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  الشواهد النحوية يف شعر امرئ القيس  
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  داءـــــــــهاال
  

  

  

  

إىل روح والدي، رب  ثراه برمحتك ب طي.  

مـا زالـت متـدني    معة الـيت أضـاءت يل الطريـق ،والـيت     إىل  أمي الغالية تلـك الشـ  

  بدعواهتا اليت هي سر جناحي أطال ا عمرها، وأسبغ عليها ثوب العافية .  

  خواني وأخواتي وأسرهم الكرمية.  إىل إ

  للعلم . إىل كل من تكبد املشاق طلباً

  إىل كل من عرفتهم وشغلوا حيزاً بداخلي .  

  وإىل كل من أعانين ولو بكلمة تشجيع صادقة . 

  إليهم مجيعاً وفاء وعرفاناً أهدي مثرة جهدي 

  

  

  الباحثة                                        
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  الشكر والتقدير  

وهیـأ القـدرة، وأعـانني ویسـر لـي إتمـام هـذا الحمد هللا الذي وهـب الفكـرة، 

البحث بحوله وقوته،ثم ُأصلي وُأسلم على المبعوث رحمة للعالمین،محمد بن 

  عبد اهللا الصادق األمین. 

] أتقــدم ٧[إبــراهیم  :  @  MB  A فانطالقــًا مــن قولــه تعــالى : 

ى بالشــكر أجزلــه إلــى الصــرح العلمــي الشــامخ جامعــة أم درمــان اإلســالمیة ، وٕالــ

  كلیة اللغة العربیة.

والشكر أجزله ألسرة َمكَتَبتـي  جامعـة أم درمـان اإلسـالمیة  وجامعـة القـرآن 

  الكریم؛ لتسهیل مهمة الطالب داخل المكتبة. 

وأتقدم بوافر الشكر والتقدیر للـدكتورة/ سـمیة عبـد الـرحیم عبـد اهللا  علـى مـا 

ورة ، وعلــى مــا تفضـلت بــه مـن إشــراف ومتابعـة حتــى خرجــت الرسـالة بهــذه الصـ

  أتحفتني به من مالحظات وتوجیهات قّیمة . 

كمـــا یســــرني أن أتقــــدم بــــوافر شــــكري وامتنــــاني للبروفیســــور/ محمــــد غالــــب 

عبدالرحمن الذي وبرغم مشغولیاته لم یضن علي طالبه بعلمه وتوجیهـه ، سـائلة 

  اهللا أن یجعله ذخرًا للعلم وللغة العربیة.

نــــة المناقشـــة لتفضــــلهم بقبـــول مناقشــــة هــــذه وٕالـــى األســــاتذة األجـــالء أعضــــاء لج

الرسالة،والمشـــاركة فـــي تقویمهـــا أ.د محمـــد أحمـــد الشـــامي ، ود.محمـــد عبـــد اهللا 

  علي.

والشـــكر أیضـــًا موصـــول إلـــى إخـــواني وأخـــواتي الـــذین تكرمـــوا علـــي بكثیـــر، 

وأخــص بالشــكر مــنهم، أخــي الفاضــل الفاضــل محمــد الــذي كــان خیــر عــون لــي 

   طیلة دراستي الجامعیة .

  والشكر موصول كذلك إلى د/ حسن محمد أحمد منسق الدراسات العلیا .

  وٕالى كل من علمني حرفًا، وٕالى  كل من لم یسع المجال لذكرهم 

  .أسال اهللا أن یوفقني وٕایاهم لما فیه الخیر
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  مستخلص البحث:

تناولـــت هـــذه الدراســـة الشـــواهد النحویـــة فـــي شـــعر امـــرئ القـــیس، وتعـــد 

المســائل التــي تتعــدد فیهــا آراء النحــاة، وهــذا مــا یعطــي  الشــواهد النحویــة مــن

  الباحث فرصة الوقوف على كثیر من أبواب النحو.

وتـــأتي أهمیتهـــا فـــي أن النحـــاة اعتمـــدوا كثیـــرًا علـــى الشـــعر لحـــل معظـــم 

  القضایا النحویة، وأن قواعد النحو مهمة لفهم أشعار العرب.

ي شـواهد امـرئ القـیس وتهدف الدراسة إلـى بیـان النـزاع بـین النحـویین فـ

وتحلیلهــا وتوثیقهــا مــن الــدیوان وربــط حیاتــه وبیئتــه بشــعره، الســیما وأنــه أقــدم 

  الشعراء الجاهلیین وأشهرهم وأبرزهم.

اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، فهـو األنسـب 

  لمثل هذه الدراسة. 

  وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:

ف فــي روایــة البیــت الشــعري الواحــد، وورود أكثــر مــن قاعــدة االخـتال -

 في البیت المختلف الروایة.

االخــتالف یمكــن أن تقــع فیــه روایتــان، فتثبــت األولــى قاعــدة نحویــة  -

 بینما تنفي الثانیة هذه القاعدة، ویصبح بها البیت خالیًا من الشاهد.

إذ یكـون االختالف في الروایة ال ینهى مـن اسـتخدام الشـاهد بالبیـت  -

 االستدالل بالشائع المضطرد.

یعــد شــعر بــن القــیس ملــئ بالشــواهد النحویــة، وربمــا نجــد فــي البیــت  -

الواحــد أكثــر مــن شــاهد لــذا ال اّدعــي أنــي قــد اســتوفیت، وأحصــیت، 

  جمیع الشواهد النحوي في شعره.
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Abstract  
 
This study the evidence in the poetry a man who 

grammatical Qais, and is evidence of grammatical issues in 
which multiple views of grammarians, and this is what gives 
the researcher the opportunity to stand on a lot of doors as. 

The significance in that grammarians relied too much on 
poetry to solve most of the grammatical issues, and that the 
rules of grammar are important to understand poems Arabs. 

The study aims to statement of the conflict between 
grammarians in Tombstone man measuring, analyzing and 
documenting of the SAI and linking his life and his hair 
environment, particularly because the older poets of the 
ignorant and the most famous and most notably. 

Researcher followed in this study descriptive analytical 
method, it is best suited for such a study. 

The study concluded a number of important results: 
- The difference in the story per capillary House, and the 

receipt of more than at home base different story. 
- The difference can be located where the two novels, 

endures first base while the second denies the grammatical 
this rule, and becomes the house free of the witness. 

- The difference in the story does not end the use of the 
House. 

- The difference in the story does not end the use of the 
witness as House be inferred steadily. 

- Longer poetry bin Qais grammatical full trial, and 
perhaps find in the house more than one witness so do not 
claim that I have met, and I counted, all evidence grammar in 
his poetry. 



 ز 

 

  مقدمة:

یدنا الحمد هللا حمدًا یلیق بعظمته وجالل سلطانه ، والصالة والسالم على س

  بدعوته ونهج طریقه إلى یوم الدین.  محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا

قواعــدها مــن نحــو وصــرف ، وبینــوا عربیــة بلغــتهم ، فوضــعوا اهــتم علمــاء ال

الســیما الشــعراء وجــوه فصــاحتها وبالغتهــا، ونظــم الشــعراء علــى أوزان بحورهــا. 

الجــاهلیین الــذین أبهــروا قبــائلهم آنــذاك بجمیــل أدبهــم وعظــیم فــنهم ؛إذ ُیعــد امــرؤ 

القـــیس أشـــهر هـــؤالء الشـــعراء ؛ألنـــه عـــاش فـــي ذاك العصـــر الـــذي تكاملـــت فیـــه 

  خصائص اللغة،بل ویعده علماء العربیة بأنه أول من افتُِتح به الشعر العربي.

عره أنــه ملـــئ بالقواعــد النحویـــة التـــي وٕان أكثــر مـــا اســتوقف الباحثـــة فــي شـــ

  اتخذها النحاة شواهد في حل كثیر من القضایا النحویة الشائكة.

وألن" الشواهد النحویة" ُتَعد من المسائل التي تتعدد فیها آراء النحاة وهذا ما 

یعطي الباحث فرصة االطالع علي كثیر من أبواب النحو؛ لذا فقد استعنت باهللا 

  د النحویة في شعر امرئ القیس"عنوانًا لبحثي.ثم اخترت "الشواه

وقــد كـــان مـــن نعـــم اهللا علـــّي أن أكـــون مـــن الـــذین ینهلـــون مـــن هـــذا المعـــین 

  العذب الفیاض الذي ال ینضب.
  

  أسباب اختيار املوضوع: 

  لعل من أهم أسباب اختیار هذا الموضوع: 

یـــة؛ وأن الشـــعر لحـــل معظـــم القضـــایا النحو  ن النحـــاة اعتمـــدوا كثیـــرًا علـــىإ  -١

  لفهم أشعار العرب.  قواعد النحو مهّمة

عره، بمـا یمتـاز بـه أما اختیاري للشاعر فیرجع لشخصـیته وثقـة النحـاة فـي شـ -٢

  من قوة ورصانة وعذوبة.
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  أهداف البحث:     

  تسعى هذه الدراسة لتحقیق عدد من األهداف أهمها: 

  الصحیحة.  ضبط وتوثیق أبیات امرئ القیس : الشواهد بالطریقة - ١   

ـــــیس وتحلیلهـــــا -٢  ـــــي شـــــواهد امـــــرئ الق ـــــین النحـــــویین ف ـــــزاع ب         ، وهـــــذا بیـــــان الن

  في المسألة الواحدة على أكثر من رأي .   اأكثر فائدة لوقوفه ةیجعل الباحث

  الباحثة:  الصعوبات التي واجهت

صــعوبة مفــردات الشــعر الجــاهلي؛ ففــي أغلــب األوقــات كانــت الباحثــة  -١

  معنى البیت.  فهم عاجم اللغویة لتوضیح معاني الكلمات ، ومن ثمبالم تستعین

بـذلت جهـدًا مقـدرًا فـي تصـنیفها  ت موضوعات الشواهد ، لذلك فقـدتشت -٢

  .  ومجزوماتعلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات 

  منهج البحث :  

فهو األنسـب  ، المنهج  الوصفي التحلیليسة أن أتبع  اقتضت طبیعة الدرا

الدراســة.اذ تعــرض الباحثــة بیــت امــرئ القــیس موضــع الشــاهد،ومن ثــم لمثــل هــذه 

  جمع آراء النحاة فیه مع تحلیلها ومناقشتها بغیة الوصول إلي الحقیقة العلمیة.

وحتي یسهل علي القارئ فقد استخدمت الباحثة هذا الرمز * ألبیـات امـرئ 

یـت  كشــاهد القـیس مواضـع الشـواهد فـي حـال ورودهـا ألول مرة،أمـا إذا تكـرر الب

  نحوي في موضع آخر فیوثق بطریقة عادیة .

   الدراسات السابقة: 

اطلعــت الباحثــة علــي عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع البحــث 

  منها:

وصف الطبیعـة فـي شـعر امـرئ القـیس، لنـورة عبیـد عباس،جامعـة ام درمـان  -١

 م.٢٠٠٢اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،
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ــــة الطلب -٢ یــــة فــــي شــــعر امــــرئ القــــیس صــــیغتها ودالالتها،هادیــــة رحمــــة الجمل

 م رسالة ماجستیر غیر منشورة .٢٠٠٤اهللا،جامعة ام درمان اإلسالمیة ،

فتتفـق هـذه الدراسـة الــي حـّد مـا مـع الدراســات السـابقة فـي التعریـف بالشــاعر 

والموضــوعات ذات الصــلة بــه، امــا مــا انفــردت بــه هــذه الدراســة أنهــا تناولــت 

  نحوي واختالف النحاة في شعره.الجانب ال

  : خطة البحث 

  یتكون البحث من :

وتمهیــد وأربعــة فصـول وخاتمــة ، وأهــم مــا توصـلت الیــه الباحثــة مــن  مقدمـة 

  .  نتائج وتوصیات

 ،وأهـداف البحـث ه ،وأسـباب اختیـار  المقدمة وضحت بها أهمیـة الموضـوع،

  ومنهج البحث وخطته.  ،وصعوباته

یــاس والمق،تعریــف الشــاهد لغــة واصــطالحًا وأهمیتــه  وتحــدثت فیــه عــن التمهیــد:

  .الشعري الزماني والمكاني وقیمة الشاهد

  القیس حیاته وشعره.  الفصل األول: امرؤ

، ، اســـمه:عصـــره وتشـــمل  المبحـــث األول :" الحیـــاة االجتماعیـــة للشـــاعر"

  نشأته ، ووفاته.  كناه وألقابه ، ، مولده، أمه

  منزلته األدبیة) المبحث الثاني: شعره (شعره و 
  

  الفصل الثاني : المرفوعات في شعر امرئ القیس . 

  المبحث األول: المبتدأ والخبر. 

  المبحث الثاني: الفاعل، اسمه ، نائبه. 

  ا. مالمبحث الثالث : اسم كان وخبر إن وأخواته

  . نصوبات في شعر امرئ القیسالفصل الثالث : الم

  . مبحث األول : منصوبات األسماءال
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  . ث الثاني : منصوبات األفعاللمبحا

  .  المجزومات في شعر امرئ القیسالفصل الرابع : المجرورات و 

  أوًال : المجرورات. 

  المبحث األول: المجرور بالحرف. 

  المبحث الثاني: المجرور باإلضافة. 

   ثانیًا : المجزومات.
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  متهيد
  

 
ً
 تعريف الشاهد لغة واصطالحا
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  متهيد
  

  

  تعریف الشاهد لغة واصطالحًا:

ها موضع استنباط نریة جانبًا مهمًا في النحو، حیث إالشععد الشواهد تُ 

 أوألن الشاهد حجة النحوي في إثبات صحة القاعدة وتقریرها  القاعدة النحویة؛

 أوالرد على المخالف وٕاثبات ضعف مذهبه  أوتجویز ما جاء مخالفًا للقیاس، 

  عدم جوازه.

ألنهـا  ؛وتقصیها  لذا فقد حرص العلماء على تتبع ودراسة الشواهد الشعریة

  أساس النحو، السیما أشعار الجاهلیین ألنهم كانوا نحویین بالفطرة.

  ات السائدة في كتب النحو االستشهاد واالحتجاج.ومن العبار 

  تعریف الشاهد لغًة:

ــــة بتعریفهــــا؛وجــــدت لفظــــة الشــــاهد اهتمامــــًا لعنایــــ ــــب المعــــاجم العربی         ة أغل

)  M ذكــره فــي تفســیر قولــه تعــالى) ،بــي الشــاهد هــو الن(  :)١( قــال الخلیــل

   )L)تعریف  )٤( وجاء في لسان العرب) ٣(. والمشهود یقصد به یوم القیامة )٢

  الشاهد باللسان من قولهم: (لفالن شاهد حسن) أي لسان مبین وتعبیر حسن.

                                     
العـروض ) هو أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بـن تمـیم الفراهیـدي، إمـام النحـو وباسـط علـم ١(

بـــاء: "یــاقوت الحمـــوي" شـــهاب " معجـــم األد هـــ .١٧٥عـــام  وتــوفي،هــــ ١٠٠ وأســتاذ ســـیبویه، ولــد عـــام

، ١رب اإلســـالمي،بیروت،طبـــو عبـــداهللا یـــاقوت بـــن عبـــداهللا ،تحقیـــق :إحســـان عبـــاس ،دار الغـــأالـــدین 

 .٣/١٢٦٠م،١٩٩٣ه،١٤١٤١

 .٣ اآلیة) سورة البروج: ٢(

ـــــرحمن الفراهیـــــدي، تحقیـــــق: د. مهـــــدي ٣( ـــــو عبـــــد ال ـــــراهیم) كتـــــاب العـــــین: أب ـــــراهیمالمخزومـــــي، د.  إب  إب

 .٣٩٨/ ٣السامرائي، دار مكتبة الهالل، 

ـــــــي أبـــــــو الفضـــــــل جمـــــــال االعـــــــرب: (ابـــــــن منظـــــــور)  ) لســـــــان٤( ـــــــدین،دار محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم بـــــــن عل ل

 ،مادة (شهد).ـ ه ٣،١٤١٤صادر،بیروت،ط
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وعند الجوهري من معاني الشاهد: (شهد له بكذا شهادة) أدى مـا عنـده مـن 

  .)١( د، والشهادة هي الخبر القاطعالشهادة فهو شاه

كمــا  مــن األمــور، ویــوم الجمعــة، والــنجم، كلمــة الشــاهد تعنــي الســریع وقیــل

وذلــك ألنهــا ال تقصــر فیصــلیها الغائــب  )٢( هد صــالة المغــربایعنــي بصــالة الشــ

  كما یصلیها الحاضر.

: (لیبلِّـغ شـاهدكم وكلمة شـاهد أیضـًا بمعنـى حاضـر خـالف غائـب لقولـه 

  .)٣( غائبكم)

ــــر العاقــــل  ــــؤدي الشــــهادة، وجمــــع غی ــــي المعجــــم الوســــیط مــــن ی والشــــاهد ف

  .)٤(شواهد

كانــت  إذاولفظــة (شــاهد) هــي اســم فاعــل تجمــع فــي تكســیرها علــى فواعــل 

علــى وزن  أو ،جــواهر-كــان هــذا االســم علــى وزن (فوعــل) كجــوهر ســواءً  ،الســم

  كواهل.-فاعل) كـ كاهل(

  وفقًا لشرطین: وٕان كانت لصفة تجمع على (فواعل) قیاساً 

  حوائض).-أولهما: أن تكون صفة لمؤنث عاقل نحو (حائض

  . )٥( صواهل)-ثانیهما: أن تكون صفة لمذكر غیر عاقل نحو (صاهل

  قال صاحب األلفیة:

                                     
) الصـحاح، تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، تحقیـق: أحمــد عبـد الغفـور، دار العلـم للمالیـین، بیـروت، مــادة ١(

 (شهد) .

لعرقسوســي، مؤسســة الرســالة، بــاب الــدال، ، تحقیــق: محمــد نعــیم ا) القــاموس المحــیط :(الفیــروز آبــادي)٢(

 .٢٩٢/ ١م، ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٨فصل الشین، ط

عبـد اهللا محمــد بـن یزیـد القزوینـي (ابـن ماجــه)، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـد البــاقي،  أبـو) سـنن ابـن ماجـه، ٣(

 .٨٦/ ١، ٢٣٥دار إحیاء الكتب العربیة، حدیث رقم 

/ ١مجمــع اللغــة العربیــة، دار الــدعوة للطباعــة والنشــر، مصــطفى وآخــرون،  إبــراهیم) المعجــم الوســیط، ٤(

٤٩٧. 

 ) شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك :عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن، تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبــد٥(

 .٤/١٣١م، ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ٢٠الحمید، دار التراث،القاهرة، سعید جودة السحار وشركاه،ط
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  )١( وفــــــاعالء مـــــــع نحــــــو كاهـــــــل  *  فواعــــــــــــــــل لفوعــــــــــــــــٍل وفاعــــــــــــــــلٍ 

فال یجمع على فواعل وما جاء على  ،كان فاعل صفة لمذكر عاقل إذاأما 

  ذا الجمع فهو شاذ.ه
  

فـــوارس) -ومـــن ذلـــك كلمتـــان عـــدَّهما ابـــن عقیـــل مـــن الشـــذوذ وهـــي (فـــارس

  .  )٢( سوابق)-و(سابق

  تعریف الشاهد اصطالحًا:

رجوهـا دلقواعد التي سار علیها العرب وأهو ما یؤتى به لصحة قاعدة من ا

و أو القـــرآن أ ،أو الشـــعر ،فالشـــواهد هـــي األقـــوال مـــن النثـــر )٣( فـــي مصـــنفاتهم.

فاالستشـهاد وفقـًا لهـذا المفهـوم  یحتج بها للقاعـدة النحویـة.ل، حدیث رسول اهللا 

النحـو إذن بــراهین  اطع فـي الداللـة علــى القاعـدة، فشــواهدهـو اإلخبـار بمــا هـو قــ

  تقام من نصوص اللغة للداللة على صحة رأي أو قاعدة.

قال حاججتـه . ی)٤( أما االحتجاج والحجة: یعني في اللغة (الدلیل والبرهان)

ــة أي الغلبــة بالحُ ُحَجاجــًا ومحاجــ حاجــهأ والحجــة (البرهــان) ،ة التــي أدلیــت بهــا جَّ

ــــَع بــــه ــــد  ضــــد وقیــــل مــــا ُدوِف ــــر عن ــــه الظف الخصــــم، وهــــي الوجــــه الــــذي یكــــون ب

  .)٥(الخصومة

و االحتجــاج بهــذا المعنــى الســابق یـــدالن ویتضــح مــن ذلــك أن االستشــهاد 

ــــرهن علــــى صــــحة ا ــــر أن علــــى إیــــراد مــــا یقطــــع ویب الســــتعمال أو التركیــــب، غی

                                     
 .٦٧مال الدین محمد بن عبد اهللا بن مالك، دار التعاون، ص عبد اهللا ج أبو) ألفیة ابن مالك : ١(

 .٤/١٣١) شرح ابن عقیل :٢(

 ٢٠م،ص٢٠٠١، ١ینظر معجم االستشهادات، علي القاسمي، بیروت ، لبنان، ط)٣(

لقــادر الــرازي، تحقیــق: یوســف الشــیخ عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد ا أبــو) مختــار الصــحاح : ٤(

 .٦٦/ ١، ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ٥ة، بیروت، صیدا، طمحمد، المكتبة العصری

 . ) لسان العرب: ابن منظور، مادة (حجج)٥(
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االحتجــــاج لــــه دالالت تــــوحي بإضــــافة الغلبــــة للحجــــة التــــي یقــــوم علــــى معناهــــا 

  االحتجاج.

وغالبًا ما یستخدم في المواقف التي تتطلب جـدًال ونقاشـًا، فهـو یشـیر أیضـًا 

ة. لـذا جَّ إلى فصاحة قائله، فیقال مثًال: هذا یحتج به، وعلماء العربیة یجعلونه حُ 

أن عصور االحتجاج هي تلك الحقبة الزمنیة التي علي جمع علماء العربیة فقد أ

  احتفظت بها العربیة بأصالتها.

ویتضــح مــن ذلــك: أن لفــظ (احتجــاج) یغلــب علــى لفــظ (شــاهد) ولكــن رغــم 

ألن اإلخبـار القـاطع  واستشهاد تتالقیان في أصل المعنـى؛هذا فكلمتي: احتجاج 

رهـــان الـــذي تقیمـــه الحجـــة، وكالهمـــا فـــي الـــذي هـــو عمـــل الشـــاهد، هـــو نفســـه الب

  یطلق على توثیق النصوص ونسبتها إلى العصر والقائل معًا. ،النحو

  أهمیة الشاهد:

عــد الشــاهد جانبــًا مهمــًا فــي النحــو، وكانــت قیمــة العــالم تتجلــى فــي معرفتــه یُ 

بالشـــواهد واســـتخراجه لهـــا مـــن فصـــیح الكـــالم، واستحضـــاره إیاهـــا عنـــد الحاجـــة، 

نهــــا اهتمامــــًا فائقــــًا ویتبــــارون فــــي حفظهــــا لإلتیــــان بهــــا عنــــد الحاجــــة وكـــانوا یولو 

  والمناسبة.

وألنهم كانوا یبحثون عن العلـم غایـة لهـم، لـذلك تجـدهم متـى مـا وجـد العـالم 

  ضالته، فال یتحرَّج من أخذها حتى ولو كانت من تلمیذه.

 : سألت أبا عمرو بن العالء عـن ثمانیـة آالف مسـألة ومـا)١(قال األصمعي

  .)٢(مات حتى أخذ عني

                                     
) هـو عبــد الملـك بــن قریـب بــن علــي بـن أصــبع "أبوسـعید" راویــة العــرب وأحـد أئمــة العلـم بالغــة والشــعر، ١(

ها(اإلبـل) بالشـعر منه،لـه مؤلفـات كثیـرة منهـ ، قال األخفـش: مـا رأینـا احـدا اعلـم ١٢٢ولد بالبصرة عام

 " .  ١٦٢/ا٤هـ.األعالم، الزركلي:٢١٦توفي عام  وغیرها،) النبات والشجر( و) خلق اإلنسانو(

) تهـــذیب اللغـــة : أبـــو منصـــور األزهـــري، تحقیـــق: ،محمـــد عـــوض مرعـــب، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ٢(

   .١/٩م، ٢٠٠١بیروت 
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فــي تثبیــت قواعــد النحــو، فقــد كــان النحــاة حریصــین    ونســبة ألهمیــة تلــك الشــواهد

ــة. : جمعــت فــي هــذا الكتــاب مــن صــور األزهــري قــال أبــو من علــى اختیارهــا بدّق

لغـات العربیـة وألفاظهـا واستقصـیت فـي تتبـع مـا حصـل فیهـا واالستشـهاد بشــواهد 

ها، والتــي احــتج بهــا أهــل المعرفــة المؤتمنــون أشــعارها المعروفــة لفصــحاء شــعرائ

  .)١(علیها

وقال السیوطي: وقد كنـت أریـد أن أضـع شـرحًا واسـعًا كثیـر النقـول، طویـل 

  .)٢(الذیول، جامعًا للشواهد والتعالیل

  مقاییس الشاهد:

ي علیــــه االستشـــهاد عنــــد النحـــاة مــــن حیــــث ِنـــونعنـــي بهــــا األســـاس الــــذي بُ 

مــن . و اء موطنــًا للفصــاحةل التــي اعتمــدها العلمــالمكــان، ویقصــدون بــذلك القبائــ

  حیث الزمان: أي العصور التي اعتمدت فیها تلك الشواهد.

  أوًال: المقیاس المكاني:

وقـوة سـلیقتها  ،ونعني بـه نظـرة العلمـاء إلـى القبائـل التـي أطمـأنوا لفصـاحتها

  التي لم تفقدها بسبب االختالط باألجناس األخرى.

لقـول ألبـي عمـرو بـن العـالء: أفصـح الشـعراء ألسـنًا قال األصمعي: ناسبًا ا

الجبــال المطلــة علــى تهامــة ممــا یلــي  :هــيالســروات وهــن ثــالث  وأعــربهم أهــل

ثـم علیــة الســراة الوســطى وقــد ،یل وهــي تلـي الرمــل مــن تهامــة ، فأولهــا هــذ الـیمن

كعــب بـــن  اة األزد وهــم بنــو الحــارث بــنركهم ثقیــف فــي ناحیــة منهــا، ثــم ســر اشــ

  )٣(نضر بن األزد الحارث بن

                                     
 .١/٧)  تهذیب اللغة : أبومنصور األزهري  : ١(

جــالل الــدین، تحقیــق  عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ع فــي شــرح جمــع الجوامــع : (الســیوطي)) همــع الهوامــ٢(

 .١/١٩هالوي، المكتبة التوفیقیة، مصر،عبدالحمید 

) المزهــــر فــــي علــــو اللغــــة وأنواعهــــا : الســــیوطي، تحقیــــق : فــــؤاد علــــي منصــــور، دار الكتــــب العلمیــــة، ٣(

 .٢/٤١٠م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١بیروت، ط
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  المقیاس الزماني:

ونعني به تلك الحقبـة الزمنیـة التـي وثقهـا العلمـاء بقـول كـالم العـرب، وتلـك 

العصـــور التـــي ظلـــت فیهـــا ســـالئق العـــرب خالصـــة مـــن الشـــوائب ، وقـــد ســـماها 

  العلماء بعصور االحتجاج.

قـد  فهؤالء كان یحتج بكالمهم شعرًا ونثرًا، إال أنه ومن المعروف أن العرب

نـافع وتطـور الحیـاة، ولهـذا بحكم تبادل الم ى اختلطوا بغیرهم من األجناس األخر 

ن البغـدادي أ د، لـذلك فقـد ورد عنـلالحتجـاج بد أن یكون هناك حـد زمنـيّ فكان ال

  الشعراء قد ُقسِّموا إلى أربع طبقات:

الطبقـــــة األولـــــى: الشـــــعراء الجـــــاهلیون وهـــــم قبـــــل اإلســـــالم كـــــامرئ القـــــیس 

  واألعشى.

طبقـــة الثانیـــة: المخضـــرمون وهـــم الـــذین أدركـــوا الجاهلیـــة واإلســـالم كلبیـــد ال

  وحسان.

الطبقــة الثالثـــة: المتقــدمون ویقـــال لهـــم اإلســالمیون ، وهـــم الــذین كـــانوا فـــي 

  كجریر والفرزدق. اإلسالمصدر 

زماننــا  إلــىالطبقــة الرابعــة: المولــدون ویقــال لهــم المحــدثون وهــم مــن بعــدهم 

  .)١(هذا

  . )٢(ن األولى والثانیة یستشهد بشعرهما إجماعاً ي أن الطبقتیویرى البغداد

وأن  ،اإلســـالموبـــالرغم مـــن أن الطبقـــة الثانیـــة تضـــم الشـــعراء الـــذین أدركـــوا 

شعرهم یستشهد به باإلجماع، إال أنه وبحسب الترتیب عبر العصور، یعد الشعر 

  الجاهلي هو رائد االستشهاد.

                                     
القــادر بــن عمــر، تحقیــق عبــد الســالم محمــد  عبــد ولــب لبــاب لســان العــرب: (البغــدادي) ) خزانــة األدب١(

 .  ٦، ١/٥م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ٤هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .١/٦ ) السابق:٢(
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حجـج فمـا سـمعته یحـتج ببیـت ابـن رشـیق عشـر  إلىقال األصمعي جلست 

  .)١(إسالمي

وقد نقل ثعلب عن األصمعي إنه قال: خـتم الشـعر بـإبراهیم بـن هرمـة وهـو 

  .)٢(جآخر الحج

ویــرى الســیوطي أن عــرب البادیــة یحــتج بشــعرهم حتــى نهایــة القــرن الرابــع 

  .)٣(الهجري

، ونظرًا لهذا التباین في الحد الزمني لكالم العرب الذي یجوز االستشهاد به

أن  :یـنص علــى ،فقـد اتخـذ مجمــع اللغـة العربیــة فـي القــاهرة قـرارًا فــي هـذا الشــأن

نهایــة  إلــىالعــرب الــذین یوثــق بعــربیتهم ویستشــهد بكالمهــم مــن عــرب األمصــار 

  .)٤(القرن الرابع الهجري إلىالقرن الثاني للهجرة وأهل البدو في جزیرة العرب 

  االستشهاد بالشعر:

أرفع درجة، مقارنة بأصناف المنظومـات األخـرى یعد الشعر أعلى مرتبة، و 

  كالخطب والرسائل وغیرها.

ونظرًا لمكانته السامیة عند العرب، فقد أودعوه لغتهم ومعارفهم وكل ما یهم 

حیاتهم، لذا سرى الشعر على ألسنة العرب، وتناقلوه واهتموا به روایًة وحفظًا، إذ 

. الشـعر ا یهتـز ویرتـاح لسـماعمـن الكـالم كمـكان ال یهتز ملك وال رئـیس لشـيء 

  ن مجالس الظرفاء واألدباء ال تؤنس إال بإنشاد الشعر.وإ 

                                     
 .١/٦البغدادي ، : ) خزانة األدب١(

 .١/٨) السابق، ٢(

 .١/١٥٩الرافعي،  ) تاریخ آداب العرب:٣(

بحاث، العلوم اإلنسـانیة، تصـدر عـن عمـادة البحـث العلمـي، جامعـة النجـاح الوطنیـة، ) مجلة النجاح لأل٤(

 .٢٧٠،٢٧١، ص٢، ج١٩٩٢لسادس، نابلس، العدد ا



- ٩ - 

 

هالل العسكري عن الدور الذي یقوم به الشعر: (فال تعرف أنساب  أبوقال 

العرب وتواریخها وأیامها ووقائعها إال من جملة أشـعارها، فالشـعر دیـوان العـرب، 

  .)١(دع علومها)وخزانة حكمتها، ومستنبط آدابها، ومستو 

هــذه المؤلفــات لشــواهد فــي مختلــف العلــوم یلحــظ أن الشــواهد فــي فــالمتتبع ل

الشواهد الشعریة قلیلة جدًا، وذلك  إلىیغلب علیها الشعر، فنسبة الشواهد النثریة 

نه أكثر وقعًا في النفس من الشعر من زنة األلفاظ وتمام حسنها، وإ  لما یمتاز به

  النثر.

تكلمت بـه العـرب مـن جّیـد المنثـور أكثـر ِمّمـا تكلمـت بـه مـن قال السیوطي: (ما 

  .)٢(جیِّد الموزون، فلم یحفظ من المنثور عشره، وال ضاع من الموزون عشره)

وعلـــى هـــذا فـــإن الشـــعر عنـــد العـــرب یمثـــل الطبقـــة العلیـــا مـــن كالمهـــم فـــي 

ن الكــــریم أساســــًا لشــــواهد اللغــــة وتفســــیر القــــرآبــــادیتهم وحاضــــرتهم، لــــذلك أتخــــذ 

  لحدیث النبوي الشریف.وا

یكـن علـى  قال أبو هالل العسكري: (إن الشواهد تنزع من الشعر، ولواله لم

  .)٣( شاهد) ن وأخبار الرسول ما یلتبس من ألفاظ القرآ

عهــد  إلــىظــاهرة االستشــهاد بالشــعر العربــي وجــدناها تعــود  إلــىوٕاذا رجعنــا 

علــى المنبــر: (مــا  ، وذلــك عنــدما قــال وهــوالخلیفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب 

فسـكتوا، فقــام شــیخ مــن هــذیل  )٤( M  \  [   Z  YL تقولـون فــي قولــه تعــالى 

نقص، فقـــال عمـــر: فهـــل تعـــرف العـــرب ذلـــك فـــي تـــالفقـــال: هـــذه لغتنـــا التخـــوف 

  أشعارها؟ قال: نعم، قال شاعرنا وأنشد:

                                     
أبو هالل الحسن بن عبداهللا بن سـهل بـن سـعید بـن مهـران، تحقیـق )أبو هالل العسكري) الصناعتین : (١(

 .١/١٣٨هـ، ١٤١٩ة العنصریة، بیروت، علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتب

 .٢/٤٠٠) المزهر: السیوطي ٢(

 .١/١٣٨) الصناعتین : أبو هالل العسكري، ٣(

 .٤٧ اآلیة) سورة النحل : ٤(
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    َتَخـــــــّوَف الّرْحــــــــُل ِمْنَهــــــــا َتاِمكــــــــًا َقــــــــِرَدا

َف ُعـــــوُد ا   ـــــَفنُ َكَمـــــا َتَخـــــوَّ ـــــة السَّ   )١(لنْبَع
  

فقال عمر: أیها الناس، علیكم بدیوانكم ال یضل، فقـالوا: ومـا دیواننـا؟ قـال: 

  .)٢( شعر الجاهلیة فإنه فیه تفسیر كتابكم

قـرأتم شـیئًا مـن كتـاب اهللا فلـم  إذاوكان ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا یقـول: 

ُسـئل عـن  إذاوكـان تعرفوه فـاطلبوه فـي أشـعار العـرب فـإن الشـعر دیـوان العـرب، 

  .)٣( ن أنشد فیه شعراً آشيء من القر 

                                     
ابـو القاسـم محمـود بـن عمـرو  لكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل : (الزمخشـري)) مـن البسـیط ، فـي ا١(

ـــــدرر ٢/٦٠٨ه" ١٤٠٧" ٣بـــــن احمـــــد ،دار الكتـــــاب العربي،بیـــــروت ،ط ،ونســـــب لزهیـــــر، وورد فـــــي ال

ابـو العبـاس شـهاب الـدین احمـد بـن یوسـف بـن  الكتـاب المكنـون: (السـمین الحلبـي) المصون في علوم

ـــم، دمشـــق ، ـــدائم ،تحقیق:احمـــد محمـــد الخـــراط ،دار القل  ،ونســـب ألبـــي كبیـــر الهـــذلي، ٧/٢٢٥عبـــد ال

 یًا .وكان ُهذلِ  شاعرنا")"واستدل علي ذلك بقول الرجل: (قال:

 .٢/٦٠٨،) الكشاف : الزمخشري٢(

 ١/٣٠) العمدة: ابن رشیق، ٣(
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  الفصل األول

  امرؤ القيس حياته وشعره

  

  املبحث األول: احلياة االجتماعية، ألمرئ القيس

  

  املبحث الثاني: شعره ومنزلته الشعرية

 



- ١٢  - 

 

  املبحث األول

  حياة امرئ القيس

  عصره:

قد یتبادر إلى األذهان أن العصر الجاهلي یشمل كل ما سبق اإلسالم مـن 

، فهو یدل على أن األطوار التاریخیـة للجزیـرة العربیـة فـي عصـورها حقب وأزمنة

د وبعده، ولكن من یبحثون في األدب الجاهلي ال یتسعون في القدیمة، قبل المیال

هـذا االتسـاع؛ إذ ال یتغلغلـون بـه إلـى مـا وراء قـرن ونصـف مـن البعثــة الـزمن بـه 

ل یكتفــون بالحقبــة التــي تكاملــت فیهــا خصــائص اللغــة العربیــة، والتــي بــ النبویــة؛

طلقــت لتــي أُ عــرف أن كلمــة جاهلیــة اوینبغــي أن ن.)١(جاءنـا عنهــا الشــعر الجــاهلي

على هذا العصر لیست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم، وٕانما مشـتقة مـن 

؛ فهي تقابل كلمـة اإلسـالم التـي تـدل علـى فالسفه والغضب والنز الجهل بمعنى 

  .)٢(الخضوع والطاعة هللا عز وجل

ویعـد امـرئ القـیس زعـیم الشـعر الجــاهلي، فهـو الـذي اخـتط أسـلوبه، وأطــال 

  على األطالل.الوقوف والبكاء 

نفــس نهجــه إّال شــاعرًا یــدعى ابــن إذ لــم یــدون التــاریخ لشــعراء قبلــه نهجــوا 

  وذلك بقوله: ه من شعر امرئ القیس نفسهام، واستدلوا علیخذ

  ا  ـنعلّ ِل لَ ـَعلى الَطَلِل الَمحی اً جَ وَ عُ 

  )٣( یاَر َكما َبكى ِابُن ِخذامِ دِّ َنبكي ال          

                                     
، حمــد شــوقي عبـد الســالم ضــیف الشـهیر (بشــوقي ضــیف)، أ) تـاریخ األدب العربــي: (لعصــر الجـاهلي)١(

  .                     ١/٣٨دار المعارف، 

  .                    ١/٣٩ ) السابق:٢(

، ١محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار المعــارف، القــاهرة، ط : تحقیــق:یسدیــوان امــرئ القــ، ) مــن الكامــل ٣(

  .                   ١١٤م)، ص ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥(
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 ،ر ابــن خــذام هـذا شــیئًا سـوى تلــك اإلشــارةوال یعـرف التــاریخ األدبـي مــن أمـ

  ووقف على األطالل. التي قد تدل على أنه أول من بكى الدیار

  .عصره  شعراءالقیس له الصدارة بین  فإن امرأ لذا

عن الشعر الجاهلي:" أول من نهج سبیله وسهل الطریق إلیه  یقول الجاحظ

    .)١(" هلهل بن ربیعةمامرؤ القیس بن حجر و 

لیة القصیدة العربیـة، ولـم یحـدد أولیـة أو  نه حددن قول الجاحظ إویتضح م 

    الشعر العربي.

  احلياة االجتماعية:

ا مجتمعــًا قومیــًا وال دولــة العــرب فــي العصــر الجــاهلي أن ینِشــُئو  علــم یســتط

فحــب الفــرد لقبیلتــه والتفــاني فــي اإلخــالص لهــا والعمــل  مركزیــة موحــدة وشــاملة.

