـُ لـ تبرح تمييا والئـ -3 منعكت بجممة ( كالئـي)مبتدأ خبره ( كٌؿ)       :فكّؿ ليالييا وأّياميا لنا    والئ

 (.تمييا كالـئ)اسمو ضمير مستتر تقديره ىي كخبره جممة فعمية ( لـ تبرح)فعمية مؤلفة مف فعؿ ناقص 
 

( 366ص)يا قمب :  القصيدة السادسة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

ْر   -1 تحرَّ
. مف ىاتيف الجممتيف فعؿ أمر مسند إلى ضمير مستتر يعكد عمى القمب في كٌؿ تطبَّْب    -2
مفعكؿ بو ضمير متصؿ ( + ال يرضى)فعؿ مضارع منفي           فبل يرضاه لي ديٌف وسف -3
 .معطكؼ عمى الفاعؿ( سٌف( + )ديفه)فاعؿ + متعمؽ بالفعؿ ( لي)شبو جممة ( + الياء)
وتخُفؽ كمَّما خطرْت َمَياٌة غضيض الطَّْرِؼ أو رشٌأ أَغف؟  -4
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متعمؽ بالفعؿ كمضاؼ إلى مصدر ( كٌؿ)ظرؼ زماف + فاعمو ضمير مستتر ( تخفؽ)فعؿ مضارع 
منعكت بصفة ( مياة)كفاعمو ( خطرت)المصدرية الزمانية كالفعؿ الماضي الذم يمييا " ما"مؤكؿ مف 

(. أغف)معطكؼ عمى الفاعؿ منعكت بمفرد ػ( رشأ)ك( الطرؼغضيض )مشبية مضافة إلى فاعميا 
: الجمؿ الفعمية المركبة

وانطِمْؽ يا قْمُب حينا      -1
والتِمْس يا قمُب برءا  -2
أِفْؽ يا قمُب مف ُسكر الّتصابي  -3
ودْع يا قمُب عنؾ مف األماني      -4

جممة نداء + ل ضمير المخاطب مسندة إؿ( انطمؽ، التمس، أفٍؽ، دٍع)في ىذه الجمؿ أفعاؿ أمر 
مف سكر التصابي، )، شبو جممة (برءا)، مفعكؿ بو (حينا)متٌممات؛ مفعكؿ فيو ( + يا قمبي)اعتراضية 

. متعمؽ بالفعؿ( عنؾ، مف األماني
أتطمب كّؿ عاجمة ُتوّلى      -5
مسند إلى ( تطمب، ترقب)في كٌؿ مف ىاتيف الجممتيف فعؿ مضارع     وَترُقُب كؿَّ آجمة تعف؟ -6

كىك جممة فعمية ( عاجمة، آجمة)نعت لكؿ مضاؼ إليو ( + كٌؿ)مفعكؿ بو مضاؼ + ضمير المخاطب 
 (.تيكٌلى، تعٌف)

: الجمؿ االسمية البسيطة
متعمقاف بالخبر، كالضمير ( إلى كـ، لمشيكات)شبيا الجممة       !    لى كـ أنت لمّشيوات قفُّإ -1
 (.قٌف)مبتدأ خبره مفرده ( أنت)
نعتيف ( + ضنى)مبتدأ + متعمؽ بخبر محذكؼ ( فيؾ)شبو جممة :        ففيَؾ ضّني قديـٌ مستِكفُّ -2

 (.قديـ، مستكٌف)مفرديف لممبتدأ 
 :الجمؿ االسمية المركبة

تركيب صدر ىذا البيت كتركيب :      إلى كـ أنَت ساٍر تحت ليٍؿ    عميَؾ بكؿّْ غاشية َيجف -1
متعمقاف ( عميؾ، بكؿ غاشية)ريبا، أٌما عجيزيه فجممة فعمية فرعية فييا شبيا الجممة عجيز البيت السابؽ تؽ

 (.يجٌف)بالفعؿ 
فكيؼ يقرُّ في الّدنيا قراري    وبيف جوانحي جرٌس َيِرف؟  -2
: استفياـ عف الحاؿ، كفي الشطر الثاني مف البيت حاؿ أخرل جاءت جممة اسمية مؤلفة مف( كيؼ)

منعكت بجممة فعمية فعميا ( جرس)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( مبيف جكانح)شبو جممة 
. فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المنعكت( يرٌف)مضارع 

 
( 278ص)متى أنت راجع : القصيدة السابعة عشرة

: الجمؿ الفعمية البسيطة



 تحهيم انجمم إنى عناصز اإلسناد وانمتمماخ في قصائذ محمذ انعيذ آل خهيفح                انمثحج األّول         

 139 

بياف، عنده،  بأٌم)في ىذه الجممة أشباه الجممة بأّي بياف عنده وببلغة       يجادؿ عف أعمالو؟  -1
 .المسند إلى ضمير مستتر( يجادؿ)متعمقة بالفعؿ ( عف أعمالو

جممة فعمية معطكفة عمى سابقتيا كقد كقع فييا حذؼ ألشباه الجممة المذككرة في          ويدافع -2
 .الجممة السابقة

مفعكؿ بو ( + بعدأ)فعؿ ماضو + ابتدائية تفيد االستدراؾ ( لكف)           ولكف أبعدتنا الموانع -3
 (.المكانع)فاعؿ ( + الضمير المتصؿ نا)
شبيٍي جممة ( + المنايا)فاعؿ ( + تنادم)فعؿ مضارع       تنادي المنايا لممتاب ببل ونى     -4
 .متعمقيف بالفعؿ( لممتاب، ببل كنى)
( + صؿ ناالضمير المت)مفعكؿ بو ( + تشغؿ)فعؿ مضارع             وتشغمنا آمالنا والمطامع -5

 .معطكؼ عمى الفاعؿ( المطامع+ )مضاؼ إلى ضمير ( آماؿ)فاعؿ 
: الجمؿ الفعمية المركبة

شبو جممة ( + يقكلكف)فعؿ مضارع فاعمو كاك الجماعة         :يقولوف لي أمسيت بالّشعر المعا -1
فعؿ ماض ناقص اسمو ضمير المخاطب : جممة مقكؿ القكؿ مؤلفة مف+ متعمؽ بالفعؿ ( لي)
 ( .المعا)خبر أمسى + متعمؽ بالخبر ( بالشعر)شبو جممة ( + ت/أمسيػػػ)
منادل ( + يا)أداة نداء :      فيا ويح نفسي مف دعاٍو كثيرة      يصناعني قوال بيا مف يصانع -2

نعت ثافو ( + كثيرة)نعت مفرد لمدعاكم + متعمؽ بالمنادل ( دعاكو)شبو جممة ( + كيح نفسي)مضاؼ 
( + قكال)حاؿ مفردة ( + ياء المتكمـ)مفعكؿ بو ( + يصانع)مركبة مؤلفة مف فعؿ مضارع جممة فعمية 
 (.يصانع)كىك اسـ مكصكؿ بجممة فعمية ( مىف)فاعؿ ( + بيا)شبو جممة 

( عمى نفسو)شبو جممة :      عمى نفسو فْميبؾ مف كاف قادما   عمى ا إف أجدت عميو الَمدامع -3
كىك اسـ مكصكؿ ( مىٍف)فاعؿ ( + يبًؾ)فعؿ مضارع دخمت عميو الـ األمر +  متعمؽ بالفعؿ الذم بعده

عمى )، كشبو الجممة (قادما)اسمو ضمير مستتر كخبره مفرد ( كاف)بجممة فعمية فييا فعؿ ماض ناقص 
 .كالباقي جممة شرطية جكابيا محذكؼ، يأتي تحميميا في مكضع. متعمؽ بالخبر( ا
بدؿ ( + أٌم)منادل ( + يا)حرؼ نداء  ي ظّؿ آباقا عف السّيد األعمى         فيا أّييا العبد اّلذ -4
اسمو ضمير مستتر ( ظؿ)كىك مكصكؿ بجممة فعمية فييا فعؿ ماض ناقص ( الذم)نعت ( + العبد)

 .كشبو الجممة متعمؽ بو( آبقا)كخبره مفرد 
: الجمؿ االسمية البسيطة

فيؿ أنا بعد الموت بالّشعر المٌع؟  -1
. متعمقاف بالخبر( بعد المكت، بالشعر)، كشبيا الجممة (المع)مبتدأ خبره ( اأف)
مبتدأ أسًندت إليو ثبلثة ( ىك)    وىؿ ىو ناٍج في المواقؼ كمّْيا    وراٍؽ إلى أوجّْ الكرامة طالٌع؟ -2

، راؽو، طالع)أخبار   ،ؼ كميافي المكاؽ)معطكؼ عمى الخبر األكؿ، كشبيا الجممة ( راؽو)، أحدىا (ناجو
 (.راؽ)كالمعطكؼ عمى الخبر ( ناجو)متعمقاف بالخبر ( الكرامة أكج إلى
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( رحمة الرحماف)مبتدأ مضاؼ ( + بمى)حرؼ جكاب       :ى رحمة الرحماف أقرب ساحة إلينابؿ -3
 .متعمؽ بالخبر( إلينا)شبو جممة ( + ساحة)تمييز ( + أقرب)خبر مفرد + 
المسند إلى ( راجع)ظرؼ زماف متعمؽ بالخبر ( متى)الستفياـ اسـ ا         متى أنت راجع؟ -4

 (.أنت)المبتدأ 
 :الجمؿ االسمية المركبة

في ىذا البيت ثبلث    وربَّ كبلـ قمتو أو سمعتو        بو أنا في وادي األضاليؿ واقع        -1
ؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو كىي فعمية فييا فع( كبلـ)جمؿ تفٌرعت عف الجممة الكبرل إحداىا نعت لممبتدأ 

، كالثالثة خبر لممبتدأ (ق/ت/سمعػػ)، كالثانية معطكفة عمييا كليا نفس تركيبيا (ق/ت/قمػػ)عمى التكالي 
شبو جممة ( + أنا)مبتدأ ثافو + متعمؽ بالخبر المتأخر ( بو)شبو جممة : السابؽ كىي اسمية مؤلفة مف

 . تدأ الثانيخبر لممب( كاقع+ )متعمؽ بالخبر ( في كادم األضاليؿ)
 (خ= 3ج اس فر)                                                            :الّشكؿ

 
(              مع= 2ج فع فر(       )نع= 1ج فع فر)

: الجمؿ الشرطية
ظرؼ ( إذا)أداة الشرط     :    إذا لـ يداركني مف ا عفُوه      فإطراؤىـ إّياَي لمجنب صارع -1

فعؿ : ، كىي فعمية مؤلفة مف(لـ يداركني مف ا عفكه)زماف متعمؽ بالجكاب كمضاؼ إلى جممة الشرط 
+ متعمؽ بالفعؿ ( مف ا)شبو جممة ( + ياء المتكمـ المتصمة بالفعؿ)مفعكؿ بو ( + يدارؾ)مضارع 
مضاؼ إلى ( إطراء)مبتدأ : ية مؤلفة مفأٌما جممة الجكاب فيي اسـ. مضاؼ إلى ضمير( عفك)فاعؿ 
متعمؽ ( لمجنب)شبو جممة + مفعكؿ بو لممصدر الكاقع مبتدأ ( إيام)ضمير نصب منفصؿ + ضمير 
 (.صارع)خبر مفرد + بالخبر 

فعؿ ماض : أداة شرط، كجممة الشرط فعمية مؤلفة مف( إف)       :إف أجدت عميو الَمدامع -2
أٌما جممة الجكاب فمحذكفة لتقٌدـ معناىا (. المدامع)فاعؿ + عمؽ بالفعؿ مت( عميو)شبو جممة ( + أحدت)

 .في الشطر األكؿ مف البيت
 

 وربَّ كبلـ قمتو أو سمعتو بو أنا في وادي األضاليؿ واقع

 قمتو أو سمعتو

 

 بو أنا في وادي األضاليؿ واقع
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( 344ص)يا مصر: القصيدة الثامنة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

+ متعمؽ بالفعؿ ( عمى الكنانة)شبو جممة ( + أغار)فعؿ ماض      :أغار عمى الكنانة شّر عاد -1
 .(عادو)ت نع( + شٌر)فاعؿ 

أعدي كّؿ بأسؾ   -2
واستعدي لرّد الزاحفيف ببل اتّئاد     -3
فُشّنييا عمييـ حرب ثأر         -4
وشّبييا لظى ذات اّتقاد  -5
أفعاؿ ىذه الجمؿ جاءت بصيغة األمر :      وخّطييا كتائب غير كتب وُصْحفا مف دـ ال مف مداد -6

كبعض متٌممات ىذه (. استعٌدم)عدية إال كاحدا منيا ، كىي مت(ياء المخاطبة)كفاعميا ضمير متصؿ 
 (.حرب، لظى، كتائب)الجمؿ أحكاؿ 

أيعدو اإلنجميز عميؾ زحفا       -7
ويعثو في الحواضر والبوادي  -8
ويحتجز المدائف عنؾ قصرا   -9

ويسرؼ في الخصومة والعناد؟  -10
ويحتكر القناؿ لو رقيبا عمى الّسفف الروائح والغوادي  -11
يعدك، )كٌؿ أفعاؿ ىذه الجمؿ مضارعة     ويغزو الُعْزَؿ فيؾ بكّؿ جيش كثير العّد موفور العتاد -12

كميضمىر في الخمس ( اإلنجميز)فاعميا كاحد ظاىر في األكلى ( يعثك، يحتجز، ييسرؼ، يحتكر، يغزك
كفي ىذه الجمؿ الستة (. المدائف، القناؿ، العيٍزؿ)األخر، كمف ىذه األفعاؿ ما ىك متعدٍّ ذيكر مفعكلو 

، كباقي (الركائح، كثير العٌد، مكفكر العتاد)، كنعكت مفردة (زحفا، قصرا، رقيبا)أحكاؿ مف الفاعؿ مفردة 
عميؾ، في الحكاضر، عنؾ، في الخصكمة، لو، فيؾ، بكؿ )المتممات إٌما شبو جممة متعمؽ بالفعؿ 

ٌما معطكؼ عمى ما (عمى السفف)أك متعمؽ بالحاؿ ( جيش  . سبقو، كا 
: الجمؿ الفعمية المركبة

+ فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى المخاطب ( قؿ)فعؿ أمر        :يا مصر حّي عمى الجياد: فقؿ -1
حٌي )كاألخرل صدرىا اسـ فعؿ أمر ( يا مصر)مقكؿ القكؿ كىك مركب مف جممتيف إحداىما جممة نداء 

 (.عمى الجياد
فعؿ مضارع مسند فاعمو ضمير         :ّودتيـ خيَر زادجنوا باسـ الحماية منؾ حينا مجاني ز -2

ظرؼ زماف مفعكؿ فيو + متعمقيف بالفعؿ ( باسـ الحماية، منؾ)شبيي جممة ( + كا/جنػػ)الجماعة 
 (.زٌكدتيـ خير زاد)منعكت بجممة فعمية ( مجاني)مفعكؿ مطمؽ + متعمؽ بالفعؿ ( حينا)
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فعؿ ماضو ناقص اسمو ضمير     :حؼ األعاديتحّطـ عنو ز  وكنت لجيشيـ في الحرب حصنا -3
كفي (. لجيشيـ، في الحرب)تقٌدـ عنو شبيا الجممة المتعمقاف بو ( حصنا)كخبره مفرد ( ًت/كنػ)متصؿ 