  .جعل الفرد ال تتعدى نظرته محیط قبیلته ؛اعلى رفع شأنها والتعصب له

فكانــت القبیلــة العربیــة أســاس الحیــاة االجتماعیــة، وهــي أســرة كبیــرة، یــربط  

   .)٢(القرابة أو الزواج ببعضها ببعض سب

  :العادات السائدة

هم صـــفاتهم و عـــاداتمـــن كثیـــر اهلیین كلهـــا ســـیئة، بـــل لـــم تكـــن عـــادات الجـــ

كرم، وحمایـة الجـار، وٕاغاثـة الملهـوف، وخیـر قوة البأس، والشجاعة، والك حسنة،

  .كلمة تجمع هذه الصفات هي كلمة المروءة

حیــاة الصــحراء القاســیة، ومــا فیهــا مــن  وهــذه الصــفات وجــدت لــدیهم نتیجــة

ه لفقیــر فــي ســنین القحــط، یــذبح لضــیوفل علــى اّضــفكــان الغنــي مــنهم یفَ  .جــدب

   . )٣(الذین ینزلون به، أو تدفعهم الصحراء إلیه

                                     
    .١/٣٩تاریخ األدب العربي: شوقي ضیف،  )١(

  .                     ٦٠م، ص١٩٩٧) تاریخ األدب العربي: عمر فروخ، دار العلم للمالیین، بیروت، ٢(

  .                      ٦٧ي : شوقي ضیف، ص) العصر الجاهل٣(
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ا یــــدل علــــى إكــــرامهم للضــــیف، إیقــــادهم للنیــــران علــــى رؤوس الجبــــال وممــــ

  والكثبان لكي یهتدي الضیف والتائه إلى ضوء نارهم فیجد الحمایة واألمان.

ـــد الجـــاهلیین ال یـــدانیها شـــيء، فـــإذا وعـــد كمـــا إ ن للوفـــاء مكانـــة ســـامیة عن

بائـــل ، وكـــان ســـادة القبـــه أحـــدهم وعـــدًا أوفـــى بـــه، وأوفـــت معـــه قبیلتـــه بمـــا وعـــدوا

  العربیة یمثلون الخصال الحمیدة في أقوى صورها.

أمــــا العــــادات الســــیئة التــــي كانــــت ســــائدة فــــي العصــــر الجــــاهلي، الخمــــر، 

الخمر عندهم من أهم متع الحیاة. إال  وغیرها،ونجد أنواستباحة النساء، والقمار،

أن أبشـــع تلـــك العـــادات الحـــروب التـــي كانـــت تحصـــد األرواح، وكانـــت كثیـــرًا مـــا 

اآلخرین. ومنها ما كان یحدث  لنهب، والسلب، واالعتداء على من أجل ا تحدث

ها التـي كانـت سـببكحرب داحـس والغبـراء  ألسباب تافهة تعظمها عنجهیة البدوي

الرهان بین قبیلتي عبس وذبیان ،علي سباقًا بین الفرسین داحـس والغبـراء، وكـان 

بــدر) فســبقت الغبــراء قــد أجراهمــا ســیدا عــبس وذبیــان(قیس بــن زهیــر وحذیفــة بــن 

لبــث داحــس وأبــي قــیس أن یعتــرف بهــذا الســبق وحــدث صــدام بــین الفــریقین لــم ت

  . )١(الحرب أن اندلعت علي إثره

ـــرك فـــي نفـــوس المهـــزومین أضـــغانًا ال یطفئهـــا إال الثـــأر  وكانـــت الحـــرب تت

لقــتالهم، وكــانوا یجــافون النســاء، والخمــر، والطیــب، حتــى یــدركوا ثــأرهم. فصــنع 

  القیس، فلما أدرك بعض ما یشفیه قال:ذلك امرؤ 

  

  َرًأ    ـــُر َوُكنُت ِامـــَحلَّت ِلَي الَخم

  لِ ـا في ُشُغٍل شاغِ ـن ُشرِبهــعَ 

  

  

  

                                     
  .                     ٦١: ص العصر الجاهلي ، شوقي ضیف ) ١(
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  ٍب ـَر ُمسَتحقِ ـى َغیـوَم ُأسقَــ َفالی

   )٢)(١(لِ ــَن الَلِه َوال واغِ ـًا مِ ــِإثم

  

ي عـرفهم علـى إذ كـان واجبـًا فـوقد شجع النظام البدوي على األخـذ بالثـأر، 

  قرب الناس إلى القتیل.أ

حیــاة العــرب وبیئــتهم وظــروفهم وأحــوالهم، قــد تضــمنها الشــعر  ونجــد أن كــل

ن الشــعراء یــاة العربیــة فــي العصــر الجــاهلي. وإ الجــاهلي، فهــو صــورة كاملــة للح

الجاهلیین اسـتطاعوا أن یصـوروا الـنفس البشـریة، وانفعاالتهـا فـي جمیـع الحـاالت 

  اإلحساس ورقة الشعور، وصدق العاطفة.مما یدل على قوة 

  :اسمه

 )٣(دجاً ســـماء مختلفـــة المـــرئ القـــیس، فیســـمى حنـــتـــرددت فـــي كتـــب األدب أ

  إال أن لقب امرؤ القیس غلب على اسمه. )٤(ةیكومل ،وعدیاً 

 قال األصمعي: هو امرؤ القیس بن حجر بن الحارث بـن عمـرو بـن حجـر

 .)٥(وكندةآكل المرار ابن معاویة بن ثور وه

                                     
                     الواغل الداخل علي القوم في طعامهم وشرابهم من غیر أن یدعي إلیه.تاج العروس،مادة (وغل). )٢( 

  .  ١٢٢) دیوانه : ص ٢(

                     في طعامهم وشرابهم من غیر أن یدعي إلیه.تاج العروس،مادة (وغل).الواغل الداخل علي القوم  )٢(

حندجًا: الحندجة، رملة طیبة تنبت ألوانًا مـن النبـات ، وقیـل الحندجـة، الرملـة العظیمـة، لسـان العـرب،  )٣(

   .مادة،(حندج) 

   .  ١/٢٣٦تاریخ األدب العربي: شوقي ضیف:  )٤(

م)، ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢، (٢رج األصــفهاني، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، طاألغــاني: أبــو الفــ )٥(

٩/٩٣.    
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امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الملك بن عمرو بن حجر آكل وقیل: هو 

بن عمرو بن معاویة بن مرتع. وسمي مرتعًا ألنه من آتاه من قومه جعل المرار 

 .)١(له مرتعًا لماشیته

   :مولده

. فقــد ورد تباینــت آرائهــم دیــد مولــد الشــاعر، إال أناجتهــد المؤرخــون فــي تح

وه حجر وكان أب ،وهو من أصل یمني م)٥٠٠ائة (ه ولد ببالد نجد سنة خمسمأن

كمـا  ،)٢()م٥٢٠وقیل ولد عام عشرین وخمسـمائة ( ملكًا على بني أسد وغطفان.

  .)٣()م٤٩٧(وردت روایة أخرى تقدر مولده عام 

  أما أمه:

بــن الحــارث بــن زهیــر، أخــت كلیــب ومهلهــل ابنــي  ربیعــة بنــتفهــي فاطمــة 

 .  )٤(ربیعة التغلبیین

وأمــه  ،مــن زعــم أنــه امــرئ القــیس بــن الســمط بــن امــرؤ القــیس إّال أن هنــاك

، مستدلین علـى )٥(رهط عمرو بن معدیكرب حج تمُلك بنت عمرو بن زید بن مز 

  ذلك بقول امرئ القیس:

  

  

                                     
شرح المعلقـات التسـع :أبـو عمـرو الشـیباني، تحقیـق: عبـد المجیـد همـو، مؤسسـة األعلـى للمطبوعـات،  )١(

   .  ١/١١٨م)، ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بیروت، لبنان، ط(

د. غـازي طلیمـات، دار الفكـر المعاصـر، بیـروت،  قضایاه وأغراضه وأعالمـه وفنونـه:األدب الجاهلي  )٢(

   .  ٢٩٦م)، ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(١لبنان، ط

 –(آیــار ١٥خیــر الــدین محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، دار المالیــین، ط األعــالم: (الزركلــي) )٣(

   .  ٢/١١م)، ٢٠٠٢مایو (

هـــ، ١٤٢٣ر الحــدیث، القــاهرة، محمــد عبــداهللا بــن مســلم ، داینظــر الشــعر والشــعراء :( ابــن قتیبــة) أبــو  )٤(

  .                   ٩/٩٣، واألغاني، لألصفهاني: ١/١١٥

  .                 ٢٣٦/ ١) العصر الجاهلي:٥(
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ــــــــــا َوالَحــــــــــَواِدُث َجّمــــــــــة      األ َهــــــــــْل َأَتاَه

ـــرا    ـــك َبْیَق ـــْیس بـــن َتْمِل ـــَأن امـــرَأ الَق .  )١(ِب

أرجـح الروایـات إال  ،)فاطمـة بنـت ربیعـةن أمـه إ( وهيعد الروایة األولى وتُ 

القــیس ذكــر فــي  امــرأ إن  وكه فــي تلــك الروایــة قــائًال:أن الزوزنــي قــد أبــدى شــك

كــان كلیــب والمهلهــل  بعــض أشــعاره خــاًال لــه یــدعى ابــن كبشــة مفتخــرًا بــه، فلــو

ن ذكرهمـا، فهمـا عرفـا بالشـرف والشـجاعة، ویضـیف قـائًال: نكف عـتسا خالیه لما

بفاطمــة، فمــن غیــر  ألنــه شــبب ؛ن أبــاه طــردهره یقولــون إم إن الــذین نقلــوا أخبــاثــ

  .)٢(بأمه شببالمعقول أن یكون قد 

  ویبدو أن رأي الزوزني لیس بالصواب وذلك من ثالثة أوجه:

 الـه ابـن كبشـة فـي شـعره دون خالیـه (كلیـب ومهلهـل): أن ذكر الشـاعر لخاألول

بخالیه، إذ ال یمنع أن یكون ابن كبشة خاله  لیس بالدلیل القاطع على أنهما لیسا

  أیضًا.

ســت بفاطمــة بنــت أبــي لی ه بــزوج أبیــه فاطمــة، ربمــا كانــت هــذهب: أن تشــبیالثــاني

  زوجًا ألبیه. ألن التاریخ لم یوضح كم ربیعة أي (أمه)

: لكثرة ورود هذه الروایة عنه، حتى روى أن سبب نبوغه فـي الشـعر " أن الثالث

  . )٣(لقنه الشعر وهو صغیر"خاله المهلهل قد 

  : كناه وألقابه

  وأبي الحارث، وأبي زید.، أبي وهبب كان یكني 

  یق.یر وصدّ ه كسكّ لغ، فهي صیغة مبایلأما ألقابه: فلقب بالملك الضلّ 

                                     
  .                  ٣٩٢) الدیوان ،ص١(

اهللا حسـین بـن أحمـد بـن حسـین دار إحیـاء التـراث العربـي،    ، أبو عبـد) شرح المعلقات السبع، (الزوزني)٢(

  .                   ١١٥/ ١م، ٢٠٠٢هـ،١٤٢٣

  .                    ٢/١١) األعالم: "الزركلي"، ٣(
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عندما لـبس الحلـة  هقب أیضًا بذي القروح وذلك نسبة للقروح التي أصابت جلدلو 

  المسمومة، فكانت سببًا لموته، حیث قال:

ٍة      ــــــــحَّ ــــــــَد ِص ــــــــًا َبع ــــــــدِّلُت َقرحــــــــًا داِمی َوُب

  

  

لَن َأبُؤســـــــــا لعـــــــــّل منایانـــــــــا     )١( َتَحـــــــــوَّ
  

  وٕایاه عنى الفرزدق بقوله:

ـــــغُ  ِإذ َمَضـــــوا  َوَهـــــَب الَقصـــــاِئَد لـــــي الَنواِب

    

  

ـــــروِح َوَجـــــرَولُ    ـــــَد َوذو الُق ـــــو َیزی   )٢( َوَأب
  

 وجـــرول، ،)امـــرؤ القـــیس( القـــروح ، ،وذي)المخبـــل الســـعدي (یزیـــد" ویعنـــي بـــأبي

            . )٣(.)الحطیئة(

والقیس في اللغة بمعنـى  ،ال أن أشهر ألقابه التي عرف بها (امرؤ القیس)إ

  . )٤(الشدة، وامرؤ القیس تعني رجل الشدائد 

  .    )٥(یةإلیه العرب في الجاهل اسم صنم كانوا یعبدونه وینتسـب سأن القی :وقیل

 باأللقاب، إذ یكاد ال یخلـو شـاعردب والشعراء یجده ملیئًا فالمتتبع لتاریخ األ    

  من لقب.

ن سبب اللقب غالبًا مـا یكـون صـفة یحكیهـا وجاء في تاریخ آداب العرب: إ

وتــدل أالشــاعر عــن نفســه، ویمكــن أن یكــون فــي إطالقهــا علیــه نــوع مــن الغرابــة، 

  .   )٦(ت به عنعلى عمل یصح أن ی

                                     
  .١٠٧) الدیوان، ص ١(

    ٢/١٥٩م، ١٩٦٦ه،١٣٨٦) دیوان الفرزدق:دار صادر ،بیروت،٢(

  .   ٦/٩٤) خزانة األدب: البغدادي،٣(

    )قیس) لسان العرب: مادة،( ٤(

  .  ١/٢٣٦شوقي ضیف  ) العصر الجاهلي:٥(

  .  ٣/٢٧) تاریخ آداب العرب: الرافعي، ٦(
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یصیبونها في بیت من الشعر فیطلقونها لقبًا وكان العرب ربما أخذوا الكلمة 

  اسمه، وكنیته، فال یعرف إّال بها.على قائله، فتغلب علي 

  فیصبح ذكر اسم اللقب یغني عن االسم.

  :نشأته

لذلك ال نكـاد  ،لم تتناول المصادر القدیمة نشأة امرئ القیس وبدایات حیاته

 راء، فحیـاتهم األولـىشـأنه فـي ذلـك شـأن كثیـر مـن الشـع،نعرف عـن نشـأته شـیئًا 

ولــیس بــین أیــدینا أي شــئ ٠٠٠.یقــول عنــه شــوقي ضــیف:"غامضــة كــل الغموض

أخبـارًا تغلـب علیهـا   إال واضح عن نشأته وكیف أمضي أیامه األولي فـي شـبابه

نـه كـان كثیـر التـردد كن أن یقال عن بدایاته الشـعریة، إوكل ما یم، )١(سطورة األ

عر من خاله امرئ القیس ابن ربیعة الملقـب بني تغلب فتعلم الش فيعلى أخواله 

كــي الطبــع قــوي الفهــم متوقــد الــذهن، طلــق اللســان، ذوكــان  .بالمهلهــل المشــهور

في بیت ملـك  أأجاد قول الشعر وهو صغیر وكان أبوه وأعمامه ملوكًا، حیث نش

لذا كانت نشأته في عمق الترف واللهـو، فـاجتمع لـه الشـعر والنعمـة  واسع الجاه؛

  ه.تء على فراغ وشباب فأفسدوالكبریا

ثم الخیل والضأن  ،د والده أن یشغله عن الشعر فجعله في رعاء اإلبل اوأر 

ولـم یعــرض عــن قـول الشــعر بــل وبمخالطتـه الرعــاء اكتســب بعـض األلفــاظ التــي 

  .)٢(الحنظل قفون ،أدخلها في شعره، كمساویك اإلسحل، وحب الفلفل

میم العــرب الخلــص أكســبه بنــي أســد فــي صــ فــي بیــتن نشــأته وترعرعــه وإ 

وقــد فتقـت األسـفار واألخطـار والمخالطـة قریحتــه،  ،جزالـة األلفـاظ، وقـوة المعـاني

فاسـتنبط المعــاني الجدیــدة، ونهــج المــذاهب الحدیثـة، وارتســمت فــي شــعره أحــداث 

  فنسبت إلیه نبوغه وتفوقه وجاهه.؛ عصره 

                                     
  .  ١/٢٣٦العصر الجاهلي:شوقي ضیف، )١(

  .  ٣/٢٩،  :الرافعيتاریخ آداب العرب )٢(



- ٢٠  - 

 

، والتشـبیب والغـزل الفاضـح ،في قـول الشـعر المـاجن إّال أنه سخر كل ذلك

  بالنساء وعندما لم ینته عن ذلك طرده والده.

  :مقتل أبیه ورحلة البحث عن الملك

فبعــد أن طـــرده والـــده عــاش مشـــردًا بـــین القبائـــل العربیــة وحولـــه طائفـــة مـــن 

حتـى بلغـه مقتـل أبیـه  ،إذ كان جل همهم شـرب الخمـر والصـید والشـعر،الشباب 

  ون حیث قال:وهو بدمّ 

   ونـا َدمُّ ـعلْینَ  لُ ـاوَل اّللیْ ـَتطَ 

   ونـانُ ـر َیمـونِ ِإّنا َمْعشَ ـَدمّ 

وإِّنَنا َألْهِلَنا ُمِحبُّون
)١(.  

ثم قال: ضیعني صغیرًا وحملني دمه كبیرًا، ال صحوا الیوم، وال سكر غدًا، 

  الیوم خمر وغدًا أمر.

،وال یـّدهن بطیـب ،وال یقـرب النسـاء أال یأكـل لحمـًا وال یشـرب خمـرًا  يثم آل

  ، ولما كان اللیل الح له برق فقال: )٢(ثأر ألبیهحتى ی،

ـــــــــــــل ـــــــــــــل أه ـــــــــــــرٍق ِبَلْی ـــــــــــــت ِلَب     أرق

ــــــــل   ــــــــأعلى الجب   ُیضــــــــئ ســــــــناه ب

ــــــــــــــدَ رّبهــــــــــــــم  ــــــــــــــي أَس ــــــــــــــل َبِن   ِبَقْت

  )٣( أال ُكـــــــلِّ َشـــــــيء ِســـــــَواه َجلـــــــل  

ثم قرر أن ینتقم ألبیه، وظل یسأل القبائل یسـتنجدها، فجـاب الـبالد مـا بـین 

تنع عن نصره، إلى أن وصل إلـى الـروم فاسـتنجد بقیصـر ناصر له، وما بین مم

                                     
  .  ١/٣٣٢وخزانة األدب: ،١/١٠٩الشعر والشعراء:،و  ٣٤١) دیوانه، ص١(

  . ١/٢٣٧)  العصر الجاهلي:شوقي ضیف،٢(

العصـــر الجـــاهلي  وورد فـــي  أرقت) و(لقتـــل) بـــدل (بقتـــل)، وروي،(عجبـــت) بـــدل(٢٦١)  دیوانـــه ، ص ٣(

  . ١/٣٣٢خزانة األدب،.١/٢٣٧،
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لنصــرته  ، فضــم إلیــه القیصــر جیشــًا كثیفــًا ملكهــا فأكرمــه وكانــت لــه عنــده منزلــة
)١(.  

  :وفاته

 ،احفلما فصل امرؤ القیس بجیشـه انـدس رجـل مـن بنـي أسـد یقـال لـه الطّمـ

 أإن امـر  له مـن بنـي أسـد فقـال لقیصـر: إذ كان له ثأر عند امرئ القیس بقتل أخ

نـه كـان یراسـل ابنتـك وٕانـه لمـا انصـرف عنـك بـالجیش ذكـر أ القیس غـوي عـاهر،

  نه یقول فیها أشعارًا یشهرها بها في العرب فیفضحها ویفضحك.ویواصلها، وإ 

رعان مــا تراجــع عــن رأیــه وبعــث إلیــه بحلــة مســمومة منســوجة بالــذهب، وســ

أوصـلت إلیـك فلـك،  وقال لـه: إنـي أرسـلت إلیـك بحلتـي التـي كنـت ألبسـها تكرمـة

  بخبرك من منزٍل منزٍل.  تب إلىّ واك ،فألبسها بالیمن والبركة

واشتد سروره بهـا فأسـرع إلیـه السـم  في یوم صائف فلما وصلت إلیه، لبسها

  رید به وقال:أُ ففطن لما  ،)٢(وتناثر لحمهوسقط جلده،

  

ـــــهِ  ـــــن ُبعـــــِد َأرِض ـــــاُح ِم ـــــَح الَطّم ـــــد َطِم   َلَق

       

  

ــــــــ   ــــــــِه مــــــــا َتَلبَّســــــــاِلُیلِبَســــــــني ِم   ن داِئ

ــــــــًة       ــــــــوُت َجمیَع ــــــــٌس َتم ــــــــا َنف ــــــــو َأنَّه َفَل

  

  

ــــــــــٌس ُتســــــــــاِقُط َأنُفســــــــــا     َوَلِكنَّهــــــــــا َنف

                                     
  .   ١/٢٣٩)  العصر الجاهلي :شوقي ضیف "بتصرف" ١(

  .   ١/٢٤٠،والعصر الجاهلي،١/١١٠) ینظر الشعر والشعراء،٢(
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ٍة   ــــــــحَّ ــــــــَد ِص ــــــــًا َبع ــــــــدِّلُت َقرحــــــــًا داِمی   َوُب

لَن َأبُؤســــــا لعــــــلَّ َمناَیانــــــا       .)١( َتَحــــــوَّ

الملـوك ماتـت مـرأة مـن أبنـاء اقبـر  ما صار إلى أنقـرة احتضـر بهـا، ورأىول

  ر بقصتها فقال:خبِ فسأل عنها فأُ  ،هناك فدفنت في سفح جبل یقال له عسیب

ــــــــــــــــــُب  ــــــــــــــــــَزار قری ــــــــــــــــــا إنَّ الَم   َأَجاَرَتَن

ـــــــیبُ    ـــــــام َعِس ـــــــا َأَق ـــــــیم َم ـــــــي ُمِق وإِن
)٢(  

    غریبــــــــــــان هاهنــــــــــــا أجارتنــــــــــــا إّنــــــــــــا

ــــــــب نســــــــیب   ــــــــب للغری   .)٣(وكــــــــل غری

  شعر حین حضرته الوفاة قوله:ثم مات ودفن هناك. وكان آخر ما قاله من ال  

  وجفنة محیرة )٤(رةـة مثعنجــرب طعن

  )٥(رة تبقى غدًا بأنقرةـدة محبـوقصی

حــاول األخــذ بثــأر أبیــه إّال أن أجلــه كــان  وهكــذا كانــت نهایــة امــرئ القــیس،

  أسرع.

                                     
  .    ١٠٧) الدیوان: ص ١(

  عسیب: اسم جبل. لسان العرب ، مادة (عسب).) ٢(

        .٣٥٧: ص ) الدیوان٣(

  الثعجرة: انصباب الدمع ، المتعنجرة : المألى یفیض ودكها. تهذیب اللغة مادة (ثعجرة).) ٤(

  " .    ٣٤٩) السابق، ص "٥(
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  املبحث الثاني

  ومنزلته األدبية)،شعر امرئ القيس (

  : هشعر 

دد شـــكل القصـــیدة تحـــ التـــي العوامـــل ة الشـــاعر ونمـــط حیاتـــه، أهـــمتعـــد بیئـــ

ها وطریقة التصویر الشعري فیها، فهذه الخصائص هي تالعربیة وبنائها، وصیاغ

التــي  هــيو ،التـي توجــه حیــاة العربـي وتحــدد مالمــح مجتمعـه ومــا یســوده مـن قــیم 

  تفرض علیه ألوانًا معینة من الحیاة.

ان شـعره صــورة ولمـا كانـت حیــاة امـرئ القــیس وبیئتـه جــاهلیتین عـربیتین، كــ

كاملـــة مـــن حیاتـــه وخلقـــه، ففیـــه عـــزة الملـــوك وتبـــزل الصـــعلوك وعربـــدة المـــاجن، 

  ائر.غوحمیة الثائر ال

ألن و  ة لشخصـیته، ألنـه كـان یتحـدث شـعرًا ؛فكان شعره یعكس صورة شفاف

یعتمــــدون علیــــه فـــــي  قـــــرب إلــــى عقــــولهم وقلــــوبهم، كـــــانواأالشــــعر عنــــد العــــرب 

لـون البیتـین والثالثـة و وجمیـع مناسـباتهم فكـانوا یقمخاطباتهم مـع الملـوك واألمـراء 

علــى حســب المناســبة والحاجــة، إّال أنهــم كــانوا یهتمــون بالقصــائد الطــوال، التــي 

  یبدع فیها الشاعر وینوع من أغراضه فیها.

 واحــــدة یطــــرق أكثــــر مــــن غــــرض شــــعري كــــان الشــــاعر فــــي القصــــیدة ال إذ

للشـــاعر مـــن االهتمـــام بهـــا كـــالفخر والوصـــف والغـــزل وغیرهـــا. لـــذلك كـــان البـــد 

ـــدها، والســـیما مطلـــع القصـــیدة؛ وتنقیحهـــا وتصـــویبها ألن المطلـــع أول مـــا  وتجوی

یطـرق الســمع، ویكــون لـه أثــره فــي نفـس ســامعه، فالشــعر كمـا یقــول ابــن رشــیق:" 

  .     )١(قفل أوله مفتاحه"

                                     
أبـوعلي الحسـن، تحقیـق :محمـد محیـي الـدین  العمدة في محاسن الشعر وآدابه :(ابن رشیق القیروانـي) )١(

  .     ١/٢١٨" ،م ١٩٨١هـ، ١٤٠١"٥عبد الحمید،دار الجیل ،ط
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لطافـــة الخـــروج إلــــى و طیـــة النجـــاح، وحســـن االفتتـــاح داعیـــة االنشـــراح، وم

ارتیــاح الممــدوح، وخاتمــة الكــالم أبقــى فــي الســمع وألصــق بــالنفس  یح ســببالمــد

  .)١(لقرب العهد بها

نموذجــًا یحتــذى بــه أ وهافقــد أجمــع النقــاد علــى امتــداح بعــض المطــالع وعــدّ 

ر هذه المطالع مطلـع معلقـة امـرئ القـیس التـي یقـول هالشعراء في مطالعهم، وأش

  فیها:

      ِقفـــــا َنبـــــِك ِمـــــن ِذكـــــرى َحبیـــــٍب َوَمنـــــِزلِ  

ـــیَن الـــدَّ    ـــوى َب ـــلِ ِبِســـقِط الِل   )٢( خوِل َفَحوَم

ألنه وقـف واسـتوقف وبكـى  ذا المطلع أفضل ابتداء صنعه شاعر؛إذ یعد ه

  .)٣(واستبكى وذكر الحبیب والمنزل في مصراع واحد

ن امرأ القیس لم یتقن المطالع فقط، وٕانما كان جل شـعره یستحسـنه النقـاد وإ 

ن امـــرأ قـــال عنـــه العلمــاء بالشـــعر: إ ظـــه ورصـــانة أســلوبه.لرقــة معانیـــه وقــوة ألفا

هم إلى أشیاء استحسنها القیس لم یتقدم الشعراء ألنه قال ما لم یقولوا، ولكنه سبق

واتبعــوه فیهــا، ألنــه  أول مــن لطــف المعــاني، واســتوقف علــى الطلـــول، الشــعراء 

، وفــّرق العقبــان والعصــيبوصــف النســاء بالظبــاء والمهــا والبــیض، وشــبه الخیــل و 

بـــین النســـیب ومـــا ســـواه مـــن القصـــید، وقـــرب مآخـــذ الكـــالم فقیـــد األوابـــد، وأجـــاد 

  . )٤(االستعارة والتشبیه

أنه اجتمع عند عبد الملك أشراف من الناس والشعراء فسألهم عـن  )٥(وروى

  أرق بیت قالته العرب، فاجتمعوا على بیت امرئ القیس:

                                     
  .     ١/٢١٧)العمدة :ابن رشیق القیرواني، ١(

  .١/٢١٨،والعمدة في محاسن الشعر،١/٤٣٣، والصناعتین،٨) الدیوان: ص٢(

  .  ١/٢١٨) العمدة :ابن رشیق القیرواني، ٣(

  .    ١/٩٤) السابق: ٤(

  .      ١/١١٥) الشعر والشعراء: ابن قتیبة، ٥(
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  َومـــــــــا َذَرَفــــــــــت َعینـــــــــاِك ِإّال ِلَتضــــــــــِربي   

ــــلِ    ــــٍب ُمَقتَّ   )١( ِبَســــهَمیِك فــــي َأعشــــاِر َقل
  

فــنظم  ،ن لــم تكــن كلهــاشــاعر یجیــد أغلــب األغـراض الشــعریة إوكـان هــذا ال

  .   إال أنه أكثر ما أجاد وأتقن الوصف فیها شعرًا رائعًا،

وهــو تصــویر لمــا تقــع علیــه  فــن مــن فنــون الشــعر العربــي القــدیم، والوصــف

وأحســن الوصــف مــا نعــت بــه الشــيء حتــى  رهــا.حــواس الشــاعر مــن طبیعــة وغی

  . )٢(یكاد یمثله عیانًا للسامع

وان أكثر ماتفنن الشـعراء فـي وصـفه وتصـویره الخیـل ، فهـي كانـت تحظـي 

بمكانة سامیة عند العرب  وكانوا یبالغون في إكرامها والعنایة بها ، لما لهم فیهـا 

من فعـل ذلـك بـین  لیعتبر أو  القیس إّال أن امرأ من التباهي والتفاخر والتنافس .

الشــعراء وهــو أشــهرهم فــي إجادتــه وصــفها حتــى عــده العلمــاء مــثًال یقــاس علیــه، 

  فقال في وصف فرسه:

ـــــــــــاِت ِبَنحـــــــــــرِِه    ـــــــــــاَء الهاِدی ـــــــــــَأنَّ ِدم   َك

ــــــبِ    ــــــیٍب ُمَخضَّ ــــــاٍء ِبَش   )٣( ُعصــــــاَرُة َحّن

 ،سفوصــف دم الــوحش الــذي صــاده امــرؤ القــیس وهــو ملطــخ بصــدر الفــر 

  ب.بها شی كأنه عصارة حناء صبغ

                                     
، والعمـــدة فــــي  ١/٥٣، وجمهـــرة اشـــعار العــــرب،دحي) بـــدل (تضــــربي)ویـــت (تقــــور ،١٣) الـــدیوان: ص ١(

  .    ١/٣٥٦،والصناعتین،٢٧٧/ ١محاسن الشعر،

        ٢/٢٩٥ابن رشیق القیرواني: :) العمدة ٢(

  .   ٢٣) الدیوان: ص ٣(
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  كما أنه أحسن وصف طیب الریح بقوله:

ــــــــــيَّ ُمــــــــــّرا بــــــــــي َعلــــــــــى ُأمِّ ُجنــــــــــَدِب    َخلیَل

    

  

   الُفــــــــــــؤاِد الُمَعــــــــــــذَّبِ  اتلبانــــــــــــَقــــــــــــضِّ ن  

  
َأَلـــــــــــم َتَریـــــــــــاني ُكلَّمـــــــــــا ِجئـــــــــــُت طاِرقـــــــــــًا  

     

  

  )١(َوَجـــــــدُت ِبهـــــــا طیبـــــــًا َوإِن َلـــــــم ُتَطیَّـــــــبِ   

و كذلك قد شكل جانبـًا مهمـًا فـي شـعر امـرئ القـیس والتشـبیه أما التشبیه فه

بمـا قاربـه وشـاكله ،مـن جهـة واحـدة أو جهـات كثیـرة ال مـن جمیـع  يء:صفة الش

  .)٢(؛ألنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه جهاته

نـه أحسـن اســتخدام امـرئ القــیس جـاء بصـور متعــددة، إذ إن التشـبیه عنـد وإ 

  فقد استحسن النقاد تشبیهه في قوله: جاب.المعاني بصورة تنتزع اإلع

  َكـــــــَأنَّ ُقلـــــــوَب الَطیــــــــِر َرطبـــــــًا َویاِبســــــــًا  

ـــفُ    ـــاُب َوالَحَش ـــا الُعّن ـــدى َوكرِه ـــالي .)٣(َل    )٤( الب

ذا التشـــبیه لعقـــاب تصـــطاد الطیـــر وتحملـــه إلـــى وكرهـــا فتأكلـــه إال قلوبـــه هـــو 

  منها الجاف.و فمنها الطري، 

اب، والیابســـة بالحشـــف البـــالي أو التمـــر حیـــث شـــبه القلـــوب الرطبـــة بالعنـــ

، فـإذا صـادت العقـاب الطیـر ألنها أطیب لحوماً  قلوب الطیر وٕانما خّص  الردئ.

إلى كثرة ما تأتى بـه مـن  ها. وأشار بقوله (رطبًا ویابسًا)جاءت بقلوبها إلى أفراخ

وال الطیـــر القلـــوب حتـــى تفُضـــل عـــن الفـــراخ . وقیـــل:إن الجـــوارح ال تأكـــل قلـــوب 

  .)٥(حشوة بطونها سائر 

                                     
  ، لبانات: حاجات.٤١) الدیوان ، ص١(

  .١/٢٨٦ ابن رشیق،: ) العمدة ٢(

  .    :(حشف) للغة: مادةمقاییس ا ) الحشف : أردأ التمر،٣(
 

  .  ١/٢٩٠، العمدة،ابن رشیق:١١١/ ١الشعراء:، الشعر و ٣٨) دیوانه ص٤(
 

  .٣٨)  الدیوان، ص ٥(
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مالئمـــة  ئـــمألن امـــرأ القـــیس اســـتطاع أن یال؛وهــذا التشـــبیه أعجـــب القـــدماء 

  وأجاد التشبیه أیضًا في قوله :خیالیة بین أشیاء متعددة ، 

ــــــــال ــــــــُه َأیَط ــــــــٍة   )١(َل ــــــــٍي َوســــــــاقا َنعاَم   َظب

ــــــبُ    ــــــرحاٍن َوَتقری َوإِرخــــــاُء ِس
  )٣()٢(َتتُفــــــلِ   

  ج

كأنه ظبي نافر،فله خاصرتاه النحیلتـان  وسرعته وهنا شبه فرسه في رشاقته

كأنهــا نعامــة خفیفـــة فلــه ســاقاها الضـــئیلتان الصــلبتان ، وهــو یهـــوي كأنــه الـــذئب 

  الفزع،ویقفز كأنه الثعلب الخائف .

وهذا من بدیع التشبیه ؛ألنه شـبه اربعـة أشـیاء بأربعـة أشـیاء فـي بیـت واحـد 

  .)٤(من غیر أداة التشبیه
  

  :الغزل

كغیــــره مـــن األغـــراض الشــــعریة یشـــغل حیـــزًا كبیــــرًا مـــن الشــــعر  أمـــا الغـــزل

  العربي، السیما في شعر امرئ القیس.

هـــــي: الغـــــزل ، والنســـــیب ، ر الغـــــزل حـــــول ثالثـــــة أســـــماء أساســـــیة ،ویـــــدو 

  والتشبیب.

یقـــول ابـــن منظـــور: الغـــزل حـــدیث الفتیـــان واللهـــو مـــع الفتیـــات ومغـــازلتهن، 

  .)٥(لذلكومحادثتهن، ومراودتهن، والتغزل التكلف 

ب بالمرأة قال فیها الغزل والنسیب، وهـو یشـبب لهـا بیقول في التشبیب: شو 

  .)٦(أي ینسب بها، والتشبیب النسیب بالنساء

                                     
  اإلطل: الخاصرة .تاج العروس،مادة (أطل))١(

  . ، وقیل جروه، لسان العرب، مادة: (تفل)تتفل معناها: الثعلب )٢(

  .١/٢٤٩، والصناعتین ، ٢١الدیوان، ص  )٣(

  .١/٢٤٩صناعتین ، العسكري، ال )٤(

       سان العرب، ابن منظور، مادة (غزل)) ل٥(

  .   ابق مادة (شبب)) الس٦(
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ة بویقــول فــي النســیب: النســیب النســب بالنســاء: ینســب نســبًا ونســیبًا ومنســ

  .) ١(في الشعر وتغزل نشبب به

ل وصــف محاســـن كلهــا تــدور حــو  لمالحــظ فــي ذلــك تــداخل المعــاني، إذاو 

  .النساء

لغـــزل فهــو إلــف النســاء والتخلــق بمـــا أمــا ا :"...ق القیروانــي ابــن رشــی قــال

  .) ٢("هناقعو ی

ونجد أن شاعرنا امرؤ القیس قد برع وأتقن وأجاد هذا النوع حتـى كـان ذلـك 

  . ومنه قوله:سبب طرد والده له

    َأفـــــــاِطَم َمهـــــــًال َبعـــــــَض َهـــــــذا التَـــــــَدلُّلِ  

  َصرمي َفَأجِملي )٣( َقد َأزَمعتِ  َوإِن ُكنتِ   

ــــــــــــِك قــــــــــــاِتلي ــــــــــــي َأنَّ ُحبَّ   َأَغــــــــــــرَِّك ِمّن

     

  

  َوَأنَّــــــِك َمهمــــــا تَــــــأُمري الَقلــــــَب َیفَعـــــــلِ   

ــــــتَوإِن    ــــــي ِخل كن ــــــد ســــــاَءتِك ِمّن ــــــٌة     یَق   َق

ـــــِك َتنُســـــلِ     ـــــن ِثیاِب ـــــابي ِم   )٤(َفُســـــّلي ِثی
  .لها ومعاتبًا لها عتابًا رقیقاً ففي هذه األبیات یبین حبه لفاطمة مصورًا دال                                                      

،فـــأقطعي  أي:كفــي بعــض تــدللك عنــي،وٕان كــان فــي خلقــي مــاال ترتضــینه

  أمري من أمرك، ویقال:نسل الریش ینسل، اذا سقط .

له السبق فـي الغـزل الفـاحش  ر في شعره دون حیاء، حتى صارهّ عیت وكان

  عه الشعراء من بعده، وٕان لم یبلغوا مبلغه من الفحش.ثم تب

                                     
     . (غزل)مادة لسان العرب، ابن منظور،  )١(

  .١١٧العمدة، ابن رشیق القیرواني،ص  )٢(

     أزمعت علي أمر إذا ثبت علیه عزمي، لسان العرب مادة (زمع).)٣(

  .  ١/٢٤٩صر الجاهلي،،الع ١٣)  الدیوان،ص٤(
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  ومنه قوله:

ـــــــد َطَرقـــــــُت َوُمرِضـــــــعٍ  ـــــــِك ُحبلـــــــى َق     َفِمثُل

ــــــــاِئَم ُمحــــــــِول   ــــــــن ذي َتم   )٢()١(َفَألَهیُتهــــــــا َع

لـذلك نسـب  ؛ نجـد فـي شـعره ألفاظـًا سـاقطة ومفـردات فاحشـة وألن كثیرًا مـا

ما یجري مجـرى الهـذیان وٕان لـم یكـن إلیه كثیر من سخف القول وساقط الكالم و 

  له.

  .)٣("دابة الشعر فكأنهعلیه  الحملوقد بالغوا في   ... ":یقول الرافعي

 عر أو روایة إال وأحـب أناویضیف موضحًا سبب ذلك قائًال:" لیس من ش

كون له في كالمه لفظ أو معنى، لذلك تعایروا ألفاظه بالتغییر والتبدیل، وأدخلوا ی

  س منه".في شعره ما لی

ألن صـــفات  نتحـــل؛أن یُ  القـــیس أوضـــح مـــن ئامـــر  أســـلوب ویقـــول:" إال أن

  .   )٤(ته أمیر الشعراءلشعره میزته بالتقدیم وجع

  .)٥( :لشعریةمنزلته ا

وكما عني بشـعره القـدماء واهتمـوا بروایاتـه، جـاء العصـر الحـدیث فلـم یخـل 

قـــام بـــه  مـــا شـــعره مـــن عنایـــة مـــن قبـــل المحـــدثین، وكانـــت أول محاولـــة فـــي ذلـــك

 ،م ثمـــان وعشــرین قصـــیدة ١٨٣٧الن" فنشـــر عــام المستشــرق الفرنســـي " دي ســ

ونشـرت  ،راویة األصمعي ضمن كتابه (أشعار الشعراء السـتة الجـاهلیین)ب ونشر

ضــمن القصــائد الســبع الطــوال البــن األنبــاري  بشــرح أبــي جعفــر النحــاس معلقتــه

                                     
حـدَّ بحول،لسـان العرب،مـادة، ) محول، الصبي یأتي علیه حول من مولده، وقیل الصغیر مـن غیـر ان یُ ١(

  . العرب،مادة، (حول)

  .١/٣٦٥ اعتین،،والصن١/١١١، والشعر والشعراء،١٢دیوانه ،ص)٢(

  .    ٣/٣٠ ) تاریخ آداب العرب: الرافعي٣(

  ) السابق الصفحة نفسها.  ٤(

  .       ٥) الدیوان: ص٥(
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عشــر للتبریــزي وكثیــر مــن المعلقــات الشــرح وشــرح المعلقــات الســبع للزوزنــي، و ،

  كتب األدب.

ن عنایــة الشــعراء بشــعره ونشــره تــدل علــى أنــه رائــد الشــعر الجــاهلي، فقــد وإ 

وأنـه ســبق الشــعراء فــي ،حسـن اختیــاره لأللفــاظ والعبــارات و أثبتـت لــه جــودة شــعره 

  كثیره.

أول من فتح أبواب الشعر، وجال أبعاد المعـاني،  القدماء بأنه: هكما وصفو 

وهو أیضًا صاحب مذهب  ،ونوع األغراض ووصف الخیل والدیار وقرب المآخذ

 واالستعارة القریبة بأشیاء تابعـه اخترعه وجوده وانفرد به وأتى بالتشبیه المصیب،

   یقاس علیه. ي ذلك مثالً العلماء شعره ف دّ عَ فَ ،فیها الشعراء 

" أول الشـعراء كلهـم فـي الجـودة امـرؤ القـیس، لـه الخطـوة  :یقول األصمعي

  . ) ١(السبق، وكلهم أخذوا من قوله، واتبعوا مذهبه"و 

، وأفـرغ  روعند المحدثین: صاحب مذهب لغوي، اختار لشعره اللفـظ المحّبـ

ام نسـجمـن حیـث اال،دلـیًال علیـه فـي شـعره  بـه، وأصـبح كالمه فـي قالـب اخـتص

  .وجرى على األلسنة سائغًا سلساالً  والروعة، 

هـذا الفصــل عــن امـرئ القــیس قلیــل مــن ناولــه فــي تـم ت ن مــاوتـري الباحثــة:أ

من التفصیل  يءبشكثیر عن جوانب حیاته وشعره،اذ ان التعرض لحیاته وشعره 

شـاعر الـذي مثـل امـرئ القـیس لـیس بال اً ألن شـاعر  یمكن ان تؤلف منها مجلـدات

   . نه یجلس علي قمة هرم شعراء المعلقاتسیما إیقال عنه ولد ومات، ال

                      

   

  

                                     
  .                       ١/٩م"، ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، "٢فحولة الشعراء، األصمعي، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان،ط )١(
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  :الثانيالفصل 

  .شعر امرئ القيساملرفوعات يف 

  املبتدأ واخلرب.املبحث األول: 

  الفاعل، وامسه، ونائبه.املبحث الثاني: 

 .اسم كان، وخرب إن وأخواتهااملبحث الثالث:
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  املبحث األول

  املبتدأ واخلرب

  :تعریفهما

المبنــي علیــه  و والمبتـدأدئ بــه لیبنــى علیـه كــالم، كـل اســم ابتُـ"المبتـدأ هــو: 

المبنـي مـا بعـده علیـه  وفاالبتداء ال یكون إال بمبني علیـه، فالمبتـدأ األول  رفع .

  . )١( "إلیهفهو مسند ومسند 

لـه خبـر وهـو الغالـب، ومبتـدأ لـیس  دأمبتـویقول ابن هشام: المبتـدأ قسـمان: 

  .)٢( له خبر ولكن له مرفوع یغني عن الخبر

أخــرج فاعــل و ، المبتــدأأمــا الخبــر: فهــو الجــزء الــذي حصــلت بــه الفائــدة مــع 

  .)٣( فاعل الوصف والفعل 

ال نسمي الجزء الذي یكمل معناه في الجملة خبرًا، وٕانما  مبتدأأي أن هناك 

  یقول ابن عقیل: نه یغني عنه.سدَّ مسد الخبر، أل فاعالً 

  )٤( .له فاعل سّد مسد الخبر ومبتدأله خبر،  مبتدأعلى قسمین:  والمبتدأ

(علي) خبرًا وٕانما تعـرب فـاعًال  كلمة ) ال تعربعليُّ  قولك مثًال: (قائمُ  ففي

،هـذا علـي رأي الكـوفیین ، أمـا  وصـف ،وهـو( قـائم) المبتدأسّد مسد الخبر، ألن 

  ئم) خبر مقدم، وعلي مبتدأ مؤخر.عند البصریین(قا

                                     
 -هــــ ١٤٠٨، ٣) الكتـــاب: ســـیبویه، تحقیـــق: عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ط١(

 .٢/١٢٦م، ١٩٨٨

رب: ابـن هشـام ومعـه كتـاب منتهـى األدب لمحمـد محـي الـدین ) شرح شذور الذهب في معرفـة كـالم العـ٢(

 .١٧٩عبد الحمید، دار الفكر،  ص 

ألفیــة ابــن مالــك: ابــن هشــام، تحقیــق: یوســف الشــیخ محمــد البقــاعي، دار الفكــر  إلــى) أوضــح المســالك ٣(

 .١/١٧للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .١/٢١٦) شرح ابن عقیل، ٤(
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ـــه، ولكـــن هنـــاك  والمعـــروف أن المبتـــدأ والخبـــر مرفوعـــان. وهـــذا متفـــق علی

  :)١( اختالف في عامل الرفع

أن المبتدأ مرفوع باالبتداء، فالعامل في  ،وجمهور البصریین فمذهب سیبویه

والعامـل المبتدأ معنوي، فهو كون االسم مجردًا عن العوامل اللفظیـة غیـر الزائـدة 

  .المبتدأفي الخبر لفظي وهو 

ء، فالعامـل فیهمـا معنـوي وقیــل الخبـر االبتـدا ون العامـل فـي المبتـدأ وقیـل إ

  االبتداء. ومرفوع باالبتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ  المبتدأن إ

فهمــــا  ،والخبــــر یرفــــع المبتــــدأیرفــــع الخبر المبتــــدأأمــــا مــــذهب الكــــوفیین: أن 

  یترافعان.

ــــوع  إلیــــه والــــراجح مــــا ذهــــب ســــیبویه وجمهــــور البصــــریین بــــأن المبتــــدأ مرف

، ویتضـــح ذلـــك مـــن اخـــتالف النحـــاة فـــي أصـــل لمبتـــدأباالبتـــداء والخبـــر مرفـــوع با

معللـین لـذلك ألن الذین یرون أن األصل في المرفوعات هو الفاعل المرفوعات، 

  فعامله معنوي. المبتدأبأن العامل في الفاعل لفظي بخالف 

أن تبدأ بما هـو  واألصلح أول الكالم، فیبدو أن األصح هو المبتدأوبما أن 

حكـــم، محكـــوم علیـــه والخبـــر  المبتـــدأ"معلـــوم لتخبـــر عنـــه بمـــا هـــو مجهـــول، ألن 

هول أول األمر یورث السامع حیرة ألن ذكر المج والحكم على المجهول ال یفید؛

  .)٢("حكمه، ومن هذا وجب أن یكون المبتدأ معرفة إلىعدم اإلصغاء  إلىتبعثه 

                                     
ن النحــویین البصــریین ضــًال ینظــر: اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــی) مســألة طــال الحــدیث عنهــا، "ف١(

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبیــد اهللا األنصــاري، أبــو البركــات ، المكتبــة والكــوفیین: (ابــن األنبــاري ) 

"، وشرح األشـموني علـى ألفیـة ابـن مالـك لــ علـي بـن محمـد  ١/٣٨م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٤، ١العربیة، ط

ــــور ا أبــــوبــــن عیســــى،  ــــروت، طالحســــن ن ــــب العلمیــــة، بی  -هـــــ ١٤١٩، ١لــــدین األشــــموني، دار الكت

 .١/١٨٣م، ١٩٩٨

 .١/٢١٦) منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل لمحمد محي الدین، ٢(
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اجتمــع نكـرة ومعرفــة فاألحسـن أن تبتــدئ بـاألعرف وهــو  إذایقـول سـیبویه: (

  .)١( أصل الكالم)

  البن السراج رأي في جعل المبتدأ هو المعرفة وخبره نكرة بقوله:و 

اجتمع اسمان: معرفة ونكرة، فحـق المعرفـة أن تكـون هـي (المبتـدأ) وأن  إذا

قصــدك تنبیــه الســامع بــذكر االســم ابتــدأت فإنمــا  إذا. ألنــك )الخبــر(تكــون النكــرة 

ــــه  هالــــذي تحدثــــ ــــه وال یعرف ــــع الخبــــر بعــــده، فــــالخبر هــــو الــــذي یجهل عنــــه، لیتوق

  .)٢(الخبر إلیهٕانما ذكرته لتسند و ویستفیده، واالسم ال فائدة له لمعرفته به 

بشرط أن تفید وتحصل الفائدة  -نكرة في جملته المبتدأأي -وقد یكون نكرة 

  :)٣(ابن مالك في ألفیته بقوله إلیهاأشار مسوغات  أوبأحد أمور 

ـــــرة *  ال یجـــــــــوز االبتـــــــــداء بـــــــــالنكرة ـــــد نم ـــــد زی ـــــد كعن ـــــم تف   )٤(مـــــا ل

ــــا ــــى فــــیكم فمــــا خــــل لن ــــــــــرام عنــــــــــدنا  *  وهــــل فت ــــــــــن الك   ورجــــــــــل م

ـــة فـــي الخیـــر خیـــر وعمـــل   یـــــزین ولـــــیقس مـــــا لـــــم یقـــــل ،بـــــر  *  ورغب

لنكرة التي ذكرها ن مسوغات االبتداء بامالك أح من خالل أبیات ابن ضویت

  ستة وهي:

جـار ومجـرور نحـو: فـي  أواألول: أن یتقدم الخبر على النكرة وهـو ظـرف 

  الدار رجل.

  ما أحد أفضل منك. أوالثاني: أن یتقدم علیها نفي نحو:  ما خل لنا، 

  الثالث: أن تكون عاملة نحو: إعطاء قرش في سبیل العلم ینهض باألمة.

  

                                     
 .١/٣٢٨سیبویه،  ) الكتاب:١(

ـــو بكـــر محمـــد بـــن الســـري بـــن ســـهل النحـــوي ، تحقیـــق: عبـــد )ابـــن الســـراج األصـــول فـــي النحـــو: ( )٢( "أب

 .٥٩/ ١سسة الرسالة، لبنان، بیروت، الحسین الفتلي، مؤ 

 .  ١٧،١٨/ ١ابن مالك،  ألفیة) ٣(

 جمعها نمار، لسان العرب مادة (نمر) .. -) النمرة: بردة من الصوف یلبسها األعراب ٤(
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  . )١(: خمس صلوات كتبهن اهللاقوله الرابع: أن تكون مضافة: نحو 

  الخامس: أن یتقدم على النكرة استفهام نحو: وهل فتى فیكم؟

ال یسمى فاعلـه  تدأ نكرة موصوفة، والمبتدأ الوصفالسادس: أن یكون المب

  خبرًا وٕانما فاعًال سّد مسد الخبر.

  قال الشاعر:

    َخلیَلــــــــــّي مــــــــــا واٍف ِبعْهــــــــــِدي أنُتمــــــــــا

ـــي ع   ـــا ل ـــم تكون ـــاِطعُ إذا ل ـــى مـــن ُأق   )٢( ل

) حیــث جــاءت فــاعًال ســد مســد الخبــر بعــد أنتمــافــي قولــه ( موضــع الشــاهد

  المبتدأ الوصف (واف) المسبوق بالنفي (ما).

استشهد بهذا البیت البصریون وابن هشـام علـى أن المبتـدأ الوصـف یشـترط 

 سبقه اومثال م كقوله (ما واٍف)أن یسبقه نفي أو استفهام. فمثال ما سبقه النفي 

  االستفهام قوله:

ـــــاً  ـــــَووا ظعن   )٣(أقـــــاطن قـــــوم ســـــلمي أن ن

  

  

ــا   ــب عــیش مــن قطن ــوا فعجی   )٤( إن تظعن

ستفهام قاطن) حیث ورد المبتدأ نكرة مسبوقا باالأ، في قوله (موضع الشاهد  

  سد مسد الخبر. وهي الهمزة، و(قوم) فاعلٌ 

                                     
هـــ، بــاب ١٤١٢اإلمــام مالـك، تحقیــق: بشــار عـواد معــروف، محمـود خلیــل، مؤسســة الرسـالة،  ) الموطـأ:١(

 .١١٩/ ١، ٢٩٩األمر بالوتر، حدیث رقم 

) من الطویل، ورد في شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى، عبـداهللا بـن یوسـف بـن أحمـد بـن هشـام، تحقیـق: ٢(

. ١٨٩-١٨٨. وأوضـح المســالك، ١/١٢١هــ، ١٣٨٣، ١١محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد، القـاهرة، ط

اع بــن . واللمحـة فــي شـرح الملحـة، ابــن الصـائغ،  لمحمـد بـن حســن بـن سـب١/١٧٩وشـرح األشـموني، 

 -هــ ١٤٢٤، ١بـن سـالم الصـاعدي، ط إبـراهیمأبي بكر الجذامي، أبو عبـد اهللا شـمس الـدین، تحقیـق: 

 ، ولم ینسبه لشاعر بعینه.١/٣٦١. وهمع الهوامع، ١/٢٩٩م، ٢٠٠٤

 بلد، لسان العرب، مادة "ظعن"،  إلى) ظعن: سیر البادیة من بلد ٣(

. وشــرح قطــر ١/١٩٠، وأوضــح المســالك، ١/٢٩٩ ) مــن البســیط، وهــو بــال نســبه فــي كــل مــن اللمحــة،٤(

 .١/١٢١الندى، 
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تقـدم النفـي أمـا الكوفیـون واألخفـش وابـن مالـك فـال یشـترطون ذلـك: أي أن ی

  واالستفهام على المبتدأ الوصف.

  وأشار ابن مالك إلى ذلك في قوله:

    وقـــــــــــس كاســـــــــــتفهام النفـــــــــــي وقـــــــــــد

  )١( یجــــــوز نحــــــو فــــــائٌز أولــــــو الُرشــــــد  

  فاستدلوا بقول الشاعر: )٢( أما الكوفیون واألخفش

ـــــــاً  ـــــــك ملغی ـــــــو لهـــــــب فـــــــال ت     خبیـــــــر بن

ــــــــي    ــــــــر مــــــــّرت إذامقالــــــــة لهبِّ   )٣(الطی

مجـــيء (بنـــو لهـــب) فـــاعًال ســـد مســـد الخبـــر بعـــد المبتـــدأ  د فموضـــع الشـــاه

  لوصف(خبیر) غیر مسبوق بنفي وال استفهام.ا

منفصـًال سـواًء كـان   أن یكون إذا كان خبراً  كما یشترط في مرفوع الوصف

  ظاهرًا أم ضمیرًا.

إال أن الكــوفیین منعــوا الضــمیر فــال یجیــزون إال (أقائمــان أنتمــا) بالمطابقــة 

مبتــدأ مــؤخر. وقــالوا: ألن الوصــف إذا رفــع الفاعــل الســاد مســد بجعــل الضــمیر 

فاعًال )أنتمامجئ (الخبر جرى مجرى الفعل، والفعل ال ینفصل منه الضمیر وأن 

  .)٤(ورد بالسماع

                                     
 .١٧ابن مالك، ص  ألفیة) ١(

محمــد بــن عبــد اهللا بــن مالــك، أبــو عبــد اهللا جمــال الــدین، تحقیــق: عبــد  ینظــر شــرح الكافیــة الشــافیة: )٢(

ة فــي اخــتالف . وائــتالف النصــر ١/٣٣٣، ٢المــنعم أحمــد هریــدي، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ط

 -هــ ١٤٠٧، ١عبـد اللطیـف بـن أبـي بكـر الزبیـدي، تحقیـق: طـارق الجیـاني، ط حاة الكوفـة والبصـرة:ن

  .٧٩م، ص ١٩٨٧

. وشـرح ١/٤٧) من الطویل لرجل من الطائیین ولم ینسب لرجل بعینـه، وورد فـي شـرح الكافیـة الشـافیة، ٣(

 .  ١/١٩٥. وشرح ابن عقیل، ١/٢٧٢قطر الندى، 

 .١/٣٦١) همع الهوامع، ٤(



- ٣٧  - 

 

الضـــمیر مـــع الوصـــف لـــئال  انفصـــل قولـــه: إنمـــاویفنـــد ابـــن هشـــام حجـــتهم ب

ه یكـون بـارزًا (كقمـَت بخالفه مع الفعـل فإنـ،مستترًا  كون معهیجهل معناه، ألنه ی

وقمــــُت) وألن طلــــب الوصــــف لمعمولــــه دون طلــــب الفعــــل، فلــــذلك احتمــــل معــــه 

الفصـل، وألن المرفــوع بالوصــف سـد فــي اللفــظ مســد واجـب الفصــل، وهــو الخبــر 

( خبیـــر بنـــو أن البیـــت )٢(. وورد فـــي بعـــض كتـــب النحـــو)١(بخـــالف فاعـــل الفعـــل

ردًا) عـن الجمـع (بنـو لهــب) (مفـأن سـبب اإلخبـار بــ(خبیر) مـع كونــه ، ...)لهـب

(خبیر) على وزن (فعیل) وفعیـل علـى وزن المصـدر، والمصـدر یخبـر :أي  ألنه

 Mبـه عــن المفــرد والمثنــى والجمــع، فــأعطي حكــم مــا هــو علــى زنته،كقولــه تعــالى

  v  u  t   sL )فجعل الظهیر واحدًا.  )٣  

  ان.وهما قعید )٤( M    8        7    6  5  4Lوأیضا قوله تعالى 

وذلــك ألن الكلمـــات التـــي علــى وزن (فعـــول) و(فعیـــل) ممــا یجعـــل واحـــدها 

  .)٥( للمثنى والجمع

تلك هي المسوغات التي ذكرها ابن مالك، ولكن النحاة قد اختلفوا كثیرًا في 

في عشرة، كما وردت فـي  )٦(الذي حصرها ابن هشاممنهم عدد تلك المسوغات، 

                                     
، ٦ابــن هشــام، تحقیــق: مــازن المبــارك و محمــد علــي حمــد اهللا، دار الفكــر، دمشــق، ط ) مغنــي اللبیــب:١(

١/٧٢٣، ١٩٨٥ 

، خالــد بــن عبــد اهللا بــن ابــى وي)الجرجــا. وشــرح التصــریح علــى التوضــیح: (٧٩) ینظـر ائــتالف النصــرة،٢(

 .١/١٩٤م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١بكر ابن محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 .٤ اآلیة ) سورة التحریم:٣(

 .١٧ اآلیة ) سورة ق:٤(

أبــــو الحســــن المعــــروف بــــاألخفش األوســــط، تحقیــــق: هــــدى محمــــود قراعــــة، مكتبــــة  ) معــــاني القــــران:٥(

 .١/٢٥٨م، ١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١الخانجي، القاهرة، ط

 .٦١٤/ ١) مغني اللبیب : ٦(
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أمـــا  ،)١(بأنهـــا خمســـة عشـــر مســـوغاً كـــلٍّ مـــن شـــرح األشـــموني وحاشـــیة الصـــبان 

فبعـد أن شـرح  )٤(أمـا ابـن عقیـل. )٣(حصرها في أربعـة عشـر مسـوغاً  )٢(الغالییني

 إلـىجعلها أربعة وعشـرین مسـوغًا وأشـار  وغات ابن مالك الست زاد علیها إذمس

ألنه یندرج تحت مسوغات أخرى، بینما أنهاها  أوأنه أسقط بعضها لعدم صحته 

  نیف وثالثین موضعًا.  ىإلبعض المتأخرین 

ویبـــدو أن اخـــتالف النحـــاة فـــي عـــدد المســـوغات یرجـــع لمقولـــة ابـــن مالــــك 

(ولیقس ما لم یقـل): أي قـس مـا لـم یقـل علـى مـا قیـل. وكأنـه یشـیر بهـذه العبـارة 

أن هنـــاك مســـوغات أخـــرى فقســـها علـــى مـــا قیـــل مـــن مســـوغات، وال بـــد أن  إلـــى

  تحصل الفائدة، ویعني اكتمال المعنى.

العبارة فتحت الباب واسعًا أمام النحاة لیعدِّد كل المسوغات التي یراها فهذه 

فإن االستعمال هو الذي  فلما كانت مّما یصعب حصرها في عدد معین،مناسبة،

  یحدد الفائدة.

لـم یـذكرها ابـن مالــك  التـيوبـالرغم مـن اخـتالف النحـاة فـي تلــك المسـوغات 

  القیس منها:امرؤ  ذكرها خريلمسوغات أوردت شواهد شعریة  قد إال أنه

  

  

                                     
بــي العرفــان محمـد بــن علــي الصــبان، ن مالــك: ألـى شــرح األشــموني أللفیــة ابـ) ینظـر حاشــیة الصــبان ع١(

. وشــرح األشــموني، ٣٠٠، ص ١م، ج١٩٩٧ -هـــ ١٤١٧، ١دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، ط

١٩٢/ ١. 

) الغالیینــي: مصــطفى بــن محمــد ســلیم الغالیینــي، شــاعر مــن الكتــاب الخطبــاء مولــده ووفاتــه ببیــروت، ٢(

 .١/٢٤٥الزهر، األعالم  ، أریج -ة واألدبأشهر مؤلفاته نظرات في اللغ

م، ١٩٩٢هـــ ت ١٤١٤، ٢٨لغالیینــي، المكتبــة العصــریة، صــیدا بیــروت، ط: ا) جــامع الــدروس العربیــة٣(

 .٢٥٤، ص ٢ج

 وما بعدها. ٢١٦/ ١) شرح ابن عقیل : ٤(
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  المسوغ األول:

  أن یقصد بالنكرة التنویع، كقول امرئ القیس:
                    

  جج

ْكَبَتیِن  ـــــــــــرُّ ـــــــــــى ال ـــــــــــًا َعل ـــــــــــُت َزْحَف   َفَأْقَبْل

ـــــــــر   ـــــــــْوٌب َأُج ـــــــــت َوَث ـــــــــوٌب َلِبْس   )١* (َفَث

 مبتـدأموضع الشاهد في قوله (ثوٌب) في الموضعین، حیث وقع كل منهمـا 

  كونه نكرة، ألنه قصد التنویع، إذ جعل أثوابه أنواعًا:مع 

فمنهــا نــوع أذهلــه حبهــا عنــه فنســیه، ومنهــا نــوع قصــد أن یجــره علــى آثــار  

  .)٢( سیرهما حتى ال یعرفهما أحد

  هما: )٣(وفي البیت وجهان آخران ذكرهما ابن هشام

 یت وأجر) صفتان وخبراهما محذوفان،الوجه األول: یحتمل أن جملتي (نس

  أي فمن أثوابي ثوب نسیته ومنها ثوب أجره.

ن خبــــران وهنـــاك صــــفتان مقــــدرتان، أي الوجـــه الثــــاني: یحتمـــل أن الجملتــــی

  فثوب لي نسیته وثوب لي أجره، وٕانما نسي ثوبه لشغل قلبه بها كما قال.

 ،أما روایـة البیـت فـي الـدیوان بالنصـب فیهمـا أي (فثوبـًا نسـیت وثوبـًا أجـر)

ده أي (نسـیت ثوبـًا) و(أجـر موضعین مفعول به للفعـل الـذي بعـوهنا (ثوبًا) في ال

  وعلى روایة الدیوان ال شاهد في البیت. ثوبًا)،

وبــالرغم مــن ورود هــذا البیــت فــي أغلــب كتــب النحــو بــالرفع إال أنــه تــرّجح 

  روایة النصب على روایة الرفع وذلك لسببین:

                                     
، وروایتــه: فلمــا دنــوت تســدیتها* فثــوب نســیت وثوبــا أجــر. وورد ١٥٩) * مــن المتقــارب، دیوانــه، ص ١(

، وزعــم األصــمعي أنــه لرجــل مــن أوالد ١/٨٦والكتــاب لســیبویه،  ٢/٢٥٦لــدروس العربیــة، فــي جــامع ا

. وروي (نسـیت) بـدل (لبسـت)، وشـرح ابـن ١/٦١٤النمر یقال له ربیعة، وبال نسبة في مغنـي اللبیـب، 

 .١/٢١٩عقیل 

 .١/٢٢٠) منحة الجلیل، ٢(

 .١/٦١٥ابن هشام  )مغني اللبیب:٣(
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  أحدهما: ال تحتاج لتقدیر محذوف.

مـن جملـة ممـا ال  المبتـدأیر المنصوب العائد على ثانیهما: إن حذف الضم

ال یحسـن فـي الكـالم أن یجعـل إال لضـرورة الشـعر. وذلـك بقولـه: (یجیزه سـیبویه 

الفعــل مبنیــًا علــى االســم، وال یــذكر عالمــة إضــمار األول حتــى یخــرج مــن لفــظ 

بغیـر األول، حتـى یمتنـع  هاإلعمال في األول ومن حال بناء االسم علیه، ویشغل

  .)١( أن یكون یعمل فیه)من 

  : ومنه قول النمر بن تولب : فثوب نسیته وثوب أجره.والتقدیر عنده

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــوم لن ــــــــــــــــا وی ــــــــــــــــوم علین فی

   

  

ـــــــــوٌم ُنَســـــــــرْ         )٢( ویـــــــــوم ُنَســـــــــاُء وَی

یعني أن الدهر یومان: یوم یكون علینا وفیه ُنساُء ویوم یكون لنا وفیه ُنَسر   

  ونفرح.

  له: فیوم ُنَساء فیه ویوم ُنسر فیه.بقو  )٣( فكذلك یقدره سیبویه

  المسوغ الثاني:

  .الم االبتداء علي النكرة  أن تدخل

  

  

  القیس: ؤقال امر 

ــــــــد محجــــــــرٍ  ِلیــــــــومٌ  ــــــــِح ِعْن ــــــــذاِت الطَّْل   ِب

  

  

ـــن َلیـــاٍل َعلـــى َوْقـــٍر *     )٤(أحـــبُّ إلینـــا م

  

                                     
 ١/٨٥سیبویه،)الكتاب:١(

م، ص ٢٠٠٠، ١تحقیـق: محمـد نبیـل طریفـي، دار صـادر، بیـروت، ط دیوان النمر بن تولب العكلي:) ٢(

٦٥. 

 ١/٨٥) الكتاب، ص ٣(

بوالقاسـم عبـد الـرحمن أ ، وورد فـي الالمـات، ،وروي (ُأقُـر) بـدل (وقـر) ١٠٩لطویل دیوانه، ص) * من ا٤(

 - ١٤٠٥، ٢ر، دمشــــق، طالزجــــاجي ، تحقیــــق مــــازن المبــــارك، دار الفكــــ -بــــن اســــحاق البغــــدادي 
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موضــع الشــاهد فــي قولــه (لیــوم) حیــث دخلــت الم االبتــداء علــى یــوم وهــو 

، بــل لشــدة توكیــدها )١(ذه الــالم أي: الم االبتــداء مــن أدوات التوكیــدنكــرة. وتعــد هــ

أي: هــي الم القســم، فأضــمر القســم ودلــت هــي  ،وتحقیقهــا یقــّدر مــا قبلهــا قســماً 

. ویبدو ذلك ظاهرًا في قولهم: لرجل قائم، أي: غیر منكر أن یكون قسمًا )٢(علیه

  .)واهللا لرجل قائم( :وتقدیره

أن الم االبتداء تشـابه الم القسـم فـي: أنهمـا أبـدًا  )٣(وفي ذلك یرى الزجاجي

  .)٤(مفتوحتان وتدخالن على الجمل ومؤكدتان محققتان

الم القســم واللفــظ بینهمــا ســواء، ویســتدل علــى  أوفربمــا كانــت الم االبتــداء 

الخفیفـة فهـي  أووقع بعدها المستقبل ومعه النون الثقیلـة  إذاالقصد بالمعنى. أما 

M  t  s  r  q ذكر القسم قبلها أم ال كقوله تعالى الم القسم، سواء

  }  |  {  z  y  x  w  v      uL )٥(  

فالالم في هذا كله قسم وٕان لم یكن قبله قسم ظاهر لوجود دلیل علیه، ومـا 

الجتماعهمــا فــي  االبتــداء، ألن المعنــى بینهمــا قریــبلــم یكــن فیــه دلیــل فهــي الم 

  .)٦( التوكید والتحقیق

أن  إلىحیث ذهب الكوفیون  بین البصریین والكوفیین، اً اختالف اكهن ال أنّ إ

، الــالم جــواب قســم ُمقَّــدر، فــاحتجوا علــى ذلــك بقــولهم: (لزیــٌد أفضــل مــن عمــرو)

                                                                                                       
 .١/٢٢٥.  وشرح ابن عقیل، ١/٧٨م، ١٩٨٥

، القـاهرة، المكتبـة التجاریـة ٣أحمـد مصـطفى المراغـي، تحقیـق محمـد سـالم علـي، ط) تهذیب التوضیح :١(

 .٣٥٩الكبرى، ص 

 .١/٧٨) الالمات،  الزجاجي ، ٢(

الفـل والـدین، مـن تصـانیفه:  إسـحاق الزجـاج، مـن أهـل أبـوبن السـري بـن سـهل،  إبراهیم) الزجاجي: هو ٣(

 ١/٤١٠معاني القران، االشتقاق، خلق القران وغیرها: بغیة الوعاة،

 .١/٧٩الزجاجى، ) ینظر الالمات: ٤(

 .٨-٦ اآلیات ) سورة التكاثر:٥(

 .٧٩الزجاجي، ص  ) الالمات:٦(
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واهللا لزید أفضل من عمرو، فأضمر القسم اكتفاًء بالالم. وأن هذه الالم  والتقدیر:

فلـو  ،لطعامك زیٌد أكـل)( :یجوز أن یلیها المفعول الذي یجب له النصب كقولهم

  ما قبلها. عابتداء لوجب رفالم الم لاكانت هذه 

دخلت  إذانها م الم االبتداء واحتجوا بقولهم: إأن الال إلىوذهب البصریون 

علــى المنصــوب (بظننــت) أوجبــت لــه الرفــع وأزالــت عنــه عمــل (ظننــت) تقــول: 

ت لزیـــٌد قــــائٌم) قلــــت: (ظننـــائمـــًا) إذا دخلــــت علـــى (زیـــد) الـــالم ، (ظننـــت زیـــدًا ق

  . )١( فأوجبت له الرفع باالبتداء بعد أن كان منصوبًا، فدل على أنها الم االبتداء

  : )٢(ناولالم االبتداء فائدت

. توكید مضمون الجملة المثبتة، لذا تسمى الم التوكید، أما تسمیتها بالم ١

  .المبتدأألنها في األصل تدخل على ؛االبتداء 

الخبـر نحـو  إلـىلذا متى دخلت علیها (إّن) زحلقوها  . ألنها تفید التوكید،٢

. وذلــــك لكراهیــــة اجتمــــاع مؤكــــدین فــــي )٣( M  ±  °  ¯  ®L قولــــه تعــــالى 

  صدر الجملة، لذلك تسمى بالالم المزحلقة أیضًا.

  أما روایة الدیوان فصدر البیت (لیاٍل بذات الطلح)

  وال شاهد فیه على هذه الروایة.

  الحروف التي یمكن االستغناء عنها فمنها قوله:سبق المبتدأ ببعض وقد یُ 

ــــــــــي الَقاِنَصــــــــــان ــــــــــد َأْغتَــــــــــِدي َوَمِع     َوَق

ـــــــــــــَأة   ـــــــــــــلُّ َبِمْرَب ـــــــــــــر *  )٤(َوُك   )١(ُمْقَتِف

                                     
 .١/٣٧٣ابن األنباري، ) اإلنصاف:١(

 .١/٧٩ات:،الالم٢/٣٠٧الغالییني،)جامع الدروس العربیة :٢(

 .٣٩ اآلیة :إبراهیم) سورة ٣(

 ).ربى العالي ،معجم مقاییس اللغة،مادة () المربأة: المكان ٤(
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موضع الشاهد في قوله (وكل) حیث جاءت الواو حرف ابتداء فال یربط ما 

  بعدها بما قبلها.

  ومنه قول امرئ القیس:

  

  فبینــــــــــــا نعــــــــــــاج یــــــــــــرتعین خمیلــــــــــــة 

  )٢(كمشــي العــذارى فــي الُمــالء الُمهــّدب  

ـــا نعـــاج) بموضـــع الشـــاهد فـــي قولـــه (ف حیـــث كفـــت األلـــف (بـــین) عـــن ، ین

  اإلضافة فارتفع ما بعدها على االبتداء.

فــي شــرح الكافیــة إن (بــین) مــالزم لإلضــافة مــا لــم ینكــّف بما؛أمــا إذا  وجــاء

  زید علیها األلف جاز وجهان:

  ة .بقائها علي اإلضاف األول :

  )٣( الثاني : انكفافها.

  

  

أن بــین ظــرف یكــون للمكــان وقیــل للزمــان، وقــال  :)٤( ورد عنــد الســیوطيو 

  بحسب ما تضاف إلیه.  )٥(الزنجاني

                                                                                                       
 .١٦٠* من المتقارب، دیوانه، ص  )١(

.ومعنـــي البیت:شـــبه النعـــاج فـــي بیاضـــهن وســـكون مشـــیتهن بـــالعزاري ٥٠) مـــن الطویـــل، دیوانـــه، ص ٢(

 الماشیات في المالحف البیض.

 .٢/٩٣٦الشافیة :) شرح الكافیة ٣(

 .٢/٢٠٣السیوطى ) همع الهوامع:٤(

لغــوي مــن  ) الزنجــاني: محمــود بــن احمــد بــن محمــود بــن بختیــار،ابو المناقــب شــهاب الــدین الزنجــاني،٥(

رواح (تـرویح األ ه مـن أهـل زنجان،اختصـر الصـحاح للجـوهري وسـماه٥٧٣ولـد عـام  فقهـاء الشـافعیة،

 .٧/١٦١م:ه. االعال٦٥٦في تهذیب الصحاح) توفي عام 
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أن تكـون ظرفـًا للمكـان، وتتخلـل  )بـین(ویوضح ذلك أبو حیان بقولـه: أصـل

لزمـت  فإذا لحقتها (ما) أو (األلف) ،بین شیئین أو ما في تقدیر شیئین أو أشیاء

  الظرفیة الزمانیة.

  :)١( أقوال لف)(األو )ماوللنحاة في (

  هما ال محل لها من اإلعراب.نهما كافتان والجملة بعداألول: إ

ابن بعض النحاة :إنها لإلشباع ومنهم ( للثاني: (ما) كافة أما (األلف) فقاا

   )٢()جني

  

  .ه بالضعیفإال انه وصف )٣(القول ورد عند (المرادي)وهذا  وقیل للتأنیث 

ویــرد الســیوطي مفنــدًا بعــض اآلراء بقولــه: كــون األلــف كافــة هــذا لــم یثبــت، 

وثبـت كونهــا إشـباعًا، والجملــة بعـد األلــف فــي موضـع جــٍر باإلضـافة. أمــا كونهــا 

  .)٤( للتأنیث، فإن الظروف كلها مذكرة إال ما شذ، وال حاجة للدخول في الشاذ

مبینــًا ذلــك بقولــه: إن و (بینمــا)  صــمعي یــأبى وقــوع إذ بعــد( بینــا)وكــان األ

الحـین، فـإذا قلــت: حـین زیـد قـائم إذ طلـع عمــرو فـال معنـى لـه، إنمــا  )بـین(معنـى

  .)٥( الكالم حین زیٌد قائم طلع عمرو، وٕاذ فضلة

إلــى  )إذ(بقولــه: إذا أضــفت ویوافــق ابــن یعــیش األصــمعي فــي هــذا الــرأي 

ه ألجل أنه ظرف والظروف الجواب لم یحسن إعماله فیما تقدم علیه، والذي أجاز 

                                     
 .٢/٢٠٣السیوطي،) الهمع: ١(

 .٣/١٢٣) الخصائص: ابن جني،٢(

 .١/١٧٦)الجني الداني :المرادي،٣(

 .٢/٢٠٦)همع الهوامع :٤(

، دار الكتــب العلمیــة، األصــفهانيعلــي أحمــد بــن محمــد بــن الحســین المرزوقــي  أبــو ) األزمنــة واألمكنــة:٥(

 .١/١٨٦هـ، ١٤١٧، ١بیروت، ط
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یتسع فیها، وأحسن أحوالها أن تكون زائدة ال مضافة لئال یقبح تقدیم ما كـان فـي 

  .)١( حیز الجواب

  ومنه قوله:

  بینــــــــــــا تعنقـــــــــــــه الكمـــــــــــــاة وروعـــــــــــــه

  

  

  )٢(یومــــــــًا اتــــــــیح لــــــــه َجــــــــِرّي ســــــــلفع  

وهـذا  در موضع الشاهد فـي قولـه (بینـا تعنقـه) حیـث أضـاف (بینـا) إلـى المفـ  

  الف إضافة (بینما) ألن (ما) كافة فهي تكف بین عن اإلضافة.جائز بخ

قــه، كــان ینشــد هــذا البیــت بجــر تعنقــه ویریــد حــین تعن )٣(إال أن األصــمعي

تهــا، یقــول نیمــة ال تضــاف إال إلــى الجمــل التــي بألنهــا مبه ؛والنحویــون یخالفونــه

  .)٤( ابن یعیش: إن الجملة یضاف إلیها أسماء الزمان دون غیرها

  فإن موضع الشاهد (فبینا نعاج) تقدیره: فبینا أوقات نعاج. وعلیه

  وأیضًا من حروف اإلبتداء (حتي)

  ل امرئ القیس:قا

مطــــــــوت بهــــــــم حتــــــــى تكــــــــل مطــــــــیهم 

  

  

  *)٦)(٥(وحتـــى الجیـــاد مـــا یقـــدن بأرســـان  

حــرف ابتــداء  )حتــى(موضــع الشــاهد فــي قولــه (حتــى الجیــاد) حیــث وقعــت   

  مرفوع ما بعدها. )الجیاد(

  أو هي ،تدخل على األسماء كما حروف الجر وتجر اسمها بنفسها وحتى 
  

                                     
 .١٨٢، ص ٤ج ،٢)شرح المفصل، مج١(

، وشــرح الكافیــة الشــافیة ٣/١٢٣إلــى أبــي ذؤیــب ولــم أحصــل علــى دیوانــه وورد فــي الخصــائص  ) نســب٢(

 .١/١٧٦، والجنى الداني  ٢/٩٣٦

 .١/١٨٦) األزمنة واألمكنة، ٣(

 .٢٨٢، ص ٤، ج٢مج فصل:) شرح الم٤(

 .شّده بالحبل، مختار الصحاح، مادة (رسن)) الرسن: الحبل، ورسن الفرس: ٥(

، ومعنـــي البیــت:إن الخیـــل كلـــت فطرحــت أرســـانها علــي أعناقهـــا، ولـــم ٩٣)  *مــن الطویـــل ،دیوانــه ص٦(

 یحتاجوا الي قودها.
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  .)٢(وتبعهم على ذلك المبرد ،)١(بمنزلة (إلى) كما یرى البصریون

  :)٣(إال أن النحاة وضعوا لها شروطًا لذلك وهي

  األول: أن یكون  مجرورها اسمًا ظاهرًا ال مضمرًا.