 (.تحٌطـ عنو زحؼ األعادم)الشطر الثاني مف البيت نعت لمخبر جاء جممة فعمية كىي 
فاعؿ ( + ترضى)فعؿ مضارع         ىاد؟وترضى ىيئة األمـ اضطيادا     كيذا دونو كّؿ اضط -4
جممة + متعمؽ بالمفعكؿ بو ( كيذا)شبو جممة ( + اضطيادا)مفعكؿ بو ( + األمـ)مضاؼ إلى ( ىيئة)

( كٌؿ)مبتدأ مؤخر + متعمؽ بخبر محذكؼ ( دكنو)نعت لممفعكؿ بو كفييا شبو جممة ( دكنو)اسمية 
 (.اضطياد)مضاؼ إلى 

: مؿ االسمية المركبةالج
الخبر في ىذه الجممة        :أ مف شْكر الصنيعة أف يجازوا     ببيض صفاحيـ بيض األيادي -1

كالفعؿ " أٍف"متعمؽ بو، أٌما المبتدأ فقد جاء مصدرا مؤكال مف ( مف شكر الصنيعة)محذكؼ كشبو الجممة 
ممة الفعمية ، كفي الشطر الثاني مف البيت متٌممات لمج(كا/يجاز)المضارع المسند إلى كاك الجماعة 

مضاؼ ( بيض)متعمؽ بالفعؿ، كمفعكؿ بو ( ببيض صفاحيـ)المصدرية، منيا شبو جممة " أف"صمة 
 (.األيادم)إلى 

متعمؽ ( كذاؾ)شبو الجممة    :        كذاؾ المُّْؤـ يأبى أف يجاِزي       صبلح السعي إاّل بالفساد -2
" أف"بة حيث جاء المفعكؿ بو مصدرا مؤكال مف مبتدأ خبره جممة فعمية مرؾ( المـؤ)، ك(يأبى)بالفعؿ 

 .المصدرية" أٍف"، كالشطر الثاني متٌممات لصمة (يجازم)كالفعؿ المضارع 
 

 (40ص)المرء في حقيقتو المجّردة : القصيدة التّاسعة عشرة
: الجمؿ الفعمية البسيطة

فييا اسـ استفياـ مبتدأ ثافو  مبتدأ أكؿ خبره جممة اسمية( المرء)     : المرء ما المرء سميؿ الثرى -1
 (.المرء)بدؿ مف ( سميؿ)، ك(المرء)خبره مفرد ( ما)
ْسُؿ بتأديبيـ -2 شبو ( + الرسؿ)فاعؿ ( + الياء)مفعكؿ بو ( + عالج)فعؿ ماض        :  عالجو الرُّ

 .متعمؽ بالفعؿ( بتأدييـ)جممة 
فاعؿ مضاؼ إلى ضمير ( + لـ ييمف)فعؿ مضارع منفي بمـ        : فمـ ُيِمْف تأديُبيـ عوَده -3
 (.ق/عكد)مفعكؿ بو مضاؼ إلى ضمير  ( +ىـ/تأديبػ)
مفعكؿ بو ( + المرء)فاعؿ ( + ال يخدـ)فعؿ مضارع منفي    :    ال يخدـ المرء سوى نفسو -4
 (.نفسو)مضاؼ إلى ( سكل)

. م كىك النفسأداة استثناء أيضيفت إلى المفعكؿ األصؿ( سكل)نشير ىنا إلى أٌف المفعكؿ بو 
فاعمو ضمير مستتر ( ال تحمد)فعؿ مضارع مسبكؽ بحرؼ نيي      :   ال تحمد المرَء لمشيوده -5

 .متعمؽ بالفعؿ( لمشيكده)شبو جممة ( + المرء)مفعكؿ بو + تقديره أنت 
: الجمؿ الفعمية المركبة
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: قد يفعؿ الخير لو معمنا    وليس فعُؿ الخير مقصوَده -1
متعمؽ ( لو)شبو جممة ( + الخير)مفعكؿ بو + فاعمو ضمير مستتر تقديره ىك ( ؿيفع)فعؿ مضارع 
(. كليس فعؿ الخير مقصكده)جممة فرعية حاؿ مف الفاعؿ ( + معمنا)حاؿ مفردة + بحاؿ بعده 

وُيوِسع الكؿَّ بإحسانو    ِرْفًدا ليستعبد مرفوَده  -2
( بإحسانو)شبو جممة ( + الكٌؿ)ؿ بو مفعك+ فاعؿ ضمير مستتر تقديره ىك ( ييكسع)فعؿ مضارع 
المضمرة " أف"شبو جممة مف الـ التعميؿ كالمصدر المؤكؿ مف ( + رفدا)مفعكؿ ألجمو + متعمؽ بالفعؿ 

(. يكسع)متعمؽ بالفعؿ ( يستعبد)كالفعؿ المضارع 
: الجمؿ االسمية البسيطة

كخبرىا محذكؼ كشبو الجممة  (غرك)نافية لمجنس اسميا ( ال)        :ال غرو أف يشبو ُجمموده -1
متعمؽ بو أم بالخبر كتقدير ( يشبو)كالفعؿ المضارع " أٍف"المحذكفة كالمصدر المؤكؿ مف ( ًمٍف)مف 

 (.مف إشباىو جممكدىه( أم ال عجب)ال غرك )الكبلـ 
: مف أثرة الّنفس ومف حّبيا محّبة الوالد مولوَده -2

+ معطكؼ عمى األكؿ ( مف حٌبيا)شبو جممة + ؼ متعمؽ بخبر محذك( مف أثرة النفس)شبو الجممة 
(. محبة)مفعكؿ بو لممصدر ( مكلكد( + )الكالد)مضاؼ إلى ( محٌبةي)مبتدأ مؤخر 

: الجمؿ االسمية المركبة
 (.يينكر مشيكده)مبتدأ خبره جممة فعمية ( غيب)   فغيُبو ُينِكر مشيوَده         -1

: الجمؿ الشرطية
هولو حوى في الخمؽ محـ -1 حكل في الخمؽ )جممة الشرط فعمية ( + لك)أداة الشرط        :وَد

 .، كالجكاب محذكؼ لككف معناه مفيكما مٌما سبؽ في الشطر األكؿ مف البيت(محمكده
: إذا أطاع المرء ذا دعوة   فبأَسو يْمحُظ أو جوَده -2

جممة الشرط + كاب ظرؼ لمزماف المستقبؿ مضاؼ إلى جممة الشرط كمتعمؽ بالج( إذا)أداة الشرط 
اختمؼ فعؿ الشرط كفعؿ الجكاب (. فبأسىو يمحظ أك جكده)جممة جكاب الشرط ( + أطاع المرء ذا دعكة)

في الزماف حيث جاء أحدىما ماضيا كاآلخر مضارع،  
. جاء مقٌدما عف الفعؿ( بأسى)كلكف فاعميما كاحد، ككبلىما متعٌد، كالمفعكؿ بو في جممة الجكاب 

لـ تكف )جممة الشرط ( + لك)أداة الشرط جّنٌة    لما أطاع المرء معبوده         ناٌر واللو لـ تكف  -3
كفي ىذه الجممة الشرطية جاء فعؿ الشرط (. لما أطاع المرء معبكده)جممة الجكاب ( + نار كال جنة

كفعؿ ، (ناره)كىك فعؿ تاـ مذككر فاعمو ( لـ تكف)عميو " لـ"مضارعا بمعنى الماضي لدخكؿ الحرؼ 
 (.أطاع)الجكاب ماضو 

 
. :520رسـ اإلماـ ابف باديس، ص : القصيدة العشروف

: الجمؿ الفعمية البسيطة
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فاعمو ضمير مستتر تقديره ( + أحيا)فعؿ ماضو متعدٍّ لمفعكؿ كاحد          :أحيا اَلجَزاِئر بالِعرَفاف -1
 .متعٌمؽ بالفعؿ( رفافبالع)شبو جممة ( + الجزائر)مفعكؿ بو + ىك يعكد عمى ابف باديس 

 .فاعمو ضمير مستتر تقديره ىك يعكد عمى ابف باديس( + انتعشت)فعؿ ماضو الـز   فانَتَعَشت   -2
فاعمو ضمير مستتر ( + ذاد)فعؿ ماضو متعدٍّ بحرؼ جر :     َوَذاَد عف حّقيا باْلَعْزـِ والبأس -3

 .كىما متعٌمقاف بالفعؿ( ، بالعـز كالبأسعف حٌقيا)شبيي الجممة + تقديره ىك يعكد عمى ابف باديس 
: الجمؿ الفعمية المركبة

الجممة في ىذا البيت         :وَودَّ ِمْف شعِبو أف َيسَتجيَب لُو      ويستنير مف الّذْكَرى ِبِمْقَياس -1
مع أف المصدرية قبمو بمصدر ( يستجيب)مرٌكبة مف حيث إٌف فييا جممة فرعية يؤٌكؿ فعميا المضارع 

 .كجممة الشطر الثاني معطكفة عمى سابقتيا( كٌد)ؤٌدم كظيفة المفعكؿ بو لمفعؿ م
 :الجمؿ االسمية المركبة

بدؿ مف ( + ىذا)مبتدأ          َىذا ابُف باِديس في القرآِف ُمْفتِكر    يجمو مَعاِنَيو كالدُِّر واْلَمػاس  -1
( ميفتًكر)مفرد : خبريف+ متعٌمؽ بخبر بعدىه ( في القرآف)شبو جممة ( + ابف باديس)اسـ اإلشارة مضاؼ 
 .كىذه الجممة الفعمية تحتمؿ كٍجينا آخر أف تككف حالية(. يجمك معانيو كالدر كالماس)كآخر جممة فعمية 

 
: الجمؿ الشرطية

       :َفُكْف َلُو ساِمعًا إْف ُرْمَت منِزَلًة     رفيعَة اْلَقْدِر عْنَد ا والػنَّاس -1
رأم يقكؿ بككف جممة الجكاب محذكفة تدؿ عمى معناىا الجممة : ممة الشرطية ىنا رأياففي حكـ الج

، أٌما تركيب الباقي فيك (فكف لو سامعا)، كرأمه يقكؿ بتقٌدـ جممة الجكاب كىي (فكف لو سامعا)الفعمية 
صفة ( + منزلة)مفعكؿ بو ( + تاء المخاطىب)فاعمو ( + راـ)فعؿ الشرط ( + إٍف)حرؼ الشرط : كاآلتي

 .(عند ا كالناس)شبو جممة مكٌكف مف ظرؼ مضاؼ كمضاؼ إليو معطكؼ عميو ( + رفيعة)
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( دراسة إحصائّية لجمؿ الّشاعريف والتعميؽ عمييا بالتحميؿ والموازنة: )المبحث الثّاني
دا عمى غاية ىذه المكازنة ىي إبرازي مكاطف تقارب الشاعريف عمى المستكل التركيبي لقصائدىما، اعتما

 :معطيات الجدكؿ اإلحصائي اآلتي

 :إحصاء عدد الجمؿ حسب أنماطيا في قصائد أحمد سحنوف -1

ج ص أ أ ج ش ج اس بس ج اس مر ج فع بس ج فع مر  
  01  03 06 02إلى القارئ 
  01 07 03 11 02إلى المعّمـ 
   01 02 11 02فمسطيف 
   09  05 01رمضاف 

    03 03 07إلى الشباب 
 03  03  08 07معية العمماء أّدت رسالتيا ج

  02  05 02 07ليمة المولد النبوّي 
 01 02 03 02  03! لغتي

الذكرى الثانية لوفاة اإلماـ 
محمد البشير اإلبراىيمي 

04 12 04 01 02  

  02  01 13 04عبد الحميد بف باديس 
 04 01 04 01 04 05مف وحي االستقبلؿ 

   04 08 04 عاـ جديد 
  01 05 06 04 02وقفة عمى نير الروف 

   01 01  02الصدؽ 
   04 02 09 03ببلدي 
  01 02 03 09 02قمبي 

  01 03 02 07 02صمة الّشاعر بربو 
  01 05 01 11 04يا شباب الّنيؿ 

  01 01 02 06 05نفسي 
  03 03 01 07 02البصائر تحّيي قراءىا 
 08 19 56 50 132 66 المجموع

 331= العدد اإلجمالّي لكّؿ أنماط الجمؿ -
 116= عدد الجمؿ المرّكبة  -

 188= عدد الجمؿ البسيطة -
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 :إحصاء عدد الجمؿ حسب أنماطيا في قصائد محّمد العيد -2

ج ص أ أ ج ش ج اس بس ج اس مر ج فع بس ج فع مر  
إلى شعب الجزائر  -اإلىداء

البطؿ الثائر 
06 14 03 01 03  

  02   01 01احتساب المعّمـ 
  01 01 01 07 02تقسيـ فمسطيف 
  01  03 02 04شير الصياـ 

  04 02 02 08 04تحية الشياب لمشباب 
 01  03 02 14 تحّية العمماء 

     01 02ذكرى المولد النبوّي 
 02  03 02 05 04ىي اليمة القعساء 

  01  03 10 05فابِشْر يا ابف محيي الّديف 
  01  02 11 11حافظ إبراىيـ  رثاء شاعر الّنيؿ

   03 02 10 02وقفة عمى قبور الّشيداء 
    06 05 07يا عاـ 

 01 01  03 04 13وقفة عمى بحر الجزائر 
  01 04  04 03الحّؽ 
   05 03 06 08ببلدي 
   02 02 04 06يا قمب 

  02 04 01 05 04متى أنت راجع 
    02 12 04يا مصر 

  03 02 01 05 02لمجّردة المرء في حقيقتو ا
  01  01 03 01رسـ اإلماـ ابف باديس 
 4 21 30 39 131 89 المجموع

 326= العدد اإلجمالّي لكّؿ أنماط الجمؿ  -    
 128= عدد الجمؿ المرّكبة  -

 161= عدد الجمؿ البسيطة -
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: النسب المئوّية لعدد الجمؿ المركبة والبسيطة في قصائد أحمد سحنوف (-أ
% 35.04المرٌكبة الجمؿ 

% 56.38الجمؿ البسيطة 

                        

 

: النسب المئوّية لعدد الجمؿ المركبة والبسيطة في قصائد محمد العيد (-ب
% 39.26الجمؿ المرٌكبة 
% 49.38الجمؿ البسيطة 

 

                

             

             

  

الفعمية البسيطة قد فاقت غيرىا عددا حتى  الناظر في جدكلٍي اإلحصاء السابقيف يرل أٌف الجمؿ
في قصائد كٌؿ مف الشاعريف، كبالعكدة إلى قكؿ الببلغييف في داللة الفعؿ % 40بمغت نسبتيا حكالٍي 

، يمكننا الحكـ عمى قصائد الشاعريف التي حٌممناىا بككنيا مميئة بمعاني بالزمف قالرتباطعمى الحدكث 
ىنا إلى أٌف كثيرا مف الجمؿ الفعمية كانت جمبل إنشائية طمبية فييا  الحيكية كالتجٌدد، كتجدر اإلشارة