  منه. ضبعالثاني: أن یكون مجرورها بعضًا ِمّما قبلها أو ك

الثالث: أن یكون المجرور آخرًا نحو: أكلت السمكة حتى رأسها، أو مالقیًا 

  . )٤(  M        B  A  @  ?  >L آلخر جزء كقوله تعالى

مضـــمرة) مســـتدًال  أو(مظهـــرة  إلـــىوأشـــار الكســـائي إلـــى أن جعلهـــا بمنزلـــة 

 د. ثــم حــذفزیــ إلــىأي: حتــى انتهــى ضــربي  ،بقــولهم (ضــربت القــوم حتــى زیــد)

  . )٥(فوجب أن تكون هي العاملة ،اً (انتهى ضربي إلى) تخفیف

  

فقـط فـي المفـردة،  إلـىأن حتى التي تكـون بمنزلـة  :یرى )٦(هإال أن ابن سید

مسـتدًال علـى  ،دخلت على الجمل فهي حـرف ابتـداء لضـعفها علـى الجـر إذاأما 

بقولـــه: (حتـــى الجیـــاد) وأضـــاف  ،و مستشـــهداً ذلـــك بعـــدم دخولهـــا علـــى المضـــمر

قائًال: إن حذاق النحو لم یجعلوا الجملة التي بعد حتى أن تكون منجّرة الموضـع 

                                     
 .  ٢/٤٨٩ابن األنباري، ،:اإلنصاف) ١(

محمــد بــن یزیــد بــن عبــد األكبــر الثمــالي األزدي، أبــو العبــاس، المعــروف بــالمبرد، تحقیــق:  ) المقتضــب:٢(

 .٢/٣٨لم الكتب، بیروت، محمد عبد الخالق عضیمة، عا

علــــــي ابــــــو ملحم،مكتبــــــة الهــــــالل ،بیــــــروت  تحقیــــــق: الزمخشــــــري، ) المفصــــــل فــــــي صــــــنعة اإلعــــــراب:٣(

 . ١/٣٨٠م،١٩٩٣،

 .٤ اآلیة ) سورة القدر:٤(

 .٢/٤٨٩ابن األنباري، :اإلنصاف) ٥(

لس ) عــام ابــن ســیدة اللغــوي، ولــد بمرســیة (فــي شــرق االنــد إســماعیلالحســن علــي بــن  أبــو) ابــن ِســیَدة: ٦(

ــــــــوفي عــــــــام ٣٩٨ هـــــــــ، ٤٥٨هـــــــــ، لــــــــه مصــــــــنفات منهــــــــا "المخصــــــــص " و "المحكــــــــم" و"األنیــــــــق " ت

 .  ٤/٢٦٣االعالم،
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حـــرف ابتـــداء ولـــم نقـــل جملـــة قلنـــا(حتي) رأینـــا بعـــد (حتـــى)  إذالضـــعفها، ولـــذلك 

  ، وعلیه فإن (حتى) حرف ابتداء. )١(جاّرة
 

  المسوغ الثالث:

ناشــئان أن تكــون نكــرة مبهمــة.واإلبهام هــو الخفــاء وعــدم وضــوح الداللــة، ال

الــذهن  إلــىأكثــر، وال یتبــادر  أوالتركیــب داللتــین  أوعــن احتمــال الكلمــة المفــردة 

قصـــد المـــتكلم إخفـــاء  أو،منهـــا شـــيء بســـبب الشـــیوع ونقصـــان الداللـــة  أومنهمـــا 

  .)٢(األمر عن المتلقي

  

  

  

  

  

  قال امرئ القیس:

  )٤(هاغِ َســــــــــــــــرْ ن أَ یْ َبــــــــــــــــ )٣(ةٌ عَ رس�ــــــــــــــــمَ 

  

  

ـــــــــ   ـــــــــه عَ ِب ـــــــــتَ بْ یَ  )٥(مٌ َس ـــــــــنَ رْ ي أَ ِغ   )٦*(  اَب

                                     
 ١٤١٧، ١جفـال، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، ط إبراهیمابن سیدة، تحقیق: خلیل  ) المخصص:١(

- ٤/٢٣٥، ١٩٩٦ 

اهللا، إشـــراف د. مصـــطفى محمـــد رســـالة ماجســـتیر، محمـــد أحمـــد عبـــد  ) اإلبهـــام فـــي الـــدرس النحـــوي:٢(

 .١٩، ص ٢٠١١الفكي، 

 للعین، لسان العرب، مادة (رسع). ) مرسعة: كالمعادة فیجعل في ارساغه دفعاً ٣(

) الرسغ: ما بین الساعد والكف، والساق والقدم، الزاهر فـي غریـب ألفـاظ الشـافعي، محمـد بـن أحمـد ابـن ٤(

 .١/١٤٢الطالئع،  األزهري، تحقیق: مسعد عبد الحمید السعدني، دار

 .(عسم) الید والقدم، لسان العرب، مادة  ) عسم: یبس في المرفق والرسغ تعوج منه٥(

  .١٢٨) * من المتقارب، دیوانه، ص ٦(
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  وي قبل هذا لبیت قوله:ورُ 

  )١(ةً وَهــــــــــــي بُ ِحــــــــــــكِ نْ ال تَ  دُ ْنــــــــــــا هِ َیــــــــــــ

  

  

ــــــــــــــه عَ عَ      )٣( ابَ َســــــــــــــحْ أَ  )٢(هتَــــــــــــــیقَ قِ لی

  
                              

  نكرة إلبهامها. مبتدأموضع الشاهد في قوله (مرسعٌة) حیث وردت 

  .)٤( ولإلبهام أغراض منها: التحقیر والتقلیل

فقــد  ،بــالنكرة إلفادتهمـا، وللســیاق أثــر فـي بیانهمــا ، كقولـه: (مرســعة)ویبتـدأ 

  إذ یحتمي بأدنى تمیمة. ،ابتدأ بها وقصد إبهامها تحقیرًا للموصوف

  أما قول امرئ القیس:

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــرة مهراق     وٕان شـــــــــــــــــفائي عب

ــّول       )٥(*  فهــل عنــد رســم دار مــن ُمًع

ــة یــروي ســیبویه هــذا البیــت بـــ (وٕان شــفاًء) حیــث جعلــه  علــى أن النكــرة ُحجَّ

    .)٦( بنكرة ویشترط الفائدةیمكن أن یخبر عنها 

                                                                                                       
هــذا البیــت، بــالرغم مــن أنــه ثبــت بعــدة روایــات  المــرئ القــیس الكنــدي ووجــد فــي دیوانــه، إال أنــه وجــد فــي  

. وشـرح األشـموني، ١/٢٢٢. ورد فـي:  شـرح ابـن عقیـل، ١/٢٢٣أشعار حمیر، ینظر منحـة الجلیـل، 

. وروي(ملســـــعة بـــــین ١/١٤٨)، . وتـــــاج العـــــروس مـــــادة (لســـــع١/٣٠٥. وحاشـــــیة الصـــــبان، ١/١٩٨

 أي تلسعه الحیات والعقارب فال یبالي بل یقیم بین غنمه. ارباعه)

 ) بوهة: أحمق. .١(

 .)عقیقته: العقیقة الشعر الذي یولد به الطفل٢(

  .١/٢٤٢: من أبیضت جلدته من داء ففسد شعره، الزاهر، للهروي، ) األحسب٣(

ومعنـى البیــت: ال تتزوجـي رجــل أحمـق طــائش متســخ وجبـان، ولشــدة خوفـه یبحــث عـن كعــب األرانــب   

لیعلقهــا فیــه كالمعــاذة، ألن جهلــة العــرب كــانوا یزعمــون أن الجــن یتجنــب األرنــب، لــذلك كــانوا یعلقــون 

 .٨/١٢٣حر، لسان العرب، كعبها تمائم مخافة الجن والس

هـــ، ١٤٢٠ابــن حیــان، تحقیــق: صــدقي محمــد جمیــل، دار الفكــر، بیــروت، ط  البحــر المحــیط: ) ینظــر ٤(

٩/٥٧١. 

  حتها)" بدل (مهرقة) .سف. وروي إن (٩من الطویل ،دیوانه،ص ) *٥(

 ٢/١٤٣ ) الكتاب:٦(
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وكما اتضح أن النكرة ال یبدأ بها إال بمسوغات، وال ینطبق هذا البیت على 

  مسوغات االبتداء بالنكرة.

كانت دعائیة  إذاألن النكرة  أراد الشاعر بها الدُّعاء؛ إذایقول التبریزي: إال 

كقولـــــك: شـــــفاٌء للمـــــریض، ســـــالٌم علیـــــك. فهـــــي أقـــــرب  ،مبتـــــدأیمكـــــن أن تكـــــون 

  للمسوغات.

ه :ویبــدو أن امــرأ القــیس كــان یــدعو أن یكــون شــفاؤ ویضــیف التبریــزي قــائًال 

عبـرة مهراقـة) وكأنـه یؤكـد دعـاءه هـذا  لدمعة المهراقة بقوله: (وٕان شـفاءً في هذه ا

  .)١( أداة التوكید باستخدام

  حذف املبتدأ

لخبر هما ركنا الجملة االسمیة، إّال أنه یجوز حذف بالرغم من أن المبتدأ وا

و الخبـــر جملـــة مفیـــدة تحصـــل الفائـــدة : إن المبتـــدأ )٢(أحـــدهما. یقـــول ابـــن یعـــیش

بمجموعها، فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محل الفائـدة، فالبـد منهمـا، إّال أنـه قـد 

ألن  ا علیـه؛لنطق بأحدهما فحذف لداللتهتوجد قرینة لفظیة أو حالیة تغني عن ا

ز أّال ااأللفــاظ إنمـا جـئ بهـا للداللــة علــى المعنـى فـإذا فهـم المعنـى دون اللفـظ جــ

  .    )٣( تأتي به

د طرفیهــا (المبتــدأ ویتضــح مــن ذلــك أن الجملــة االســمیة تســتقیم بحــذف أحــ

دل علیــه دلیـل ولــم یتــأثر المعنـى وال التركیــب، ولكـن أیهمــا بوجــوده إذا  والخبـر)،

  .ثر فائدة واستقامًة من حذفه ؟تكون الجملة أك

                                     
 دار الكتـب العلمیـة، بیــروت  التبریـزي، ضـبطه وصــححه عبـد السـالم الحــوفي ، ) شـرح القصـائد العشــر:١(

 .١٨م) ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٧،(٢لبنان ،  ط

) ابـن یعـیش: یعـیش بـن علــي بـن یعـیش ابـن الســرایا محمـد بـن علـي المعــروف بـابن یعـیش، ولـد بحلــب ٢(

ـــار، أشـــهر كتبـــه: "شـــرح المفصـــل" تـــوفى بحلـــب، ٥٥٣عـــام  ـــر المجـــون مـــع ســـكینة ووق هــــ، كـــان كثی

           .         ٨/٢٠٦هـ، األعالم: ١١١٦

  .                 ١٨٢، ص ١، ج١ابن یعیش، مج ) شرح المفصل:٣(
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األولــى حــذف المبتــدأ ألن الخبــر  )١(ودار خــالف فــي ذلــك، قــال الواســطي

األولــى حــذف الخبــر ألن التجــوز أواخــر الجملــة  )٢( محــط الفائــدة. وقــال العبــدي

  .)٣( أسهل

وذلك ألن حذف الخبر یوغل في الغموض واإلبهام  والّراجح قول الواسطي؛

، وٕاذا وجدت الخبر في الجملة فیبدو أن تقدیر المبتدأ أهـون أكثر منه في المبتدأ

  خالفًا لتقدیر الخبر.

 یقــال لـــك: أیــن زیــد؟ فتجیـــب (فــي المكتبـــة)ن فمثــال حــذف المبتـــدأ جــوازًا أ

  والتقدیر: زید في المكتبة.

  بن مالك إلى حذف المبتدأ بقوله:اوأشار 

  وفــــي جــــواب كیــــف زیــــد قــــل دنــــف

  

  .)٤( ففزید استغنى عنه إذ ُعرِ   *

  
                                

ف. وعلیــه فــإن أي هــو دنـ ر لمبتـدأ محــذوف تقــدیره (زیـد دنــف)بــخ ف)دنفــ(

أن المحذوف  :أي،الضابط في الحذف استقامة المعنى، وعدم الخلل في الجملة 

  یمكن أن ُیَقّدر.

المبتــدأ  د مــن األبیــات الشــعریة فــي جعــل المحــذوف هــوإلمــرئ القــیس عــدو 

  ه:قولمنها 

    )١( إذا ُذْقـــــَت َفاَهـــــا قلـــــَت َطْعـــــُم ُمداَمــــــةٍ 

ــــه التُّجــــر *ْ  )٢( ُمَعتَّقــــةٍ    ــــا َتِجــــُئ ِب ِممَّ
)٣(  

                             

                                     
هــ، ٦٥٧الـرحمن بـن مسـعود عمـاد الـدین الواسـطي، ولـد عـام  ) الواسطي: هو أحمد بـن إبـراهیم بـن عبـد١(

بفقلیـة، كــان شـافعیًا تتلمــذ علـى ابــن تیمیـة، وانتقــل إلـى مــذهب ابـن حنبــل، لـه مؤلفــات منهـا: اختصــار 

  .                   ١/٨٧هـ، األعالم: ١٢٥٩لنبوة أو (شرح منازل السائرین) توفى دالئل ا

بهــا، مــن مؤلفاتــه:  هـــ بصــعدة ونشــأ١٠٥٠) العبــدي هــو: هــو إســحاق بــن محمــد بــن العبــدي، ولــد عــام ٢(

هـــــ). األعــــالم ١٦٤٠وتــــوفي فیهــــا عــــام (،حتــــراس "مجلــــدان" فــــي العقیــــدة، رحــــل إلــــى أبــــي عــــریش اال

١/٢٩٦       .             

  .                  ١/٨٠٦ابن هشام:  ) مغني اللبیب:٣(

  .                   ١/١٨) ألفیة ابن مالك: ٤(
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 :حیـــث حـــذف المبتـــدأ، والتقـــدیرفـــي قولـــه: (طعـــم مدامـــة)  ع الشـــاهدموضـــ

  .طعمه طعم مدامة
  

  

  ج

  وقوله:

    فتى الناس ال یخفى علیهم مكانه

 )٥(إن َهــــّم بــــالحرب اوقعــــا * )٤( امهوضــــرغ  

خبـــر لمبتـــدأ  أنهـــا حیـــث رفعهـــا علـــى )مةٌ ضـــرغاي قوله:(موضـــع الشـــاهد فـــ

المخبـر عنـه  مكـن أن یكـون خبـرًا ثانیـًا للمبتـدأوی محذوف تقدیره :(هـو ضـرغامه)

  .(هو فتى ضرغامٌة):بفتى، وتقدیره 

                                                                                                       
       ة: ال تنزف من كثرتها،لسان العرب،مادة َ(دَوَم) .) مدام١(

  .   تقدم وتطیب: المعجم الوسیط،مادة (عتق)) معتقة: عتق الخمر تركها ل٢(

  .         ١/١٦٥" وبال نسبة في همع الهوامع ١٥٩"نه) *من الطویل دیوا٣(

) الضـــرغامة: مـــن أســـماء األســـد: "معجـــم دیـــوان األدب" أبـــو إبـــراهیم إســـحاق بـــن إبـــراهیم ابـــن الحســـین ٤(

الفارابي، تحقیق: أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهیم أنـیس، دار الشـعب للصـحافة والطباعـة والنشـر، 

  .٢/٧٢م، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤القاهرة: 

  ".                   ٣٢) *من الطویل دیوانه ص "٥(
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  وأیضًا قوله:

ـــــــــــــــــَاءةٌ إَذا أَ  ـــــــــــــــــَت ُدبَّ ـــــــــــــــــْت قل   )١( ْقَبَل

  

  

  . )٢( *ِمــْن الُخْضــر َمغموســٌة فــي الُغــُدرْ   

بل هي  ،فهي لیست وحدها محكیة بالقول ة)دباءموضع الشاهد في قوله: (

  هي دباءة) والمجموع هو المحكي.أ محذوف تقدیره ( خبر لمبتد

  وأیضًا قوله:

    ُمَفاَضــــــــةٍ  َبْیضــــــــاُء َغیــــــــرَ  )٣(ُمَهْفَهفــــــــةٌ 

ــــــجنجل )٤( ترائُبهــــــا     )٥(* َمْصــــــقولٌة كالسَّ

 (هـي مهفهفـة) :حذف المبتدأ والتقـدیرحیث ، موضع الشاهد في قوله: (مهفهفة)

  ألن الخبر نعتًا قطع على النعتیة.

  وكذلك قوله:

ـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــَرُح َقاِع ـــــــــــــــُت َیمـــــــــــــــیُن اِهللا َأْب   َفُقْل

  

  

  )٧) *(٦(وَلـــو َقَطعـــوا رْأســـي َلـــَدْیِك وَأْوَصـــالي  

                          

                                     
  .ن ، مادة (دبا). العی ة) الدباء : القرع : والواحدة دباء١(

امیل بـدیع یعقـوب،دار م المفصل في شـواهد النحـو الشـعریة:، والمعج١٦٦) *من المتقارب، دیوانه ص ٢(

    .١٩٢/ ١م )١٩٩٩ه،١٤٢٠(٢الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،ط

هها بالقرعة في أنها ملساء مستدیرة ، وقوله : مغموسة فـي الغـدر : أراد أنهـا ناعمـة رطبـة كقولـك : شب  

  فالن مغموس في الخیر والنعیم . 

  .                  الخصر، العین ، مادة (هف)  مهفهفة: الخمیصة البطن،رقیقة )٣(

  .من الصدر "لسان العرب" مادة (ترب)) الترائب: موضع القالدة ٤(

  .                   ١/٥٢، وشرح المعلقات السبع،الزوزني، ١٥)  *من الطویل،دیوانه ص٥(

 ٢/٣٢٦. والمقتضـب: ١/٤٣٤، األصـول فـي النحـو ٣/٥٠٤، الكتـاب، ٣٢)  *من الطویل، دیوانه ص٦(

    یمین اهللا على). ( دل (ولو قطعوا) وقّدرهب )ولو ضربوا(ورواه المبرد: 

  ، لسان العرب ، مادة (وصل) . ) األوصال : المفاصل٧(
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أ محـــذوف حیـــث وقعـــت خبـــرًا لمبتـــد ن اهللا)ییمـــقولـــه :(موضـــع الشـــاهد فـــي 

  .تقدیره: (قسمي یمین اهللا)

  وكذلك قوله:

    ِمــــــــــْنُهنَّ َصــــــــــاِلحٍ  َربَّ َیــــــــــْوٍم لــــــــــكَ َأال 

ــــــــیَّ    ــــــــوالِس ــــــــوٌم ب ــــــــلِ اَ دما َی  )١( * َرِة ُجْلُج

حیث یجوز فیه الّرفع علـى أنـه خبـر لمبتـدأ  موضع الشاهد في قوله: (یوم)

(وال  مثـل الـذي  :والتقـدیر،رة موصـوفة بالجملـة ولة أو نكـموصـ )مـا(و،محـذوف 

  .هو یوم) أو ( وال مثل شيء هو یوم)

  حذف اخلرب

اكتمال المعنـى، كـذا یجـوز حـذف الخبـر، ومثـال  وولما جاز حذف المبتدأ 

ل لك: من في الحقل؟ فتجیب ب (علي) فكلمة (علي) مبتـدأ حذف الخبر أن یقا

  .حقل)لخبر محذوف تقدیره (علي في ال

یمكـــــن أن یكــــــون  )أي :(المحــــــذوفین د یحتمــــــل الشـــــاهد الواحــــــد تقـــــدیروقـــــ

  المحذوف هو المبتدأ، ویمكن أن یكون الخبر.

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــــرح قاعـــــــــــداً  ـــــــــــین اهللا أب ـــــــــــت یم     فقل

ـــدیك وأوصـــالي   ـــوا رأســـي ل ـــو قطع   )٢( ول

  

                          

                                     
 ، اللمعــة٢/٧٢٥، وشــرح الكافیــة الشــافیة: ٢/٢٤٨" وحاشــیة الصــبان: ١٠) *مــن الطویــل دیوانــه ص "١(

، وشــــرح المعلقــــات ٢/٢٨٦، وهمــــع الهوامــــع: ١/٥٢٩ي: ، وشــــرح األشــــمون٢٤٨فــــي شــــرح الملحــــة: 

                 غدیر بعینة.:دارة جلجل  ،مثالت  :. سي: مثل، یقال سیان١/٥٢السبع: 

                   .٥٢) البحث ص ٢(
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شـاهدًا علـى حـذف المبتـدأ، وكمـا ورد  یمـین اهللا): (موضع الشـاهد فـي قولـه

وعلــى ذلــك  ـاهدًا علــى حــذف الخبــر، والتقــدیر (یمــین اهللا قســمي)یصــلح أیضــًا شــ

  . ، ویبدو أن هذا التقدیر هو األرجح)١( المبرَّد

نهـا تحتمـل إ :)٣(  فیـرى الزمخشـري ، )٢(M   [  Z\      L  وأیضًا قوله تعـالى: 

ر قدَ وعند حذف الخبر ت ْبٌر جمیٌل)صَ أمري  فعند حذف المبتدأ تقدَّر بـ(،مرین األ

  .  بـ(صبٌر جمیٌل أجمل)

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــــد عـــــــــــذاره ـــــــــــا وعق     )٤(فكـــــــــــان تنادین

    )٦(*فأطلب )٥(وقال صاحبي قد شأونك  

  فهي مبتدأ لخبر محذوف. )تنادینافي قوله:( موضع الشاهد

یـة ن كل مبتدأ عطف علیـه بـواو تفیـد العطـف والمعالبصریون: إ حیث یرى

 مماومثلـه قـولهم: كـل رجـٌل وضـیعته وكـل ثـوب وقیمتـه.،فإن خبره یحذف وجوبًا 

. )٧(الــواو صــریحة فــي المصــاحبة أي أن الخبــر محــذوف وجوبــًا وتقــدیره مقترنــان

وأیدهم على ذلك ابن یعیش قائًال: ففي قولهم كل رجل وضیعته"المراد: كل رجل 

                                     
  .                  ٢/٣٢٦) المقتضب: ١(

  .                  ١٨) سورة یوسف ، اآلیة ٢(

  .                     ١٨٢، ص ١، ج١) شرح المفصل: مج٣(

  .                   عرب،مادة (عزر)ه: ألجمه.لسان ال)عزاراللجام: سیران  یجتمعان عندالقفا، وعزره یعزره واعزر ٤(

  .                    : مادة (شأو)"لسان العرب"،)الشأو: الطلق والشوط ، والشأو: السبق ٥(

والمعنـي:اي كـان نـداء بعضــنا بـالخروج الـي مطـاردة الــوحش وعقـد عـذار الفـرس مــن  ،٥٠)*الـدیوان،ص٦(

  العجلة.                

ن األندلســـي، تحقیـــق: مصـــطفى أمـــد النّحـــاس، مطبعـــة المـــدني، القـــاهرة، ) ارتشـــاف الضـــرب: أبـــو حیـــا٧(

  .                   ٣/٣٥٨م، ١٩٨٧
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بـــالمعطوف ألن الـــواو بمعنـــى وضـــیعته مقترنـــًا، إّال أنـــك حـــذفت الخبـــر واكتفیـــت 

  .)١(مع

فــإذا  ،)مـع(ألن الـواو بمعنـى؛خبـر المبتـدأ  ن ( وضـیعته)ویـرى الكوفیـون :إ

ــم تحــتج إلــى تقــدیر الخبــر فكــذلك مــع الــواو التــي  ،قلــت كــل رجــل مــع ضــیعته ل

  .)٢(بمعناها، أي ال یكون هذا المثال مما حذف خبره

  لى رأي الكوفیین.هو عقد عذاره ع ویتضح من ذلك أن خبر (تنادینا)

  ومن أمثلة حذف الخبر ایضًا قول امرئ القیس:

ــــــــةً  ــــــــوِّ طالب ــــــــواِء الَج ــــــــي َه    َوْیُلمِّهــــــــا ف

                )٣(* وبلُ طْ مَ  ضِ رْ ذي في اَألا الّ ذَ هَ كَ وال   
  

م الالم یجوز أن یكـون أصـله وي المهـا، فحـذفت الهمـزة بعـد بض ( َوْیُلمِّها)

  .نقل ضمتها على الم الجر

ن األصــل : إ)٥(وابــن یعــیش )٤(ویــرى بعــض النحــویین ومــنهم ابــن الحاجــب

  ثم اتبع حركة الالم حركة المیم.  فحذفت الهمزة ،ویُل أمها

حیـــث وقعـــت مبتـــدأ متـــأخرًا لخبـــر  أمـــا موضـــع الشـــاهد:في قولـــه (مطلـــوب)

ألنهــا فــي تأویــل مثــل، وموضــعها ؛ورفعهــا حمــًال علــى موضــع الكــاف ،محــذوف 

  نه قال: وال شيء كهذا.موضع رفع، فكأ

                                     
  "                    ١٨٩"  ١، ج١مج) شرح المفصل: ١(

  .    ١/٢٠٧:) شرح الكافیة الشافیة ٢(

، ٢/٢٩٤: ، والكتــاب٢/٦٦٨، واإلنصــاف:١/٤٠٥"، األصــول فـي النحــو: ٢٢٧) *مـن البســیط دیوانــه "٣(

  ، ونسب للنعمان ابن كثیر األنصاري.              ٤/١٤٧

تحقیــق: محمــد نورالحســن  الــدین محمــد بــن الحســن ، رض حاجــب: (األســتراباذي)) شــرح شــافیة ابــن ال٤(

  .                    ١/٣٧٤م): ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، (١وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط

  .                   ٤٨٠، ص ٢، ج١مج صل:) شرح المف٥(
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األول، وألن زیـد رجـل صـار وألن اآلخـر هـو ، )ال كزید رجل( وهو بمنزلة 

  .)١(كأنك قلت ال أحد كزید (ال كزید)

 ،وبناًء على ما سبق فیبدو أن (مطلوب) مبتدأ متأخر لخبر متقدم محـذوف

  ویالحظ أن (ال) هنا غیر عاملة أي: مهملة، وتقدیر الشاهد: 

ن (مطلـوب) مبتـدأ (وشـيء) خبـر و (مثـل ثل هذا. أي: إ" مطلوب شيء م

  هذا) متعلقان بالخبر.

وبناًء على ما سبق من أمثلة یمكن أن یستقیم المعنى إذا حذف أحـد ركنـي 

نحـو  ،الجملة االسمیة أي: المبتدأ والخبر، وقد یحـذفان معـًا إذا دل علیهمـا دلیـل

   »  ¬    ®  ¯  °  ±  M¶  µ  ´  ³  ²  قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:

º   ¹  ¸»L)أي فعـــدتهن ثالثـــة أشـــهر، فحـــذف المبتـــدأ والخبـــر لداللـــة مـــا .)٢

     .)٣(قبلهما علیهما

فقیرًا فهو محسن، ومن یكفل یتیمًا فهو محسن، ومن  ومنه قولك: من ُیعین

  یشهد شهادة الحق.

مبتـدأ  شهد شهادة الحق فهو محسن. فجملة ( وهـو محسـن): من یوالتقدیر

  .وخبر وقد حذفا جمیعاً 

  

  

                                     
  .                    ١/٤٠٥ :، األصول في النحو٢/٢٩٤) ینظر الكتاب:١(

  .                   ٤اآلیة  ) سورة الطالق:٢(

محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــداهللا، دار ابــن كثیــر، دار الكلــم الطیـــب،  )الشــوكاني( ) فــتح القــدیر:٣(

  .  ٥/٢٨٩هـ) ١٤١٤، (١دمشق، بیروت، ط
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  املبحث الثاني

  ونائبه وامسه الفاعل

 
ً
  الفاعل:أوال

ـــه فعـــل تـــام أصـــلي الصـــیغة هـــو االســـم الـــذي أُ : هتعریفـــ أو مـــؤول بـــه ،ســـند إلی

مــن قولــك: أتــى زیــد منیــرًا وجهــه نعــم الفتــى، فكــل مــن  ،كمرفــوعي الفعــل والصــفة

ألول ؛ ألنــه أســند إلیــه فعــل تــام، أصــلي الصــیغة، إّال أن او "الفتــى" فاعــل "زیــد"

"متصــرف" والثــاني "جامــد" ووجهــه فاعــل؛ ألنــه أســند إلیــه مــؤول بالفعــل المــذكور 

  .)١(وهو منیر"

  الخالف حول أصل المرفوعات: 

، فـذهب شـیخ ؟هو المبتدأ أم الفاعلأ ختلف النحاة حول أصل المرفوعات ا

ألن المبتــدأ ثابـت علــى ؛النحـاة سـیبویه إلــى أن المبتـدأ األصـل والفاعــل فـرع منـه 

  نه مبتدأ وٕان تأخر، أما الفاعل فتزول فاعلیته إذا تقدم.كو 

ابـن  . وتـبعهم )٢(وذهب الجمهور والخلیل إلى أن الفاعل أصـل المرفوعـات

ـــه: إیعـــیش مـــ ـــى أصـــولیة الفاعـــل بقول ن الفاعـــل رفعـــه للفـــرق بینـــه وبـــین دلًال عل

اب المفعــول اللــذان یجــوز أن یكــون كــل واحــد منهمــا فــاعًال ومفعــوًال، وألن اإلعــر 

ورفــع المبتــدأ ؛لفاعــل هــو األصــل ن افیــه أن یــأتي للفــرق بــین المعــاني كـااألصـل 

ر لـــم یكـــن ألمـــر یخشـــى التباســـه، بـــل لضـــرب مـــن االستحســـان والتشـــبیه والخبـــ

  . )٣(بالفاعل

  لهذین السببین: ،وٕان الذین یرون أن األصلیة للفاعل

  مبتدأ.ن عامل الفاعل لفظي فال یدخل علیه ما یزیله بخالف ال: إألولا

                                     
  .                    ١/٣٨٦) شرح األشموني: ١(

  .                   ١/٣٥٩السیوطي، ) همع الهوامع:٢(

  .                   ١٤٢، ج، ص ١مج ) شرح المفصل:٣(



- ٥٨  - 

 

ن العامـــل اللفظـــي أقـــوى مـــن المعنـــوي إذ هـــو متضـــمن اللفـــظ والمعنـــى : إالثـــاني

  .)١(جمیعًا بخالف المعنوي

ن كلیهمــا أصـل ولــیس أحــدهما محمــوًال علــى ونقـل األخفــش وابــن الســراج: إ

  .)٢(اآلخر وال فرعًا منه. وقد اختار هذا الرأي الرضي

  لسببین:وذلك  ،واألرجح ویبدو أن هذا الرأي هو الصواب

فالفاعـل موضـعه الجملـة الفعلیـة والمبتـدأ  ،: اختالف وضع الفاعل والمبتـدأاألول

فــي جملـة واحــدة حتــى یتضـح أیهمــا أكثــر  انموضـعه الجملــة االســمیة، فـال یكونــ

  تأثیرًا في الجملة من اآلخر، أي أن كل واحد أصل في جملته.

حـال كـل واحـد منهمـا فمـثًال المسـتثنى وال ،: قیاسهما على بعض النواصـبالثاني

حكـم الرفـع وأنهمـا  فكـون اتفاقهمـا فـي في النصـب، كـذلك الفاعـل والمبتـدأ، أصل

  ث عنهما، ال یحتم الجزئیة والفرعیة.محدّ 

  : زیادة الباء في الفاعل

  .)٣( للفاعل سبعة أحكام:

¡  ¢     M  كقولـه تعـالى:،بإضـافة المصـدر إلیـه  وقـد یجـر لفظـاً أولها الرفع: 

   ¥  ¤  £  ¦  L)من  : (، أو إضافة اسم المصدر كما في الحدیث)٤

  اء قال امرؤ القیس: ، أو ببعض حروف الجر كالب)٥()بلة الرجل امرأته الوضوءقُ 

ـــــــــــ ـــــــــــا والحـــــــــــوادث جّم ـــــــــــل أتاه     ةاأله

                                     
أبـــو القاســـم عبـــدالرحمن بـــن عبـــداهللا بـــأن أحمـــد الســـهیلي، دار الكتـــب  ) ینظـــر نتـــائج الفكـــر فـــي النحـــو:١(

  .                     ٣١٢، ص ١م) ج١٩٩٢ -هـ ١٤١٢العلمیة، بیروت، ط، (

  .                   ١/٣٥٩ ) همع الهوامع:٢(

  .                    ١/٣٩٥:، وشرح التصریح ٢/٧٨:، وأوضح المسالك ٢/٢٣٤:جامع الدروس العربیة  :) ینظر٣(

   .                   ٢٥١اآلیة  ) سورة البقرة:٤(

المـــدني، تحقیـــق، بشـــار عـــواد  يمالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك بـــن عـــامر األ صـــبح ) موطـــأ اإلمـــام مالـــك:٥(

، ١" ج١١٨حـدیث رقــم " (بـاب الوضـوء مــن القبلـة) ١٤١٢محمـود خلیـل، مؤسســة الرسـالة  ،معـروف 

  .                     ٤٩ص 
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  )٢()١(بـــأن امـــرأ القـــیس بـــن تملـــك بیقـــرا  

فـإن المصـدر المنسـبك مـن إن  موضع الشاهد فـي قولـه: (بـأن امـرأ القـیس)  

 فـي قولـه: (أتاهـا) ،لمؤكدة واسمها وخبرهـا فـي موضـع رفـع علـى أنـه فاعـل أتـىا

  .)٣(والباء زائدة

  .)٤( ویرى المرادي: إن زیادة الباء في الفاعل على ثالثة اضرب:

نهـا تكـون فـي فاعـل البصـریین إ : الزمة، حیـث یـرى سـیبویه وجمهـورألولا

  .أفعل التعجب كـ(أكرم بزید)

أي لـك أن توردهـا ولـك أن تحـذفها وتكـون فـي  ،تیـار: جائزة في االخالثاني

M           é  فاعـل "كفـى" التـي بمعنـى "حسـب"، ومثــال لورودهـا كمـا فـي قولـه تعــالى:

  ë  ê    L)٥(.    

  

  شهیدًا. اهللاُ : كفى والتقدیر

  فكفى: فعل ماضي، واسم الجاللة اهللا فاعل، وشهیدًا اسم منصوب.

  دًا على تقدیرین:ویقول الزجاج: إن النصب في شهی

  إن شئت على التمییز، والمعنى: كفى اهللا من الشهداء. -١

  .  )٦(وٕان شئت على الحال، والمعنى: كفى اهللا في حال الشهادة -٢

                                     
) أقـــام ٢أرض إلـــى أرض.  () هـــاجر مـــن ١) بیقـــرا: وردت فـــي معجـــم دیـــوان األدب بثالثـــة معـــاني: (١(

  ٢/٤٨٧) اسم موضع في العراق أي ذهب إلى العراق. " معجم دیوان األدب، ٣بالحضر.   (

والجنـي الـداني  ،١/١٣٨، واإلنصـاف ١/٢٨٢،  وورد في المفصل في صـنعة األعـراب ١٧)البحث ص٢(

علي،تحقیـق،فخر بو محمد بدر الـدین حسـن بـن قاسـم بـن عبـد اهللا بـن في حروف المعاني (المرادي) أ

  .                      ١/٥٠م)،١٩٩٢ه،١٤١٣(١بیروت ،لبنان،ط دار الكتب العلمیة، ومحمد ندیم فاضل، الدین قباوة،

  .                      ١٣٩، ١/١٣٨ابن األنباري  ) اإلنصاف في مسائل الخالف:٣(

            .           ١/٥٠ ) الجني الداني في حروف المعاني: ( المرادي )٤(

  .                     ٧٩اآلیة  ) سورة النساء:٥(

  .                     ٣/١١الزجاج:  ) معاني القرآن وٕاعرابه:٦(
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  ومثال لحذفها نحو قول الشاعر:

  یـــــــــــــاً ازِ غَ  زتَ ّهـــــــــــــجَ تَ  ُعمیـــــــــــــرة ودِّع إنْ 

  

  

ـــكَ    ـــَف ـــ بُ یْ ى الّش ـــ المُ واإلْس ـــاهِ نَ  ءِ رْ للَم   )١(اَی

ن هــذا الشـاعر أدرك اإلســالم وتمثــل ذلـك فــي بیتــه هـذا، كمــا یــروى یـروى أ  

ســمع هــذا البیــت فقــال لــه:" لــو قــدَّمت اإلســالم  أن ســیدنا عمــر بــن الخطــاب 

  .ونلحظ من قوله رضي اهللا عنه: تذوقه للشعر.)٢(على الشیب ألجزتك"

مــن فاعــل  حیــث أســقط البــاء : (كفــى الشــیب)قولــهأمــا موضــع الشــاهد فــي 

وســقوطها یـدل علــى أنهــا لیسـت واجبــة فــي  تـدل علــى معنــى (حسـب)كفـى التــي 

  ل.فاعل هذا الفع
  

  

    نحـو قولـه تعـالى:،)٣(لـم تـزد فـي فاعلـه البـاء التي بمعنى (وقى)(كفى) أما 

T  S  R  QU      L)٤(.  

  :زیادتها في  موضع الشاهدك : واردة في االضطرارالثالث

  قیس بن تملك بیقرابأن امرا ال * والحوادث جمة االهل اتاها

 هالو حذفت ذلكعلي والدلیل ،أن الباء زائدة  یتضح ) مرأ القیسبأن ا :(ففي قوله

لمـا تغیـر المعنــى، وهـذا كثیــر فـي الشــعر. أمـا قولــه تعـالى: فــال ینبغـي أن نشــیر 

ألن القرآن الكـریم وردت بـه  دة أو أن حذفه ال یؤثر في المعنى؛إلى حرف بالزیا

 نمــا یقــالإ و  أن الزائــد ُیســتغني عنــه،والقرآن غیــر ذلــك و  حــروف ال نعــرف كنههــا.

  للتأكید.

                                     
اعــة والنشــر، تحقیــق، عبــدالعزیز المیمنــي، الــدار القومیــة للطب البیــت لســحیم بــن عبــد بنــي الحســحاس )١(

                      . ٤/٢٢٥،الكتاب:١٦القاهرة، دیوانه ص

  .                      ٥السابق، ص )٢(

                     ١/١٣٦نباري ،الهامش،اإلنصاف: ابن األ )٣(

  .                     ٢٥) سورة األحزاب، اآلیة ٤(
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،وهــو شــاهدًا آخرا موضـع الشــاهد فــإن فــيبیــت امــرئ القــیس  وبـالرجوع إلــى

على ،لفعـل والفاعــل،وهي قولـه (والحـوادث جّمــة)مجـئ الجملـة االعتراضــیة بـین ا

   . أن تكون الباء زائدة في الفاعل

:هل أتاهـا الخبـر بـأن ل علیـه السـیاق،أيضمیرًا د ویحتمل أن یكون الفاعل

   .والجملـة االعتراضـیة هــي:)١( فیكـون اعتــراض بـین الفعـل ومعمولــه امـرأ القـیس،

، وتسـدیدًا وتحسـینًا،  تقویـةً  :جملة ال محل لهـا مـن اإلعـراب ،وتـرد إلفـادة الكـالم

وتعتـرض بــین متالزمــین، كالمبتــدأ والخبـر، والفعــل ومرفوعــه، والفعــل ومنصــوبه، 

  .لشرط والجواب وهكذاوا

  :عمال الفعل للفاعلإ التنازع في

  ثر ویتأخر معمول أو أكثریتقدم عامالن أو أك أن  :)٢(التنازع هو 
  ر

  ویكون كل من المتقدم طالبًا لذلك المتأخر. 

  كضرب وأكرم زید عمرا.: أكثر من معمول فمثال تنازع عاملین

صـلیت، وباركـت، وترحمـت ك :ومثال تنازع أكثر مـن عـاملین معمـوًال واحـداً 

  على إبراهیم.

ـــه  ـــازع أكثـــر مـــن عـــاملین أكثـــر مـــن معمـــول كقول حون تســـبّ  :" ومثـــال تن

منصـــوب علـــى  (فـــدبر) .)٣(تكبـــرون دبـــر كــل صـــالة ثـــالث وثالثــین"وتحمــدون و 

أنه مفعـول مطلـق. وقـد تنازعهمـا كـل منصوب علي  الظرفیة ، (وثالث وثالثین)

  .   من العوامل الثالثة السابقة

                                     
  .                   ١/٢٨٢.والمفصل في صنعة االعراب ،١/٣٣٦) ینظر الخصائص:ابن جني ،١(

  .                     ١/١٩٨ابن هشام:  ل الصدى:شرح قطر الندى وب)٢(

  .    ١/٢٢٩، ٧٢٢)الدعاء للطبراني:باب التسبیح في أدبار الصلوات،حدیث رقم:٣(
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  قال امرؤ القیس:

    ةٍ یَشـــــــعِ ى مَ َنـــــــدْ ى ألَِ عَ ْســـــــا أَ َمـــــــ و أنَّ َلـــــــفَ 

ــكَ    ــاني وَ َف ــٌل مــنَ طْ م أَ َل ــب قلی ــ ل   )١(*  الِ الَم

  .موضع الشاهد في قوله:(كفاني ولم أطلب قلیٌل)

ن معمـــوًال عـــامال عنـــدما یتنــازع،استشــهد بهـــذا البیــت الكوفیـــون فـــي بــاب التنـــازع 

إلـى أن  أو(أْكَرَمِني وَأْكَرمُت َزیٌد)،)َرَمِني وَأْكَرمُت زیدًأواحدًا، كما في قولهم : (أكْ 

الفعل األول أولى بالعمل؛ واحتجوا على ذلك بالنقل والقیاس، فالنقل كبیت امرئ 

،ولـو  ( كفـاني) بـدلیل رفـع (قلیـٌل) لالقیس موضع الشـاهد: أي أعمل الفعـل األو 

  .ه أحدُ لنصب قلیًال وذلك لم َیْروِ  عمل الثاني (أطلب)أ

أمــا القیــاس فهــو أن الفعــل األول ســـابق الفعــل الثــاني، وهــو صــالح للعمــل 

كالفعـل الثاني، إّال أنه لما كان مبدوءًا به كان إعماله أولى لقـوة االبتـداء والعنایة 

وا كذلك بالنقـل ل الثاني أولى، فاحتجعمال الفعوذهب البصریون إلى أن إ .)٢(به

  والقیاس.

،  )٣(M     ë  ê  é  è   L   ء كثیرًا كما في قوله تعالى:أما النقل فقد جا

فرغــه لقــال أ أعمــل الفعــل األول (آتــوني) لــوو ، فــرغ)أُ ل الثــاني وهــو (فأعمــل الفعــ

 )واأقرؤ (، فأعمل الفعل الثاني )٤(M          p  o  n L  وأیضًا قوله تعالى:  علیه،

                                     
ـــــــــاب،٣٩مـــــــــن الطویل،دیوانـــــــــه،) * ١( ـــــــــي اللبیـــــــــب،٧٦/ ٤"،المقتضـــــــــب،١/٧٩،الكت ،شـــــــــرح ١/٦٦٠،مغن

  ١/٤٥١االشموني،

        .               ١/٧٠١ابن األنباري:  صاف:) اإلن٢(

  .                     ٩٦اآلیة  ) سورة الكهف:٣(

  .                       ١٩اآلیة  ) سورة الحاقة:٤(
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، )١(یفجـرك" ترك مـنونَ : ونخلع ومنه الحدیث وه)أقرؤ أعمل األول (هاؤم) لقال (ولو ،

ع) ألظهــــر الضــــمیر أي لقــــال نخلــــولــــو أعمــــل األول ( نتــــرك)و فأعمــــل الثــــاني (

  .(ونخلعه)

وأما القیاس فهو أن الفعل الثاني أقرب إلى االسـم مـن الفعـل األول، ولـیس 

في إعماله دون األول نقص معنى، فكان إعماله أولى، مستدلین على أن للقرب 

على ضٍب وهو في الحقیقة صفة  خربٍ  فأجروا ر َضٍب َخِرٍب)،م (جحبقوله اً أثر 

  ر، ألن الضب ال یوصف بالخراب.للجح

رفعت  وضربني زیٌد) (ضربتُ  :تذلك الزمخشري بقوله: إذا قل ویؤیدهم في

  .)٢(ت مفعول األول، استغناًء عنه، وعلى هذا فاعمل األقرب أبدًا"وحذف )زیدٌ (

 لفعـل الثـاني وتصـل الفعـل األول بضـمیرویضیف سیبویه قائًال: أن تعمل ا

ت بَضـَرُبوني وضـر  ضربني وضربت قومك) األصح أن تقول: (( كما في قولك:

ال یكـون  :، أي)٣(ألن الفعل ال یخلو من مضمر أو مظهر من األسماء، قومك)

  بغیر فاعل.

ضـــربت ( :ویضــیف الزمخشــري:" لــو لــم تحمــل الكــالم علــى اآلخــر، لقلــت

  .)٤()وضربوني قومك

ما رأیـه فـي بیـت امـرئ القـیس موضـع الشـاهد، فإنـه لـیس مـن بـاب التنـازع أ

 لیـه الفعـل األول ،ذلـك بالفعـل الثـاني الـذي لـم یوجـه إلـى مـا وجـه إمستدًال علـي 

                                     
، اسلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسـم الطبرانـي، تحقیـق: مصـطفى عبـدالقادر عطـ ) الدعاء للطبراني:١(

، ٧٥٠ي قنــوت الوتر،حـدیث رقــم باب القـول فـهـــ،١٤١٣دار الكتـب العلمیـة، بیــروت، الطبعـة األولـى، 

                      .  

  .                      ١/٣٩الزمخشري،  ) المفصل في صنعة اإلعراب:٢(

  .                      ١/٧٩سیبویه،  ) الكتاب :٣(

                      ٤٠،  ١/٣٩)المفصل في صنعة اإلعراب: الزمخشري، ٤(
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 ءيلـي شـنازع شرطه ان یوجـه الفعـالن إموجود.ألن الت أي:أن شرط التنازع غیر

  .)١(واحد
  ججج

ین إلــى شــيء واحــد، (فكفــاني) (كفــاني) (ولــم أطلــب) لیســا متــوجه:وٕان قولــه

وٕاّال  ،غیـر موجـه إلـى قلیـل مـن المـال موّجه إلـى قلیـل مـن المـال، و( لـم أطلـب)

ًال مـن المـال، وكلمـة سـعي ألدنـى معیشـة لـم أطلـب قلـیلصار التقـدیر: فلـو إنمـا أ

الشيء النتفاء غیره، فیلزم حینئٍذ أنه ما سعى ألنى معیشة، ومع  تفید انتفاء (لو)

قلیًال من المال وهذا متناقض، فثبت أن المعنى "ولو أن ما سـعى  ذلك فقد طلب

ألدنـــى معیشـــة كفـــاني قلیـــٌل مـــن المـــال ولـــم أطلـــب الملـــك، وعلـــى هـــذا التقــــدیر 

  .) ٢(فالعامالن غیر موجهین إلى شيء واحد

اد، دون لمخالفـــة المـــر  عـــدم التنـــازعشـــرح البیـــت علـــل  نأورد أ الّصـــبانوٕان 

شرح معناه قـد أخرجـه مـن فسـاد المعنـى، أمـا فسـاد التناقض وأن توضیح البیت و 

اللفظ فباٍق لما فیه من العطف، قبل استكمال المعطوف علیه، إّال أنه یجوز في 

  . ) ٣(الشعر

 التنــازع مف علــى آراء النحــاة فــالّراجح رأي الزمخشــري وهــو عــداو وبعــد التطــ

  ذا البیت.في ه

موجـه  طلـب)أل: (الفعـموجه إلى قلیـل مـن المـال، و  ني)كفا إن الفعل (أي 

یـــت والــدلیل علـــى ذلــك قولـــه فــي الب ،یــاة لیســـت بالدنیئــة ویعنـــي: (الملــك)إلــى ح

  التالي: 

  

                                     
حـاتم صـالح بـن عـدالن بـن حمـاد ابـن علـي، تحقیق: علـياإلعـراب :ت المشكلة االنتخاب لكشف اآلیا) ١(

  .١/٦٦م"١٩٨٥ه،١٤٠٥"٢بیروت،ط مؤسسة الرسالة ، الضامن،

أبوعبـــداهللا محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـین المعـــروف بـــالرازي" ، دار إحیـــاء  )التفســـیر الكبیـــر:٢(

                 .         ١/٦٦هـ)، ١٤٢٠( ٣بیروت، ط –التراث العربي 

  .٢/١٤٤حاشیة الّصبان على شرح األشموني: )٣(
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ــــــــــل    )١(ولكنمــــــــــا أســــــــــعى لمجــــــــــد  مؤث

  )٢(وقــــد یــــدرك المجــــد المؤثــــل أمثــــالي  

  

  یتضح عدم التنازع.المعنى  ومن

  عل حرفًا:اورود الف

یكــون اسـمًا ظــاهرًا أو ضــمیرًا الفاعـل أحــد ركنـي الجملــة الفعلیــة، وغالبـًا مــا 

ألن الحـرف لـیس لـه معنـى  ، ومن غیر المـألوف أن یـرد حرفـًا؛ظاهرًا أو مستترًا"

إّال أنـــه ورد فـــي  ،مـــع بعضـــها الــبعض اتـــه، وٕانمــا یســـتخدم لـــربط الكلمــات فــي ذ

  بعض الحاالت، أن الحرف یمكن أن یقدر فاعل"

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــوأِ  ـــــــــ كَ نَّ ـــــــــفْ یَ  مْ َل ـــــــــر عَ َخ ـــــــــكَ  كَ لْی     اخرٍ َف

ـــ ضـــعیفٍ    ـــمِ )٣(لبـــكغْ یَ  مْ وَل ـــغَ مُ  لُ ْث  )٤(* بِ ّل

اســمًا فــي  حیــث ورد حــرف (الكــاف)، فــي قولــه: (كفــاخر) موضــع الشــاهد

  موقع فاعل.

  هو مذهب  ،وتقدیرها فاعالً  جيء حرف الكاف اسمًا بمعنى ( مثل)م نوإ 
  

  . )٥(األخفش وٕان كان جمهور البصریین یأباه

  

                                     
  ،أي ثبته، وتأثیل المجد (بناؤه)لسان العرب مادة (أثل) ) المؤثل: الدائم أثل اهللا ملكاً ١(

  .٣٩)دیوانه،٢(

ــــه بالغلبــــة ٣( ــــه، لســــان العــــرب، مــــادة" ) المغلــــب: كثیــــر الغلبــــة، والشــــاعر المَغلَّــــب: المحكــــوم ل علــــى قرن

  .١٠/٦٥١(غلب)

، والــــــدر ٢/٦١٣، والبحـــــر المحـــــیط: ١/١٢٤، فـــــي المعجــــــم المفصـــــل: ٤٤) *مـــــن الطویـــــل، دیوانـــــه ٤(

  .                            ٢/٥٥٧المصون: 

  .                          ٢/٦١٣، والبحر المحیط: ٤/٣٤٨) ینظر الدر المصون: ٥(
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  أن مجیئها اسمًا في مواضع منها: )١(حیث ذكر المرادي

  قول الشاعر:مستشهدًا على ذلك ب )فاعالً ( مجیئها  - أ

ـــــــى ذوي شـــــــطط ـــــــن ینه     اتنتهـــــــون ول

  )٢(كــــالطعن یــــذهب فیــــه الزیــــت والفتــــل  

  بمعنى مثل. وأوضح  فالكاف في قوله: (كالطعن) فموضع الشاهد

الفعل البد له ن ضحًا مجيء الفاعل حرفًا بقوله:" إشارحًا ومو   )٣(البغدادي

 فًا ویكـون تقـدیره فـي البیـت (فـاخر)من فاعـل، فـال یجـوز أن یكـون الفاعـل محـذو 

ألنه ال یخلو بعد الحذف أن یقام المجرور مقامه أو ال یقام. فإن لم یقم  كفاخر؛

 یقــام شــيء مقامــه، وٕان مــن غیــر أن مقامـه لــم یجــز ذلــك، ألن الفاعــل ال یحــذف

عًال، والمجرور الذي حرف الجـر فیـه غیـر زائـد ال ُقدِّر لزم أال یكون المجرور فا

الكـاف  تقدیرین لم یبق إّال أن تكـونالیكون فاعًال، فلما تعذر حذف الفاعل على 

  ألن معناها كمعناه.، فاعلة ُعوملت معاملة (مثل)

بمـــــــا یفیـــــــد بـــــــان الكـــــــاف فـــــــي النفـــــــي یفیـــــــد مـــــــن   )٤(وورد عنـــــــد المـــــــرادي

مــا یفیــده التوكیــد  لحــرف فــي الكــالم تفیــدوهــو أن زیــادة ا ،وجهین:أحــدهما: لفظــي

اء به . قال ابن جني: كل حرف زید في كالم العرب فهو قائم اللفظي من االعتن

  مقام إعادة الجملة مرة أخرى.

                                     
         .                    ١/٨٣المرادي: ) الجني الداني :١(

،واللمحــة فــي شـــرح   ١/٤٣٩،واالصــول فـــي النحــو:٤/١٤١) لــم اقــف علــي قائلـــه ، ورد فــي المقتضــب:٢(

  .                       ١/٢٤٧الملحة،

  .     ٧٠، ١/١٠البغدادي:  ) خزانة األدب:٣(

  .                       ٨٨، ١/٨٧المرادي: ) الجنى الداني :٤(
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من باب قـول العـرب: مثلـك ال یفعـل كـذا فنفـوا الفعـل عـن  : معنوي،ثانیهما

مؤكدة للتشبیه، فنفي : الكاف )١(مثله وهم یریدون نفیه عن ذاته  وقال ابن عطیة

  .التشبیه أوكد ما یكون

  :القیس  مجیئها اسمًا مجرورًا بالباء.كقول امرئ -ب 

    وســــــطنا بُ َنــــــجْ یُ  ابن المــــــاءِ َكــــــنــــــا بِ َوُرحْ 

  )٢(* ب فیـــه العـــین طـــورًا وترتقـــيتَصـــوَّ   

لیسـت  وهـي ،حیـث وردت الكـاف اسـمًا  موضع الشـاهد فـي قولـه: (بكـابن)

میة الكـــاف أن غـــدادي موضـــحًا ذلـــك: الـــدلیل علـــى أســـبویضـــیف ال بحـــرف جـــر.

فیكــون  ،حــرف الجــر ال یــدخل علــى حــرف الجــر إّال أن یكــون فــي معنــى واحــد

حـذوف  أحدهما تأكیدًا لآلخر، وٕاذا ُقدَّرت بأنها حرف جر، وٕان المجـرور بالبـاء م

كـــابن المـــاء" ال یســـوغ ذلـــك، ألنـــك إن لـــم ُتَقـــدِّر  "بفـــرس :علـــى أن یكـــون التقـــدیر

مجـرور قائمـًا مقـام المحـذوف لـزم ذلــك أن یكـون الحـرف الـذي هـو الكـاف، مــع ال

ألن حـروف الجـر  ؛االسم المجرور به في موضع خفض بالبـاء، وذلـك ال یجـوز

إنما تجر األسماء وحدها فلما تعّذر أن تكون الكاف حرفًا على التقدیرین لم یبـق 

 .  )٣(إّال أن تكون اسماً 

 

 

  
   

                                     
،شـــمس الـــدین الحمـــوي الشـــافعّي ،واعـــظ متصـــوف.له نظـــم جیـــد، ولـــد ) هـــو محمـــد بـــن علـــي بـــن عطیة١(

ه، مــــــــــــن أهــــــــــــل حماة،بســــــــــــوریة.له مؤلفــــــــــــات منها:فتــــــــــــاوى الشــــــــــــافعي تــــــــــــوفي عــــــــــــام ٩٥٤عــــــــــــام

                        ).٦/٢٩١م،(األعالم:١٥٤٧

ین ین طـورا ترتقـي" المعنـي :تنظـر العـعـ. "ابن الماء "طـائر، "تصـوب فیـه ال١٧٦) *من الطویل، دیوانه ٢(

  إلى أعاله وأسفله من إعجابها به .                    

                              .١/١٧١) خزانة األدب، البغداي:٣(
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  س:قول امرئ القیك وبعلي

  و بـــه عُ دْ َیـــ )٢(قِ حْ السَّـــ )١(یفِ نِ الخَ ى َكـــَلـــعَ 

 )٣(لـــــه قلـــــب ُعفـــــي الحیـــــاض أجـــــون  
  

جرورًا محیث وردت الكاف اسمًا  یف)على كالخنالشاهد في قوله: (موضع 

  بعلى.
  

  

)٤(مخصوصة بالشعر اسمیتها الكاف : انویقول ابن هشام
.

   
  

اســمًا  )الكــاف(مــن تــأول مواضــع ورود  إّال أن المــرادي أشــار إلــى أن مــن الُنحــاة

  .  )٥(الجار والمجرور مقامه حذف الموصوف وٕاقامة الصفة التي هيكله على 

والـــراجح أن تقـــدیر الموصـــوف هـــو الصـــواب، خاصـــة عنـــدما یكـــون حـــرف 

  الكاف مسبوقًا بحرف جر.

ن تقـدیر وإ  ،یفأي طریـق كـالخن )یفعلى كالخنعلیه فإن تقدیر الشاهد: (و 

  رس كابن الماء.، أي بف)بن الماءبكا(قوله: 
  

                                     
  ) الخنیف: جنس رديء من الكتاب.                          ١(

  لذي انسحق وبلي، لسان العرب:مادة ( سحق)) الّسْحق: الثوب الَخَلق ا٢(

ـــة، ٢٨٣نـــه ") *الطویـــل دیوا٣( ـــیُن " وشـــرح أدب الكاتـــب، ابـــن قتیب " وروي عجزه:"لـــه صـــدٌد َورُد التـــراِب َدِف

موكوب بن أحمد بن محمـد بـن الخضـر بـن الحسـن أبـو منصـور، قـدم لـه: مصـطفى صـادق الرافعـي، 

  .١/٢٥٦دار الكتاب العربي، بیروت: 

                   ومعنى البیت: شبه طریقًا سلكه بثوب كتان َخلٍق لوعورته.            

  .٣/٤٩اوضح المسالك:ابن هشام،  )٤(

  .  ١/٢٧٠شرح قطر الندى :ابن هشام  )٥(
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:
ً
  اسم الفاعلثانيا

الوصف الدال على الفاعـل الجـاري علـى حركـات المضـارع وسـكناته هو : 

  . ) ١(كضارب ومكرم

وهــو مــا یشــتق مــن فعــل الفاعــل، فــإن كــان اشــتقاقه مــن فعــل الزم، كــان مــا 

الفعـــل  مــل عمــلدِّ عكــان مــن ُمَتعــ وٕان عــًا كقولــك: (زیــد شــریف أبــوه)بعــده مرفو 

حركـة والسـكون. فضـارب یضـاهي ِعدَّة حـروف، وهیئـة ال المضارع لشبهه به في

  في كون كل منهما رباعي الحروف وثانیهما ساكن. (یضرب)

  صفات اسم الفاعل: 

  أن یكون وصفًا، والمقصود بذلك ماَدلَّ على حدث وفاعله. -١

 هـو أیضـاً اسـم المفعـول، ف عـن أن یكون داًال على فاعله، وبذلك یتمیز -٢

  وصف.
  

  

  

  )٢(أن یكون موازنًا لمضارع فعله في حركاته وسكناته -٣

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــــــٌل َحْبِلـــــــــــــي ـــــــــــــي ِبَحْبلـــــــــــــك َواِص   إنِّ

  

  

  )٣(* َوِبــــــــریِش َنْبِلـــــــــَك َراِئــــــــٌش َنْبِلـــــــــي  

ونصب ما بعدهما تشبیهًا لهما  )رائٌش موضع الشاهد في تنوین (واصٌل) و(

مجراه في العمل، كما جرى  اه ومن لفظه، فجریاألنهما في معنبالفعل المضارع، 

  مجراها في اإلعراب.

                                     
  .٣/٣٤١اللمحة في شرح الملحة:  )١(

  .  ١/٦٥٧ د عید، مكتبة الشباب،محم ) النحو المصّفى:٢(

ورد ، و ١/٣٤٤فـي شـرح الملحـة  ، واللمحـة١/١٦٤، وورد فـي الكتـاب: ٢٣٩) *من الكامل الدیوان ص ٣(

  .                          ٧٦٢، ص٢في المعجم المفصل ج
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عملتــا عمــل الفعــل المضــارع. ألن بعــض النحــویین  وأنهمــا نكرتــان منونتــان

یشترطون ذلك، ومنهم سیبویه الـذي:" یشـترط فـي عمـل اسـم الفاعـل عمـل الفعـل 

عنـاه وعملـه هـذا ضـارٌب زیـدًا غـدًا، فم :نحو قولك،المضارع أن یكون نكرة منونًا 

   ومن ذلك قول الشاعر:،)١(مثل هذا یضرب زیدًا غداً 

ــــى ــــا َمَض ــــْدِرَك َم ــــُت ُم ــــي َلْس ــــي َأنِّ ــــَدا ِل     َب

  )٢(شــــــیئًا إذا كــــــان جائیــــــا وَال َســــــاِبقٌ   

فعلـه، فنصـب فهو اسم فاعل عمـل عمـل  موضع الشاهد في قوله: (ساِبٌق)  

اسـم الفاعــل إذا كـان لمــا  ون أن. أمــا عامـة البصـریین فیــر بـه المفعـول بــه (شـیئًا)

  ى من الزمان ال یعمل أصًال، وٕانما یعمل إذا كان للحال أو االستقبال.مض

M   h   g بقوله تعالى:  على ذلك واستدلوا .نه یعملوقال الكوفیون إ

j  ik     L)٣(.  

ه اآلیـة لیسـت بـأن الكـوفیین ال دلیـل لهـم، ألن هـذفي ائتالف النصـرة  وجاء

  .)٤(م الفاعل، ألنها حكایة حالدلیل على إعمال اس

  أما قول امرئ القیس:

  )٥(الـال حـالقاتلین الملك الح

    )٦(* الــًا ونائـدِّ َحَسبـخیر َمعَ 

  

                                     
  .                           ١/١٦٤) الكتاب: ١(

م ،ص ١٩٦٤) مـــن الطویـــل ،دیــــوان زهیـــر بـــن أبــــي ســـلمى ، دار صـــادر للطباعــــة والنشـــر، بیــــروت  ٢(

١٠٧                           .  

           .                  ١٨اآلیة  ) سورة الكهف:٣(

  .                           ١٤٨ص  صرة:) ائتالف الن٤(

  .  باب :(حل)) الحال حال: السید في عشیرته: تهذیب اللغة: ٥(

، وهمــــع ١/٢٧٠وشــــرح قطــــر النــــدى:  ١/٦٥٨، ورد فــــي النحــــو المصــــفى: ١٣٤) *مــــن دیوانــــه ص ٦(

  .                        ٣/٧١الهوامع: 
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اســم  حیــث عمــلتلین الملــك الحــال حــال) االقــ : ( موضــع الشــاهد فــي قولــه

ونصـب بعــده المفعـول بــه عمــل الفعـل ب لمتصـل بــاأللف والـالم (القـاتلین)الفاعـل ا

  .)١(وفاعله ضمیر مستتر ،)كَ لِ المَ (

فالجمهور یرى أنه یعمل مطلقًا ماضـیًا  لة (ال)أن اسم الفاعل إن كان صو 

 ألن عملــه حینئــذٍ  ضــارب زیــدًا أمــس، أو اآلن أو غــدًا؛وحــاًال ومســتقبًال كجــاء ال

ونـــــاب اســـــم الفاعـــــل عـــــن الفعـــــل الماضـــــي  ،عـــــن الـــــذي  بالنیابـــــة: فنابـــــت (ال)

ن أردت غیـره، والفعـل ،أو یضرب إ يردت المضمحل "ضرب" إن أ ارب)فض(.

  .)٢(یعمل في جمیع الحاالت

  " الذین قتلوا الملك".ویعني بهمالشاهد: رتقدیفالراجح قول الجمهور وعلیه 

  نائب الفاعل

مفعـول بــه، فــإن لــم  فهــو غالبــاً  فــي أحكامــه كلهـا هـو مــاینوب عــن الفاعـل  

  .)٣(ریوجد فما اختص وتَصّرف من ظرف أو مجرور أو مصد

  ویحذف الفاعل ألغراض منها:

  ارقه.لم سَ عْ ، إذا لم یُ الجهل به َكُسِرق المال -١

M  ¶  µ  ´  ³  ²  لفظي كاإلیجاز نحـو قولـه تعـالى: بغرض-٢

¹  ¸º    ¿  ¾    ½   ¼  »L )٤(.  

  یر والخوف منه أو علیه.عرض معنوي كالتعظیم والتحق -٣

  قال امرؤ القیس:

ـــــــتَ عْ یـــــــك ویُ لَ ل عَ َوَقالـــــــْت متـــــــى ُیْبَخـــــــ     لَل

                                     
  .                           ١/٦٥٨امش " : ه :) النحو المصفى"١(

  .                            ٣/٧، الهمع: ١/٢٧٠) ینظر شرح قطر الندى وبل الصدى: ٢(

  .                            ١/١٨٧أبن هشام: ) شرح قطر الندى: ا٣(

  .       ١٢٦اآلیة  ) سورة النحل:٤(
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    )٢( * )١(ربدْ ك تَ رامُ غَ  فْ شَ كْ یُ  ك وٕانْ ؤْ سُ یَ   

ل) فإن النائب عن الفاعل فیه هـو (ضـمیر ویعتلالشاهد في قوله: ( موضع

ا لل اعتالل علیك" فتقّدر علیك هنـتأي االعتالل المعهود، والتقدیر" یعُ  المصدر)

  لداللة علیك الظاهرة.

علیـك الثانیـة فـي موضــع الحـال مـن الضــمیر  وورد فـي شـرح التصـریح بــأن

لیقید بها فیفید ما لم یفده الفعل، ألنه إنما یـدل علـى مصـدر نكـرة محضـًة، وهـي 

كمـا حال محذوفة للدلیل الدال علیهما، وهو علیـك المـذكورة قبـل الفعـل، وحـذفت 

  .)٣(وفات للدلیلتحذف الصفات المخّصصة للموص

ورات هـو من الظـروف والمصـادر والمجـر ویرى األشموني أن القابل للنیابة 

قولــه منـه و  مـام األمیــر)لــس أجُ ( ویم رمضــان ) ِصـ المتصـرف المخـتص نحـــو (

      .)٤(M  C     B    A  @  ?  >   L  تعالى:

  تعرب نائب فاعل. الصور) في (وًال من ( رمضان ) و(امام األمیر)فإن كُ 

    .)٥(وأجاز األخفش ( جلس عندك)

  اختالف: M  C     B    A  @  ?  >   L  الى:قوله تع أما في

فـي نصـبهما علـى أن الجـار والمجـرور (ب واحـدًة ) نفخـةً  مال: (حیث قرأ أبو السّ 

  نائب فاعل، وتبعه في ذلك الزجاج . الصور)

                                     
  لشئ ،تهذیب اللغة،مادة" درب ".ا درب، دربًا: إذا اعتاد ،تدرب: )١(

. والمعنى:یقــول : انهــا ال تقطــع وصــاله كــل القطــع فیحملــه علــي الیــأس ٤٢)*مــن الطویــل دیوانــه ص ٢(

  والسلو،وال تصله فیتعود ذلك .                   

  .                            ٤٢٧،  ٤٢٦ ) شرح التصریح :٣(

                       .         ١٣اآلیة  ) سورة الحاقة:٤(

  .                             ١/٤١٧) شرح األشموني: ٥(
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مرتفعـٌة علـى  الجمهور قرأها( َنْفَخٌة واحدٌة) بالرفع فیهما على أن ( نفَخـٌة) إّال أن

ل، ولم تلحق كیر الفعل لوقوع الفصا.وحسن تذاحدةٌ تأكید لهوو  نائب فاعل)ا (أنه

    .)١(التاء بنفخ ألن تأنیث النفخة مجازي

                                     
  .                              ١/٢٥٧، والبحر المحیط في التفسیر: ٥/٣٣٦للشوكاني:  :) ینظر فتح القدیر١(
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  املبحث الثالث

  اماسم كان وخرب إن وأخواته

  :وأخواتهااسم كان  

وهـــو المبتـــدأ قبـــل دخـــول كـــان أو إحـــدى أخواتهـــا علیـــه، وهـــي علـــى ثالثـــة 

  أقسام:

ح ، ، أصــــب ىكان ، أمَســـنیـــة:(مـــا یعمـــل مـــن غیـــر شـــرط وهـــو ثما :األول

  .أضحى ، ظل ، بات ، صار ، لیس)

  : ما یعمل بشرط تقدم نفي أو استفهام، وهي أربعة:الثاني

  ."ماضي یزال" ، فتئ ، برح ، انفك )زال ، (

 ال : مـــا یعمـــل بشـــرط تقـــدم (مـــا ) المصـــدریة الظرفیـــة وهـــي: (دام )الثالـــث

یســمى اســمها ویكــون  )مبتــدأال(غیــر. وبعــد دخــول كــان أو إحــدى أخواتهــا علــى 

  مرفوعًا واختلف في سبب الّرفع.

أنــه مرفــوع بهــا، أي شــبهت كــان أو إحــدى أخواتهــا  فــذهب البصــریون إلــي

  بالفعل الصحیح فعمل عمله، وتبعهم في ذلك الفراء من الكوفیین.

وتسـمى  )١(نه باٍق على رفعه الـذي كـان فـي االبتـداء علیـهوقال الكوفیون: إ

ال یـــتم بهـــا مـــع مرفوعهـــا كـــالم الفتقارهـــا إلـــى  :أي) صـــةالناقبهـــذه األفعـــال (

  مستغنیة بمرفوعها. نها أحیانًا تستعمل (تامة)المنصوب، إّال أ

  قال امرؤ القیس:

   دــمُ ثْ ك باألَ ـلـُ یْ ل لَ اوَ ـــطَ تَ 

   دــرقُ وبـات الَخلـّي ولـم تَ 

   ةٌ ـلـَ یْ ه لَ ــت لاتَ ـوب اتَ ـوبَ 

  )٣(َمِد*اْألر  )٢(كلیلـِة ِذي العائـر

                                     
  .                 ١/٢٢٩ :) أوضح المسالك١(

  ة (عور). العائر  : القدى ، جمهرة اللغة ماد )٢(

ء مــع الــدروس العربیــة وجــا ١/١٣٦فــي شــرح قطــر النــدى  " و ١٨٥مــن المتقــارب دیوانــه "  ) *البیتــان٣(

إن معاناتــه وألمــه  مــع اللیــل،  ویعنــي بــذلك:، ثمد:اســم موضــعاأل  ) بــدل، (بــات)نــام. وروي (٢/٢٧٧

   . كالذي یجد وجعًا في عینیه
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حیـــث جـــاءت باتــت )  –بـــات  –بـــات الخلــى  قولـــه: ( موضــع الشـــاهد فــي

بـالمرفوع عـن المنصـوب أي بمعنـى ثالث مرات فعـًال تامـًا ألنهـا اسـتغنت  (بات)

  دخول في المبیت.ال

  

  وأیضًا قول امرئ القیس:

ـــــــ ـــــــا إلـــــــى الحُ نَ رْ فِص   ا     َنـــــــالمُ كَ  قَّ رَ وَ  ينَ ْس

ـــــْعبًة أي اذال    ـــــذّلت َص ـــــت ف   )١(* لونّض

" فعًال تامًا و "نـا في قوله: ( فصرنا)   حیث وردت (صار) موضع الشاهد

  فاعله، أي رجعنا وانتقلنا. یقال صار إلى كذا أي: رجع.

  .)٢( M ¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹L ومن ذلك قوله تعالى: 

وٕان والتقــدیر "  ،ًال تامــًا مســتغنیًا بمرفوعــهعــكــان ف يءفموضــع الشــاهد: مجــ

  حصل ذو عسرة ".

إّال أن بعضـها  دلة على أن بعض األفعال الناقصة ( ترد تامة)وهذه كلها أ

حیــث یــرى األشــموني أن هــذه األفعــال  ،زال ) –لــیس  –فتــئ (نــاقص دائمــًا كـــ 

  .)٣(وما سواها یستعمل ناقصًا وتاماً  ،الثالثة ال تستعمل تامة 

  

  

  

  

  

                                     
  .٩/١٨٧رنا)، خزانة األدب ( وصرنا)  بدل "(فص ٣٢دیوانه  ) *من الطویل١(

  .                           ٢٨٠اآلیة )سورة البقرة :٢(

  .                           ١/٢٣٥ ) شرح األشموني:٣(
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  قال امرؤ القیس:

  ة    ـًا بعد صحـدامی )١(اـً وبدلت قرح

  )٢(* ّولن ابؤسامـى تَّحن نعـالك مـفی

ّول فعـل ماضـي نـاقص فموضع الشاهد في قوله: (تحولن) حیث وردت َتحـ

 متصـل فــي محــل رفـع اســمها، وابؤســا  مبنـي علــى الســكون، ونـون النســوة ضــمیر

  خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة.

ســمها، ونصـــب عملــت عمــل كــان وأخواتهــا، برفــع ا ّول)تحــوالمالحــظ أن (

.   خبرها، مع أنها لیست ِمْنُهنَّ

صفة وفي أي التحول من صفة إلى  إّال أنها توافق ( صار) في ( المعنى)

ي المعنــى ن هنــاك بعــض األفعــال التــي توافــق صــار فــإ ذلــك یقــول األشــموني:" 

  .)٣( "تحّول ... –ارتّد  –عاد  –رجع  – منها:" آضفتعمل عملها 

    *"  #  $  %  &  '  )  ( ! M  ومـــــــن ذلـــــــك ولـــــــه تعـــــــالى:

=L)حیث عملت ارتد عمل صار،  شاهد في قوله: ( فارتدَّ بصیرًا). موضع ال)٤

  : )٥(والتقدیر:صار بصیراً 

  حذف حرف النفي في األفعال التي یشترط فیها:

  قال امرؤ القیس:

                                     
القرح " بمعنى الجرح نفسه، وقال األخفش: المراد بهـا المصـدر قـرح الجـرح، یقـرح ُقْرحـًا وَفُرحـًا،  –) قرح ١(

ـــرح " الجـــرح"  والفـــتح لغـــة الحجـــاز و الضـــم ـــالفتح " الَق لغـــة تمـــیم، فهمـــا كالَضـــعف والضـــعف" وقیـــل ب

  وبالضم " الُقرح " ألمه.

، شــرح األشـــموني ١/٣٨٠، ومغنــي اللبیـــب ٣٩١وورد فــي شـــرح الكافیــة الشـــافیة:  ١٧)* البحــث ص  ٢(

  .                           ٢/٣٠٠، وجامع الدروس العربیة ١/٣٣٧، وحاشیة الصبان ١/٢٢٤

  .                          ١/٢٢٢ :يشرح األشمون )٣(

  .  ٩٦اآلیة  ) سورة یوسف:٤(

                         .  ٢/٣٩١البحر المحیط: أبو حیان:)٥(
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  فقلـــــــت یمـــــــین اهللا أبـــــــرح قاعــــــــدًا  

  )١(* ولو قطعوا رأسي لدیك وأوصالي  

ومن ذلك  ،برح عمل كان) إلعمال أابرح قاعدًا  الشاهد في قوله: ( موضع

     .)٢(M  Á  À  ¿  ¾  ½   L  قوله تعالى:

 ) ال تفتـأ رف النفـي والتقـدیر: (فحذف حـ فموضع الشاهد في قوله: ( تفتأ)

  .)٣(تاهللا تفتأ تذكر یوسف" معناها:" واهللا ال تزال تذكر یوسف"ویقول الزجاج: "

ه األمثلــة أن األفعــال التــي یشــترط فیهــا حــرف النفــي، حتــى ویتضــح مــن هــذ

 .)٤()ربمــا حــذفت ال وهــي مــراده( :یقــول ابــن جنــي ، البــد مــن تقــدیره.وٕان حــذف

       .)٥( . إّال أن لحذفها شروط:ریعني ذلك أنها قد تحذف ولكنها تقد

  : أن یكون الفعل المنفى به مضارعًا.األول

  دون سائر الحروف. )ال(رف النفي : أن یكون حالثاني

  : لكونه جواب قسم.الثالث

 اآلیة وبیت امرئ القیس موضع الشاهد.  وهذه الشروط الثالثة مستفادة من

   

  إن وأخواتها:خبر  

  ، لعل.إن، لكّن، كأّن، لیت

تنصـــب المبتــدأ ،وترفـــع الخبر،نحـــو ، هــذه الحـــروف علــي اخـــتالف معانیهــا

لمشــــبهة بالفعــــل لفــــتح أواخرهــــا ، وتســــمي  بــــاألحرف ا)إن زیــــدًا منطــــق( قولــــك :

  في كل واحدِة منها: معنى الفعلكالماضي ، ووجود 

                                     
  .                     ٥١ ) * البحث ص١(

  .                            ٨٥اآلیة  ) سورة یوسف :٢(

  .                           ٣/١٢٦ج: للزجا ) معاني القرآن وٕاعرابه :٣(

  .                            ١٨٦) اللمع في العربیة: ٤(

  .                           ١/٢٣٥) شرح التصریح على التوضیح: ٥(
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وهو طلب امر محبوب تحبه النفس وتمیل وترغب في  معناها(التمني) )ف (لیت

    ،كقول الشاعر: ،إما لصعوبة تحقیقه وكونه مستحیالً  تحقیقه

  ومــــــــــــاً ود یَ ُعـــــــــــاب یَ بَ الَشـــــــــــ لیـــــــــــتَ أال َ 

  

  

  )١( یبِشــــــــــمَ ل الَعــــــــــمــــــــــا فَ فــــــــــأخبره بِ   

  .نحو قولك: (لیتك ترجع)وٕاما لكونه ممكنًا 

  :حذف خبر لیت

  قال امرؤ القیس:

  أال لیـــــت شـــــعري كیـــــف حـــــادث وصـــــلها

  

  

   )٢(* وكیـــــف تراعــــــي وصــــــلة المتغیــــــب  

حیــث حــذف خبــر لیــت  شــاهد فــي قولــه: (أال لیــت شــعري كیــف)موضــع ال

  وجوبًا، ألنه أردف باستفهام.