:  النداء كمف أمثمتو
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( سحنكف)أمكاطئ أقداـ النبييف   -
( محمد العيد)يا قسمة القدس   -
( سحنكف( )البشير اإلبراىيمي)يا ناشر الفصحى  -
( محمد العيد( )عبد القادر)أمير السيؼ كالقمـ  -
( سحنكف)ائر باديس يا حب الجز -
(. محمد العيد. )أٌييا الٌزائركف ساحة طيير قدسٌي كعٌزة قعساء -

:  كاألمر كالنيي؛ كمف أمثمتيما
: األمر -أ

خٌميا عنكما حديث احتجابي        -
عٌرجا بي عمى العمى   -
( محمد العيد)اركبا بي  متف النجاح                         -
فانزٍؿ عمى حكمو          -
 
حيطوي باإلسبلـً مٍف كؿّْ أذل      -
مؽ مٍف كيؿّْ فىساد - (    أحمد سحنكف!                       )احًمو بالخي

:  النيي -ب
ال تقبػمي قسمة العدا       -
( أحمد سحنكف)ال تىبيتي عمة دخًؿ                                 -
ال تحفمي بالٌناس    -
 
مىما     -         ال تكف سى
(    محمد العيد)         ال تدكسكا عمى الترب                     -

كقصائد الٌشاعريف حافمة باألمثمة عف النداء كاألمر كالنيي؛ كىذا طبيعٌي إذا عممنا بأٌف شعرى كمييما 
. ييدؼ إلى إحياء القيـ الركحية كالكطنية في النفكس

التي فييا أفعاؿ ماضية أك مضارعة فركعا مف جمؿ  بريةفي حيف أٌننا نجد كثيرا مف الجمؿ الخ
:      مركبة كىي تؤٌدم كظائؼ أغمبيا نعتية أك حالية؛ كمف أمثمة ذلؾ

        إٌف في ييمنىاؾ شىعبان كامبل       يتنٌزل بيف ظٍمـو كاضطياد                                                                    -

                                                 
- وانجمهح انخثزيّح مصطح .نقصائذ انثحج فزعيّحأعني تانخثزيّح هنا انجمم غيز اإلنشائيّح حيج جاءخ معظمها في ا

 .تالغّي في عهم انمعاني
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جممة  فرعٌية خبرٌية نعتٌية                                             
:  ألحمد سحنكف جمؿ فرعٌية نعتٌية كثيرة منيا( إلى الشباب)كفي قصيدة 

(. ال يياب /غدا قكٌم)؛ فالجممتاف الفعميتاف ال يياب مسدَّدى العـز!     اغدا قكميينيؾ جند  -
بسيطة إلى المركبة لرأينا عددىا أقؿ بكثير مف الجمؿ الفعمية، أٌما الجمؿ االسمية فمك جمعنا اؿ

%(.  21)أكبر مف نسبتيا في قصائد محمد العيد %(  32)غير أٌف نسبتيا في قصائد أحمد سحنكف 
ف كانت النصكص التي اخترناىا  كمدلكؿ ذلؾ أٌف غرض الكصؼ عند األكؿ أكثر منو عند الثاني كا 

.  متماثمة المكاضيع
ا يخص التركيب كالبساطة في نظـ الشاعريف فيفيدنا الجدكالف بأٌف الجمؿ البسيطة أكثر كأٌما ـ 

ذا عرفنا أٌف كجو التركيب يككف في الغالب  مف الجمؿ المركبة، كىذا مف أكجو التقارب بيف الشاعريف، كا 
تمؾ المتٌممات بالمتٌممات التي ترد جمبل فرعية أمكننا القكؿ بأٌف كثرة الجمؿ البسيطة يدٌؿ عمى أٌف 

.  جاءت فييا مفردة بمعنى أٌنيا أسماء دالة عمى الثبات كالدكاـ
كثٌمة ظكاىر أخرل أفادنا بيا التحميؿ منيا تقديـ أشباه الجممة كلمكزف في ذلؾ أثر ربما يغمب 

      (:                                                محمد العيد)الغرض الببلغي كىك القصر؛ نحك قكؿ 
(:                        تحٌية العمماء)كيقكؿ في قصيدتو . عمى الرحًب حمكا أجمعيف عمى الرحب -
 -في ىذا البيت -حيث تقٌدـ . ًعقده تألَّؽى مثمما     تأىلَّؽى ىذا الحفؿي بالٌسادًة الٌنٍجًب عمى صدرىا -

 .(عقده)مبتدأ عمى اؿ( شبو الجممة)الخبر المحذكؼ اٌلذم ذيًكرى ميتعمّْقو 
أما إسناد األفعاؿ إلى الضمائر كالسيما ضمير المخاطب فظاىرة تنضاؼ داللتيا إلى ما ذكرتو 

 : قببل أٌف ىدؼ الشاعريف مف نظميما النصح كالتكجيو كاإلرشاد؛ كمنيا قكؿ أحمد سحنكف

مؽ مٍف كيؿّْ فىساد احِمو - يا ابف محيي  فأْبِشْر/ ؾذكْرُت :كفي قكؿ محمد العيد .المنى فقػشيت نمت /بالخي
. الٌديف أٍبًشٍر

كالمبلحظ في أزمنة األفعاؿ الٌطاغٌية في قصائد المدٌكنة أٌنيا ماضية عند محمد العيد، أمرية 
. عند أحمد سحنكف

كأٌما ظاىرة الحذؼ فيما عدا جمؿ النداء التي يطٌرد فييا حذؼ ركنٍي اإلسناد الفعؿ كالفاعؿ، 
الخبر كالسيما حيث يتقٌدـ شبو الجممة المتعمؽ بو عف المبتدأ؛ نحك قكؿ فقد كجدنا الحذؼ كثيرا في 

(:  تحٌية العمماء)الٌشاعر محمد العيد في قصيدتو 
 -في ىذا البيت -حيث تقٌدـ . تألَّؽى مثمما     تأىلَّؽى ىذا الحفؿي بالٌسادًة الٌنٍجًب ِعقٌد عمى صدرىا -

( أحمد سحنكف)ككقكؿ الٌشاعر (. عقده)عمى المبتدأ ( ق الجممةشب)الخبر المحذكؼ اٌلذم ذيًكرى ميتعمّْقو 
جممة اسمٌية تامة تتأٌلؼ مف ( ىذا)؛ فػ ......"كيؤلمني أف أرل أثرا لمصدؽ ا ىذ: -الصدؽ"في قصيدتو 

( ىذا)المبتدأ اسـ اإلشارة  -اسـ اإلشارة، أك مف ( ىذا)كخبره (   األمر)المبتدأ المحذكؼ المقٌدر بػ 
كىذه الظاىرة مكجكدة في كبلـ العرب القدامى لكٌنيا قميمة االستعماؿ (. ىك كذلؾ)كؼ تقديره كخبره محذ

:  بنفس الضمير نحك قكلو تعالى في الشعر، ككما نجدىا في القرآف الكريـ مستعممة
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 فَّ ِلمطَّاِغيَف َلَشرَّ َمآٍب  {مف سورة ص( 55)اآلية }      َىَذا َواِ 

             (:تحٌية العمماء)قكلو في قصيدة ( مجمد العيد)د كمف أمثمة الحذؼ في قصائ
                    :جحاجحة  ُعْرُب القرائح و المَُّغى     فأىبل وسيبل بالجحاجحة الُعرب

؛ حيث أيسًند في ىذه الجممة االسمٌية البسيطة خبراف (جحاجحة عيٍربي القرائح كالمُّغىى: )الٌشاىد في قكلو
(. أنتـ)إلى مبتدأ محذكؼ تقديره ( بجحاجحة، عر)

(: أحمد سحنكف)كفي حذؼ األفعاؿ قكؿ الٌشاعر 
كذيًكر شبو الجممة ( تطٌمعكا)كىي جممة فعمٌية بسيطة حيذؼ فييا فعؿ األمر اٌلذم تقديره  إلى العبل؛ -

. المتعٌمؽ بو
: كمف أمثمة حذؼ طرفي اإلسناد إضافة إلى النداء، قكؿ الٌشاعر محمد العيد

كىاتاف الجممتاف مستعممتاف في الترحيب حذؼ فييما طرفٍي  :فأىبل وسيبل بالجحاجحة الُعرب -
. في الجممة المعطكفة عمييا( تى/كطئػ)في الجممة األكلى ك( تى/حممٍػػ)اإلسناد كىما الفعؿ كالفاعؿ 

الترحيب  متعمؽ بمعنى( بالجحاجحة العرب)كشبو الجممة . كالمفظاف المذككراف منصكبيف مفعكؿ بيما
. متعدٍّ بالباء( رٌحب)المفيـك مف الجممتيف السابقتيف، ال بالفعميف المحذكفيف ذلؾ ألٌف الفعؿ 

كبالنظر إلى الجمؿ الشرطية نرل حضكرىا في قصائد الشاعريف بنسبتيف متقاربتيف حيث كانت 
كاف بغير  غير أٌف ذلؾ%. 6، كفي قصائد محمد العيد حكالي %5حكالي ( الشيخ سحنكف)في قصائد 

.  اٌتفاؽ مكاضع استعماؿ الشرط مٌما يعني بعض الخصكصية في أسمكب كٌؿ شاعر
كالجمؿ التي صدرىا أسماء أفعاؿ كانت في قصائد أحمد سحنكف أكثر منيا في قصائد محمد 

المكررتيف في ( ىات كىيٌا: )جاءت في أسماء أفعاؿ أمر مكررة مثؿ. العيد، كىي قميمة عند كمييما
كما يجدر اإلشارة إليو ىك أٌف استعماؿ . في قصائد محمد العيد( كركيدؾ، ىٌيا كحٌي)نكف، كقصائد سح

:  الشاعريف ليذه األسماء في قصائد متقابمة كىي
.                                                                       جمعٌية العمماء لسحنكف، كنحٌية العمماء لمحمد العيد -
. لسحنكف، كىس اليمة القعساء لمحمد العيد، كلذلؾ أثر: تيلغ -

إٌف قمة (: الجمؿ الشرطية كالجمؿ التي صدرىا أسماء أفعاؿ)كنقكؿ في النمطيف األخيريف 
حضكرىما في النصكص التي كانت مكضكع دراستنا أمر مطٌرد في غيرىا مف النصكص الشعرية أك 

 . النثرية، كلذلؾ لـ نبحث في داللتيا

ـٌ ا لغة الٌشاعريف فالقارئ لقصائدىما ليس بحاجة إلى قامكس يعينو عمى فيـ كتفسير ما ىك أ
غامض مف األلفاظ كالعبارات؛ إذ جاءت جمميما سمسة المعنى كالبساطة يفيميا العامة، كىذا طبيعٌي 

. إذا عممنا أٌف نظـ الٌشاعريف قريب إلى النفس، بعيد عف التكٌمؼ مف ناحيتي المعنى كاألسمكب
.  فتجاربيما الٌشعرٌية جعمت أسمكبيما يبتعد عف التعقيد ليصبل إلى الحقائؽ

         كغمبة الجممة البسيطة عمى الجممة المرٌكبة في حضكر كٌؿ منيما في النص دليؿ عمى سير                                              
كال ننفي بأٌف درجة تأثر كٌؿ منيما بالقدامى . ءالشاعريف في استعماؿ المغة العربية عمى سبيؿ الفصحا
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أميؿ إلى نمط الٌشعر القديـ، ( محمد العيد آؿ خميفة)فػ . في طرؽ المكاضيع كنظـ الكبلـ المعٌبر عنيا
ما ىك ( أحمد سحنكف)في حيف أٌننا نجد مف قصائد . كرٌبما كاف عممو بالعركض عامبل أساسا في ذلؾ

كمرٌد ذلؾ ككنو عاش بعد محمد العيد . ٍف احتفظ بشكمو العمكدم القديـأقرب إلى الٌشعر المعاصر كا 
حكالي ربع قرف تقريبا؛ كىي فترة كافية لحدكث تغٌيرات في الفكر كالٌمغة مما يتجٌدد مف مؤثرات المحيط 

.  االجتماعٌي كالثٌقافٌي لمٌشاعر
نة يجد أٌنيا ال تتكخى الممعف لمنظر في معاني الجمؿ التي نظميا الٌشاعراف مف خبلؿ المدٌك

. الخياؿ، كلـ يمنع ذلؾ أف يككف شعرىما راقيا؛ حيث صياغتيما ألسمكب يعٌبر عف معاف ٌصادقة
فاختيار الٌشاعريف لمجمؿ كالتراكيب لـ يكف عشكائٌيا، ألٌف بساطة التركيب قد تككف مف ممٌيزات الٌشعر 

.  نت تكصؼ بضعؼ الثٌقافة العربٌيةالجزائرٌم اٌلذم يستيدؼ كٌؿ فئات المجتمع آنذاؾ التي كا
، (أحمد سحنكف كمحمد العيد)كظاىرة االقتباس في الٌشعر خاصٌية تمٌيز بيا كٌؿ مف الٌشاعريف 

فيما بارعاف في استيعاب المبادئ األخبلقٌية كالٌدينٌية كتقديميا في قالب شعرم محبكب؛ كمف االقتباس 
  ىذه الشمس وىي آية ربي     ( الشياب لمشبابتحٌية : )في قصيدة( محمد العيد)قكؿ الٌشاعر 

َفَقاَؿ ِإنّْي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعف ِذْكِر َربّْي   :قكلو تعالى كىك اقتباس مف. تتوارى عشية بالحجاب
.  {مف سورة ص( 32)اآلية }    َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب

: فيك اقتباس مف قكلو تعالى بفضؿ ونعمة؛ سره أّنني انقمبت مف ا: كقكلو في نفس القصيدة
 ـْ ُسوٌء َواتََّبُعوْا ِرْضَواَف الّمِو َوالّمُو ُذو َفْضٍؿ َع ـْ َيْمَسْسُي اآلية   ِظيـٍَفانَقَمُبوْا ِبِنْعَمٍة مَّْف الّمِو َوَفْضٍؿ لَّ
. {مف سورة آؿ عمراف( 174)

:            لٌشاعر برٌبو؛ قكلوصمة ا)فيك في قصيدة ( أحمد سحنكف)أٌما االقتباس عند 
كالعبارة في القرآف الكريـ قكلو تعالى في  .وما لنا غيرؾ مف  عاصـ  يعصمنا مف ىذه اليّوه -

ـْ ِذلٌَّة مَّا َلُيـ مَّْف الّمِو ِمْف  :   سكرتي يكنس كغافر  َوالَِّذيَف َكَسُبوْا السَّيَّْئاِت َجَزاء َسيَّْئٍة ِبِمْثِمَيا َوَتْرَىُقُي
ـْ ِفيَيا َخاِلُد ـْ ِقَطًعا مَّْف المَّْيِؿ ُمْظِمًما ُأْوَلِئَؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى اآلية    وَفَعاِصـٍ َكَأنََّما ُأْغِشَيْت ُوُجوُىُي

َيْوـَ ُتَولُّوَف ُمْدِبِريَف َما َلُكـ مَّْف المَِّو ِمْف َعاِصـٍ   : ، وفي قولو جّؿ وعبل{مف سورة يونس( 27)
(:         تقسيـ فمسطيف: )كقكلو في، {مف سورة غافر( 33)اآلية     ُيْضِمِؿ المَُّو َفَما َلُو ِمْف َىاٍدَوَمف 
استعممت في القرآف الكريـ " أنت"الخبر المستد إلى ضمير المخاطبة " ضيزل"ككممة أنت ضيزى؛  -

 : في قكلو تعالى" الجكر"مٌرة كاحدة بداللة 
  ِضيَزىِتْمَؾ ِإًذا ِقْسَمٌة     مف سورة النجـ( 22)اآلية}                                               . 

: نبلحظ في كثير مف الجمؿ استعماؿ عبارات متبلزمة كػ( أحمد سحنكف)بالعكدة إلى قصائد 
ثر إلخ، بحيث يجد فييا تأ... العـز الكطيد، صحائؼ متمكة، أجفاف مسٌيدة، غبٌي بميد، أناخ بكمكمو، 

، كلساف الديف (ىػ 658ت ) ، كابف األبار (ىػ649ت )ابف سيؿ األندلسٌي : الٌشاعر بٌشعراء األندلس كػ
براىيـ الطبطباطي (776ت )بف الخطيب  (. ـ1901ت )، كا 
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كالتكرار كظاىرة أسمكبٌية يرد في الكبلـ شعرا كنثرا؛ كقصائد اإلماميف حافمة بيا، حيث إٌف 
كمظاىر التكرار التي استخمصتيا ال . صفة الحتمٌية، كما يعمؿ عمى تككيدهاإلكثار منو يعطي الكبلـ 

نما شمؿ المتعمقات كمختمؼ المتٌممات، كمف أمثمة التكرار ما يمي : تنحصر فقط في ركني اإلسناد، كا 
ـْ يفػْز بالحمد ديػواني          ول

  كلـ أنؿ ما كنت أممتو                  -
عي سكل       كلـ أعد مف كٌؿ س     -
( سحنكف)ثصيدة إلى القارئ ...                   كلـ تكف يا قارئي راضيا عنو،      -

: أضؼ إلى تكرار الحرؼ تكرار أسـ الفعؿ في قكلو
! ىٌيا لنبني   -
ىٌيا لنزرع أرضا مف كٌؿ زاىي الٌنبت ناضر  -
!  ىٌيا نيعمّْـ نشأىنا -
!  الذخائر ىٌيا لنيخرجى مف كنكز ببلدنا أغمى -
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كعبلكة عمى ما سبؽ مف تعميؽ عمى مكاطف تقارب لغة كٌؿ مف الشاعريف كمكاطف تباينيما، 
أذكر في ىذا المكضع النقاط التي تمايزت أك تماثمت فييا قصائدىما التي تناكلت نفس المكاضيع، 

، *عماؿ الضمائر، كاإلسناد الضمني، كاست(الماضي، المضارع، األمر)مركزا عمى صيغة الفعؿ الغالبة 
 :كظاىرة التكرار، كىذا جدكؿ فيو مكازنة بيف تمؾ القصائد المشار إلييا كفؽ المعايير السابؽ ذكرىا

 

                                                 
أو ( شثهح واسم انتفضيماسم انفاعم واسم انمفعىل وصيغ انمثانغح وانصفح انم)انمقصىد ته ما يكىن في انمشتقاخ  *

في انمصذ 

المكاضيع 
 المشتركة

 محمد العيد أؿ خميفة أحمد سحنكف

 إىداء
 

 تكرار النداء -
غمبة األفعاؿ الماضية  -
كثرة اإلسناد إلى ضمير  المتكمـ  -
 كثرة اإلضافة إلى ياء المتكمـ ك -

 غمبة األفعاؿ الماضية -
كثرة استعماؿ اسـ الفاعؿ  -

 كثرة اإلسناد إلى ضمير المتكمـ

 المعٌمـ
 

 غمبة األمر المسند إلى المفرد -
 (ىات، إٌف)التكرار  -

ياء المتكمـ، كىاء )تكرار الضميريف  -
 (الغائبة

إلى غمبة األفعاؿ المضارعة المسندة  - فمسطيف
كىي ما )ياء المخاطبة ككاك الجماعة  -

 (اصطًمح عميو باألفعاؿ الخمسة

 غمبة األفعاؿ الماضية -

 قمة األفعاؿ - رمضاف
 تكرار اسـ رمضاف -

كثرة األفعاؿ الماضية المسندة إلى  -
 تاء المخاطب

 الشباب
 

 غمبة األفعاؿ المضارعة -
 (يينئ، يسعى)تكرار 

مضارع تنٌكع صيغ الفعؿ مف ماض ك -
 كأمر
 كثرة استعماؿ ياء المتكمـ -

 جمعية العمماء 
 

 تنٌكع الصيغ مع غمبة المضارع -
 (ىات، غفّْ)تكرار  -

كثرة أفعاؿ األمر المسندة إلى كاك  -
 الجماعة

غمبة األفعاؿ الماضية المسندة إلى  - المكلد النبكم
 الغائب

 (نا)كثرة إسناد الفعؿ إلى الضمير  -
 (حٌييف)تكرار الفعؿ  -
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ٍف كانت المكاضيع متشابية فقد اختمؼ الشاعراف في أشياء تمٌي ز نظـ يظير مف الجدكؿ أٌنو كا 
: كٌؿ منيما نيمخصيا في النقاط التالية

تبايف في نسبة استعماؿ صيغ الماضي كالمضارع كاألمر حيث نجد في قصيدة ىذا يغمب الفعؿ  -
. الماضي كفي قصيدة ذاؾ يغمب المضارع كالمكضكع المطركؽ كاحد

ق قد يككف في قصائد كثرة التكرار في قصائد أحمد سحنكف، ككثيرا ما يككف التكرار لمتككيد كلكٌف -
. أحمد سحنكف مستعانا بو لمكزف

كثرة استعماؿ محمد العيد السـ الفاعؿ، حيث استعاف بو لمداللة عمى ما يدؿ عميو الفعؿ كما يقـك  -
. بالفعؿ حيث ال يصمح ىذا األخير لمكزف

ئر الخطاب، إال أٌننا مع أٌف الشعراء الجزائرييف كيًصفكا بككنيـ خطابٌييف كىك ما ألجمو أف تيغىٌمب ضما -
(. تكٌمـ، خطاب، غيبة)نجد في قصائد شاعرينا تنٌكعا في استعماؿ الضمائر 

استعماؿ الماضي كالمضارع بنفس  - المغة العربية
 النسبة

كثرة استعماؿ الضمير العائد عمى  -
 المتكمـ

 غمبة األفعاؿ الماضية -
 
 كثرة اإلسناد إلى تاء المخاطب -

 ابف باديس 
 

 غمبة الماضي -
ىاء الغائبة، ، قد كنت، مف )تكرار  -
 (ذا

ماض، مضارع، )تنٌكع صيغ الفعؿ  -
 (أمر

 عاـ جديد
 

 غمبة المضارع -
 (ىؿ فيو، شعب)تكرار  -

تكازف في استعماؿ الماضي  -
 كالمضارع
 (يا عاـ)تكرار 

/ كقفة عمى نير 
 بحر

غمبة األفعاؿ الماضية المسندة إلى  -
 الغائبة

 غمبة المضارع عمى الماضي -

 غمبة الماضي - ببلدم
 (لؾ)تكرار  -

 غمبة المضارع -
 الفاعؿ كثرة استعماؿ اسـ -

كثرة استعماؿ األمر المسند إلى  - غمبة الماضي - القمب
 المفرد

، مضارع، أمر)تنٌكع الصيغ  - كجدانيات  (ماضو
 (ما لنا، عشنا، متى نرل)تكرار  -

 غمبة المضارع -
 كثرة اسـ الفاعؿ -
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ال نرل سحنكف كمحمد العيد آخذيف برخصة الجكازات الشعرية في النحك مف حذؼ ما ال يجكز 
 . حذفو، كتصريؼ ما ال ينصرؼ

األكؿ الذم ال يشكبو شيء  كنخمص بعد ىذا التحميؿ إلى أٌف لغة الشاعريف فصيحة مف المستكل
مف العامية كال مٌما يدٌؿ عمى تأثرو بمغة أخرل، كلعٌؿ السبب ىك تعٌمقيما في الثقافة العربية اإلسبلمية، 

 .كتأٌثرىما بأسمكب القرآف كالشعر القديـ
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بحثي كأحصيتي درستي بيئة الشاعريف كثقافتيما ثـٌ حٌممت عٌينة القصائد التي جعمتيا مدٌكنة ؿ
: أنماط الجمؿ كعٌمقت عمى النتائج، فخمصتي إلى القكؿ بأٌف

لمبيئة تأثيرا بالغا في صقؿ الممكة المغكية لمشاعريف كقد كاف الحيز األكبر ليذه البيئة جمعية العمماء  -
لى التي كاف ليا الفضؿ في تكجيو الشاعريف الًكجية المحٌمدية الحاممة لمشعؿ اإلسبلـ، كالباعثة ع

النضاؿ ضد االحتبلؿ فجاشت نفس كؿ منيما بأشعار فصيحة ىادفة كانا بيا ناطقيف بالقضايا الكطنية 
الجزائرية خاصة كالعربية عامة، فجاءت قصائدىما التي اخترتيا متماثمةى األغراض منظكمةن بمغة سيمة 

عالـ إسبلمي لو امتداد  ممتنعة مع فصاحتيا نجد فييا سمات الثقافة الجزائرية التي ىي فرع مف ثقافة
. تاريخي كجغرافي كاسعيف لمغة العربية فيو دكر المفتاح

نظميما تقاربت فيو أنماط الجمؿ تقاربا ممفتا لمنظر، فرأينا الجمؿ الفعمية مستعممة بنسبة تقريبا كاحدة،  -
. كداللة ذلؾ كما يقكؿ الببلغيكف إفادة الحدكث كالتجٌدد

كما رأيناه مف غمبة الجممة البسيطة عمى . ف أف ييقاؿ عف األنماط األخرلما ييقاؿ عف ىذا النمط يمؾ -
الجممة المركبة في حضكر كؿ منيما في النص دليؿ عمى سير                                                       

 أف تككف الشاعريف في استعماؿ المغة العربية عمى سبيؿ الفصحاء الذيف ال يمجأكف إلى المرٌكب إاٌل
.  ضركرة ببلغية

ال عجب أف يككف األمر كذلؾ كالشاعراف كانا يستقياف مف مىًعيفو لغكٌم كاحد ىك القرآف كشعر  -
.  القدامى

كاف شعر سحنكف كمحمد العيد عمكديا كثير فيو التدكير عمى منكاؿ شعر القدامى، حيث نجد أبياتا  -
ٌعت عف جممة كبرل في بيت آخر حٌتى ال ييفيـ تشكؿ عناصر مف جممة في بيت سابؽ أك جمبل تفر

. بيته إال مقركنان بما قبمو
ما يركؽ لمدارس في نصكص شاعرينا ىك فصاحة المغة لفظا كتركيبا حيث إٌننا لـ نجد في بيت كاحد  -

شذكذا عف قاعدة نحكية نعرفيا كرأينا إسناد األفعاؿ كالصفات داال عمى اٌطبلع كاسع لمشاعريف ككأٌنما 
. اف العرب في رؤكسيمالس
غير أٌني لـ أر في القصائد التي حٌممتييا كال في غيرىا مف قصائد أحمد سحنكف أك محمد العيد ما  -

. يفيد أٌف لمغة أجنبية كالفرنسية أك اإلنجميزية تأثيرا في تعبيرىما كال يمكنني تعميؿ ذلؾ بشيء
كانت لتيحٌقؽ غايةن لكال أٌنو كاف ليما مف كأصؿ إلى القكؿ بأٌف المكازنة بيف تراكيب الشاعريف ما 

كجعميا ( الجمؿ)السمات ما ييمًفت انتباه الدارس كيحٌضو عمى تفكيؾ قصائدىما إلى كحدات تركيبية 
. مكضكعا لمبحث

كاعتبارا لفصاحة لغة الٌشاعريف كمتانة تركيبيما أرل أٌنو مف المفيد إدراج قصائد ليما في الكتب 
التعميـ المتكسط الذم يعتبر مرحمة ميٌمة إلكساب التمميذ ممكة يبني عمييا  المدرسٌية كالسيما في

.  المعارؼ المغكية في المرحة الثٌانكية
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المكلد النبكٌم، : كمف القصائد التي يمكف أف تخدـ المحاكر المقٌررة في الٌسنكات األربعة المتكسطة
ر إاٌل أمثمة عٌما يمكف أف تدرج فيو قصائد كما ىذه المحاك...عظماء األمة، الكطف، فمسطيف، الٌشباب، 

.  الٌشاعريف التي تتمٌيز إضافة إلى فصاحتيا بالٌسيكلة حيث ال تستعصي عمى تمميذ المتكسط فيمييا
كقد تصفحنا كتب المستكيات األربعة كلـ نجد بيا مف قصائد الٌشاعريف سكل قصيدة لمحمد العيد آؿ 

لٌرابعة، حيث يٌتخذىا المدرّْس سندا لدراسة ظكاىر ببلغٌية كظكاىر في كتاب السنة ا( أطبلؿ تمقاد)خميفة 
: كقٌمما نجد سبيبل لذلؾ في النصكص األخرل. لغكٌية متنٌكعة

. كالتشبيو بأنكاع مختمفة -
 .االستعارة كالكناية -

 .الجممة الكاقعة خبرا -

 .الجممة الكاقعة نعتا -

ا؛ ففي كتاب السنة األكلى فقط ثبلث قصائد شيئا كثير( معركؼ الرصافي)في حيف أٌننا نجد مف قصائد 
، كلكف مف نصكصو المقررة ما (معركؼ الرصافي)لو، كال ييفيىـ مف كبلمي أٌني أقمؿ مف شأف شعر 

. يمكف أف تستبدؿ بو النصكص بأحد الٌشاعريف التي تنبض بالمعاني المستقاة مف ثقافتنا
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(: إلى القارئ)القصيدة األولى                   

 

ٍمًيًمػي يىػا أد اة إحػساًنػي يا قارئ يا صديػؽى ديكىانػي   يا مي
أنا لـ أفكر في اٌلًذم صغػتو    ًمػٍف كؿّْ أشػعارم كألحاًنػػي  

حتى لمحتؾ في خيالي سٌنى     قد شعَّ فػي ًفٍكػرم ككجداًنػي 
كعرفػتي كٍنو سؤالػؾ لػي   غايػتي مف نػػظـ أكزانػػي  

يمىاًنػػػي  فجعمت منؾ معػيف ممحمتي    كسمىػاء إليىاًمػي كا 
رئي لـ أجئ     بمػفظةو مػػٍف غىير إمعىػػػاف  حسبؾ أنّْػي قا

منّْػي الحػػياة دكف إٍتػقىػاف     ككيؿُّ بيػتو صيغ لـػ أحٌبػو
ككاف حادم رحمتي ما دجػا    مف ليػؿ آالىًمػي كأحػػزاني 

ـٍ يفػٍز بالحػػمد ديػكاني  فإٍف أكف قصرتي عف غايتي     كلػ
حساف كلـ أنػؿ ما كنػت أمػمتو      في الشعر ـ ف حػسف كا 

كلـ أعد مف كؿ سعي سكم     بمحػػض إفػبلس كخػسراف 
كلـ تكف يا قارئي راضػيا     عنو فحسبي بػذؿ إمكػاًنػػي 
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 (:إلى المعّمـ)القصيدة الثّانّية                               