أي مـن الكلمـات التـي ال  ،إذا كـان كونـًا عامـاً ألن خبر لیـت یحـذف وجوبـًا 

د أو حاصل، ویكون ذلك جو و ،ككائن أو مأو فعًال معینًا  خاصًا،یفهم منها حدثًا 

عري هــل تــنهض إذا وردت بعــد لیــت شــعري" وولیهــا اســتفهام نحــو قولــك: لیــت شــ

  تنهض ؟ ومنه قول امرئ القیس موضع الشاهد.  األمة ؟ ولیت شعري كیف

یتنــــي أشــــعر بــــذلك أي أعلمــــه وأدریــــه. وجملــــة االســــتفهام فــــي والمعنــــى: ل 

  .)٣(موضع نصب على أنها مفعول به لشعري، ألنه مصدر شعر

                                     
ـــوافر،١(  ٤٦م ،ص١٩٦٤و التوزیـــع ،بیـــروت، دیـــوان أبـــي العتاهیـــة:دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر ) مـــن ال

  . وجامع الدروس العربیة٣٤٦قیل، ع وورد في شرح ابن

وجــــامع الــــدروس  ١/٤٩٥، وهمــــع الهوامــــع: ١/١٣٤، المعجــــم المفصــــل: ٤٢)  *مــــن الطویــــل دیوانــــه ٢(

 ٢/٣٠١العربیة: 

 .٢/٣٠١)  جامع الدروس العربیة: ٣(
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یقــول: إن جملــة االســتفهام فــي و ویــرى الزجــاج :" خبــر لیــت لــیس محــذوفًا، 

محل رفع خبر لیـت، والتقـدیر: لیـت علمـي واقـع بكیـف حـادث وصـلها ثـم حـذف 

  ن الراجح حذف خبر لیت .ویبدو أ.)١(وأضاف اتساعًا"

  على تلك األحرف: دخول ( ما)

  قال امرؤ القیس:

  ولكنََّمــــــــــــا أســــــــــــعى لمجــــــــــــٍد مؤثــــــــــــل

  

  

  )٢( وقــــد یــــدرك المجــــد المؤثــــل أمثــــالي  

 ،غیـر الموصـولة  ( مـا) -حیـث دخلـت نمـا)ولكموضع الشاهد فـي قولـه: (

  لكن فكفتها عن العمل. -والتي تسمى بالكافة على

  .)٣(كنأقوال الُنحاة في ل

ــــراءذهــــب الكوفیــــون إلــــى أن لكــــن مركبــــة، ف أصــــلها لكــــن إّن،  :)٤(قــــال الف

أصلها "إن" زیدت علیها بقیة الكوفیین إلى أن  فطرحت الهمزة ونون لكن، وذهب

یقــول: "هــذا رأي حســن لنــدرة البنــاء،  ،هــذا الــرأي ابــن یعــیش ،ونقــل ال والكــاف 

  .)٥(وعدم النظیر"

هـــذه إذا اتصـــلت  ابـــن عقیـــل: إن (مـــا) ضـــع الشـــاهد یقـــولأمـــا بالنســـبة لمو 

ل واإلهمـال. موضـحًا بأخوات إّن كفتها عـن العمـل، إال لیـت فیجـوز فیهـا اإلعمـا

                                     
 .     ١/٤٩٥السیوطي:  ) همع الهوامع:١(

 .  )البحث ص ٢(

 .   ١/٦١٧اني: ، والجنى الد١/٣٧٤) ینظر شرح ابن عقیل: ٣(

) الفراء: هو علي بـن الحسـین بـن علـي، أبـو الحسـن العبسـي الفـراء، مـؤرخ مصـري مـن فقهـاء المالكیـة، ٤(

 .   ٤/٢٧٧عّرفه ابن الطحان بصاحب "التاریخ" ولم یسم كتابه األعالم، للزركلي: 

 .   ٥٨٩، ص ٨، ج٣) شرح المفصل: مج٥(
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ت الختصاصــها باألســماء، ودخــول :" أّن هــذه األدوات قــد أعملــالً ائقــســبب ذلــك 

  .)١(علیها یزیل هذا االختصاص ویهیئها للدخول على جمل األفعال (ما)

 تزیل اختصاص "لیت" بالجملة االسمیة ولم تبطل ال : إال أن (ما)ویضیف

  یعود": و"لیتما الشباَب یعود". عملها كقولك: "لیتما الشبابُ 

  وقد جاء السماع معضدًا ذلك كما في قول النابغة:

    قالــــــــت أال لیتمــــــــا هــــــــذا الحمــــــــام لنــــــــا

ــــــــى حمامتنــــــــا أو نصــــــــفه َفَقــــــــدِ      )٢(إل

ل لیــت فــي اســم اإلشــارة، علــى إعمــا بنصــب الحمــامَ  فــإن هــذا البیــت یــروى

والحمــام بــدل منــه أو عطــف بیــان علیــه، أو نعــت لــه، وأمــا الرفــع: فعلــى إهمــال 

.ویبـــدو أن إعمالهـــا أحســـن مـــن إهمالهـــا، طالمـــا أنـــه جـــائز، وأیـــده بعـــض )٣(لیـــت

  الُنحاة.

  زیادة الباء في خبر "إن": 

  قال امرؤ القیس:

ــــــــأ ــــــــإّن تن ــــــــة تالقهــــــــا  )٤(ف   عنهــــــــا حقب

ـــــــَك مِ    ـــــــَدْثَت بـــــــالُمَجّربِ ّمـــــــا فإّن   *)٥(َأْح

                                     
 .  ١/٣٧٤) شرح ابن عقیل: ١(

،النابغة الـــذبیاني (زیـــاد بـــن معاویـــة) تحقیـــق: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار المعـــارف، ) مـــن البســـیط٢(

 .  ١/٤٨٠،وشرح الكافیة الشافیة،١/١٨٩. الجمل في النحو،٢٤م، ص ١٩٧٧مصر، 

 .  ١/٣٧٤) شرح ابن عقیل: ٣(

     مادة، (تنأ) غة،ل) تنأ: تنأ بالبلد إذا قطنه،مقاییس ال٤(

، ١/٢٦٢وشــــرج األشــــموني:  ١/٤٣٩، وورد فــــي شــــرح الكافیــــة الشــــافیة: ٤٢)*مــــن الطویــــل، دیوانــــه ٥(

  .١/٣٧٠وحاشیة الصبان: 
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ـــى جعـــل )بـــالُمَجّربِ (موضـــع الشـــاهد فـــي قولـــه:  ـــراء والتشـــدید عل ، بفـــتح ال

حـرف جـر أصـلي، ویكـون  ا تكـون "(لبـاء)المجرب اسم مكان مـن التجربـة، ولهـذ

  الجار والمجرور متعلقًا بالخبر المحذوف، والتقدیر فإنك كائن بمكان التجربة.

حــرف جــر أصــلي  عــل كمــا هــو، غیــر أن (البــاء)"اســم فا وورد أن المَجــّرب

والمجــــــرور متعلــــــق بــــــالخبر  رولیســــــت زائــــــدة ألنهــــــا تفیــــــد هنــــــا التشــــــبیه، والجــــــا

  .  )١(المحذوف

  

  

  

  

                                     
  ٢٨٦) أوضح المسالك:١(
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  الفصل الثالث

  املنصوبات يف شعر امرئ القيس

  

  . ل : منصوبات األمساءاملبحث األو

  .  لثاني : منصوبات األفعالاملبحث ا
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  املبحث األول

  منصوبات األمساء
  

  تعدي الفعل: 

 ،الفعل المتعدي عند النحاة هو تجاوز الفعل الفاعل إلى مفعول به أو أكثر

أیضــًا واقعــًا لوقوعــه  ميیســتعــدى الفاعــل إلــى المفعــول بــه، و  وسـمي متعــدیًا ألنــه

  . )١(لمجاوزته الفاعل ،على المفعول به، ومجاوزاً 

  قال امرؤ القیس:

  .)٢(َوَأرَكــــــــــُب فـــــــــــي الـــــــــــَروِع َخیفاَنـــــــــــةً 

       

  

 . )٤( * ُمنَتِشر )٣( َوجَهها َسَعفٌ  اَكس     

الفعـل كسـا بمعنـى ث جـاء حیـ )كسا وجهها سعفموضع الشاهد في قوله:(   

طـى كسـوة" فیتعـدى فتعدى إلـى مفعـول واحـد، وقـد یـرد بمعنـى "أع (ستر وغطى)

  .)٥()كسوت زیدًا جبة إلى مفعولین نحو(

  واألفعال المتعدیة التي تنصب مفعولین نوعان:

ـــــــــدأ والخبـــــــــر وهـــــــــي األفعـــــــــال  ـــــــــیس أصـــــــــل المفعـــــــــولین المبت األول:مـــــــــا ل

  . كسا،البس،أعطي ،منح

عــولین (المبتـــدأ والخبــر) وذلــك بــاب ظــّن وأخواتهـــا ، الثــاني: مــا أصــل المف

  سواًء األفعال الدالة علي القلوب أو التصییر.

                                     
                     .١/٤٣٨شرح األشموني ) ١(

) الخیفان: الجراد والواحـدة خیفانـة: غریـب الحـدیث، أبـو اسـحاق الحربـي تحقیـق، سـلیمان إبـراهیم محمـد ٢(

 .                     ٢/٨٥٥هـ): ١٤٠٥( ١م القرى ، مكة المكرمة طالعاید، جامعة ا

انـت رطبـة فهـي شـطبة: ) السعف: أغصان النخلة. الواحدة سعفة، وأكثر مـا یقـال ذلـك إذا یبسـت فـإذا ك٣(

 .                     ١/٣٤٠:  )سعف"العین: مادة (

 .                   ١/٦٨٣ " وورد في مغني اللبیب:٦٣) * من المتقارب ، الدیوان: "٤(

 .                    ١/٦٣٦) النحو المصفى ٥(
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  التعدي إىل مفعولني:

  قال امرؤ القیس:

َفــــــَأتَبعُتُهم َطرفــــــي َوَقـــــــد حــــــاَل دوَنُهـــــــم  

      

  

  )٢(*)١(َغــــواِرُب َرمــــٍل ذي َأالٍء َوَشـــــبَرقِ   

یـــث جــاءت الهمـــزة للتعدیـــة ح )(فـــأتبعتهم طرفــي موضــع الشـــاهد فــي قولـــه:

ـــه تعـــالى: فالفعـــل (تبـــع) ـــى مفعـــول واحـــد، كقول  )٣(M     ,   +  *      L  یتعـــدى إل

  (طرفي)وقوله:  )تبعتهموتعدى(أتبع) إلى مفعولین: هما: الضمیر في( أ

فذكر ابن هشام أن همزة أفعل تنقل الفعل المتعدي إلى واحـد إلـى المتعـدي 

ولكنها ال تنقل المتعدي على أثنین إلـى  ت زیدًا ثوبًا)(ألبس إلى اثنین نحو قولك:

  .)٤(التعدي بالثالثة إال في رأي وعلم "

  وعلم). ظن، حسب، علیهما أخواتها الثالثة القلبیة (إال أن األخفش قاس 

النقل بالهمزة كله سـماعي إال أنـه یقـول:"  ن هشام قول هو: أناب دوورد عن

ر، ســـماعي فـــي غیـــره، وهـــو ظـــاهر مـــذهب إن النقـــل بـــالهمزة قیاســـي فـــي القاصـــ

  .)٥(سیبویه

  كذلك من أفعال التعدیة قول امرئ القیس:

   أَویِن َوِابَتلَّ ِعطُفهُ ـرى شَ ـِإذا ما جَ 

رَّت ِبَأثَأبـِح مَ ـوُل َهزیُر الریــَتق
)٦(*  

                                     
الشـــبرق : مرعـــى ســـوء غیـــر نـــافع ومنابتـــه الرمـــل ، وقیـــل : جـــنس مـــن الشـــوك إذا كـــان رطبـــًا . تـــاج  )١(

  العروس ، مادة (شبرق) . 

  .                    ١/٦٧٨ شام:، ابن هبمغني اللبی .٢/٦٠"، والمعجم المفصل: ١٦٩)* من الطویل، دیوانه "٢(

  .٣٨سورة البقرة :اآلیة  )٣(

  .١/٦٧٨مغني اللبیب:  )٤(

  السابق ، الصفحة نفسها .  )٥(

، وضـیاء ١/٣٨٠، وشـرح التصـریح: ٢/٦٣،  وأوح المسـالك ١/١٠٠)، والمعجـم المفصـل،:٤٩من الطویل، دیوانه ()* ٦(

  الریح عندما تمر باألثاب، واالثاب نوع من الشجر..ومعني البیت:یصف فرسه في سرعته بصوت ١/٣٨٩السالك: 
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موضع الشاهد  في قوله: (تقول هزیر الریح) حیث استعمل (تقول) بمعنى 

تفهام، ونصب به مفعولین: أحـدهما (هزیـز الـریح) اس من غیر أن یتقدمه (تظن)

وذلك ألن االستفهام شرطًا من شروط إجراء الظن مجـرى  وثانیهما جملة (مرت)

  القول.

سـلیم أمــا غیــرهم ا المجــرى مـن بــین العـرب كافــة هـم بنــو والـذین یجــرون هـذ

  لها النحاة. فیتقیدون بشروط فصّ 

  شروط إجراء القول جمرى الظن:

  .)١(اة شروطًا إلجراء القول بمعنى الظن منهااشترط النح

  .األول: كون الفعل مضارعاً 

  الثاني: كونه حاًال كقول الشاعر:

ــــــــــٍد    ــــــــــدوَن َبعــــــــــِد َغ ــــــــــُل َف ــــــــــا الَرحی َأّم

  

  

   )٢( َتجَمُعنـــــــــا الـــــــــدارَ َفَمتـــــــــى َتقـــــــــوُل   

موضـع الشــاهد (تقـول الــدار تجمعنــا) ،فعمـل (تقــول) عمـل (ظــن)، فنصــب 

  .والثاني (تجمعنا) )الدار( مفعولین أحدهما

قول  عد استفهام سواًء كان بعد حرف كما سمع عند الكسائيالثالث: كونه ب

  العرب: (أتقول للعمیان عقال).

فالعمیان مفعول  فموضع الشاهد في قوله (تقول) حیث عملت عمل "(ظن)

  وقد عملت بعد حرف االستفهام.،مفعول أول  ، و(عقال)ثاني مقدم لتقول 

  ستفهام كقوله:اسم ا أو بعد

ـــــــل عـــــــاِتقي  ـــــــرمَح ُیثق ـــــــول ال ـــــــالَم َتق   َع

                                     
  .١/٣٨٠، وشرح التصریح: ٢/٦٣أوضح المسالك  ینظر تلك الشروط : )١(

 عمــــــر بــــــن أبــــــي ربیعــــــة، دیوانــــــه ،شــــــرح د. یوســــــف شــــــكري فرحــــــات ،دار الجیــــــل،مــــــن الكامــــــل:  )٢(

                  ٦٦٧م)ص١٩٩٢ه،١٤١٢(١بیروت،ط
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  )١( ِإذا َأنــــا َلــــم َأطَعــــن ِإذا الَخیــــُل َكــــَرتِ   

حیــث اســتعمل فعــل  فموضــع الشــاهد فــي قولــه:(تقول الــرمح یثقــل عــاتقي)

(الـرمح) ونصـب بـه مفعـولین األول:  ،بعد اسم االسـتفهام )تظن( ) بمعنى تقول(

، فلــو ودلیــل اســتعماله بمعنــى الظــن نصــب الــرمحَ ، ثقل عــاتقي)والثــاني جملــة:(ی

  الخبر.  على أنه مبتدأ، وجملة (یثقل عاتقي) كان بمعنى الحكایة لرفع الرمحُ 

ویضـــیف ســـیبویه واألخفـــش علـــى تلـــك الشـــروط شـــرطًا آخـــر وهـــو كونهمـــا 

    .متصلین أي: ال یفصل بین االستفهام والمضارع فاصل، یقول سیبویه

فهنـــا القـــول للحكایـــة  "أأنـــت تقـــول زیـــد منطلـــق"؟ رفعـــت( زیـــدًا)ك :ففـــي قولـــ

  )٢(.)تقول(، و)االستفهام(رفيلوجود فاصل بین ح

، )٣(ولم یجعلو الضمیر فاصالً  جازوا النصبأما البصریون والكوفیون فقد أ

  الجمیع الفصل بظرف أو مجرور أو معمول القول. واغتفر

  مالك: وفي شروط إجراء القول مجرى الظن یقول ابن

ـــــــــم ینفصـــــــــل  *  وكـــــتظن اجعـــــل تقـــــول أن ولـــــي ـــــــــه ول   مســـــــــتفهمًا ب

  )٤(وان بــــبعض ذي فصــــلت یحتمــــل  *  بغیـــر ظـــرف أو كظـــرف أو عمـــل

الشـرط األول وهــو كـون الفعـل مضـارعًا، أال یتعــدى  ویضـیف السـهیلي إلـى

عنـى الظـن، ویصـبح ألنهـا تبعـده عـن م ؛باالم كقولك: سنقول لزید عمـرو منطلـق

الظن یجـري مجـراه  عمل لمِ ن القول إذا عَ ًا؛ ألن مذهب الجمهور: إقوًال مسموع

   .)٥(في المعنى أیضاً 

                                     
 ٢/٦٦ولــم احصــل علــي دیوانــه ،ووردفــي أوضــح المســالك : یكــرب، )مــن الطویــل نســب لعمــرو بــن معــد١(

  .١/٥٦٧، وهمع الهوامع: ١/٣٧٥وشرح األشموني: 

 .                      ١/١٢٣) الكتاب: ٢(

  .١/٣٨٣شرح التصریح :  )٣(

 .                        ١/٢٤) ألفیة ابن مالك: ٤(

                       ٢٦٣/ ١) شرح التصریح: ٥(
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تجــوز الحكایــة للقــول مــع اســتیفاء كــل الشــروط الســابقة، قــول ابــن هشــام: وی

وتكــون الجملــة بعــده فــي (الظــن) ، ال معنــى  )لفظتالنطــق والــ( أي یكــون بمعنــى

الشـروط لـیس موجبـًا لتنزلـه  محل نصـب  سـدت مسـد المفعـول بـه ، وٕان اسـتیفاء

  .)٢(M   ª  ©  ¨   §   L  ، مستشهدًا بقوله تعالى:)١(منزلة الظن

مــرادًا بــه الحكایــة وٕان ومــا  )تقولــون( د فــي اآلیــة مجــئ فعــلفموضــع الشــاه

، والـدلیل علـى كــون (تقولـون) مـرادًا بــه لیـه سـدت مســد مفعـول بـه واحــددخلـت ع

  بعده. الحكایة كسر (همزة إن)

فــي تلــك الشــروط فــالراجح   رق إلــى أقــوال النحــاة  وتنــاول آرائهــمتطــوبعــد ال

رأي ســـیبویه واألخفــــش وهــــو: البــــد مـــن االتصــــال بــــین االســــتفهام والمضــــارع ال 

بمعنــي فــي اآلیــة  )تقــول (ا یقــوي هــذا التــرجیح وجــود لفظــةّمــ،ومِ الفصــل بینهمــا 

فـإذا كــان  هــا بمعنـى الظــن.ئوالحكایــة بـالرغم مــن اسـتیفاء كــل شـروط مجی القـول 

مجیئها مع استیفاء كل الشروط جائز؛ فإن فقد أحد الشروط یجعلها أكثر جوازًا، 

  بل ویزید من احتمال معنى الحكایة والقول.

المفعـول بـه هـو الـذي یقـع علیـه فعـل الفاعـل فـي مثـل قـول ضـرب المفعول بـه: 

  .)٣(زیٌد عمراً 

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــدَّ  ـــــــــد َتَح ـــــــــا َق   را    َأرى ُأمَّ َعمـــــــــرٍو َدمُعه

  )٤( * ُبكاًء َعلى َعمرٍو َوما كاَن َأصَبرا  

                                     
 .٧٠،  ٢/٦٩أوضح المسالك : ) ١(

                            ١٤٠اآلیة :) سورة البقرة ٢(

                           .١/٥٨المفصل في صنعة اإلعراب ) ٣(

.ومعنـــي ١/٣١١، والمعجـــم المفصـــل ٩/٢١١، وخزانـــة األدب ٣/١٥، وورد فـــي شـــرح ابـــن عقیـــل ٦٩مـــن الطویـــل دیوانـــه ص ) * ٤(

ي عمرو بن قمیئة صاحبه، أي: ماكان أصبرها قبل فراقها لعمـرو ابنها،وقیـل یعنـي: ماكـان عمـرو أصـبر مـن امـه حـین البیت:یعن

  بكي لما رأى الموت دونه. 
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وهــو  ،فحــذف المتعجــب منــه هد فــي قولــه:( ومــا كــان أصــبرا)موضــع الشــا

  الضمیر المستتر في أصبرا الواقع مفعوًال به ألصبر.

هل تقدیره لوضوحه ووجود ما یـدل علیـه وهـو: مـا كـان أصـبرها، من السّ  إذ

  وفي ذلك یقول ابن مالك:

ــاه یضــح  *  ف مـــا منـــه تعجبـــت اْســـَتِبحوحـــذ ــد الحــذف معن   )١(اإنكــان عن
                      

أي یجوز حذف المتعجب منه ،وهو المنصوب إذا دّل علیه دلیل وذلك في 

  .  )٢( حالتین:

ومثالــه، موضــع ،: أن یكــون منصــوبًا بعــد صــیغة التعجــب (أفعــل) األولــى

  (أصبرها). :أصبرا والتقدیر وهو: ما كان ،الشاهد في بیت امرئ القیس

  فحذف الضمیر للداللة علیه ومنه قوله:

  ا اهللا عنـــــــــــا والجـــــــــــزاء بفضـــــــــــله جـــــــــــز 

  )٣(بیعـــــــه خیـــــــرًا مـــــــا أعـــــــف وأكرمـــــــار   

ل التعجب ف مفعول فعحیث حذ موضع الشاهد في قوله:(ما أعف وأكرما)

  ا).هكرموالتقدیر: ( ما أعفها وأ،یدل علیه سیاق الكالم  رألنه ضمی،

×  M   Ø  ومنه قوله تعالى:، )لْ عِ فْ أ(المجرور بالباء بعد صیغة التعجب  نیة:الثا

      Ù   L)بصر بهم"والتقدیر أسمع بهم وأ، )٤.  

 (فعـل التعجـب)، ووفي قوله: (ما كان أصـبرا) وردت كـان زائـدة بـین (مـا) 

 اد في باب التعجبة دون أخواتها، یقول ابن یعیش: ال یز وقیل هي التي ترد زائد

                                     
  .٤٢ ص ) الفیة ابن مالك،١(

  .                     ٣/٣٦٠ ٥، والنحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف ط٣/١٥١ینظر شرح ابن عقیل  )٢(

 ٢٤الطویـــل لإلمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب فـــي دیوانـــه، دار المنـــار للطبـــع والنشـــر والتوزیـــع، ص )  مـــن٣(

                        .كرما ما أعف وأ .وروي:جزي اهللا قوما قاتلوا في لقائهم*لذي البأس خیراً 

  .                     ٣٨اآلیة : مریم) سورة ٤(
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فعــل  إذ ال ینفــكن أخواتهــا وذلــك ألنهــا أم األفعــال،مــغیرهــا  إال كــان وحــدها دون

  معناها، إال أن األخفش كان یدخل بعض أخواتها في التعجب كقوله: من

  . )١(ألنه أراد الغداة والعشیـة الضمیر وما أمسى أدفأها، وأنثما أصبح أبردها 

ان وأخواتهـــا بقولـــه: ویســتبعد ابـــن یعـــیش هــذا الـــرأي موضـــحًا الفـــرق بــین كـــ

ال تــدل  ن ألنهمـا ال یكونــان زائــدین. وأن (كــان)لیســا مثــل كــا )أمســى(و(أصـبح) 

نما تدل علـى ماضـي نحـو قولـك كـان زیـد قائمـًا، ولـیس على شيء في الحال، وإ 

الحال ،نحو قولك:  فإنهما یدالن على وجود األمر في )أمسى(و) أصبح ( كذلك

  .    )٢(ل كذلك، أي هو في الحا(أصبح زید غنیًا)

معناها وهو الداللة على الزمـان بقولـه:  دة اویضیف موضحًا زیادة كان وٕار 

 ى و(مـا)ن فـي مـا مضـإذا أرید أن الحسن كـا: (ما كان أحسن زیدًا) "ففي قولك"

ل مفیـدة الخبـر، وكـان ملغـاة عـن العمـ مبتدأة على ما كانـت علیـه (وأحسـن زیـدًا)

تریــد مــن ضــرب زیــدًا. أمــا  ضــرب زیــدًا)للزمــان الماضــي كمــا تقــول ( مــا كــان 

أن تكــون  یجــوز (كــان) إن یــرونف يوالزجــاج،الســیرافي  مبعــض النحــویین ومــنه

  .)٣(وأحسن زیدًا خبر كان  غیر زائدة، وهي خبر (ما)

منقــوًال  ابــن یعــیش حجــتهم بقولــه: إن فعــل التعجــب ال یكــون إال فعــالً  ویفّنــد

مـا أحسـن النظیر) ، أما في قولهم: (ن فعل فجعله على غیر هذا البناء (عدیم م

ومــا مــع الفعـــل مصــدر  ( زیــُد) علــى أنهــا فاعــل، وكانــا (تامــة)ترفــع )مــا كــان زیــد

ویضـیف معلقـًا علـى ذلـك: وهنـا یجـوز التعجـب  .(ما أحسن كـون زیـد): والتقدیـر

  .  )٤(من الكون وهو في الحقیقة لزید ألن كونه ملتبس به

                                     
            .          ٤٤٥ص  ٧ج ٣مج  :) شرح المفصل١(

  ) السابق الصفحة نفسها.                    ٢(

  .                    ٤٤٤ ،ص٧ج ،٣) شرح المفصل :مج٣(

  .٤٤٥ص  ) السابق:٤(
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یادتهــا ال اســم لهــا وال خبــر وال فاعـــل وعلیــه فإنــه یــرى إن كــان فــي حــال ز 

إال أن ،علـي  علـى هـذا الـرأي ابـن السـراج وأبـومن هو ألنها ملغاة عن العمل، و 

السـیرافي یـرى أنهـا البـد لهـا مـن فاعـل بحكـم الفعلیـة، وذلـك الفاعـل معنـوي یقـدر 

  . )١(بالمصدر ولفظ كان یدل علیه

  جاء على رأي السیرافي هذا.  ویبدو أن شرح الشاهد 

  املفعول ألجله:

وهو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان  ویسمي المفعول له،

)٢(والفاعل
   

  قال امرؤ القیس:

ـــــــت   ِلَنـــــــوٍم ِثیاَبهـــــــا   )٣(َفِجئـــــــُت َوَقـــــــد َنضَّ

ـــتِر ِإال   ـــدى الِس ـــلِ َل ـــَة الُمَتَفضِّ   *  )٤( ِلبَس

على  ولم ینصب جرَّ بالم التعلیل،  حیث موضع الشاهد في قوله: ( لنوم)

خلع الثیاب، فإن الخلع قبل وقتـه، فلمـا ل ل ألجله، ألن النوم وٕان كان عّلةالمفعو 

اختلــف فــي الوقــت ُجــّر، ألن المفعــول ألجلــه یجــب أن تجتمــع فیــه أربعــة شــروط 

  هي:

  : أن یكون مصدراً األول

  : أن یكون مذكورًا للتعلیل.الثاني

  له في الزمان.: أن یكون المعلل به حدثًا مشاركًا الثالث

  : أن یكون مشاركًا له في الفاعل.لرابعا

                                     
  .٤٤٥ص :) السابق ١(

  .١/٢٩٥شرح شذور الذهب:)٢(

  لسان العرب: مادة (نضا) . لقاه، ونضاه من ثوبه جّرده،) نضا ثوبه عنه إذا خلعه وأ٣(

ـــدیوان ص( * مـــ)٤( ـــل ال ، ١/٢٢٧، شـــرح قطـــر النـــدى ٢/٧٢٣) وورد فـــي توضـــیح المقاصـــد ١٤ن الطوی

                .   ١/٢٩٥شرح شذور الذهب ، و ١/٤٨١وشرح األشموني 
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ویقــول ابــن هشــام إن دلــت الكلمــة علــى التعلیــل وفقــدت شــرطًا مــن الشــروط 

ف التعلیـــل وأن هـــذا ألجلـــه. ویجـــب حینئـــٍذ أن تجـــر بحـــر  الباقیـــة، فلیســـت مفعـــوالً 

فـإن زمـن  ،فـي الزمـانفقد شرطًا مـن الشـروط المـذكورة وهـي عـدم االتحـاد البیت 

  .)١(لنوم متأخر عن زمن خلع الثیابا

                                     
 .                      ٢٩٦ ، ٢٩٥ور الذهب /) شرح شذ١(



- ٩٢  - 

 

  احلال واالستثناء

  لغة واصطالحاً  تعریف الحال

  تدور كلمة حال في المعاجم اللغویة حول ِعدَّة معاٍن منها:

  ثقل.لالحال: حال اإلنسان ما علیه من خیر وشر، والحال أ

  .)١(لم علیه الصبي المشيعَ والحال: مرآة الرجل، والحال: العجلة التي یُ 

، )٢(والحـال: الطـین األسـود ،االت الدهر: صروفه فهو جمع حالٍة وحـالٍ وح

أي وســط ظهــره، قــال امــرؤ ،وضــع اللبــد مــن ظهــر الفــرس ومــن معانیهــا أیضــًا مَ 

  القیس:

َیـــــِزلُّ الِلبـــــُد َعـــــن حـــــاِل َمتِنـــــِه    )٣(ُكَمیـــــتٍ 

  

  

لِ   َكمـــــا َزلَّـــــِت الَصـــــفواءُ      )٤(*  ِبـــــالُمَتَنزَّ

هــذه الكلمــة فـي المعــاجم، یبــدو أن هــذا المعنــى فیــه ومـع كثــرة ورود معــاني 

شـــيء مـــن الغرابـــة، لـــذلك قـــال األصـــمعي:" لـــم أســـمع بهـــذا المعنـــى إال فـــي هـــذا 

  .)٥(البیت"

غیـر ، وصـاحبها متضـمنًا مـا فیـه معنـى (فـي): هو ما دّل علـى هیئـة واصطالحاً 

  .)٦(تابع وال عمدة وحقه النصب

  

                                     
  .                    ) لسان لعرب، مادة :(ح و ل)١(

  . دة (حول)، ما) تاج العروس٢(

  .                      یرها لسان العرب، مادة، (كمت)) الكمیت:  لون بین السواد والحمرة یكون في الخیل واإلبل وغ٣(

 :(حـول)، "لسـان العـرب" مـادة ٦/٢٤٠١، وورد فـي الصـحاح تـاج اللغـة ٢٠) * من الطویل الدیوان ص٤(

  .                     ١/٦٥وشرح المعلقات السبع 

أبومحمـد عبـداهللا بـن مسـلم  الـدینوري، تحقیـق: سـالم ) ابـن قتیبـة لمعاني الكبیر في أبیات المعـاني: ()  ا٥(

  م).                     ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥( ١الكرنكوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

لكتـاب العربـي للطباعـة ابن مالك، تحقیق: محمـد كامـل بركـات، دار ا ) تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد:٦(

  .  ١٠٨م، ص١٩٦٧والنشر، القاهرة، 
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  الجملة الحالیة:

راد، وقـد یقـع جملـة، والجملـة الواقعـة حـاًال هـي التـي األصل في الحـال اإلفـ

" أقــرب مــا یكــون العبــد مــن  تبــین هیئــة صــاحبها، ومحلهــا النصــب نحــو قولــه 

  .)١(هو ساجد فأكثروا الدعاء"و ربه 

  جملة حالیة. )دٌ وهو ساجِ فجملة (

  وهي ال تخلو من أن تكون اسمیة أو فعلیة.

  لجملة االسمیة: ا

 ،إذا كانــت اســمیة، فــأكثر أن تكــون مقرونــة بــواو الحــال والجملــة التــي تقــع حــاالً 

M  y    x  w  v  u  t  s  كقولـه تعــالى: ،ومشـتملة علـى ضــمیر

  z L)٢(.  

فالبـد ممـا یربطهـا بمـا  ،لمعنـاه اً بنفسه مفیـد وذلك ألن الجملة كالمًا مستقالً 

ود منها إلـى قبلها لئال یتوهم أنها مستأنفة، ویكون ذلك إّما بالواو وٕاما بضمیر یع

  .)٣(ما قبلها

  قال امرؤ القیس: 

ـــــــدي َوالَطیـــــــُر فـــــــي ُوُكناِتهـــــــا    َوَقـــــــد َأغَت

  

  

ــــــــــلِ    ــــــــــِد َهیَك   )٤(ِبُمنَجــــــــــِرٍد َقیــــــــــِد اَألواِب

                                    

                                     
) صـحیح مســلم، للنیســابوري، تحقیـق، محمــد فــؤاد عبــدالباقي، دار إحیـاء التــراث العربــي، بیـروت: بــاب مــا یقــال ١(

  .                       ٣٥٠، ص ١، ج٤٨٢في الركوع والسجود، حدیث رقم 

           .            ٤٣) سورة النساء: اآلیة ٢(

. بغیـــة اإلیضـــاح لتلخـــیص المفتـــاح فـــي علـــوم البالغـــة: عبـــد المتعـــال ٣٩٥، ص٢، ج١) شـــرح المفصـــل: مـــج٣(

  .٢/٣١٦م) ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦( ١٧الصعیدي، مكتبة اآلداب، ط

، واللمعــة فــي شــرح ٧٥٨، ١/٦٨، وشــرح الكافیــة الشــافیة ٢/٢٢٢) و الخصــائص ١٩مــن الطویــل دیوانــه ()* ٤(

  .                    ٣٩٥، ص ٢، ج١، وشرح المفصل، مج١/٦٠٧غني اللبیب ، وم١/٣٩٩الملحة 
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فهـذه الـواو ومـا بعـدها فـي  اهد في قولـه: (والطیـر فـي وكناتهـا)،موضع الش

قعـت الجملــة حـاًال مــع خلوهـا مــن عائـد إلــى موضـع نصـب علــى الحـال، حیــث و 

  اكتفاًء بالواو رابطًا. ،صاحب الحال

  واستشهد بهذا البیت على أنه یمكن أن یستغنى بالواو عن الضمیر.

یقول ابن یعیش: "الجملـة التـي تقـع بعـد هـذه الـواو مركبـة مـن مبتـدأ وخبـر، 

بمــا قبلهــا  ویتضــمنها ضــمیر صــاحب الحــال، وأن الــواو أغنــت بربطهــا مــا بعــدها

ــم تحــتج إلــى ضــمیر  معهــا. إال أنــه یــرجّ ، ورود الضــمیر بقولــه: فــإن جئــت  حفل

  .)١(ألن في ذلك تأكید ربط الجملة بما قبلها ؛بالضمیر معها فجید

ومن الشواهد أیضًا على ربط الجملة االسمیة بالواو من غیر الضمیر قول 

  امرئ القیس:

  

ـــــــــــــي َوالَمشـــــــــــــَرِفيُّ ُمضـــــــــــــاِجعي    َأَیقُتُلن

   

  

ـــاِب َأغـــوالِ      *.)٣) (٢(َوَمســـنوَنٌة ُزرٌق َكَأنی

حیـث اكتفـى بـالواو رابطـًا  مضـاجعي) يوالمشـرف( موضع الشاهد فـي قولـه:

  على الضمیر.

                                     
  .                  ٣٩٤، ص٢، ج١) شرح المفصل: مج١(

بهـا لكـن التمثیـل بهـا یسـتقبح ابلـغ. )أغوال: جمع غول، وورد عند الزجاجي بأنه لـم یـر الغـول قـط وال أنیا٢(

     ٤/٣٠٧لزجاج: معاني القرآن: ا

،ومعنــي البیت:انــه یــدعوه الهــوي فیجیبــه وان اعــین مــن یهــواهن مــائالت ٨٥ل دیوانــه، ص *مــن الطویــ)٣(

البــــدیع) أحمــــد  –المعــــاني  –،وعلــــوم البالغــــة (البیــــان  ٢/٣١٦الیــــه. وورد فــــي كــــل مــــن، اإلیضــــاح 

  .                   ١٧٦مصطفى المراغي، 
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  وقول امرئ القیس أیضًا:

ــــــــــُه     ــــــــــوى َفُأجیَب ــــــــــدعوني الَه َلیــــــــــاِلَي َی

  

  

ــــــيَّ َروان   ــــــن َأهــــــوى ِإَل   *)١( َوَأعــــــُیُن َم

فــالواو للحــال والضــمیر غیــر  )َوَأعــُیُن َمــن َأهــوى:(ي قولــهموضــع الشــاهد فــ

ــم یكــن  ،یــرى أن الضــمیر البــد منــه مــع الــواو )٢(. إال أن ابــن جنــيموجــود وٕان ل

یقول: إذا قلـت مـثًال: جـاء زیـد والشـمس طالعـة "فالتقـدیر طالعـة  ،موجودًا  فیقّدر

  وقت مجیئه، ثم حذف الضمیر ودلت علیه الواو.

وهنـــا لـــم تكـــن لتبیـــین  ( هیئـــة صـــاحبها)الیـــة تبـــّینن الجملـــة الحوالمالحـــظ أ

وفي موضــع آخــر یعلــل لــذلك بقولــه:" إن وقــوع هــذه الجملــة حــاًال ولیســت الهیئــة.

)٣(هیئة لزید على تقدیر:جاء زید موافقًا طلوع الشمس"
  

  اكتفاء اجلملة االمسية بالضمري:

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــــــدى َمعـــــــــــــَرِك       َحّتـــــــــــــى َتَركنـــــــــــــاُهم َل

  

  

ــــــــَأرجُ    ــــــــِب الشــــــــاِئلِ ُلُه   )٥(* )٤(م َكالَخَش

هـــذه  حیـــث وردت )َأرُجِلِهـــم َكالَخَشـــِب الشـــاِئلِ  موضـــع الشـــاهد فـــي قولـــه: (

  عن الواو. اال مستغنیة بالضمیر  في (أرجلهم)الجملة االسمیة ح

                                     
  .٢/٣١٦،وورد في بغیة االیضاح ،٣٣)*من الطویل ،دیوانه ص١(

  .                      ٢/٣٢٦الهمع:  )٢(

  .                       ٣١٦/ ٢ابن حیان ، ) ارتشاف الضرب:٣(

جمهـرة اللغـة، مـادة "ب خ ش"  ومـادة وشلو اإلنسان جسده بعد باله والجمـع أشـالء،  ،) الشائل: المرتفع٤(

  .(شلو)

  ضهم علي بعض كالخشب الشائل                       قتلناهم والقیناهم بع "ومعني البیت:١٢١) * السریع دیوانه "ص٤(
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ن الضــــمیر یمكــــن أن یغنــــي عــــن الــــواو، بــــل ویصــــف أویتضــــح مــــن ذلــــك 

لًال على ذلك بأنه یقتصر علیه في أن الربط بالضمیر هو األصل مد )١(المراغي

  الحال المفردة، والنعت والخبر.