نشرت بالعدد السابع مف السمسمة الثانية مف البصائر ثـ طبعت مع 
" جمعية العمماء"المنشورة بعدىا ووزعت عمى مدارس " ميذإلى التؿ"قصيدة 

 ."أحمد توفيؽ المدني"باقتراح مف كاتبيا العاـ األستاذ 
 

! ىاًت ًمٍف نىٍشًء اٍلًحمى خيرى عػتاٍد      كادًَّخٍرىـ لػغد جٍند جػػياد         
ادى مف أٍسر           األىعىادم ىات نػشئا صالحا يبني العػبل        كيفؾُّ الضَّ
ؿى فىػاد          ٍطبه يىكيٍف أكَّ ! ىػػاتو نػشئا قػػكيِّا باسػبل       إٍف دىجىا خى
مؽ مٍف كيؿّْ فىساد          !! حيػطوي باإلسػبلـً مٍف كػؿّْ أذل       كاحًمو بالخي
نىػػى          ـي سى ٍدهي بػػًزىا!       كىاٍىػًدًه بالعػمـ فالًعٍم ًمػف القرآًف زكّْ ! دكى
! صٍغوي لئلسػبلـ نبراسى ىػػدل       كمثاالن ًمف ذكاءو كاٍجػػًتيىاد         
ًسٍر بو في طػػريؽ مىأميكنػػة       إٍف ًفػي كىفىٍيؾى آمىاؿ اٍلبًػػبلد          
ُن صػىاد           ناًبيع المىعىالي فييكى إفَّ ًفي كىفيؾ بػػٍذرا فاىسًقػػًو       ًمف يى
وي إنَّؾ لؤلجيػىاؿ ىىػػػادإفَّ           ! في ييػػٍمنىاؾ ًجيبل فاىٍىػػًدًه      نىٍيجى
إفَّ في يمناؾ شعبا كىاًمػػػػبل      يتنػػزل بيف ظمـ كاضطياد          
لـ يزٍؿ في القيد منييكؾى القػكىل       منذ ألقى لؤلعادم ًباٍلقيىػػػاد          
ػػػاد!      قفرقَّػػٍت أٍىػكىاؤيه أجػػزاء          وي لـ  يمتجئ لبلتّْحى ! كٍيحى
كتفشىى كػػؿُّ دىاء قىاًتػػػػؿو       فيو  ًمف جيؿ إلى سكًء اعتقاد          
ـٍ       كىك في أٍسًر جمكد  كالجمىػاٍد           ؿى النَّػػاسي إلى غىايىاًتيًػ كىصى
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(: سطيففؿ)القصيدة الثّالثة                            
 

أمكاطئ أقداـ النًبٌييف كالرُّسػػػؿ      كمكطف نسؿ الكحي بكرؾ مف نسػػؿ  
فداؾ العدا ال تقبػمي قسمة العػػدا     كلممػكت سيرم ال تىبيتي عمة دخػػًؿ 

! كال تحفمي بالٌناس إف جار حكمػيـ     عػػميؾ فإفَّ ا يحػػكـ باٍلعػػدًؿ
! ليبعد عف أرض اليدل عابدم العػجًؿ كخمفؾ جيش مف بني العمـ رابػض    

! يدريو رمػػز الفدل بطؿ الحػػمى    ذكي الحجى ماضي العزيمة كالنصػؿ
!  فكزه في جػيػاده    كلك بمػغت أعػػداؤه عدد الٌرمػػؿ" بفكزم" سيجني
! لمػػمسمؾ السػػيؿ" عٌزاـ"برأيػػو    كيػرشده " عبد الػػكريـ" كيسنػده 

! كٌؿ مخاطػر   كمػػف قادة اإلسبلـ كٌؿ فتى فػحػؿحكل مف حػماة الٌضاد 
! فًمف أشيب ساس األمػػكر مدٌرب     كمف حػػدث ندب كمف بطؿ كػػيًؿ

جنكد ليا اإليػػماف كالٌصبر عػٌدة    لدل الحرب ليسكا بالٌضعاؼ كال العزًؿ 
! عػػمى الفضؿ كالنبًؿ" كلبناف" "كمصر"      "كيثرب" "كالعراؽ" "دمشؽ"نمتيـ 

! ساعير ال يمنيػػيـ عف مرادىـػ    ظبلؿ المػػنايا في الصَّكاـر كالنػػبؿـ
! يسيركف لميػيجاء مؿء صػدكرىـ    ثػػبات كعػػـز ال يبالكف بالقػػتًؿ

لقد أقسػمكا أف ال تناـ جفكنػػيـ     كقد بات مسػمكب الكرل بمد الٌرسػػًؿ 
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(: رمضاف)الّرابعة القصيدة                              
 لحنيا الفناف ىروف الرشيد" بوسوى"لحنت ونشدت في السجف بمعتقؿ 

 
النُّكر  شيػػعاع  بكٌؿ  مػكاف    كالككف  مصغ ك النجـك  ركاٍف          
" رمضاف"ك عمى الكجكه  نضارة اإليماف    يا لمجماؿ بشع  في            
شير  الصـك  كالقرآف "   مضافر"شير البر كاإلحساف " رمضافي"         
ؾى غرة  األزمػاف "  رمضاف"أغنية  بكؿ  لسػاف     " رمضاف"          ُى إفى
رى اإلنيسىاف "  رمضافي"فيؾ تيقظ  الكجداف      " رمضاف"          ُى فيؾ  تحرى
ُى مبتيؿ إلى الٌرحمف      فعسى تعػكدي  ىناءة            األكطا أنا  فيػؾى

 
 
 

(: إلى الشباب)القصيدة الخامسة                       
قوة في ىيكؿ اإلنسانية إلى مقعد أمميا  إلى القمب النابض بالحياة وال

ومناط ثقتيا إلى شعمة اإلحساس والحيوية المتأججة في صدر 
الذي " شباب المؤتمر اإلسبلمي الجزائري"إلى الشباب، إلى : الوجود

خبلص يمثؿ الشباب العامؿ المجد ويسير إلى  أداء رسالتو بجرأة وا 
تحت قيادة زعيمة المجاىد األستاذ األميف العمودي أقدـ ىذه الباقة 

 :الشعرية
 

جند إلى الخير قد أىاب !     ليينؾ اليـك يا شبػػاب          
مسػدد العـز ال ييػاب !      يينيؾ جػند غدا قكيػا          
مجد يستسيؿ الصعاب يينيؾ جند لدل المعػالي     كاؿ          
في حبو استعذب  العذاب !      آمالو في الحياة شعػب          
مف بغية  المجد بالنصاب  !      فجد ال ينثنػي ليحظى          
! العػز لمشباٍب: شعػاره"!      أمػيف"يقكده قائػػد           
ذاقت مف الظمـ كؿ صاب !      يسعى لتحريره بػبلدا          

يسعى لتحطيمو غمػكال      بحػمميا ناءت الرقػاب           
إلى العبل يا شباب إنَّػا      نفديؾ بالركح كاإلىػاب           
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(: جمعية العمماء أّدت رسالتيا)القصيدة الّسادسة                     

بالبصائر  األطمسي ونشرت" الماجستيؾ"لجمعية العمماء بقاعة "ألقيت في االجتماع العاـ 
 .لميجرة 1366ذي القعدة الحراـ  18في 

 
ىػذم الجزائر ال خػابت أمػانييا     قػد كحدتيا جراحػات تعانيػيا        
الظػػمـ أيػقظ أىميا بػيا كبػنى     مف ضعػفيا قكة ال العدؿ  بانييا        
نيػيا كليس كالظػمـ يحدك أمػة قعػدت     عف العػبل  ك يبث العـز كا       
! فيات مف شعػرؾ العذب الجمػيؿ     كصغ أمنية لشجي النفس عانييا       
! ىات القكافي التي تزجي بسامػعيا     إلى الفػداء ك تغريو  أغانيػػيا       
! ىات األغػاني التي ألفاظيا قػبس     مف الحػياة كاليػاـ  معانيػػيا       
حتى تميد بيا سػكرا معانيػػيا      غف الجزائػر أنغػاما سمػػاكية       
غف الجزائر كاىتػؼ لؤللى كقفكا      في كجيو كؿ مغير مف أعاديػيا        
كاذكر جيكد حماة الضاد إنَّييػـػ      صانكا حماىا كذادكا  عف مبادييا        
أف ىبت كعاصفة،     تبني المعالي كلبت  صكت داعييا " الجزائر"يينى        
ىٌبػػت مؤٌيػػدة با معػػمنة،     جيادىا بعدما قػد  قػاـ ناعيػيا        
جمت مساعييا  "  جمعػية  العػمما"تقػكدىا ألمػانيػيا كغايتػػيا،           
أٌدت رسػالتيا      رغـ العكادم كلـ تبػرح  تؤدييا " جمعػية العممػا"       
تضؽ بأذل  ممَّػف  يعاديػيا  لـ تأؿ جيدا كلـ تخضع لطاغية،      كلـ       
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(: ليمة المولد النبوّي)القصيدة الّسابعة                            
 

ـى الٌنكري الظبلما كمحا الحٌب الخصامػػا  ىزى
! كانطكل حكـ الطكاغيًت اٌلذم أشقى األنامػا
كتياكت مف عػبلىا دكلة الشّْرؾ حطامػػا 

! ت منامػػاأفػاقت مف كػػراىا أنفس مات
ػقبة ذاقت بػيا المكت الزؤاػا  كتىػكارت حى

كتصافى الٌناس لػما أخذ الكؼء الزمامػػا 
ػػار إمامػػا ! كتفٌشى العدؿي لما خيرىـ صى
أظؿ الككف عيد شع أمػػنا كسىػػبلمػػا 

كغدا ابف البيد في أكٌج  المعىػالي يتسامػى 
! في سبيؿ ا قد جاىد ال يٍخػشى الحمامػا

! مجػػاد قػد شيد ما يبػقى دكاماكمػف األ
أٌم شيءو قد جرل حٌتى اكتسى الككف ابتساما 

كغدا كالٌركض حػسنا فاح كردا كخزامى؟ 
! حادث أنعػش في األنفس  آمػػاال عظاما
! إٌف مػػكلكدا يًتيػما لـ يكف مثؿ اليتامػى
! أسفرت غرتو كالبػدر إذ يجػمك الظػبلما

! كذمامػا إٌنو ميبلد أكفىػى الخػمؽ عيػدا
! إٌنيا البشػرل بأٌف النيج لمخير قد استقامػا
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 ! (:لغتي)القصيدة الثّامنة                         

 
لػغتي بيا شادى العػربي           
مػجدا بػو سػاد األدبي           
إف ذدت عنيا ال عػجبي           
فػمغػيرىا ال  أنػتسٍب           

لغػتي ىي الكنػزي الٌمباٍب                  
لغتي ىي السحر العجػاٍب                  

مػذ أصبحت لغة الكػتاٍب                                           
لىـٍ تشػٍب                    ُى  الزَّمىافي كى شىػابى

! لغتًػي ىكىاىىا ًلي نشػيٍد          
ا           ػبّْي لىػيا أىبىدن جػػًديٍد  حي
سىأيعيدي ماًضػييا اٍلمػىجيٍد           
ـٍ تىغًػٍب            غٌضا كىشػٍمسو ل

ىىيىػا نػىشػيدي   ًبًذكػًرىىػىا                    
كنيػعيدي سػاطعى  فػجػًرىاى                    
إٌنػا كتػيػبة نىػػٍصرىػاى                    
ٍب لىسػنىا نيػ                   بىاًلي مًػٍف غضى
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الذكرى الثانية لوفاة اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي )القصيدة التّاسعة          

(: لمميبلد 1967سنة                                 
 

تػػبا لدنػػيا ترفع األنػػذاؿ       كتحارب  العظماء  كاألبػطاؿ         
بالخائنيف كتكػـر الجيػػاال !        كتختفػػػيكتبارؾ المتمكنيف         
كتسـك أىؿ الفضؿ جحد جيكدىـ       كجيادىـ كتخيب اآلمػػػاال         
كالعدؿ أبعد  ما يككف  مػناال !      النبػؿ فييا ميػػدر كمػطارد        
كعمى اليكاف أقاـ ذكك الٌنػػيى       لـ يمػؽ ذك أدب بيا إقػػباال         

بأف النجاح ليـ  يؤكؿ  جػباال !      يا كيح حػظ المسمميف أكػػمما        
فجعكا بمف مكت المكاـر مػكتو       كحياتو  تيب  الحياة كػػماال         
كيعيد لمفصحى نضػارتيا التػي      كانت بيا العمػيا تتػػيو دالال         
 يميد عمى الكجكد ظػبلال أحاؿ لكف صاحػبيا       ليبل" البشير"فقد         
ال كنت يا يكما نعيت لنا العػبل        لما نعيت  الضيغـ الرئبػػاال         
كأصبت آماال الببلد فصػكحػت      كرميت  صرح الكممات  فماال         
رزء جسيـ لك أناخ عمػى ذرل       جبؿ بكمكػمو لػػدؾ  كزاال؟         
اعث مجدىا       نمت المنى  فقػشيت أنعـ  باال يا ناشر الفصحى كب        
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(: عبد الحميد بف باديس)القصيدة العاشرة                  
ونشرت بجريدة " بالجزائر العاصمة"ألقيت بنادي المولودية 

البصائر 
 

باديس  يا  حٌب   الجزائر     يا  شييػػد  غرامػػيا           
ىا  الحامي حمػا     ىا  مف  مػريد حمػػاىا ك حساـ          
كمعيد غػػابر مجػدىا      كالبيػػض مػػف أٌياميا           
ك طبيبيا مػػف   جيميا     كالجػػيؿ أصػؿ سقاميا           
تبكيؾى    أمُّؾ   المصابة      في   أعػػٌز  كرامػػيا           
قد  كنػػتى  بدرى  نيارىا قد كنتى شمس    نيارىا                
حٌققػت   مػػف  آماليا     ك شفػػيت  مػف آالميا           
ك نظرت  فػي  أخبلقيا      فغسػػمتيا مػػف ذاميا           
كدحضتى حٌجة مف يريد      الكيػػد مػف أخػصاميا           
فغدت  ك مكتؾ   مكتيا       القاضي عػمى أحػبلميا           

كانت  تؤمػىؿ   فيػػؾ      يا بػاديس  نيػؿ مراميا           
مف  ذا  ليا مػف  بعدما      رميت  بفقػػد إمػاميا؟           
مف ذا  لػيا  إف أكذيت      أك  نيؿ  مػػف إسبلميا؟           
قد كنت  مكضػع  حبّْيا     مف  شيخػيا  ك غػبلميا           
طػب ألَّـى      بػػيا  شػباة  حػساميا قد كنت إف  خ          
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(: مف وحي االستقبلؿ)القصيدة الحادية عشرة                   
ألقيت في حفؿ ديني بالحّراش 

 
لـ يبؽ في أرض الجزائر حكـ عمى ابف الٌضاد جائر                 
ضمائر ذىب  الذيف   بنك ا  سعادتيـ  عمى  مكت  اؿ                
! ك مضى  الذيف   قضت  شيامتيـ  بتقتيؿ  الجزائر                
ك قضى  الذيف   قضكا   عمى  مميكف  ثئرة  ك ثائر                 
ذىبكا   ك  لمعنات   في  أعقابيـ   نصخاب   ىادر                 
 سرك ا   بالمرصاد  ك  ىك   لشككة  الٌطغياف  كا                

لـ  يبؽ  إاٌل  ابف  الببلد  ابف المعالي  ابف  المفاخر                 
! األمر  في  يده ك  ليس   سكاه   مف  ناهو  ك  آمٍر                
! اليـك   ليس  لنا   إذا   لـ  نسع   لمعمياء   عاذٍر                
! مثؿ    المقابؤ   ىٌيا   لنبني    فالببلد    خرائب                 
نبني   المكاـر   مثمما    نبني   المنازؿ    العمائر                 
نبني  المدارس   ك المساجد  ك المدائف  ك المداشر                 
ىٌيا  لنزرع  أرضا  مف  كٌؿ  زاىي  الٌنبت  ناضر                 
! ببلدنا  أغمى  الذخائر ىٌيا  لنيخرجى   مف   كنكز                 
! فالعمـ   ينيض   كٌؿ  عاثٍر!    ىٌيا  نيعمّْـ   نشأىنا                
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 (:عاـ جديد)القصيدة الثّانية عشرة                       
 

؟           عػاـ   جػديد    يقبػػؿ     ىػػؿ  فػيو  خير  يؤٌمؿي
ح     ك  مػف  ىػػناء   يشمؿ؟ ىؿ  فيو  مف  فػرح  يتا         
ىؿ  فيو لمكرب  المنػػيخ     عمى    البػػبلد  تحػكؿ؟          
؟           ىؿ   فيو  مف  ذٌؿ  القػيكد     تحػػػٌرر  ك تحػػمػؿي
ىؿ  فيو   يرجع   مبػػعد     ىؿ  فيو   يسكت  مػعكؿ؟          
؟ ىؿ  فيو   ينصر   طالػب     حقا  ك            يخػػذؿ   مبطؿي
؟           ىؿ   لمذم  عػاش   فػي     ضػٌنؾ  حػػياة   أفضؿي
؟    "  الجزائر"ىؿ  لممكافح  في            مػػف   ثػػكاب  يجزؿي
، " الجزائر"شعب           في السجكف     ك في  الحػػديد مػػكبؿي
! كالقطيع      مشػػٌرد   كمػػقػػٌتؿ"   الجزائر"شعب           
شعب  يػذكب  شبابو بيد       الخػػطكب   ك  يػ،ذبؿ؟          
! شعػب  صباياه  بنيػراف      الرصػػاص تجػػنػدؿ         
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 (:وقفة عمى نير الروف)القصيدة الثّالثة عشرة              

ذكرايات ما وراء البحار 
 

! بفؤادم  لو  مف  أثر  أمامي  جماؿ  يركع  الٌنظر     ك ما       
! لقبح  كراء  الجماؿ  استتر!     جماؿ    ك   لكٌنو   زائؼه       
كحسناء    لكٌنيا     مكمس     رصيد  الكماالت  فييا  ىدٍر        
كلكف  بفييا   ىبلؾ   البشر !      ك رقطاء   مممسيا   تاعـ       
! قمبي  كخزا   ككخز اإلبرفإٌني  أحٌس   ليذا   الجماؿ     ب       
ًتي        ك سامت  بنييا  شقاء العمر !     ىنا   أٌمة    ظممٍت   أمَّ
ك ساست  حككمتيا  مكطني     بأنظػػمة   تتحدل   القدٍر        
كعاشت مثاال لسمب الحقكؽ      ككأد  العقكؿ ك خنؽ  الفكر        
عمييا ضركب  الغيٍر  فثارت عمييا جميع الٌشعكب     كدارت       
كباتت تقاسي المصير الكبيؿ    ك يفزعيا   الفشؿ   المستمٍر        
كلمبغي عقبى  انييار  الٌديار    ك ىدـ  الببلد  ك طمس األثر        
؟ !إذا طفحت بالشركر النُّفكسي     فماذا  ييفيدي   جاؿي  الصُّكٍر       

 
 
 
 

 (:الصدؽ)ّرابعة عشرة القصيدة اؿ                     

 
ٍدًؽ بيف الكرل في اٍلقٍكًؿ كالعىمؿ      ال شيء فكؽ أديـً اأٍلرًض ييعجبيني    كالصّْ

ػػؿ      كليس شيء لعمر الحؽّْ ييؤلمػني    مثؿى النّْفاًؽ كمثؿى الكًذًب في الرَّجي
ٍنتػػًقؿ      ىذا كييؤلمني أف أرل أثػػػػرا    لمٌصٍدًؽ كالكذب فػاشو غير مي
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 (:ببلدي)القصيدة الخامسة عشرة                      
 

! ببلدم ترٌبيت فػػي حضنػؾ       
! كذقت الٌسعادة فػي أرضػػؾ       
! كشمت سنا الحسف في أفػػقؾ       

فمـ ال أمكت ك أحػيا لػػؾ ؟                                         
جدكدم حمكا أرضؾ المخصبٍو        
! كبركا بأٌمػيـ المنجبػػػػٍو       
فمـ يعرفكا العيشة المجدبػػٍو        

كماتكا عميؾ كعاشكا لػػػؾ                                         
كىا قد مددت إليػػؾ اليػػدا        
كقدمت ركحػػي إلى فػػدل        
كلـ أكترث برصاص العػػدا        

ألفنى عميؾ ك أحػػيا لػػؾ                                         
ببلدم شبابؾ فخر الشػػباٍب        
ليـ عزمات  األسكد  الغضٍب        
! تحٌدكا ألجمؾ  كؿ  الصعػاٍب       

ليفنكا عميؾ كيحػػيكا لػػؾ                                          
! منيـ  عتاد  عظيـ" بأكراس"        
فييا شباب كريـٍ " سكسك كر"       
! ذات  مجد صميـ" ك جرجرة"       

تمكت عميؾ كتحػيا  لػػؾ                                          
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(: قمبي)القصيدة الّسادسة عشرة                        
 

في حنايا  الضمكع  قمب داـو       قٌرحتوي    حكادث    األٌياـً         
! ؿُّ   يـك   بو   سقاـ  ممحو       كضنى  زائد  كحزف   ناـؾ        
! مثخف  بالجراح  لـ يبؽ  بو      مكضع  قد  خبل مف  اآلالـ        
! رٌؽ سقما فمك  ألمت بو ريح       لياجت     بمكاه    باإللماـ        
! بـر بالحياـ قد  ضاؽ ذرعا       بفسيحات   ككنو   المترامي        
! لـ  يذؽ فيو  راحة   فتمنى       يائسا أف  يذكؽ طعـ  الحماـ        
! عاؼ دنيا لـ  تٌتسع   لذكم       الفضؿ كأىؿ العقكؿ كاألفياـ        
! ميمئت   بالٌشقاء   ك  البيأس       ألكانا كغٌضت بالٌشر كاآلثاـ        
! رحمة  ذكم  اإللياـتضع الٌشاعراألديب كتقصي      دًكف ما          
! كالغبٌي   البميد  فييا   سعيد      ناؿ  أكفى الحظكظ ك األقساـ        
! يا لؾ ا يا أٌييا القمبي مف قمب   حميؼ  الٌشقاء   نضك  الٌسقاـ        
! دائـ  اإلضطراب  ك الخفؽ      تبدم زفرات كمثؿ حٌرالٌضراـً        
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(: صمة الّشاعر بربو)القصيدة الّسابعة عشرة               
 

! ربَّاه  لـ  تبؽ  لنا  حيمة     ك ما  لنا  حكؿ  ك ال  قٌكة         
! كما لنا غيرؾ مف عاصـ     يعصمنا   مف   ىذه  اليٌكه         
قة     كأٌنيا    بالٌشكؾ    محشكه          ! عشنا   بأحشاء   ممزَّ
ا   بأجفتف   مسيدة      مف  أجمؿ  األحبلـ  مجفكٍه عشف         
أكطاننا   الجنات   لكٌننا      نأكل  لسجف لـ  نًطٍؽ  جٌكه          
! أيَّامىنا الغٌر استحالت  إلى     صحائؼو    لمحزف   مىتميكه         
مجمكه؟     الٌصاـركصفحة   !      متى نرل صفحة أٌيامنا         
متى  نرل  ظممة  آفاقنا      أضحت بنكر الفجر ممحٌكه؟          
متى نرل ركضة  آمالنا      مفترة    األزىار    مزىٌكٍه          
! ك افتح  لنا  مف  فرج  كٌكٍه     المرنجيعٌجٍؿ لنا باألمؿ          
ف يكف ذنب أما رحمة      منؾ  ألىؿ  الٌذنب   مرجٌكٍه           كا 
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(: يا شباب الّنيؿ)القصيدة الثّامنة عشرة                 
لميجرة  1371ربيع الثاني  9مف البصائر في  178نشرت في 

 
! المجيًد   مصر ذا نيجؾ فامضي ال  تحيدم         لتعيدم   عيد   ماضيؾ

! مفتاح   الخمكد  ال تيابي المكت ما  المكت   سكل         سٌمـ  المجد   ك 
العبيد   حبذا      كرد     المنايا      إٌنو         منقذ  األحرار  مف  عيس 

القيكد   تحطيـباألقكاؿ      ليس    سدل        القكؿ فيال تضيعي الكقت  
مف  يبلقيؾ   بسيؼ   مف  حديد    !      ىبا    أتبلقيف     بسيؼ      مف
! ك  العديد   قٌكة    العدة    منو   فاجعمي          منطؽ    القكة    أجدل 

كاطردم الضيؼ الذم لـ يرض مف        صاحب البيت سكل قطع  الكريد 
الصعيد   ك  احفظي    حرمة    أبناء   لقكا         حتفيـ في البحر أك فكؽ

! مبيد   لًؾ  مف   ثكرة   بركافو   ذىبكا   في   الكثبة   األكلى  فدل       
األسكد  فيو     أقداـ      فأركنا   !        الٌنيؿ    ىذا  يكمكـ يا   شباب   

الكطيد   العـز   ال    تمينكا     لمعدا   ك   ادىرعكا         بثبات  الجأش  ك
الباغي العنيد   ك  اجعمكا    اإليماف   أقكل   عيٌدة         تغنمكا الٌنصر عمى
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نفسي : القصيدة التّاسعة عشرة                      

 
لي   نفس    جريئة   تتحٌدل      قدرة  ا  بارتكاب الخطايا        
! ال تبالي سخط اإللو كال  سكء      المصير كال جيكش الرزايا       
! تحٌمى  لمٌناس  زكريا  ك بيتانا      ثياب التُّقى كطيب الٌسجايا       
! رىا شٌرا      كأفعى     فتٌاكة    بالبراياكىي تخفى كراء ظو       
بيكاىا تنقاد  ال  بيدل  العقؿ      ك إف  جٌرىا  اليكل  لممنايا        
اليكل مف  ضحايا  أكبؽاٌتخذتو  إلون  ك ىي  ال  تجيؿ      كـ        
! تتعالى   ببل   عمٌك   ك  تنفي      ما تراه لغيرىا  مف  مزايا       
! كتعيب  البرمء  ظمما كتنسى      أٌنيا قد حكت  جميع الدنايا       
! كيح  نفسي   تقكدني  ليبلكي      كىي نفسي التي بيا محيايا       
كف إليي عكني عمييا  فنفسي      دكف  كٌؿ األناـ أعدل  عدايا        

 
 
 
 

. البصائر تحّيي قراءىا: القصيدة العشروف               
 

 26مف البصائر في  225توديعو سنتيا الخامسة ونشرت بعدد  بمناسبة
لميجرة  1372محـر الحراـ سنة 

 
! يا  أىًحبَّاًئي  كى قيرىاًئي  سبلمان      كينتـ لمدّْيًف ك الفيٍصحىى دعاما       
ًعٍشت  دٍىران  بينىكـ   مرغيَّة     ككىذىاؾى العىرىبي  يرعكفى الذّْمامىا        
ؼى أٍرعىاكـ كأكليكـ  جٌنى      طيّْبا  تجنيكنىو   عامنا    فعاما سٍك       
سكؼ  أغدك  ركضةن  فٌكاحة     تقًطفيكف الكرد منيا ك الخزامى        
ـٍ تٍزدىٍد ضرىاما         ت كل غير  أٌف  الٌنارى  إٍف  أٍعكزىىا     حطىبه باخى
يت ال أجمك الظبلىما أنا  مصباح  ك ضكئي  باىره     كًبدكًف الٌز       
فىأىًمدُّكني    بزيت   ك  اٍبذليكا     كيٌؿ غىاؿ تٍدفىعكا  عنّْي  اٍلحىمىامىا        
بكا         ـٍ تىصحى ـٍ  تٍحًرسيكا    مىجدىكـ ل اًد ًإٍف ل ًكراما  نيىاالٌدأنا مجدي الضَّ



 

 

 
 

محمد العيد آؿ قصائد 
خميفة
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( إلى شعب الجزائر البطؿ الثائر)اإلىداء : القصيدة األولى            
تحٌرر مف أمػسو القاىػػر     كىػٌب إلى غػػده الٌزاىػر           
رىا بالػٌدـ الٌزاخػر            ػو      كحػػرَّ حميؼي نضاؿ حمىى أرضى
ككاصؿ ثكراتػو صامػػدا     ففػػاز بتحػػريره الباىػر            
كأىذعػٍف إلجػػماعو الباتػر     ىك الشعب فانزؿ عمى حكمو           
إذ مػػا أصٌر عمى مطمػبو     فقػػؿ أبرمتٍػػو يد القػادر           
لقد بذر الٌشعر فيو الفػػدل     كحسبػؾ بالشعر مف بػػاذر           
كما الٌشعر إاٌل شعكر سػػما    خيػػاال بإيحػائو الٌساحػػر           
بتٌيػػىاره     فتسػػمكا إلى األكج كالٌطائر  ييزُّ النُّػػػفكسى          
كتسبح في عػالـ شامػػخ     عمى األرض مف إٍفكيا طاىػر           
شغفتي بو منذ عيد الٌصػػبا     فأيٍبػتي بعمػػر بو عامػػر           
أذبتي عػميو حشا ميجػػتي    كما كىؿَّ مف طرفيى السَّاىػػر           
نفسي ألخػػطاره    بما ليػس يىٍعرض بالخاطػػر  كعٌرٍضتي          
كقفت عمى الٌشعب جيدم بو     ككٌرست عمرم إلى اآلخػػر           
فػديكافي شعرم بمرآًتػػػو     جبل غابر الٌشعب لمحاظػػر           
بيريدى المنػى     بما صاغ مف عقده الفاخػػر ( البشير)كسانني           
ظػؿَّ الرّْضى آمػػػنا     كبػػاء بمغػػفرة الغافػػر تفيأ           
كمف لـ يكػف لمكرل شاكػرا    فمػػا ىك لمٌػػو بالٌشاكػػر           
أقًدمػػو مشػػعىبلن ثاقػػبا     إلى شػعبي البطؿ الثٌػػائػر            
ٍكًبو الٌسائػر            ليسعى عمى ضكئو ىادفػػا      إلى المسجد في رى

ىديةى مف بيػػػكل شعػًبو     تتػيَّـ ميذ فػػٍطرة الفاطػػر           
ٍلفى بػػيا      كحاشاه مف كٍصػمىة الناكػر            تقرٍَّب لمٌشػعب زي
إذا ما جػػزاه بعرفانػػيا      أصػػابى بو بيغيةى الٌشػػاعر           