أنــه لــم  :يناء بالضــمیر عــن الــواو بالقلیــل، أویصــف شــارح الكافیــة االســتغ

، وعلــى رأیــه أنــه جــائز إال أن للنحــاة آراء متباینــة )٢(یكثــر كثــرة االســتغناء بــالواو

  .)٣( ومذاهب حول هذه المسألة منها:

هــو جــواز مجــئ الضــمیر منفــردًا مطلقــًا وهــو كثیــر مــذهب الجمهــور: و  -١

  فصیح.

  الواو معًا. الزمخشري أنه البد من الضمیر و مذهب الفراء وتبعه -٢

خبــر مبتــدأها ن الجملــة إذا كانــت مــه وّ وهــو یجــب خُلــ مــذهب األخفــش: -٣

  .ه)وجهُ  وحسنٌ وجهه)، وال یجوز ( حسنٌ  جاء زید( اسمًا مشتقًا كقولك:

ا قــد تخلــو مــن الــواو والضــمیر، ویمثــل ذلــك بـــ مــررت ویــرى ابــن مالــك أنهــ

  بالبر قفیز بدرهم.  

واسـتنادًا  .إال أن أبا حیـان لـم یوافقـه علـى ذلـك وحملـه علـى تقـدیر الضـمیر

  ذهب الجمهور لكثرة شیوعه.م فالراجح إلى الشواهد السابقة،

    اجلملة احلالية الفعلية:

لفظًا أو معنى یجوز أن ترتبط  إن كان فعلها ماضیاً  الجملة الحالیة الفعلیة 

بالضمیر أو الواو، فاألمران على حـد سـواء، والسـبب فـي جـواز األمـرین، داللتـه 

ة بنیـًا، ، وعــدم داللتـه علـى المقاربــعلـى حصـول صــفة غیـر ثابتـة، لكونــه فعـًال م

                                     
  .                  ١٧٦)علوم البالغة: ١(

  .                      ١/٦٨:) شرح الكافیة ٢(

  .                      ٣٢٦/:٢، والهمع ٢/٣٦٦:) ینظر ارتشاف الضرب ٣(
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ظـاهرة  الفراء والمبرد أن یكون معه (قد) لكونه ماضیًا، لهذا اشترط النحاة ومنهم

  .)١(حتى تقربه إلى الحال، أو مقدرة

  قال امرؤ القیس:

ــــــــوٍم ِثیاَبهــــــــا  ــــــــت ِلَن ــــــــد َنضَّ ــــــــُت َوَق َفِجئ

      

  

ــــدى الِســــتِر ِإال   ــــلِ َل   * )٢( ِلبَســــَة الُمَتَفضِّ

ــت(موضــع الشــاهد فــي قولــه: ــد َنضَّ ماضــي المثبــت حیــث جــاء الفعــل ال )َوَق

وقــد. وهــذا مــا  والعــاري مــن الضــمیر مقترنــًا بــالوا ، )إالالمتصــرف غیــر التــالي (

التــالي (إال) أوجبـه السـیوطي بقولـه: یجــب فـي الماضـي المثبــت المتصـرف غیـر 

ـــه  وٕان:ویضـــیف  .مـــع الـــواو)قـــد ( ،ي مـــن الضـــمیرالعـــار  والمتلـــو (بـــأو) كـــان فی

ـــه مـــن الحـــال وجبـــت (قـــد)الضـــمیر  ألن الفعـــل الماضـــي بـــدون  ؛) ٣(أیضـــًا لتقرب

از أن یقــع حــاًال أال تــراك د جــال یجــوز أن یقــع حــاًال فــإن جئــت بقــ (قــد) الحــرف

قبــل حیـال قیامهــا، ولهــذا یجـوز أن یقتــرن بــه اآلن أو  تقـول: (قــد قامـت الصــالة)

  الساعة.

وذهب الكوفیون إلى جواز وقـوع الفعـل الماضـي حـاًال سـواًء كـان معـه "قـد" 

    أو لم تكن، وٕالیه ذهب أبو الحسن األخفش من البصریین

            

                                     
  .                       ٢/٧٢٤) توضیح المقاصد: ١(

یضـاح فـي علـوم البالغـة، للخطیـب ،واإل٢/٧٢٣توضیح المقاصـد:  ، و٨٣من الطویل البحث ص  * )٢(

، وبغیــــــــة ٣/١٥١، ٣، تحقیق:محمــــــــد عبــــــــد المــــــــنعم خفــــــــاجي، دار الجیــــــــل، بیــــــــروت، ط زوینـــــــيالق

  .                                        ٢/٣١٣اإلیضاح:

  ٣٢٦،  ٢/٣٢٥) همع الهوامع : ٣(
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  مجلة احلال املؤكدة

نها تأتي بعد جملة ابتدائیة، الخبر فیها اسم صریح عنها ابن یعیش: إیقول 

ألن الحــال هنــا تكــون تأكیــدًا للخبــر،  ن فعــًال وال راجعــًا إلــى معنــى فعــل؛وال یكــو 

  .)١(بذكر وصف من أوصافه الثابتة له، والفعل ال ثبات له وال یوصف

  قال امرؤ القیس:

ـــــُه  ـــــد َعِلمـــــَت َمكاَن خـــــالي ِابـــــُن َكبَشـــــَة َق

      

  

ــــــامي   ــــــُه َأعم ــــــَد َوَرهُط ــــــو َیزی   )٢(*  َوَأب

 فهي جملـة حالیـة مؤكـدة فتعـین" َقد َعِلمَت َمكاَنهُ  موضع الشاهد في قوله:"

: إن الجملــة المؤكـدة یتعــین فیهـا الضــمیر، ) ٣(الضــمیر، كمـا یــرى السـیوطي افیهـ

لمــه نحــو قولــك:" أبــوبكر الخلیفــة قــد ع ، والخلــو مــن الــواو،)٤(ویضــیف المــرادي

  الناس".

  العامل في جملة الحال المؤكدة:

  .)٥(للنحاة أقوال في عاملها:

حقـــه وهـــو رأي أوأ  أعـــرف ذلـــك:ن العامـــل فیهـــا فعـــل مضـــمر تقـــدیره : أأحـــدها

  سیبویه.

  .وعلیه الزجاج  ،ن العامل فیها الخبر وهو مؤوًال بمسمى: أهاثانی

  وعلیه ابن خروف. ،ن العامل فیها المبتدأ مضمنًا معنى التنبیه : أثهاثال

    

                                     
  .      ٣٩٢ص ،٢، ج١ج) شرح المفصل: م١(

مـــا، وورد فـــي ، ابـــن كبشـــة وأبـــو یزیـــد مـــن اشـــراف كنـــدة یفتخـــر به٨١١* مـــن الكامـــل، الـــدیوان ص  ) ٢(

  .                 ٩٠٦ /٢المعجم المفصل:  

  .                 ٢/٣٢٦الهمع:السیوطي  )٣( 

  .                      ٢/٧٢٠) توضیح المقاصد: ٤(

  .                       ٣١٨) الهمع:السیوطي ٥(
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، مـن الزجـاج وابـن خـروف سـیبویه، ویخـالف كـالً ویوافق ابن مالك في رأیه 

أو نحوه مضمرًا بعدها، ال الخبر مؤوًال بمسمى،  وذلك في قوله:( وعاملها أحق)

         .)١(وال المبتدأ مضمنًا تنبیهاً 

  تقدم العامل على احلال:

  قال امرؤ القیس:

  َرطبـــــــًا َویاِبســــــــًا    َكـــــــَأنَّ ُقلـــــــوَب الَطیــــــــرِ 

  )٢( البــالي َلــدى َوكرِهــا الُعّنــاُب َوالَحَشــفُ   

مــن (قلــوب الطیـــر)  فهمــا حــاالن )َرطبــًا َویاِبســاً (موضــع الشــاهد فــي قولــه:

  .والعامل في الحالین وصاحبهما (كأن)

 حال إلى صاحبها، والمسوغ لذلك إناستشهد بهذا البیت على تقدم عامل ال

ون حروفـــه، لـــذلك ال یجـــوز تقـــدیم د من معنـــى الفعـــل (أشـــبه)عامـــل لفـــظ متضـــال

  الحال على عاملها.

    .)٣(وللنحاة ثالث حاالت للحال مع عاملها:

: وهـــي األصـــل، إذ یجـــوز فیهـــا أن تتـــأخر عنـــه، وأن تتقـــدم الحالـــة األولـــى

أو صـفة  راكبًا) زیدٌ  جاءَ  إذا كان العامل فعًال متصرفًا كـ(وٕانما یكون ذلك  ،علیه

أن  )ومســـرعاً ،بــًا راك(فلــك فـــي مســـرعًا) منطلــقٌ  زیـــدٌ  كـــ(،ه الفعــل المتصـــرف تشــب

(راكبـــًا جـــاء زیـــد) و(مســـرعًا زیـــد  ق) فتقـــول:منطلـــتقـــدمهما علـــى (جـــاء) وعلـــى (

ال  ، وهــذا مــذهب البصــریین إال الجرمــي، فإنــهمســرعًا منطلــق) زیــدٌ منطلــق) أو (

                                     
  .                       ١١٢) تسهیل الفوائد :ابن مالك ،ص ١(

، ١/٥١٣، ١/٢٨٨، ومغنــي اللبیــب: ٢/٢٧٣، وورد فــي أوضــح المســالك: ٣٨)  *مـن الطویــل، دیوانــه،٢(

  .                        ٣/٨٧، وجامع الدروس العربیة ١/٥٩٧وشرح التصریح 

  .                        ٢/٢٧١، وأوضح المسالك: ٢/٢٢٦، وضیاء المسالك: ١/٥٩٤:لتصریح ) ینظر شرح ا٣(
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جیـز تقـدیمها علـى الفعـل ی أمـا األخفـش: فإنـه ال یجیز تقدیم الحال على عاملها.

  معلًال لذلك بعدها عن العامل.، في نحو (راكبًا زید جاء)

M  جمهــور البصــریین قــول األخفـــش والجرمــي، واســـتدلوا بقولــه  تعــالى: وردّ 

  #  "  !    L)عًا أن خّشـ :أي،) شتى تؤوب الحلبة. وبقول العرب ( )١

أن لفظـــة الفعـــل. و عاملـــه جـــون وقـــد تقـــدم علـــى حـــال مـــن واو الجماعـــة فـــي یخر 

بــالرغم مــن ورودهــا بــأكثر مــن صــیغة (خشــعًا) و(خاشــعًا) وقرأهــا ابــن و  (خشــعًا)

مــن واو الجماعــة فــي  إال أنهــا أعربــت حــاالً ، علــى (التأنیــث) شــعًة)خامســعود (

  یخرجون.

:" إذا تقــدمت أســماء یقــول الزجــاج معلــًال لــذلك خشــعًا)  (صــیغوفــي تعــدد 

لــك التوحیــد والتأنیــث نحــو و  یــد نحــو (خاشــعًا)ین علــى الجماعــة فلــك التوحالفــاعل

  .)٢()عاً خشّ (خاشعًة) ولك الجمع نحو (

جمــع تشــتیت، حــال مــن  فـــ (شــتى)، ة)تــؤوب الحلبــشــتى أمــا قــول العــرب (

رجع، بمعنى ت م جمع حالب و (حالب) اسم فاعل من حلب، و(تؤوب)الحلبة وه

  له.ون، وقد تقدم الحال على عاموالمعنى متفرقین یرجع الحالب

آخر على الكوفیین في منعهم تقدیم حـال االسـم الظـاهر وفي هذا المثل رد 

  على عامله.

  الحالة الثانیة:  

نحــو  ،أن تتقــدم الحــال علــى عاملهــا وجوبــًا كمــا إذا كــان لهــا صــدر الكــالم 

  .؟(كیف جاء زید)

  :الحالة الثالثة
  

 )٣(ئلأن یتقـــدم العامـــل علـــى الحـــال وجوبـــًا، وأجملهـــا النحـــاة فـــي ســـت مســـا

  منها:

                                     
  .                        ٧اآلیة  ) سورة القمر:١(

    .٨٦/ ٥) معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج :٢(

ووردت أحـــد  ٢/٢٧٢، وأوضـــح المســـالك: ١/٥٩٧) وردت ســـت مســـائل فـــي كـــل مـــن شـــرح التصـــریح: ٣(

  .                          ٣/٩٤في جامع الدروس العربیة: عشر 
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أن یكون العامل لفظًا مضمنًا معنى الفعل دون حروفه كحرف التشبیه  -١

  .)١(M  {     z  y   L      :   قوله تعالىكفي البیت موضع الشاهد، و 

، دون حروفـه ففي البیت حرف التشبیه (كـأن) مضـمنًا معنـى الفعـل (أشـبه)

دون حروفــــه  ر)وكــــذلك اســــم اإلشــــارة (تلــــك) فهــــو متضــــمن معنــــى الفعــــل (أشــــی

  .وخاویة حال من بیوتهم ،)العاملهو(و 

ـــرأي الجمهـــور وهـــذا مخـــالف ون العامـــل فـــي الحـــال ن یكـــوجـــوب أ:(وهـــو ل

والعامـل فـي صـاحبها  وهنـا العامـل فـي الحـال معنـي اإلشـارة،، وصاحبها واحد) 

  .المبتدأ

" العامل في الحال حقیقة ویوضح صاحب كتاب شرح التصریح ذلك بقوله:

والضمیر  .)إلیها خاویةً  أشیرُ (تقدیره ،و فعل المدلول علیه باسم اإلشارة ال إنما هو

  و العامل فیه وفي الحال واحد. ،و صاحب الحالالمجرور ه

 قــــّدر العامــــل بفعــــلو  ،. إلــــى أن اســــم اإلشــــارة ال یعمــــل)٢(وذهــــب الســــهیلي

  .محذوف تقدیره (انظر إلیها خاویة)

نى اإلشارة، وال یجوز أن تكون من مع ویقول أبوحیان: العامل ما في (تلك)

  كون المبتدأ ال یعمل في الحال. من تلك للفصل بینها بالخبر، ولحاالً 

ما عن قـول السـهیلي ما سبق فالراجح رأي صاحب الكتاب، وأ لىواستنادًا إ

  بمعناه. ارة هنا لم یعمل بلفظه بل عملن اسم اإلشفإ

  

                                     
  .                         ٥٢اآلیة  ) سورة النمل:١(

) السـهیلي: هـو عبـدالرحمن بـن عبـداهللا بـن أحمـد بـن أصـبع الخثعمـي، السـهیلي مـؤرخ، محـدث، نحـوي، ٢(

فــي شــعبان، مــن مؤلفاتــه:  أدیــب، ولــد بســهیل وهــي قریــة بــالقرب مــن مالقــة باألنــدلس، تــوفى بمــراكش

التعریـــف واألعـــالم، فیمـــا أیهـــم فـــي القـــرآن مـــن األســـماء واألعـــالم، القصـــیدة العینیـــة وغیرهـــا "معجـــم 

  .                           ٥/١٤٧المؤلفین" 
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  تعدد احلال:  

نحو: جاء زید مبتسمًا مبتهجًا بتفوقه  تعدد الحال ویكون صاحبها مفرداً قد ی

نحـو: رأیــت التلمیــذ مبتهجــًا حزینــًا، فمبتهجــًا  ،وقـد یتعــدد الحــال ویتعــدد صــاحبها،

  حال من التاء، وحزینًا حال من التلمیذ.

  قال امرؤ القیس:

نـــــــا َخَرجـــــــُت ِبهـــــــا َأمشـــــــي َتُجـــــــرُّ َوراءَ 

     

  

ـــلِ    ـــرٍط ُمَرحَّ ـــَل ِم ـــا َذی ـــى َأَثَرین *.) ١(َعل
 )٢(

  

حــال  فجملـة (أمشــي) :فهمـا حــاالن )َأمشـي َتُجــرُّ (موضـع الشــاهد فـي قولــه:

  .وجملة (تجر) حال من الهاء في (بها) ،ضمیر في خرجتالمن 

وهذا البیت استشهد بـه النحـاة علـى تعـدد الحـال وتعـدد صـاحبه، وورودهمـا 

 ا، فالحــال األول لصــاحبه األول، والحــال الثــاني لصــاحبهمهیعلــى ترتیــب صــاحب

ال لصــاحبه النحــاة فــي ذلــك وجــود قرینــة ترشــد الســامع لــرد كــل حــ لــلَ وعِ . الثــاني

ومعلـوم أن الحـال  ،مؤنـث )تجـر(مـذكر و وهي (التذكیر والتأنیث)؛ ألن (أمشي)

  یطابق صاحبه في التذكیر والتأنیث.

                                     
ولســان  ، : (رحــل)) مــرط مرحــل: هــو أزار أو كســاء مــن خــذ وقیــل مــن صــوف أو شــعر،العین، "مــادة ١(

غــداة وعلیــه مــرط مرحــل مــن  فــي الحــدیث، قالــت عائشــة:" خــرج النبــي   حــل)العــرب: مــادة : ( ر 

لحسـین ودخـل معـه، ثـم جـاءت فاطمـة فأدخلهـا، شعر أسود، فجـاء الحسـن بـن علـي فأدخلـه، ثـم جـاء ا

 M V  `   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W   L دخلـه، ثـم قــال:" ثـم جـاء علــي فأ

حــدیث رقـــم  لنیســابوري: بــاب: فضــل أهــل بیــت النبــي م ا، صــحیح مســل٣٣رة األحــزاب: اآلیــة ســو 

١٨٨٣ / ٤، ٢٤٢٤.  

، وشـــــرح ٢/٢٨٠، وأوضـــــح المســـــالك ٢/٧١٥، توضـــــیح المقاصـــــد: ١٤)*مـــــن الطویـــــل دیوانـــــه، ص ٢(

: أخرجتهــا ت، معنــى البیــ١/٥٠، وشــرح المعلقــات الســبع ٢/٣١٦، وهمــع الهوامــع: ١/٦٠٢التصــریح: 

ثرنــا لتقتفــي بــه آثــار أقــدامنا، والمــرط كــان موشــى بأمثــال مــن خــدرها هــي تمشــي وتجــر مرطهــا علــى أ

  الرِّحال.                          
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وذلــك ألن النحــاة اتفقــوا علــى أنــه إذا تعــدد الحــال وتعــدد صــاحبها، وأخــرت 

أول الحـــــالین لثـــــاني الصـــــاحبین، وثـــــاني الحـــــالین ألول  الحـــــاالن، فإنـــــك تجعـــــل

  . )١(الصاحبین

یجوز ورودها مرتبة، إال أن مجیئها مـن غیـر ترتیـب هـو  ویقول ابن هشام:

، وبـالرغم مـن )٢(األكثر، وذلك ألنه یلزم الفصل بـین كـل حـال وصـاحبها بـأجنبي

هــذا التعــدد ورود عــدد مــن الشــواهد علــى تعــدد الحــال، إال أن للنحــاة آراء حــول 

  :)٣(منها

وهــو جــواز تعــدد الحــال ســواء كــان صــاحب الحــال  مــذهب الجمهــور، -١

علــى ذلــك قیاســًا  یــه الســیوطي فیصــفه باألصــح، فیجــوزونوعل اً أو متعــدد اً مفــرد

  ن.الخبر والنعت لورودهما متعددی

ز تعـــدد الحــــال وتبعـــه ابـــن عصـــفور وهـــو:" ال یجـــو  ،مـــذهب الفارســـي -٢

ا بــالظرف شــبه ألن الحــال لهـ؛هــم قاسـوها علــى الظـرف أن وصـاحبه واحــد، ویبـدو

، )٤(هـا بیــان هیئـة الفاعـل أو المفعــول"ومجیؤ ،نهــا مفعـول فیهـا خـاص مـن حیـث إ

ن یكــون للفعــل زمانــان أو مكانــان، كــذلك إذا كــان صــاحب أ فكمــا أنــه ال یصــح

  الحال واحدًا فال یقتضي العامل إال حاًال واحدة.

ب الثاني على أنه صفة للحال أو حال من علیه یبدو أنهم خرجوا المنصو و 

  الضمیر المستكن فیه.

                                     
  .                       ٢/٧١٤) توضیح المقاصد: ١(

  .                            ٢/٢٨٠) أوضح المسالك: ٢(

  .                          ٢/٣١٥) همع الهوامع: ٣(

  .                         ٢٨/٣٧٤) تاج العروس: ٤(
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فراكبــًا حـــال مـــن زیـــد  )راكبـــًا مســـرعاً  جــاء زیـــدٌ وعلــى رأیهـــم فـــإن فـــي قولك:(

: أي فة له أو حال من الضمیر في (راكب) الذي تقدیره (هو راكب)،ومسرعًا ص

  حاًال ثانیًا.فال یكون( مسرعًا) 

لراجح رأي الجمهور لكثرة الشواهد الواردة فاواستنادا علي ماسبق من آراء ، 

جواز تعدد الحال قیاسًا على الظرف، فالحال ال  وأما عدمفي النصوص المسبقة،

ال أن یقــع الفعــل فــي جــة القیــاس علیــه، وألن فــي الظــرف محــیشــبه الظــرف لدر 

  مكانین أو زمانین، أما في الحال فال مانع أن یتقید الفعل بحالین.

  :وقوع المصدر حاالً 

  قال امرؤ القیس:

ـــــــیَّ ُوقوفـــــــًا ِبهـــــــا َصـــــــ ـــــــيَّ َمِط   ُهم      حبي َعَل

ــــلِ    ــــك َأســــًى َوَتَجمَّ   )١(*  َیقولــــوَن ال َتهِل

فهي مصدر منصوب، وورد عند التبریزي  (وقوفًا) موضع الشاهد في قوله:

وقفـــت بـــدارك قائمـــًا  :كمـــا تقـــول وبة علـــى الحـــال والعامـــل فیهـــا (قفـــا)أنهـــا منصـــ

والتقدیر: قفـا وقوفـًا مثـل  بة على المصدر من (قفا)أن تكون منصو  سكانها، كما

ترید یشرب شربًا مثل شرب  )زید یشرب شرب اإلبل( :وقوف صحبي، كما تقول

 .)٢(اإلبل

ثم یوضح التبریزي أن المصدر وقوفًا انتصب على الحال ألنه یؤول بصفة 

  مشتقة، وأن الحال في األصل صفة مشتقة.

                                     
    .٩ه ص دیوان) * من الطویل ١(

دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، شــرح القصــائد العشــر، التبریــزي، ضــبطه وصــححه عبــد الســالم الحــوفي، )٢(

  .                      ١٦م، ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٢ط لبنان
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بعــض المصــادر التــي تــؤول بصــفات مشــتقة تنتصــب  أن )١(ویــرى ســیبویه

ـــى الحـــال تیتـــه ركضـــًا، ولـــیس بقیـــاس مطـــرد وٕانمـــا : قتلتـــه صـــبرًا وأكقولـــك  ،عل

نــه وضــع موضــع غیــره. وفــي المثــالین (قتلتــه یســتعمل فیمــا اســتعملته العــرب، أل

كضـًا) و( قتلتـه اأتیته ر  . إن التقدیر: ()٢(یرى ابن یعیش )أتیته ركضاً و ( ا)صبرً 

فهذه  (قتلته صابرًا) :من التاء فتقدیره الحال من الهاء، فإن كان كانإذا ورًا)مصب

  المصادر وقعت موقع الصفة وانتصبت على الحال.

: وقــال عــراب هـذه الكلمــة (وقوفــًا) آراء النحــویین فــي إ عـن ابــن األنبــاري ویقـول 

 والتقـدیر عنـدهم: قفــا نبـك فـي حــال، )نبــك(آخـرون نصـبت علـى الحــال ممـا فـي 

  وقوف صحبي على ُمِطیَّهم، حیث جعل وقوفًا في صلة نبك.

 : یقولـونموالتقدیر عنـده حال مما في یقولون،وقال بعضهم نصبت على ال

ال تهلــك أســى وتجمــل فــي حــال وقــوف صــحبي علــى مطــیهم، وهــذا غلــط، ألن 

فـــالمكني الـــذي فـــي یقولـــون للصـــحب، ،الظـــاهر فـــي التقـــدیر مفـــرد بعـــد المكنـــي 

ــــون فــــال یتقــــدم المكنــــي علــــى ومعنــــى الصــــحب ال تــــأخیر علــــى وقــــوف بعــــد یقول

  .)٣(الظاهر

  .)٤(العامل الكوفیین في تقدم الحال على وهناك خالف بین البصریین و 

حــال مـــن المضـــمر فـــي  رأي ابـــن األنبـــاري فــي تخطئتـــه جعـــل (وقوفـــًا)أمــا 

  یقولون یطابق رأي الكوفیین.

                                     
  .                      ١/٣٧٠) الكتاب: ١(

  .                      ٣٨٠، ص ١، ج١مج صل:) شرح المف٢(

قاســــم بــــن محمــــد بــــن األنبــــاري، القــــاهرة، دار المعــــارف،  القصــــائد الســــبع الطــــوال الجاهلیــــات: ) شــــرح٣(

  .                     ٤٤م، ص١٩٦٣

  .      ١٠٣)  البحث ص٤(



- ١٠٦ - 

 

امـرئ القـیس، موضـع في بیت  قول ابن األنباري في إعراب كلمة (أسى)وی

في معنى ال تأس فكأنه  إنها نصبت على المصدر، ألن قولك (ال تهلك)الشاهد 

  قال ال تأس أسًى.

الحـــال،  نصـــبت علـــى أنهـــا مصـــدر وضـــع فـــي موضـــع،ویـــرى البصـــریون 

حــال ألنـه اســم فاعــل فهـو صــفة مشــتقة  )اآســی(سـیًا، ووالتقـدیر عنــدهم ال تهلــك آ

  من المصدر.

  

  :االستثناء

  .)١(اء لغة:المنع والكفاإلستثن

رج منــه هــو إخــراج الشــيء ممــا دخــل فیــه غیــره، أو إدخــال الشــيء فیمــا خــ

  .)٢(المستثنى منه غیره، واالسم المستثنى ضد

  قال امرؤالقیس:

  ال ُربَّ َیــــــــــوٍم َلــــــــــَك ِمــــــــــنُهنَّ صــــــــــاِلٌح أ

ـــــــداَرِة ُجلُجـــــــلِ    ـــــــوٍم ِب ـــــــیَّما َی   *)٣( َوال ِس

   حیث ورد في إعرابها أوجه: )موضع الشاهد في قوله: (یوم

  إلیه وما زائدة. ي)سیجوز فیه الجر بإضافة ( الوجه األول:

 لى أنه خبر لمبتدأ محـذوف تقـدیره (هـو): یجوز فیه "الرفع" عالوجه الثاني

ان اخـتالف  ، ویبـدو)٤(وقیـل یجـوز فیـه النصـب ، والسـي الـذي هـو یـوم :والتقـدیر

  التي تشعر باالستثناء. (السیما) في موضع الشاهد هي كلمة أوجه االعراب

                                     
  لسان العرب، مادة (ثني). )١(

  .٤٥٧/:١ )  شرح الملحة٢(

  .  ٢٢) وشرح القصائد السبع الطوال ص٩دیوان ص (مد الطویل ال * )٣(

                    ٣٤٨، وتهذیب التوضیح : ١٣/١٨٤) ینظر تهذیب اللغة ٤(
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ها ویقـع بعـدها المرفـوع والمخفـوض یقول ابن یعیش: السیما كلمة یستثنى ب

وم سیما زید لم یجز حتى د أي لو قلت: جاء القها جحوال یستثنى بسیما إال ومع

والعبــارة  ى بــال ســیما إال فیمــا یــراد تعظیمــه)ال یســتثن( تــأتي بــال. ویســتطرد قــائًال:

، أي ویفهــم مــن هــذا أنهــا تــرد لالســتثناء كمــا جــرت )١(هــا ابــن الحاجــبنفســها قال

ولكنها كلمة تنبیه علـى أولویـة  ،عادة النحویین أن یجعلوها من أدوات االستثناء 

، بـل تسـاق لتخـریج مـا بعـدها علـى مـا )٢(المذكور بعدها بالحكم ولیست باستثناء"

قـولهم: تسـتحب الصـدقة  يفـف ،المخرج من مسـاواته إلـى التفضـیلكقبلها، فیكون 

معنـــاه واســـتحبابها فـــي العشـــر  ،فـــي شـــهر رمضـــان الســـیما فـــي العشـــر األواخـــر

ن االسم الواقـع : إل من بقیة شهر رمضان. وجاء في منحة الجلیلضاألواخر أف

بعد السیما إما معرفة أو نكرة فإن كان معرفة كأن یقال لك: اكرم العلماء السیما 

ى أنه یجـوز فیـه روایتـي الجـر والرفـع، واختلفـوا فـي الصالح، فقد أجمع النحاة عل

  روایة النصب.

أما إذا كان االسم نكرة فیجوز فیه األوجه الثالثة، فالجر أعالها والرفع أقل 

  .)٣(من الجر، والنصب أقالها

  .)٤(وفي روایة النصب نفسها أقوال

التمییــز وهــذا هــو األغلــب، ومــنهم مــن نصــب  مــن النحــاة مــن نصــب علــي

  ظرفیة، إال أن ابن یعیش یصفه بالقلیل الشاذ.على ال

                                     
بــــن محمــــد بــــن علــــي الفیــــومي ،المكتبـــــة  ) ینظــــر المصــــباح المنیــــر فــــي غریــــب الشــــرح الكبیر:أحمـــــد١(

     .                ٤٣٢، ص٢، ج١،شرح المفصل، مج١/٣٠٠العلمیة،بیروت،

ــــاء الحنفــــي أیــــوب بــــن موســــى الحســــین ٢( ) الكلیــــات،معجم فــــي المصــــطلحات والفــــروق اللغویــــة:ابو البق

  .                  ١/٩٦٩القریمي،تحقیق عدنان درویش،محمد المصري،مؤسسة الرسالة ،بیروت 

  .                   ١/١٦٦) كتاب منحة الجلیل: ٣(

  .                   ٢/٧٢٥رح الكافیة الشافیة: ، وش٤٣٢، ص٢، ج١) ینظر شرح المفصل، مج٤(
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ــم یكــن ظــرف فیجــوز نصــبه  وذلــك باعتبــار أن یــوم ظــرف زمــان، إمــا إن ل

  على التمییز بشرط أن یكون نكرة.

ي نكــرة غیــر موصــوفة وهــو مبنـــ هنــاك رأي للســیوطي هــو أن تكــون (مــا)و 

مـًا مفعـول بـه لفعـل محـذوف و یهـا ویلأ على سـكون فـي محـل جـر بإضـافة (سـي)

  .) ١(وكأنك قلت: وال مثل شيء أعني یومًا بدارة جلجل،

  الروایة ضعیفة. ذههویبدو أن 

  :معاني السیما

بمعنى السیما  عرابي حكى في نوادره (ال مثل ما)ورد في الهمع أن ابن اإل

: إن من معـاني السیما، ویضیف النسائي قائالً  دوأنه یرفع ما بعده ویجر كما بع

  أنه ال یكن بعدها إال الرفع.إال  السیما (ال تر ما)

بعـــدها زائــدة، ویجـــر ثانیهـــا  أن (تـــر) فعــل ال یمكـــن أن تكـــون (مــا) ووجهــه

 ین أن تكـــون موصـــولة وهـــي مفعـــول(تر)باإلضـــافة، وألن الفعـــل ال یضـــاف فتعـــ

  .) ٢(مجزومة بال الناهیة

 الباحثـة ح تـرجّ  سـیما؛نحاة في إعراب اإلسم الـذي بعـد الال آراءوبعد تناول 

ذي بعـــد الجـــر علـــى روایـــة الرفـــع وتســـتبعد روایـــة النصـــب، ألن االســـم الـــروایـــة 

ألنه كان یقصد یومًا بعینه، وهو الیوم الذي التقى فیه  "السیما" معرفة وهو (یوم)

محبوبتــه عنیــزة بــدار جلجــل، وكمــا اتضــح أنــه إذا كــان االســم الــذي بعــد الســیما ب

  ا.   معرفة فتجوز روایتي الجر والرفع وروایة الجر أعاله

  

                                                                                         

  

                                     
  .١/١٦٦) منحة الجلیل:١(

                 

  .                  ٢/٢٨٩)الهمع:السیوطي، ٢(
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  : دىاملنا

  مجئ الم التعجب في النداء.

  لالم الجارة عدة معان منها:أورد النحاة أن 

یـا  ، ویسـتعمل فـي بـاب النـداء كقـولهم:(أن تأتي للتعجب المجرد عن القسم

  ا تعجبوا من كثرتهما.إذ للماء والعشب)

  هدین على ذلك بقول امرئ القیس:شمست

  فیالـــــــــك مـــــــــن لیـــــــــل كـــــــــأن نجومـــــــــه

     

  

   )٣()٢(الفتــــــل ّشــــــدت بیــــــذبل )١(بكـــــل مغــــــار  

  

  النداء باهلمزة:

مـــن معـــاني الهمـــزة أن تكـــون للنـــداء، وال ینـــادى بهـــا إال لقریـــب مســـافة أو 

  حكمًا كقول امرئ القیس:حكمًا. فقریب المسافة كقولك "أخالد" أما القریب 

ـــــــــدلل ـــــــــد هـــــــــذا الت ـــــــــال بع ـــــــــاطم مه     أف

ــاجملين كنــت قــد ازمعــوإ      *)٤(ت صــرمي ف

  ومنه أیضًا قوله:

  ن الخطــــــــــــــــوب تنــــــــــــــــوبأأجارتنــــــــــــــــا 

     

  

  وٕانــــــــي مقــــــــیم مــــــــا أقــــــــام عســــــــیب  

                                     
  اإلغارة : شدة الفتل ، وحبل مغار : محكم الفتل . لسان العرب مادة (غور)  .  )١(

  ) . أزبل : اسم جبل في بالد نجد. تاج العروس مادة (ذبل )٢(

والمعنــى یتعجــب  .١/١٧، ومغنــي اللبیــب: ٢/٣٣، وورد فــي همــع الهوامــع: ١٩مــن الطویــل دیوانــه  *)٣(

  من طول اللیل ویرى نجومه كأنها تثبتت ولم تتحرك. 

  .١/١٧، ومغني اللبیب: ٢/٣٣، وورد في همع الهوامع: ١٩من الطویل دیوانه  * )٤(
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ـــــــــــــا ـــــــــــــان ههن ـــــــــــــا غریب ـــــــــــــا ان   أجارتن

  

  

  * )١(وكـــــــل غریـــــــب للغریـــــــب نســـــــیب  
  

فـــي الموضـــعین حیـــث وردت الهمـــزة  ا)جارتنـــأفموضـــع الشـــاهد فـــي قولـــه: (

نداء  أداة، ویا :اة نداء للقریب دون البعیدیقول الزوزني : الهمزة أد لنداء القریب.

  )٢(البعید دون القریب. لنداء هیاو  ، وأیا ،للقریب والبعید ، وأي

تسـتعمل إال  الألنهـا ؛النـداء) یاءالنداء) أقل استعماًال من ( همزةویبدو أن (

  صغي إلیك، ویا تستعمل للقریب والبعید.للقریب الم

ذكر أنه جمع من كالم العرب أكثر من ثالثمائـة شـاهد  )٣(إال أن السیوطي

  للنداء بالهمزة .