 
لمعّمـ احتساب ا: القصيدة الثّانّية                         

 
سػأىلزـي بيتي قانعػا بمعػيشىتي     رفيقا لػكيتيبي قػابسا بعض نكًرىا       
كأخرج مػف بيتي لتعميـ فتػيةو      بػمدرسةو آكٍتػيـي في حػجكرىا       
ػاره      فذاؾ منى نفسي كأقصى سركرىا        فػإٍف أثمر التٍَّعميـي ًفييـ ًثمى
ف تكف األىخرل فحسبي غ       نيمةن     بػػراءةي نفسي كاحتساب أجكرىا كا 
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تقسيـ فمسطيف : القصيدة الثّالثة                         
 

يا قسمة القدًس أنت ضيزل   لـ يٍعػًدٍؿ القاسمكف فيػػؾ          
ٍكا عمى الحٍيًؼ لـ ييبالك   بما جرل مػػف دـ سفيػؾ           مضى
لف يىقبػمكا فيو مف شريػؾ القدسي المعرب مف زمػاًف             
قد سىامىو األجنبيُّ خسػػفا    كىػدَّ مف ركػًنو السَّميػؾ          
لػك دىرىل بىػنيكنا    لـ يأمنكا الغٍدرى مف بنيػػؾ (ليٍنديرا) يا         
بيػػؾ           إخاؿ شعبى الييػكد سػرِّا    سىباًؾ بالعسػجًد السَّ
ميػػؾ؟  أىػىكىذا تىٍفًصػػؿي          كػًميا لىمجنةي المى القىضايىا    بحي
ًشيػػًؾ           ُى قىػٍد دؿَّ طٍغيىػافي أىنػًكًمٍترا   عمىى فػناء لػػيا كى

 

 
 

شير الصياـ : القصيدة الّرابعة                         
 1937نشرت في جريدة البصائر سنة 

 
يا  شير  الصياـً  أطٌؿ  عمى   البرية   بالٌسبلـ    كليٍح  باليمف    
كحٌؿ عمى بني اإلسبلـ ضيفا     كريما  بيف  رٍعي  ك احتراـ    
ك عيدا  بالمطائؼ  ك  اليدايا     تعكد   عمييـ   في  كٌؿ  عاـ    
ألـ  يينزىؿ  إلييـ   فيؾ   ًقٍدما    كبلـ    ا   بكرؾ   منطبلـ؟    
مفتر    الكماـ    نفحت  المسمميف  بمثؿ  كرد     مف   القرآف   
ىززتى قمكبيـ  ىزَّ  الٌركابي     كسيقتى ليا اليدل سكؽ الغماـ    
ىـ  ك الغبلـ  ػمف تى قررتى  عينا     ببٌر  الشيخ فيـ ميما قرر   
كأمَّنتى الخميقةى  ك ىي  غرقى     تكابد  كٌؿ   دفع  ك اصطداـ    
مىٍتوي    سالفة    الحماـ    حممت ليا مف الزيتكف غصنا     كما  حمى
ك يسَّرتى   الٌتراضي   لمبرايا     فما ليـ  تمادكا في  الخصاـ؟    
سبرت  سقاـ  أنفسيـ  عبلجا     فما أجدل عبلجؾ  في  السقاـ    
فتحتى  ليـ   سماء   ا  بابا     فصٌدكا  ميخمديف  إلى  الٌرغاـ    
صكتو  غيري   الكراـ   فيا   لؾ   داعيا  لمخير  يأبى     إجابة    
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 تحية الشياب لمشباب: القصيدة الخامسة                       
 

خميا عنػكما حػػديث احتػجابي      عٌرجػا بي عمى العمى عٌرجا بي       
بي عباب اإلصبلح فيك عبػػابي    اركبا بي  مػتف النجاح كخػكضا          
في سبيؿ العمى كقفت  طػػبلبي    م     كاطػمبا بي رغػائب الشعب إٌف      
إٍف أكػف قد سكتُّ قبؿ مػػػػمٌيا      فؤًلفَّ السػككت  فصؿ خػػطابي       
ففـي الكػكف كػػافؿ بالجػػكاب   إف تقكال كػيؼ احتجػبتى عميػنا           
تتػػكارل عشػية بالحجػػاب    ىػذه الشمػس كىي آيػة ربػي           
لبػدر ضػػكىا كأخػكىا      يتغػشى بمكفػػير  السحػػاب ذلػؾ ا      
سنػة ا في الكػكاكب مثمػػى       أفأمسي مػف أجػميا  في اكتئاب؟       
كػذب المفترل كجػاء ببػػٍدع        سكؼ يمقى جػزاءه في الحسػاب       
اب ما عمى الحر مف عكاء الٌذئػػ  صاح ما شاء أف يصيػح كلكػف            
سٌره أٌننػي انقمبػػت كلػػػٌما        يٍدًر أٌف استقامػػتي في انقػبلبي       
ثػػػكاب   ك  كنعػمة  سػره أٌنني انقػػمبت مػف المػػػػو بفػضؿ      
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 تحّية العمماء: القصيدة الّسادسة                         

 
فأنتـ ضيكؼه في حمى ا  كالٌشعب  عمى الرحًب حمكا أجمعيف عمى الرحب      

طمعتـ  عمينا  كالككاكب   في   الدُّجى       كسٍرتـ  إلينا  كالسحائب  في الجٍدب 
جحاجحة   عيٍربي   القرائح   ك  المُّغىى       فأىبل  ك سيبل   بالجحاجحة العيرب 

لى الترب بسطنا   لكػـػ   مػػنا   قمكبا حفية       فدكسكا عمييا ال تدكسك ع
ك  قمػػنا  ك  لآلذاف   منَّا   إصاخة       إليكـ  فياتكا   مف  حديثكـ  العذب 

ك افضكا  إلينا  يا  ذكم  المُّب  بالذم        يتـٌ بو   التكفيؽي  بيف   ذكم  الٌمب 
مضى زمف  ك البعد  كالٌسيًؼ  ميصمىته      عميكـ   مشتّّ   لمجميع   ببل   ذنب 

ىذا   العيد  باليمف جامعا       لشممكـ   فاستأصؿ  البعدى   بالقرب  ك قد   حٌؿ 
ُو   تجمَّى  كػأنَّو      عركس  تجٌمت  مف  مطارفيا القيٍشًب  فيا   لؾ   مػػف عيًد

عمى   صدرىا   ًعػقده   تألَّؽى   مثمما      تأىلَّؽى   ىذا   الحفؿي   بالٌسادًة   الٌنٍجًب 
ذا    المّْػقاءي    فإنَّوي      بشيره  بما  تبنكف  مف  راسخ  الحب ىنيئا     لكـٍ    ق

فخطكا   لػػو  منكـ  حػدكدنا  منيعةن      مف العمـ كالشكرىل كًمف صالح الكىسب 
دان       دليبل   عميكـ   خالدا   طيمةى  الحقب  كأبقيكهي  لؤلجيػػاًؿ صػػٍرحا ممىرَّ

محمد       بما كاف ييمميًو  عمى  اآلًؿ  كالٌصٍحب   أىعيدكا عمى  اإلسػػبلـً  ىىٍدمى
ٍنبا  إلى جٍنب  ك سيركا  عمى  نيج التَّفاىيـً ك الرضى       كتحت ىيدل  التَّكفيًؽ جى
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 ذكرى المولد النبوّي: القصيدة السابعة                     
 

كلػػػد  اليػػػادم بذكر ـ       أالى أنعىـ أيُّػػػيا المنػػاًدم       
كَّادا         ُن   عػػػمى  آثػػػػار  كٌراد    لقػػػد جػػػئػناؾى ري
 ك أفػػػػراح ك أعيػػػاد     كقػػػمنا فًػي مػػػسرات       

بدا  فػي خػير ميػػػػبلد       نيحيّْي خػػػيرى مػٍكلػػػكد       
بأسيػػػػاد  ؽ  متبػػكعا       نحيّْي سػػػػيّْدا في الخمٍػػ       
ػغ  مػنيـ أجػر  إرشػػاد      نػحٌيي مرشػػػدا لـ يػٍبػ         
ػػٌيي  راعػيى الٌضػػاد         يّْي داعػػيى الحػػسنى      نيحى نػحى
نحيّْي المصطػػفى المختػػا    ػر  آباء  ألجػػػػػػػداد        
نيػحٌيي مػػػنو أخػػػبلقا     زكػػػٌيات كػػػػػأكراد        
نػحٌيي مػنػػو أمػػػجادا     منػػػكطات  بػأمجػػػاد        
نػحٌيي شػرعو الكٌضػػػػا    ح مػثؿ  الشػمس  في  الٌراد        
سػػػػعاد         نحٌيي عصػػره الميٍمػتػػػا    ر فػي ييمػفو كا 
ػٍنبىٍيػ      ػو  أجػكاده  بأجػػػػػكاد         بحػػفؿو حػٌؼ في جى
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ىي اليمة القعساء : القصيدة الثامنة                      
 

أفدتى  بني  الفصحى  بجـٌ   الفكائد       كعدت عمى الفصحى بغٌر الفكائد 
 اىدػك جاىدت   فييا  درسا  ك  مكٌجيا       بتكجييؾ  األسمى  لنشء  مج

( دػكتاب القكاع )ك  ألفت   سفرا    لمقكاعد   نافعا        حرٌيا بأف يدعى 
اصد ػزرعت   بو   لمجيؿ  بذرا  مباركا        بمزرعة  يٍغنى  بيا  كٌؿ  ح

كاىد ػكأكدعتو ما  شئت مف  كٌؿ  ضابط        بأمثمة    حررتيا     ك   ش
كترقي   إلى  عميائيا   كالمصاعد (      أىمٌية   عربٌية  )  تؤد م    إلى   

لكرل     فغرسؾ   حمد   مثمر   لممحامد في ا( أحمد)كما ضٌؿ مف سماؾ 
ىي   اليمة  القعساء  أفرع   دكحة       عمى األرض  تؤتى  أكميا  لممكابد 

د ػادـ        ك بيف   مجٌد ال   يكٌؿ   ك  قاعػك شتاف   منا   بيف   باف  ك ق
ئد فيا  نشأنا  الٌشرقٌي  ىٌيا  إلى العمى        كركب  لو فصحى  الٌمغات  كرت
لساف كتاب  ا  ك المصطفى  معا        كمفخرة  العيرب  الجدكد  األماجد 
ككنز عمـك الٌشرؽ في عصر نيضة       لنا سادت المعمكر مف  غير جاحد 
كال ينكر  الفصحى  ك حسف مرانيا       ككفرى غناىا غيري   خصـ   معاند 

ص  العمـك  الٌشكارد كحٌي  عمى  درس  الٌمغات كحفظيا       ففي حفظيا قف
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فابِشْر يا ابف محيي الّديف : القصيدة التّاسعة             

 
أىًميرى السٍيًؼ كاٍلقمىـ اٍلمفدَّل           

ٍزفي ًجدىا           ذكٍرتيؾ فاعتىراًني الحي

ذىكىٍرتيؾى يـك قمت تشفُّ حربا          
لرٌدم  المعتدم  ك تشيٌد  شدا          

ذكرتؾ يـك قيٍدتى الجيشى تغزك          
يـك  جعمتى  االستسبلـى  حدا          

كما استسممت عف كىفو كلكف          
ًرٍمتى جدا   حرٍمتى معكنة           فحي

كمنؾى بطانة الٌسكء استفادت          
ػيا كلـ                                  تصديقؾ كدا  مصالحى

مذ كضعتى الٌسيؼ قرفه مضى لؾ          
مثؿ الٌدىر عٌدا   كستُّ سنيفى                                 

تمٌقى الٌشعبي فييا ما تمىقٌػػػى          
كدا  فاستخذل ك  مف اإلرىاؽ                                

كلـ يعدـ مف الٌدنيا رجاء          
ٌدل  ًدـ الرجاء بيا فمىٍف ع                                  ترى

كلكف قاـ فيو شبابي صٍدؽو          
تعدل   الجزائر مىف  يذكذ عف                                

كأنّْي بالجزائر يـك ىبَّت          
بيا استجدا  أرل ركحى اٍلجياد                                 

فأٍبًشٍر يا ابف محيي الٌديف أٍبًشٍر          
اأٍلىشيدا  فشعبيؾ في الكرل بمغى                                 
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: رثاء شاعر الّنيؿ حافظ إبراىيـ: القصيدة العاشرة                   

أُلقيت في حفمة أقيمت لتمجيد شاعرّية حافظ بقاعة الخمدونّية 
ىػ، 1351في حاضرة تونس الخضراء فس شير جمادى األولى مف عاـ 

ب عنو في إلقائيا طالب جزائري لعدـ تمّكف الّشاعر مف الحضور ونا
وقد اشترؾ في ىذه الحفمة شعراء مف أقطار المغرب المغرب . بنفسو
. الجزائر، تونس، ليبيا: العربي

 
ارا ػقـ عٌز  مصر  كعٌز  الشرؽ  أقطارا       ففحؿ مصر خبا كالنجـ كأنو       
إعصارا  لزلة        كثار مؿء جكاء الشرؽ خطب جرل في ضفاؼ الٌنيؿ ز       
ك طار  كالبرؽ   ينعى  شاعرا  لبقا       إلى  أقاليـ   فييا   صيتيو   طارا        
كخبل       في  اليامديف  كأف لـ  يثكىا دارا ( مف حافظ)يا كيح مصر خمت        
دىا    كالحيا    أدبا       جمِّا         ك لـ  ييركىا  كالٌنيؿ أشعارا  كأٌنو    لـ    يجي
يا مكت فاجأت مف لك ضفت  ساحتو       ميبل  لك  كٌفاؾ  ترحيبا  ك إكبارا        
ك  طبتى    نزال    بأخبلؽ    ميٌذبة      أذكى بيا الٌنكرى لؤلضياؼ ال الٌنارا        
الٌركض أنياره يا  مكتي  عدتى  بنفس  خصبة  نبتت      فييا  المبٌرات  مثؿ        
إنذارا (   التٌاميز)ك غيمتى   ليثا  بجنب  الٌنيؿ  كاف  لو       زأر  بو  أكسع         
مف األيدم عمى عضدو        فذٍّ  كحٌطمتى  في  األسياؼ بتارا         يا مكت طفت ى
أثمارا ك ًنمتى   بالقطع  في  األدكاح   باسقةن      زكٍت   ظبلال  ك أفنانا  ك         
نزلتى  كالجيش  في  ثار  أغار  عمى      أرض  ثرٌية   أمف  تجيؿ  الثارا        
ك انيمت  كالسيؿ   في  سدٍّ   تعٌرضو       فاجتاحو   ك عمى  أنقاضو سارا         
ك ريحت  تقتحـ   الٌدنيا  كما اقتحمٍت        دٌبابة الحرب  أنجادا   ك أغكارا        
ما   أنت   لـ   تستثف   مف  أجؿ       جابي  المغاـر  لف  يستثف  دىيٌارا كأٌف       
يا شاعرا  حٌف  بالفصحى كرٌف  مدل       كالٌطير  زقزقة  ك العكد  أكتارا        
غريبتى في مصرى شمسا كارتجحتى بيا      ركنا كصكَّحت  في  إكميميا غارا        
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وقفة عمى قبور الّشيداء : ة الحادية عشرةالقصيد               
 

رًحـى   ا   معشىرى   الٌشيداء       كجزاىـ  عٌنا   كريـ  الجزاء        
ك سقى  بالنعيـ   منيـ   ترابا      مستطابا    معٌطر    األرجاء        
ىذه في  الٌثرل  قبكر  حكتيـ      أـ قصكره تسمك عمى الجكزاء؟        
ال تخؿ معشرا قضكا في سبيؿ ا مكتى،  بؿ   ىـ   مف  األحياء          

إٌنيـ  عند  رٌبيـ  حكؿ  رزؽ      منو  في   نعمة  ك في  سٌراء        
ىكذا   أخبر    اإللو   فصٌدٍؽ      نبأ   ا      أصدؽ    األنباء        
ك   عٌزة     قعساء    أٌييا   الٌزائركف   ساحة  طيير      قدسٌي         
قد كًطئتـ ما طاب منيا  فًطٍبتـي      ك   سًعٍدتيـ   بزكرة    السُّعداء        
شيداء التمديف  في كٌؿ  عصر      سيرجي األرًض بؿ نجكـي الٌسماء        
لـ أجد في الٌرجاؿ أعمى كساما     مف   شييد   ميخٌضب   بالٌدماء        
مَّاء إٌف ذكرل ا        لٌشييد أرفع مف  أٍف      ترفىعكىا   بالٌصخرة   الصَّ
فأقيمكا    ليـ    تماثيؿ    عٌز      في   قمكب   ثكرٌية   األىكاء         
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(: يا عاـ)القصيدة الثّانّية عشرة                          
 

ػكاديو  ثٌجا ػغػ ثٌجت   يا  عاـ  حياؾ  غيث                     
ػرىٌجى عاـ ىؿ فيؾ  خػير      لممسممػػيف  مييا                 
الـ  دٌجى ػالمظليػػؿ   أخكؾ  يا  عاـ   فيو                      
ا ػرج فرجت األرض صٌب األذل فيو صٌبا                        
دٌجى  ـػ لمػظاؿا ألـ  تر  الشرؽ   فيو       مػف                 
سيمت فمسطيف خسفنا       عٌج الحمى مػػنو عٌجا                 
م الٌسجف زجا ػىذا عف األىؿ أيقصي        كذاؾ ؼ                
ٌجيا  الذكؽ  مجا ػك في  الشماؿ  ىناته        يمػ                
ف  فػجا األـ كالشرؽ كلياف يرجك        أف يسمؾ                 
الحؽ  لػجا   يكٌد    إقناع   خصـ        في غمطو                
دالة    شجا ػك يبتغي  ردعى   جافو       كجو   الع                
ىػػٌجا   يا عاـ  أشبيت  طفبل       باألبجػػدية                 
حػجا فاقرأ مف الحكمة اقرأ       مف حاجج العزؿ                 
يزٌجى  ىؿ  يمغ   الشٌط  أمره       كالفمؾ   فػيؾ                  
ك ىؿ   ننٌجى   قريبا       مف األذل  ىؿ  ننجى؟                 
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(: وقفة عمى بحر الجزائر)القصيدة الثّالثة عشرة                             
 1930نشرت في الجزء التاسع مف الشياب عاـ 

 
كقفت  عمى  بحر  الجزائر  ليمة     ك ناجيتو  لك  كاف  يسمعني  البحر 

يا بحر  ما  لؾ  ىائجا     عمى  البر  مغتاظا ك لـ  يذنب  البر : فقمت لو
كما لؾ ال  تألكه  دفعا  ك ضجةن     كصفحا بأيدم المكج رؽَّ لو الٌصخر 

في النائبات  لو  صبر   لعمٌػػؾ   مغتاظ   عميو   ألنو      كثير الرضا
لماذا   يمكث  البر  حامبل    عميو   ىػنات  ال   ينينييا   زجر : تقكؿ

تركح   عنو  الٌشائنات  ك تغتدم     تباعا  ك ال  نيي  عميو  ك ال  أمر 
ك تفشك  مف  العائيف  في جنباتو     أمكر  لػيا  كجو  الشريعة   يحٌمر 

با     لكٌؿ   ابف  أنثى   منيـ  فكقو  أمر كيذىب سعي  الٌناس  فيو  مذاه
كسرب مف األغناـ أخطأت الحمى    فضمت  سكاء  القصد كالجٌك  مغبر 
ك يأتكف   أفعاال   عميو   ذميمة      مخالفة،  في  فعميا  يعظـ   الكزر 
كتجرىـ  بالغٌش ك الكذب  كالربا     كما كاف  مسمكحا  بيا  ليـ  التٍَّجر 

تبغ  ك ىك  ليـ أذل     كعصرىـ  لمكٍرـ  ك ىك  ليـ خمر ك زرعيـ  لؿ
فيكسعيـ  في  كٌؿ  ذلؾ   بسطة     ك تشمميـ  مػػنو  الكرامة  ك البر 

ك أعجب  مف  ىذا  ك ذلؾ  أٌنو      ألحيائيـ   ميد    ك  أمكاتيـ   قبر 
ركيدؾ قد أنديت يا  بحر  كجيو     بتقريعو   فارفٍؽ  بو  ك لؾ   الٌشكر 
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(: الحّؽ)القصيدة الّرابعة عشرة                                
 1937نشرت في مجّمة الشياب سنة 

 
ؤكس لو            ما أجدرى الحؽَّ أف تحسي الرُّ

كأف ييشاؿى عمى األعناؽ كالعمىـػ          
ػػو            الحؽُّ ثكابه تعػػالى ا ناسجي

مىػـػ تٌبت يد          ا كؿّْ عاثو فيو بالجى
فىًمٍؿ إلى الحؽّْ في الٌدنيا تيًصٍب أمبل           

يينًسيؾى ما قد يثكبي الحؽَّ مف ألـ          
مىما            ككٍف عمى البغي حربا ال تكف سى

فالنصر لمحرب ليس الٌنصري لمٌسمىـ          
ال تخشى سيفا مف الباغي كال قمما           

فغارة اً فكؽى كاًشًؼ الظُّػػمىـ          
الظُّمـي في األرًض سارو كالظبلـ بيا           

ككاًشؼي الظٍُّمـً فييا كاًشؼ الظُّمىـ          
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ببلدي : القصيدة الخامسة عشرة                             
ة ألقى الّشاعر ىذه القصيدة في إحدى حفبلت مدرسة الشبيب

بالجزائر في قاعة اللير بالعاصمة ونشرت في جريدة البصائر سنة 
1937 

 
ببلدم  فداؾ  الركح  ك ا  الـي     عميًؾ سبلـه  خالص  القصد  سالـ  
يحٌييؾ مشتاؽ عمى القرب مشفؽ      مف  البعد  مشغكؼ  بحبؾ  ىائـ 

د  قاتـ لو فيؾ  ألكاف  مف  الرأم  عدة      فأبيض  ك  ٌضاح  ك أسك 
تباكريه  في   صبحو  غير  نائـ      كتطريقيو في ليمػة ك ىػ ك نػائـ 

فآكنةن  فػػيما   يرل   متفائؿ      ك آكنةن  فيما  يػػرل  متػشائـ 
عمى أٌف رىأم الفاؿ أقكل عبلئما      كتقكل األماني حيث تقكل العبلئـ 

لمعركبة  باسـ   فيذا   بحمد  ا  لمٌضاد  مكسـ      كػريـ  كعػػيد
ك  حفؿه  بييّّ   لمشبيبة   زاىره      كركض  ندمٍّ   باكرتو  النػسائـ 
تبلقىى  بو  أنصارىىا  ك حماتييا      كما  تتػبلقى  في السماء  الغمائـ  
ك طٌربى فيو  الٌناشئكف  كغٌردكا     كما غٌردت فكؽ  الغصكف الحمائـ 

كالئـي   لـ  تبػرح   تمييا   كالـئ      فكػػٌؿ   ليالييا  ك  أٌياميا  لنا 
تبلءـ  في  الديف الحنفي  شممنا      فػبات   قريرا  شمػمينا   المتبلئـ 

زيافي  راغـ  أبى  ا  إاٌل   أف  يضـٌ  قمكبنا     إليو  ك أنؼي   الكفًر  خى
عطاءه لنا مف كاسع الممؾ كاسع      كفضؿه  لنا  مف  دائـ  الممؾ  دائـ 
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يا قمب : القصيدة الّسادسة عشرة                                    
 1936مف البصائر سنة  28نشرت في العدد 

 
ٍر  ك انطًمٍؽ  يا قٍمبي  حينا    إلى  كـ   أنت   لمٌشيكات  قفُّ ! تحرَّ
إلى كـ أنتى  سارو  تحت  ليؿو     عميؾى   بكؿّْ  غػػاشية   يىجف 

ٍب كالتًمٍس يا  قمبي  برءا      ففيؾى  ضٌني  قػػديـه  مستًكفُّ تطبَّ
أًفٍؽ يا قمبي مف سيكر الٌتصابي     فبل  يرضاه  لي  ديػفه  كسف 
كدٍع يا قمبي عنؾ مف األماني      فجػػؿُّ  حديثيا  رٍجـه   كظىف 
أتطمب   كٌؿ   عاجمة   تيكٌلى     ك تىرقيبي  كػػؿَّ  آجمة   تعف؟ 

ؽ  كمَّما  خطرٍت   مىيىاةه     غضيض الطٍَّرًؼ أك رشأه أغىف؟ كتخؼي
فكيؼ يقرُّ  في الٌدنيا  قرارم     ك بيف  جكانحي  جرسه   يىًرف؟ 

 
 

متى أنت راجع : القصيدة الّسابعة عشرة                          
 

عه؟ يقكلكف لي أمسيت بالٌشعر المعا        فيؿ أنا بعد المكت  بالٌشعر الـ
فيا كيح نفسي مف  دعاكو  كثيرة        بصناعتي  قكال  بيا  مف  يصانع 
ك ربَّ  كػبلـ  قمتو  أك  سمعتو       بو أنا  في  كادم  األضاليؿ كاقع 
إذا  لـ  يداركني  مف  ا  عفكيه       فإطراؤىـ  إٌيامى   لمجنب  صارع 

  إف  أجدت عميو المىدامع عمى نفسو فٍميبؾ مف  كاف  قادما       عمى  ا
بأٌم   بياف   عنػػده  ك  ببلغة      يجادؿ  عف   أعمالو    ك  يدافع؟ 
كىؿ ىك ناجو  في  المكاقؼ كمّْيا       كراؽو  إلى  أكجّْ  الكرامة  طالعه؟ 

بمى رحمة الرحماف أقرب ساحة       إلينا  ك   لكف   أبعدتنا   المكانع  
ب  بمى   كنى       ك تشغمنا   آمالنا  ك  المطػػامع تنادم المنايا  لممتا

فيا أٌييا  العبد  اٌلذم  ظٌؿ  آباقي       عف السٌيد األعمى متى أنت راجع؟ 
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يا مصر : القصيدة الثّامنة عشرة              
التي كانت قيدا لمصر  1936ألغيت معاىدة 1952في سنة 

القناؿ، فرّدت مصر عمى  فقاـ اإلنجميز بأحداث مؤلمة في منطقة
ذلؾ بإعبلف الجياد السترداد حّقيا بالسبلح، وقد شاركت الجزائر 

شقيقتيا مصر آالميا ومشاعرىا بيذه القصيدة عمى لساف شاعرىا 
مف جريدة البصائر  179وٌنشرت القصيدة في العدد . محمد العيد

. ميبلدي 1952سنة 
صر حٌي  عمى  الجياد ياـ: أغار عمى  الكنانة  شػٌر عادم    فقاؿ

أعدم  كػػٌؿ  بأسؾ ك استعدم    لرٌد   الزاحفيف  بػػبل   اٌتئاد 
جنكا  باسـ  الحماية  منؾ  حينا    مجػػاني   زٌكدتيـ  خير ى زاد 

ككنت لجيشيـ في الحرب حصنا    تحٌطـ  عنو  زحػؼ  األعادم 
دم أمف شٍكر  الصنيعة إف  يجازكا     ببيض صفاحيـ  بيض  األيا
كذاؾ   المٍُّؤـ   يأبى   أف  يجاًز    صػػبلح  السعي  إاٌل  بالفساد 
ييا   لظى  ذات اٌتقاد  ٌُ ٌنييا  عػػمييـ  حرب   ثأر     ك شػػٌب فشي
ٍحفا مػػف دـ  ال مف مداد  كخٌطييا  كػػتائب غير  كتب     كصي

أيعدك  اإلنجػميز  عميؾ  زحفا      كيعثك في الحكاضر ك البكادم 
تجز  المدائف  عنؾ  قصرا     كيسرؼ في الخصكمة كالعناد؟ ك يح

ك يحتكر  القػػناؿ   لو  رقيبا    عمى الٌسفف  الركائح  ك الغكادم 
كيغزك العيٍزؿى فيؾ  بكٌؿ  جيش      كثيػػر  العٌد   مكفكر  العتاد 
كترضى ىيئة  األمـ  اضطيادا      كيذا  دكنو كػػٌؿ  اضطياد؟ 

لنفس  ضٌحي     ك نادم  لمجيػاد  الحؽ  نادم إذف ضحي  ببذؿ ا
ك خكضييا ميػػاديف  امتحاف      كتمحيص  بصبر  ك اٌتحػػاد 
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المرء في حقيقتو المجّردة : القصيدة التّاسعة عشرة                  
ـ 1936مارس  31مف جريدة البصائر في  159ُنِشرت بالعدد 

 
ممكده    المرء ما المرء سميؿ الثرل     ال غرك  أف  يشبو  جي

عالجو   الرٍُّسؿي    بتأديبيـ        فمـ   ييًمٍف   بأديبييـ   عكدىه  
ال يخدـ المرء  سكل  نفسو       كلك حكل في الخمؽ محمكدىه 
قد  يفعؿ  الخير   لو  معمنا       كليس  فعؿي  الخير مقصكدىه 

ا   ليستػػعبد  مرفكدىه ك  ييكًسع    الكؿَّ   بإحسانو       ًرٍفدن
مف أثرة الٌنفس  ك مف  حٌبيا      محػٌبة   الكالػػد  مكلكدىه 

ال  تحٌمد   المرءى  لمشيكده        فغيبيو     يينػًكر   مشيكدىه 
إذا  أطاع  المرء  ذا  دعكة       فبأسىو   يٍمحػظي   أك  جكدىه 

 المرء  معبكده   لك لـ  تكف  ناره  ك ال  جٌنةه       لما   أطاع
           

 
 

رسـ اإلماـ ابف باديس  : القصيدة العشروف                       
 

ٍفتًكر     يجمك معىاًنيىو كالدًُّر ك اٍلمىػاس  ىىذا ابفي باًديس في القرآًف مي
ذىادى عف حٌقيا باٍلعىٍزـً كالبأس  أحيا الجىزىاًئر بالًعرفىاف فانتىعىشىت      كى

دَّ ـً ٍف شعًبو أف يىستىجيبى  لوي       كيستنير مف  الٌذٍكرىل  ًبًمٍقيىاس ككى
فىكيٍف لىوي ساًمعان إٍف رىٍمتى  منًزلىةن       رفيعةى اٍلقىٍدًر عٍندى ا كالػنَّاس
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