                                     
  .٢/٩ل ، والمعجم المفص ٣٧٥من الطویل : دیوانه ) ١(

 .١/٧٣:) شرح المعلقات السبع ٢(

  .                 ٤٩٦) النحو المصفى: محمد عید: ٣(
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  يم املنادى:ختر

  .)١(یم هو: حذف أواخر األسماء المفردة تخفیفاً الترخ

  وهو من خصائص النداء، وله شروط ذكرها الزمخشري وهي:

ف، وأن ال یكـــون منـــدوبًا وال وأن یكـــون غیـــر مضـــا أن یكـــون االســـم علمـــًا،

ال مـا كـان فـي آخـره تـاء تأنیث،فـإن أ ،ثالثـة أحـرف نوأن تزید عدته عـ، مستغاثاً 

  .)٢( .غیر مشروطتین العلمیة والزیاده علي الثالثة احرف

  :ؤالقیسر قال ام

ــــــهُ  حِ اصــــــأَ    )٣(تَــــــرى َبرقــــــًا ُأریــــــَك َومیَض

  

  

  .)٤(  ُمَكلَّـــــلِ  َكَلمــــِع الَیــــَدیِن فـــــي َحِبــــيٍّ   

مرخمـــة، أي حیـــث وردت هـــذه الكلمـــة  موضـــع الشـــاهد ي قولـــه: (أصـــاح)

  ب.حاحذف الباء والمقصود أص

 اح) بمعنـــى (صـــاحب)صـــابـــن األنبـــاري أثنـــاء شـــرحه للبیـــت: (كمـــا تنـــاول ا

العـــرب تـــرخم عـــامرًا وحارثـــًا  :قـــال الفـــراء .فـــرخم ناهـــا (أحـــارث)ار معأحـــ:وقولـــه 

أي أنهـا علـى حـذف حـرف واحـد،  ،ویـا عـام أقبـل ،ار أقبـلحـًا فیقولون: یـا ومالك

وهــذا هــو المــألوف عنــد العــرب لقــول ســیبویه:" لــیس الحــذف لشــيء مــن األســماء 

وذلك ألنهم اسـتعملوها كثیـرًا فـي الشـعر وأكثـروا  ،ألزم منه كحارث ومالك وعامر

  .)٥(التسمیة بها للرجال

                                     
  .                 ٢/٢٣٩) الكتاب: ١(

  .                 ٢٩٩، ص٢) شرح المفصل: مج، ج٢(

  ومض البرق ومضًا أي: لمع لمعًا خفیفا ، تاج العروس ، مادة : ومض . )٣(

وأوضـــح المســـالك  ٢/٥٦٢، اإلنصـــاف ٢/٢٥٢، وورد فـــي الكتـــاب   ١٩نـــه ، ص  ) مـــن الطویـــل دیوا٤(

  . والمعني شبه لمعان البرق بتحرك الیدین ،                  ٩/٤٢٥، وخزانة األدب: ٤/٥٥

  .                   ٢/٢٥١ ) الكتاب:٥(
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ت شـــذوذًا لفقـــدها اح فـــي الشـــاهد موضـــع البیـــت فإنهـــا رخمـــصـــأمـــا كلمـــة أ

العلمیـة وهـي مــن قبیـل النكــرة المقصـودة، وذلـك ألنهــا أجریـت مجــرى العلـم لكثــرة 

اسـتعمالها فـي النـداء، قـال سـیبویه:" .. إال أنهـم قـد قـالوا أصـاح وهـم یریـدون: یـا 

  .)١(صاحب، وذلك لكثرة استعمالهم هذا الحرف

قـال: وأمـا قـولهم المبرد في ترخیمه بترخیم ما فیه هاء التأنیـث حـین  هوشبه

یا صاح أقبل فإنما رخموه لكثرته في الكالم كما رخموا فیه هاء التأنیث إذ قـالوا: 

  .)٢(یا نخل ما أحسنك یرید یا نخلة

بعضــا بـــ  وتــبعهم فــي هــذا الــرأي ابــن مالــك الــذي قــال: وكثــر دعــاء بعضــهم

  .)٣(فأشبه العلم فرخم بحذف بائه (الصاحب)

  وفي الحرف الذي قبل الترخیم وجهان:

: تركه على حركته التـي علیهـا كمـا یـرى سـیبویه والفـرَّاء وتبعهمـا ابـن األول

األكثـر فـي التـرخیم أن یحـذف مـا یحـذف  باري، واختاره ابـن مالـك حـین قـال:األن

  .)٤(يوینوي ثبوته فال یتغیر ما بق

یقول ،مفرد على الضم : البناء على الضم كما یبنى االسم المنادى الالثاني

ینوى ثبوتـه، فیعطـى آخـر مـا بقـي مـا یحـق الابن مالك: " وقد یحذف ما یحذف و 

  .)٥(بمثله الكائن آخرًا في أصل الوضع

) إصـاحُ ) أقـوى وأرجـح مـن (ارِ حـوعلیه فإن تقدیر الشاهد في (أصاِح) و (أ

  رخیم.وهذا الترخیم شاذ عند جمیع النحاة ألنه غیر مستوف لشروط الت )رُ أحاو(

                                     
                      ٢/٢٥٦ ) السابق:١(

               .     ٤/٢٤٣:المبرد  ) المقتضب:٢(

  .                  ٣/١٣٥٩ ) شرح الكافیة الشافیة:٣(

  .  ٣/١٣٦٣ ) السابق:٤(

  .                  ٣/١٣٦٤ ) شرح الكافیة الشافیة:٥(
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أي أنـــه  یـــرى فـــي (یـــا صـــاح) أنـــه أراد (صـــاحبي) .)١(ابـــن األنبـــاري إال أن

وهو حــذف الیــاء واتبعهــا بحـــذف البــاء التــي هــي آخـــر حــروف الكلمــة األصـــلیة،

"یكـون إذا كـان الحـرف  كما ورد عند ابن هشـام: الن الترخیم بحرفین ؛ایضًا شاذ

أربعًا فصاعدًا، وقبله حركة  الذي قبل اآلخر من أحرف اللین، ساكنًا زائدًا مكمالً 

  .)٢(سلمان -من جنسه لفظًا أو تقدیرًا نحو: مروان 

  وهذا لم یكن في هذا الموضع:

  یم أیضًا قوله:خومن شواهد التر  

ــــــــَدلُِّل      ــــــــذا الَت   َأفــــــــاِطَم َمهــــــــًال َبعــــــــَض َه

ـــَأجِملي   ـــد َأزَمعـــِت َصـــرمي َف ـــِت َق   َوإِن ُكن

أن یكون  فهو منادى مرخم ویصح في  )موضع الشاهد في قوله: ( أفاطم 

، كما وضح في الشاهد السابق. إال أن  )بالفتحة( ، ویا فاطمَ  )بالضمة( یا فاطمُ 

في السابق، تقدیرًا آخرًا مع الذي ذكره  الفتحةالفراء بین في هذا الشاهد في روایة 

ــــى اطمتــــاه)فوهــــو أن یكــــون أراد( یا ، فأســــقطت األلــــف والهــــاء وتركــــت التــــاء عل

  .)٣(حتهافت

                                     
                     .٧:ص) شرح القصائد السبع الطوال١(

 .                 ٤/٥٦ :) أوضح المسالك٢(

 .                 ٤٣ص  :) شرح المعلقات العشر٣(
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ما ا  

  ت ال 

  نصب الفعل المضارع بأن مضمرة: 

  یقول الزمخشري:

خمسة أحرف هي: حتى، والالم، وأو،  ینتصب الفعل المضارع إذا وقع بعد

  .)١(والواو، والفاء

ا جــر، وبــاقي الحــروف هــي حــروف عطف،فالفعــل فحتــى والــالم همــا حرفــ

 بهـذه ال لحروف فإنه ینتصب ب (أن) مضمرةالمضارع الذي یقع بعد احد هذه ا

األحــــرف نفسها.ویوضــــح ابــــن یعــــیش علــــة النصــــب (بــــأن) دون ســــائر حــــروف 

  النصب لسببین:

  ولقوتها في بابها.،المشددة  هي األصل في العمل لشبهها بأنّ  إّن (أن):أحدهما

 فـإنهن ال،خواتها لماضي والمستقبل بخالف أ: لقوة تصرفها، ألنها یلیها اهماثانی

  أخواتها باإلضمار. المستقبل، لذلك جعلت لها مزیة عنیلیهن إال 

  النصب بعد حتى:

  قال امرؤ القیس:     

ــــــــیُُّهم ــــــــلَّ َمِط ــــــــى َتِك ــــــــم َحّت   َمَطــــــــوُت ِبِه

  

  

  )٢(* َوَحتّـــى الِجیـــاُد مـــا ُیَقـــدَن ِبَأرســـانِ   
ع الشــاهد فــي قولــه: (حتــى تكــل) حیــث نصــبت تكــل علــى إضــمار موضــ  

 ) ومثلــهن(أرتصــب بعــد حتــى  إنمــا انتصــب بضــمنمــا ا )٣( :شیقــول األخفــ (أن)

                                     
 .                           ٢٤٦ص  ٧، ج١مج:) شرح المفصل ١( 

 ٢/٣٦٩وشــرح األشــموني  ٢/٤٠، والمقتضــب ٣/٢٧، وورد فــي الكتــاب ٩٣)  *مــن الطویــل الــدیوان ٢( 

 .                            ١/١١٢ومغني اللبیب 

                   .          ١/١١٢٧ألخفش: )  معاني القرآن: ا٣( 
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تي وعـد اهللا. ولحتـى . والتقـدیر: حتـى أن یـأ)١(M   x  w   v  uy      L قوله تعالى: 

  فصلها النحاة منها: الناصبة معانٍ 

د )٢(یرى أغلب النحاة ومنهم سیبویه ن حتـى التـي :أ )٤(وابـن یعـیش )٣(والمبرِّ

  ارع لها معنیان:ینتصب بعدها الفعل المض

 كقولك: أسیر حتى تطلع الشمس. أن تكون للغایة أي مرادفة (إلى أن) -١

 حزن".أي مرادفة (كي) كقولك "جد حتى تسر ذا أن تكون للتعلیل  -٢

ًال: إن المضــمرة والفعــل المنتصــب بهــا فــي تأویــل ئویضــیف ابــن یعــیش قــا

لمصـدر فـي والمصدر في محل مخفوض بحتى، وحتى وما بعدها من ا ،مصدر

  .)٥("یهمنصب بالفعل،وعلیه فإن التقدیر الشاهد عنده" حتى َكالِل مط عضمو 

إلـى  تكـل، أي:نـه البـد مـن تقـدیر زمـن مضـاف إلـى : أ )٦(ویرى ابـن هشـام

  زمان كالل مطیهم .

اصبة بنفسها أي من غیر أما الكوفیون فیخالفون هذه اآلراء بقولهم: حتى ن

  ة".لك الجنّ دخِ حتى یُ اهللا َ  نحو قولك: "أطعِ تقدیر (إن) ، 

"مطلتـه حتـى :نحـو قولـك  ضوكذلك ترد حرف خفض من غیـر تقـدیر خـاف

  .  )٧(الشتاء وسوفته حتى الصیف

مــا مجــئ حتـى  حـرف جـر هـذا وارد ، أن ومـن خـالل قـول الكـوفیین یبـدو أ

ن النصــب بــأن المقــدرة كمــا : إأي،یــر ذلــك ب غأن تكــون حــرف نصــب فالصــوا

                                     
 . ٣١اآلیة  :) سورة الرعد١( 

 . ٣/١٦) الكتاب: سیبویه،٢( 

 .٢/٣٨)  المقتضب:المبرد، ٣( 

 .  ٢٤٨ص  ٧ج ١مج:) شرح المفصل ٤( 

 الصفحة نفسها.   :)  السابق ٥( 

   ١/٧٢) مغني اللبیب: ابن هشام،٦( 

   ٢/٤٨٩)  اإلنصاف: ابن األنباري،٧( 
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، وفــي ن حتـى ناصــبة بنفسـها: أ)١(نــه یفهـم مــن تفسـیر الطبــريأولهـا النحـاة، إال أ

  البیت یوافق الكوفیین موضحًا علته بقوله: ذلك

المـدة ومـا بعـدها  إن الفعل الذي قبل حتى إذا كـان علـى لفـظ فعـل متطـاول

 )كـلها، وفـي هـذا البیـت نصـب (تحتـى ناصـبة بنفسـ على لفـظ غیـر مـنقٍض فـإن

  ألن الفعل الذي قبلها متطاول.

 )فعـل(نها في كال الموضعین حرف، إذا كان بعدها ما البصریون فیرون أأ

  فمجرور بها. )اسم(وٕان كان بعدها  )ن( أفهو منصوب بتقدیر

  :)٢(أقوال هوفی وقد ُرِوى موضع الشاهد بالرفع أي (تكُل)

رفعت على معنى حتى كلت، وجاء بلفظ المضارع علـى حكایـة الحـال  -١

  ًا  أمس وهو راكب.الماضویة كقولك: رأیت زید

  .على سریت بهمرفعت على أنها معطوفة  -٢

إّال إن ابن هشام یرى أنها ال تعطـف علـى الجمـل، ألن شـرط معطوفهـا أن 

  یكون ما بعدها جزءًا مما قبلها أو كجزء منه، وال یكون ذلك إّال في المفردات.

یـة وهـو رأي أغلببعـد حتّـى  بـأن المضـمرة یكون إن النصب وعلیه فالراجح 

  .النحاة 

  

  

  

  القیس:     ومن الشواهد أیضًا علي النصب بحتي قول امرئ

ـــــــــذَهُب َشـــــــــیخي     بـــــــــاِطال )١(َتالَلـــــــــِه ال َی

                                     
محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب أبــو جعفــر الطبــري،  یــل القــرآن:) جــامع البیــان فــي تأو ١( 

 .  ٤/٢٩٠م)، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠( ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط :تحقیق

       ◌ّ   .٢/٣٧، وحاشیة شرح األشموني: ١/٧٢) مغني اللبیب: ٢( 
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ــــــرَ    ــــــى أُبی ــــــاِهال )٢(َحّت ــــــًا َوك   )٤)(٣(  ماِلك

تى التي بح له (حتى أبیر) حیث انتصب الفعل( أبیَر)موضع الشاهد في قو 

بق أن حتــى الناصــبة، لهــا معنیــان ح فــي الشــاهد الســاضــتمعناهـا (إال أن). كمــا ا

تســهیل أن تكــون مرادفــة لـــ وزاد ابــن مالــك فــي كتابــه ال و(التعلیــل) )الغایــة(وعمــا 

  .)٥(فهي لالستثناء (إال أن)

  ومنه أیضًا قول الشاعر:

ـــــماَحًة   ـــــن الُفضـــــوِل َس ـــــیَس الَعطـــــاُء م   َل

ـــــــلُ    ـــــــَدیَك َقلی ـــــــى َتجـــــــوَد َومـــــــا َل   )٦(َحّت

: (حتى تجود)حیـث نصـبت حتـى الفعـل المضـارع، موضع الشاهد في قوله

  .، وهذا على مذهب ابن مالك وهي بمعنى "(إال أن) فتكون بمعنى االستثناء 

  النصب بعد أو:

   قال امرؤ القیس:

  َك ِإنَّما    ـِك َعینُ ــُت َلُه ال َتبـَفُقل

  )٧(* ًا َأو َنموَت َفُنعَذراـاِوُل ُملكـُنح

) وقـــد ســـبقها مـــوت) ،حیـــث نصـــب (نمـــوتَ َأو نَ موضـــع الشـــاهد فـــي قولـــه (

  الحرف (أو).

                                                                                                       
  ) شیخي: یقصد أباه.                    ١(

           ) أبیر: أهلك.           ٢(

  .                     .٢/٢٧٦هد في معاني كلمات الناس: ) مالكًا وكاهًال: من بني أسد: الزا٣(

  .                     ٣/٤٣٦ :وحاشیة الصبان ،٢/٣٨٢رد في همع الهوامع: " و ١٣٤) *من الرجز الدیوان ص "٥(

  .                   ١٠٧ابن مالك: ص ) التسهیل :٦(

،الجنـي ٢/٧٢٩معجـم المفصـل نسب للمقنـع الكنـدي ولـم احصـل علـي دیوانـه. وورد فـي ال الكامل،) من ٦(

  .                   ٤٣٥/،وحاشیة الصبان،: ٣٨١، وهمع الهوامع ،:/١/٥٥٥الداني:

، وشـرح المفصـل: ١/٢٢٧والجنـى الـداني  ٢/٤٥٢، واإلنصـاف: ١/٢٣١: والمقتضب ٦٦* من الطویل دیوانه ص   )٧(

  .              ٢٥١ص  ٧ ج٣مج 
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وهذا هو رأي سیبویه،إال أنه یقول لو رفعت كلمة(نموُت) لكان عربیًا جـائزًا 

  علي وجهین:

  أن تشرك بین األول واآلخر.-١

  .)١(أن یكون مبتدأ مقطوعًا من األول، یعني: أو نحن ممن یموت -٢

مهـور أنـه یشـرك فـي ومـذهب الج،حرف عطـف  وكما هو معروف أن (أو)

فالفعــل واقــع مــن أحــدهما،  المعنــى كقولــك: (قــام زیــد أو عمــرو) اإلعــراب ال فــي

  .)٢(ویرى ابن مالك أنه یشرك في اإلعراب والمعنى

  .) ٣(الخالف في موضع الشاهد

أن الفعـل منصــوب بـأن مضـمرة، ویبـدو أنهـم جعلوهــا  ذهـب البصـریون إلـى

صـل فـي حـروف العطـف أنهـا ال تعمـل، عطف، واأل اا حرفمبمنزلة الواو، إذ أنه

  .)٤(فوجب تقدیر "أن" ألنها األصل في عوامل النصب  ألنها ال تختص،

لمضـارع ناصبة للفعل ا كوفیین ومنهم الكسائي إلى أن (أو)ذهب بعض الو 

مي من البصریین، وذهب قوم من الكـوفیین ومـنهم بنفسها، وعلى هذا الرأي الجر 

أن الفعل الثاني یكون مخالفًا  ف ویعني (بالخالف)نه انتصب بالخالالفراء إلى أ

جــــزم األول و: "ال تأكــــِل الســــمك وتشــــرَب اللــــبن" بلـــألول فــــي الحكــــم، وذلــــك نحــــ

ـــاني  ـــى "النهـــي عـــن أكـــل الســـمك وشـــرب ال،ونصـــب الث ـــبن مجتمعـــین ال والمعن ل

ولمــا كــان كــان مرتكبــًا النهــي، مــا كــل واحــد منهمــا منفــردًا لمنفــردین، فلــو طعــم 

  صارت مخالفته ناصبة له.خالفًا لألول، الثاني م

                                     
    ٣/٤٧) الكتاب :١(

  .                     ١/٢٢٧) الجني الداني: ٤(

  .  ٤٥٢:/٢، واإلنصاف في مسائل الخالف: ١/٢٣٢)ینظر الجنى الداني: ٣(

  .                       ٢،٤٥٣) اإلنصاف: ٤(
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أن النصــب بــالخالف أصــل لألســماء، ولمــا  )١(ویفهــم مــن كــالم ابــن یعــیش

وجــب أن ،كانـت األفعــال فــروع مــن األســماء، وكـان الخــالف فــي األصــل ناصــبًا 

  یكون في الفروع كذلك.

 بــذلك أمـا ابـن األنبــاري فیـرى أن مســألة الخـالف غیــر موجبـة للنصــب وهـو

  بصریین في هذه المسألة.یوافق ال

د فیرى أو  ك :( أللزمنـكوذلك نحو قول،  إن (أو) بمعنى (إال أن) أما المبرِّ

  . )٢(والمعنى: "إال أن تقضي" )،تقضي

غایة لما قبلها  من النحویین من یقدر (أو) هذه  بإلى ویجعل ما بعد (أو)و 

  .رأیه تقدیر الشاهد: (إلى أن تموت)، وعلى )٣(ومنهم الزمخشري

 دي یصف رأي البصریین بأنه الصحیح. وبعد دراسـة الباحثـة ونجد أن المرا

   ح.ویین یتضح أن ما ذهب إلیه البصریون هو الراجراء النحآل

  ومن مواطن النصب بأن المضمرة أیضًا قول امرئ القیس:

ــــــــــفَ  ــــــــــبَ هــــــــــا خُ لَ ثْ مِ  رَ م أَ َل     احــــــــــدٍ وَ  )٤(ةاَس

ــنَ هْ ونَ    ــفْ نَ  تُ ْه ــبَ ي ِس ــه عَ فْ أَ  دتُ عــد مــا ِك   *ل

  "كدت أفعله".موضع الشاهد في قوله:

                                     
  .                     ٢٤٩ص  ٧ج ٣) شرح المفصل  مج١(

  .                      ٢/٢٨ضب للمبرَّد: ) المقت٢(

  .                     ٢٤٦، ص ٧، ج٣) شرح المفصل: مج٣(

الخباسة: المغنم، واختبس الرجل الشيء إذا أخذه مغالیة، وأسد خبوس یختبس الفریسة: جمهرة اللغة، أبوبكر محمد بن ) ٤(

م ،مادة (خبس) ، كدت ١٩٨٧، ١لم للمالیین، بیروت، طالحسن بن درید األزدي، تحقیق: رمز منیر بعلبكي، دار الع

  .١/٢٨٩أفعله: هي لغة طي إذا عنوا المؤنث أي أرادوا كدت أفعلها "جمهرة اللغة" 

بأنه لعامر بن جوین،  ٣/١٥٥٩، وشرح الكافیة الشافیة: ١/٣٠٧وورد في الكتاب،  ٤٧١من الطویل في  الدیوان ص*   

، وحاشـــیة ٢/٣٩٢ین فــي كــل مـــن تــاج العــروس مــادة خــبس: وشــرح التصــریح: وورد المــرئ القــیس أو عــامر بــن جــو 

  .                      ١/٣٨٤الصبان 
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لكثــرة اسـتعمال الشــعراء  لـه علــى إضـمار إنویحم،وهـو مــن شـواهد ســیبویه 

  .)١(لها اضطراراً 

ال تعمـــل فـــي الفعـــل المضـــارع مـــع  القـــول ب (أن) وذهـــب البصـــریون إلـــى

مـل األفعـال نها حرف نصب مـن عوامـل األفعـال وعواحذف، واحتجوا بقولهم: إال

لمشــددة ان" لــذي یــدل علــى ذلــك إن" أضــعیفة، فینبغــي أال تعمــل مــع الحــذف، وا

المشـددة ال تعمـل مـع التي تنصب األسـماء ال تعمـل مـع الحـذف، فـإن كانـت أن 

  .)٢(ة أولى أن ال تعملالحذف ،فإن الخفیف

هـــا قـــائًال: إن إبقـــاء عملهـــا فیـــه إشـــعار وكـــذلك یـــرى األشـــموني بعـــدم إعمال

ألن العامـل ال یحـذف ویبقـى عملـه إال إذ اطـرد  اقتـران خبـر (كـاد) (بـأن)باطراد 

  .)٣(ثبوته

، مستشهدین على ذلك بشواهد فیین یرون أنها تعمل بعد حذفها إال أن الكو 

  .منها قول امرئ القیس :(كدت أفعله)

قـائًال: إن "أن" إذا حـذفت بقـي عملهـا، ألن  )٤(ویؤیدهم على ذلك السـیوطي

  .)ربّ (یل العمل كما في اإلضمار ال یز 

ـــرد فیـــرى أن نصـــ   ـــیس بإضـــمار (إن) ولكـــن أمـــا المب ـــالم فـــي أفعلـــه ل ب ال

  .)٥(ثم حذفت األلف ونقلت حركة الهاء إلى ما قبلها ها)أفعلاألصل (

لغـة بعـض العـرب ویریـد والراجح قول المبرد، ومما یقوي هـذا التـرجیح أنهـا 

  .(كدت أفعلها)

   

                                     
  .                      ١/٣٠٧) الكتاب: ١(

  .                     ٢/٤٥٦) اإلنصاف: ٢(

  .                     ١/٢٧٨) شرح األشموني: ٣(

               .         ٢/٤٠٥) همع الهوامع: ٤(

  .                      ١/٨٣٩ابن هشام: ) مغني اللبیب:٥(
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  الفصل الرابع

  ارورات وازومات يف شعر امرئ القيس

: ارورات:
ً
  أوال

  املبحث األول: ارور باحلرف.

  املبحث الثاني: ارور باإلضافة.
  

: ازومات
ً
 .ثانيا
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  املبحث األول

  ارور باحلرف:

ه، إال بعـد دخولـه علـى كلمـة، فیكسـبها  ید معنى في ذاتـالحرف هو ما ال یف

خاصــــًا، أي هـــو: كــــل كلمـــة ال تــــدل علـــى معنــــى فـــي نفســــها ولكـــن فــــي  معنـــيً 

اتفق النحاة على أن حروف الجر عشرون حرفًا جمعها ابن مالك في و  .)١(غیرها

  له:ألفیته في قو 

    إلـــــىهـــــاك حـــــروف الجـــــر وهـــــي مـــــن 

  علىحتى خال حاشا عدا في عن   

ــــــــالم كــــــــياذ منــــــــذ رب مــــــــ ــــــــا واو ل     وت

ـــــــــاء    ـــــــــوالكـــــــــاف الب ـــــــــى لّ لع   )٢(  ومت

  .ولوال على مذهب سیبویه

ـــى: مـــ ـــى حـــرف واحـــد وهـــي وتنقســـم هـــذه الحـــروف المـــذكورة إل ا وضـــع عل

  والتاء. اء ، والواو، والالم، والكاف،أحرف: الب

  من ، وعن، وفي ، ومذ :مثلومنها ما وضع على حرفین 

  إلى ، منذ ، علىمثل : ع على ثالثة أحرفومنها ما وض

  .حتى :ومنها ما وضع على أربعة أحرف مثل

  ،ا، لعل، كي، لوال، متى، عن مطلق الجر بهسقطت خال،عدا، حاشا فا

وكـي .ر ولكنـه قلیـل وأحیانـًا تـرد للجـ،فخال وعدا وحاشا فهي ترد لالسـتثناء 

  . )٣(وغرابة الجر بها  لشذوذها تى، ولوالولعل ، وم

                                     
) المقدمـة الجزولیـة فـي النحـو: أبـو موسـى عیسـى بـن عبـد العزیـز الجزولـي. تحقیـق وشـرح: د. شـعبابن ١(

  .                   ١٢٢عبد الوهاب محمد، راجعه د. حامد أحمد النیل، ود. فتحي محمد أحمد جمعة، د.ط، ص

  .                   ٣٤) ألفیة ابن مالك:٢(

  .                   ٢/٥٩، شرح  األشموني: ١/٢٥٢) ینظر شرح قطر النددى، ابن هشام، ٣(
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ما عدا ، الواو ، والتاء ، ومـذ، ومنـذ، وحتـى  وكلها تجر الظاهر والمضمر

  فهذه الحروف السبعة تجر االسم الظاهر دون المضمر.،، والكاف، ورب 

. وفـي )١(تال تجـر إال النكـرا )رب( فال تجر إال الزمان، و أما  (مذ ومنذ)

، عـن ، علـى، مـذ، الكـاف  :مجملها ما یشترك في لفظها الحرفیة واالسمیة وهـو

ومـا  ،، حاشـا، عدا : خالومنها ما لفظه مشترك بین الحرفیة والفعلیة وهو ، منذ

  . )٢(عداها فهو مالزم للحرفیة

  قال امرؤ القیس:

ــــــــــًا     ــــــــــدِبٍر َمع ــــــــــٍل ُم ــــــــــرٍّ ُمقِب ــــــــــرٍّ ِمَف   ِمَك

                                     * ) ٣(خٍر َحطَُّه الَسیُل ِمن َعلِ َكُجلموِد صَ   

   حیث وردت معربة وهي مجرورة بمن.  موضع الشاهد في قوله:(من َعِل)

وأســماء ، ة حملوهــا علــى الظــروف المبهمــة كـــ (قبــل وبعــد)وذلــك ألن النحــا

لـى الضـم إذا ع فـإن هـذه الظـروف (تبنـى) الجهات كـ (فوق) و (تحت) و (قدام)

إذا  )عـرب(توكانت معرفة، أي: إن كان في نیـة المـتكلم المعنـى المضـاف إلیـه، 

  كانت نكرة.

فـــي إفـــادة  توافـــق (فـــوق) فهـــي ،)٤( معناهـــا: (اإلتیـــان مـــن فـــوق) )عـــلِ وٕان (

  معناها وهو العلو، أي:

  . )٥(الضم إذا أرید بها علو معینفهي تبنى عل 

                                     
  .                    ١/٢٥٢) شرح قطر الندى، ابن هشام: ١(

  .  ١٢٣، والمقدمة الجزولیة: ٣/١٦٨) جامع الدروس العربیة: ٢(

، ٢/٤٠٧، وحاشـــــیة الصـــــبان ٣/١٤٢، وورد فـــــي أوضـــــح المســـــالك  ١٢یوانـــــه ص*مـــــن الطویـــــل، د )٣(

. المعنـي :اذا اسـتقبلته حسـن ١/٧٢٥، وشـرح التصـریح علـى التوضـیح ٣/٦٩وجامع الـدروس العربیـة 

  )                   ٨٣ستدبرته حسن ال یسبق في الفرار ( شرح القصائد السبع ، ص ذا فال یسبق في الكر وا

  .٤/٢٢٨ ) الكتاب :٤(

                    ١/١٤٢) أوضح المسالك، ابن هشام: ٥(
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  كقول جریر:

الَســــــماِء َعَلــــــیُكُم  نَصــــــَببُت ِمــــــَن ِإّنــــــي ا

     

  

ــلِ    ــن َع ــَرزَدُق ِم ــا َف ــَك ی ــى ِاخَتَطفُت   .)١( َحّت

  والتقدیر: من فوقهم. َعِل بمعنى (فوق)

 )عــــلحطــــه الســــیل مــــن (وتعــــرب إذا كانــــت نكــــرة كموضــــع الشــــاهد فــــي البیــــت،

  أي لم یقصد علوًا معینًا. ،والتقدیر: من شيء عالٍ 

علــو، إال أن رادة المعنــى وهــو الفي إشــبهوا (َعــِل) بـــ (فــوق) ومــع أن النحــاة

  في أمرین: (عِل) تخالف (فوق)

  .ال تستعمل إال مجرورة بمن دائماً  نها: أي: (عِل): إأحدهما

  . )٢()فوق: إنها ال تستعمل مضافة بخالف (اهثانی

 :الجر بالمجاورة

  أما قول امرئ القیس:

   )٤( هِ ْبلــــــانیِن وَ عــــــر  فــــــي )٣( ثبیــــــراً َكــــــَأنَّ 

ـــــلِ َكب   ـــــُر أُنـــــاٍس فـــــي ِبجـــــاٍد ُمَزمَّ   *)٥( ی

فخفـض لمجاورتـه المخفـوض، فكـان حقـه  )مزملِ فـي قولـه:( موضع الشـاهد

  الرفع ألنه صفة لكبیر.

                                     
              ٣٥٨ص ،م)١٩٦٤ه،١٣٨٤ادر، للطباعة والنشر، بیروت،() دیوان جریر، دارص١(

                   ٧٢٥:/١)  شرح التصریح ٢(

 "  ).ثبر:اسم جبل ، تاج العروس ، مادة ( )  ثبیراً ٣(

  .  )عرن(وله ، وعرانین السحاب أوائل مطره ، تاج العروس ، مادة العرنین:  من كل شيء ا )٤(

ومغنــي اللبیــب  ٣/١١٦٨، شــرح الكافیــة الشــافیة: ١/١٩٧، الجمــل فــي النحــو ٢٥*مــن الطویــل دیوانــه،ص)  ٥(

. معنــي البیــت : شــبه الجبــل وقــد غطــاه المــاء الــذي احــاط بــه اال ٣/٢٠٢، جــامع الــدروس العربیــة: ١/٦٦٩

اء مخطط ، وذلك ان رأس الجبـل یضـرب الـي السـواد والمـاء حولـه ابـیض " شـرح القصـائد رأسه بشیخ في كس

  .               ١٠٧السبع "، ص
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 جحــر ضــبٍ ى الجــر بالمجـاورة كمــا فــي قـولهم: (ر یســملجـوهـذا النــوع مــن ا

  وكان حقها الرفع ألنها صفة للجحر. ) فجرت (خرب) لمجاورتها (ضب)خربٍ 

 )بجاد( ل ال تقدیراً  )أناس( ن مزمل انجر لمجاورته ل، إ) ١(داديغویرى الب

 جاورة على قسمین: (مالصقة حقیقیة)ن المإ ویقول:لتأخره عن مزمل في الرتبة،

  كما في بیت امرئ القیس موضع الشاهد. والتقدیریة ،ومالصقة تقدیریة

ا حقهـــا الرفـــع دون الجـــر لیســـت ألنهـــ یـــرى أن (مزمـــل) )٢(إال أن ابـــن جنـــي

فحــذف حــرف الجــر، فــارتفع الضــمیر  )فیــه مزمــل(صــفة لكبیــر ولكنــه أراد قولــه: 

  فاستتر في اسم المفعول. 

" وحرفيتها
َّ
ب

ُ
  .)٣(اخلالف حول امسية "ر

هــي للتقلیـل، وكــم للتكثیــر  إذْ  ) اســم مثــل (كـم)ذهـب الكوفیــون إلـى أن (ربّ 

روف ، وحـأن لهـا صـدر الكـالمو ولمخالفتها حروف الجر بـدخول الحـذف علیهـا، 

نما تقع واسطة بین شیئین ورابطة لهمـا وخالفتهـا الجر ال تقع في صدر الكالم، إ

ار الفعــل الــذي أیضــًا بأنهــا ال تعمــل إال فــي نكــرة موصــوفة، وأنهــا ال یجــوز إظهــ

،فـإذا نهـا علـى ذلـك فهـي لیسـت بحرفو ر حروف الجر، فكتتعلق به بخالف سائ

لـى أنهـا حـرف ألنـه لـیس فیهـا فهي اسم. وذهب البصـریون إ كانت لیست بحرف

عالمات اإلسم، وال الفعل، وألنها جاءت لمعنى في غیرها، وهو تقلیل مـا دخلـت 

  علیه أو تكثیره، ویؤید صاحب الكتاب رأي البصریین ویصفه بالصحیح.

  قال امرؤ القیس:

  َفَیـــــــــاُرّب َیـــــــــوٍم قـــــــــْد َلَهـــــــــوت ولیلـــــــــةٍ 

  

  

  *)١( ِبآِنســـــــــة َكَأّنهـــــــــا َخـــــــــطُّ ِتْمَثـــــــــالِ   

                                     
  .                   ٥/٩٨خزانة األدب، البغدادي: )١(

 .                    ٣/٢٢٤) الخصائص، ابن جني: ٢(

  .             ١٤٤تالف النصرة: صئ) ا٣(
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أورده  حیـث أفـادت رب التكثیر،وهـذا مـا موضع الشـاهد فـي قولـه: (فیـارب)

له،إال  وردت لتقلیل ما یضاً عناها تكثیر ما وردت له،وقد ترد أم النحاة بأن (رب)

  ن ورودها بمعني التكثیر أكثر.أ

     ومثال ورودها للتقلیل كقول الشاعر:

ــــــــــــــود ولــــــــــــــیس لــــــــــــــه اب  ربَّ  الأ   مول

  .)٢(  أبـــــــــوان وذي ولـــــــــد لـــــــــم یلـــــــــده  

ویعنــي  .دت رب التقلیــلاحیــث أفــ مولــود) الربّ (أموضــع الشــاهد فــي قولــه:

   .)٣(بذلك:عیسى علیه السالم وآدم

ذا وردت بمعني التقلیل یقصـد بـه تقلیـل النظیـر بأن رب إ )٤( :ویري المرادي

فیهـا. ألن التقلیـل یكـون بمعنیین:إمـا لتقلیـل الشـئ فـي نفسـه،او  الغالـبالذي هـو 

  ل نظیره.تقلی

  

  

  قال امرؤ القیس:

َوإِن ُأمـــــــــِس َمكروبـــــــــًا َفیـــــــــا ُربَّ َقیَنـــــــــٍة   

   

  

ــــــــــــــرانِ    ــــــــــــــٍة َأعَملُتهــــــــــــــا ِبِك ُمَنعََّم
)٥(*  

                                                                                                       
، ١٢/٢٥٧، الفصـــول المفیـــدة فـــي الـــواو: ١/١٨٠وورد فـــي مغنـــى اللبیـــب: ٢٩ل  دیوانـــه )* مـــن الطویـــ١(

   .   ٢/٤٣٢وهمع الهوامع: 

، وبـال نسـبة فـي ١/٦٥٨، شـرح التصـریح: ٢/٦٦من الطویل، نسب لرجـل مـن ازد السـراة فـي الكتـاب، )٢(

    .٣/١٨٨، وجامع الدروس العربیة :٣/٤٧أوضح المسالك:

  .٣/١٥٨) البحر المحیط : ٣(

  .١/٦٩الجني الداني:المرادي: ) ٤(

 ١/٢٣١مغني اللبیب، ٢/٤،وهمع الهوامع،١/٦٩،وورد في الجنى الداني:٨٦* من الطویل دیوانه ، )٥(
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مقصـودًا بهـا تقلیــل  حیـث وردت (رب) ،فـي قولـه (فیــا رب) هدموضـع الشـا

  رًا من هذه القینان كان لي، وقل مثلها لغیري.یالنظیر، والمعنى إن كث

فهـي تـرد للتكثیـر  ًا التـي تشـابه (رب) فـي معناهـا (قـد)ومن الحـروف أیضـ 

  كما ترد بمعنى التقلیل أیضًا.

  :امرؤ القیسقال 

ــــــي    ــــــعَواَء َتحِمُلِن ــــــاَرَة الشَّ ــــــد أشــــــَهُد الَغ   َق

)٣)(٢(الّلحَییِن ُسرُحوبُ  . )١(قةَجرَداُء َمعُرو   
   

  
        

) للتكثیـر، وأشـهد ارة) حیـث أتـت (قـدالشاهد في قوله: (قد أشهد الغ موضع

ولار وهي بمنزلة (ربما) یقبمعنى أحضر، والتكثیر في ذلك یرید به االفتخ  

وتكون قد بمنزلة ربمـا، ویـراد بهـا التكثیـر، مستشـهدًا علـى ذلـك بقـول  :)٤(سیبویه 

  الشاعر:

  
   

ــــــــه    أ قــــــــد ــــــــَفرًّا أنامُل ــــــــْرَن ُمْص ــــــــرُك الِق ت

   

  

ــــــــْت بُفرصــــــــادِ    ــــــــه ُمجَّ   .)٥( كــــــــأنَّ أثواَب

  

                                     
" وروي كـان مضمرًا(لســان العرب،مــادة (عــرق) معروقـة: إذا عــري لحیاهــا مـن اللحــم، وفــرس معــّرق اذا )١(

               "معروقة الجنبین".

الخفیـف" لسـان العـرب، مـادة " : الطویل الجسم، واألنثى سرحوبة، وتعني من الخیل "العتیـق السرحوب )٢(

         (سرحب")

،ومغنــــي ١/٢٥٨،والجنـــي الــــداني،١/٧٨،وورد فــــي المعجـــم المفصــــل،٢٢٥* مـــن البســــیط ،دیوانـــه،ص)٣(

  ١/٢٣١اللبیب،

  ٤/٢٢٤الكتاب :  )٤(

 ،٦٤م ص ،١٩٨٣والنشــــر، بیــــروت، د.ط  عــــةبــــرص، دار الطبا) مــــن البســــیط، دیــــوان عبیــــد بــــن األ٥(

 .                   ١/٤٣،المقتضب:٤/٢٢٤الكتاب:
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 ر: ربما أترك وأراد برما التكثیر.والتقدی ترك)وضع الشاهد في قوله: (قد أم

ذلك تكثیر ویعني ب خشري في قوله:( قد نرى تقلب وجهك)وهذا المعنى قاله الزم

ي قـد مـوردًا المعنـى الرابـع . فـي كتابـه المغنـي معـان) ١(كما ذكر ابن هشامالرؤیة.

مــن معانیهــا التقلیــل  أنكمــا ورد  ،یــتمستشــهدًا بهــذا الب )أن تكــون للتكثیــرلهــا، (

  أیضًا.

  حذف "رب" وٕابقاء عملها:

فتحــذف ویبقــي  وٕابقــاء عملهــا إال فــي (رب) الجــر ال یجــوز حــذف حــروف

  . ) ٢(قلیًال، وبدونهن أقل وبعد (بل) ،وبعد الواو أكثر،عملها وذلك بعد الفاء كثیرًا 

  قال امرؤ القیس:

ُه َوَلیـــــــٍل َكَمـــــــوِج الَبحـــــــِر َأرخـــــــى ُســـــــدولَ 

     

  

  )٣( َعَلــــــــيَّ ِبــــــــَأنواِع الُهمــــــــوِم ِلَیبَتلــــــــي  
  

 فــي )٤(فهــي مجــرورة، وقــد اختلــف النحــاة موضــع الشــاهد فــي قولــه: (ولیــل)

و رب) وا هذه الواو (واعامل الجر، فذهب الكوفیون إلى أنها مجرورة بالواو وسمّ 

  هنا.ابت عن الباء عملت عملها فكذلك الواو فشبهوها بواو القسم، فلما ن

ـــى أن  ـــرُ اوذهـــب البصـــریون إل ب المضـــمرة وأن هـــذه الـــواو للعطـــف لعمـــل ل

والـدلیل علـى عمـل رب  ،فوجب أال تكون عاملـة ،وحروف العطف غیر مختصة

ویجوز حذفها بدون عوض  ة عندهم جواز ظهورها معها نحو:( ورب بلدة)ر دّ المقَ 

   . عنها كقول الشاعر

  وقفــــــــــــت فــــــــــــي طللــــــــــــه رارســــــــــــم دو 

  

  

                                     
  .١/٢٣١مغني اللبیب:  )١(

  .                 ٣/٦٥أوضح المسالك: ابن هشام:  )٢(

ـــل دیوانـــه،٣( ـــة الشـــافیة،١٨) مـــن الطوی ،وشـــرح شـــذور ٢/٧٧٥،وتوضـــیح المقاصـــد،٢/٨٢١،و شـــرح الكافی

  .١/٤٧٣اللبیب،،ومغني ١/٤١٥الذهب:

 .             ١٤٦، ١٤٥) أئتالف النصرة: الزبیدي، ٤(
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  )١(جللــــــهیــــــاة مــــــن كــــــدت أقضــــــي الح  

حیـــث جـــرت بـــدون عـــوض حـــرف  فموضـــع الشـــاهد فـــي قولـــه: (رســـم دار)

 و إنما هو (برب) كما هو بها بعد (الفاء)عنها، وهذا دلیل على أن الجر بعد الوا

  ا.موعند التجرد منه

  :المضمرة بعد الفاء قول امرئ القیس ومثال الجر (برب)

  َفِمثُلـــــــِك ُحبلـــــــى َقـــــــد َطَرقـــــــُت َوُمرِضـــــــٍع ج

  *)٢( َفَألَهیُتهــــا َعــــن ذي َتمــــاِئَم ُمحــــِولِ   
  

  

  

  

برب المضمرة والتقدیر: فقد جرت  (فمثلك) فموضع الشاعر في قوله:

  .(فرب مثلك)
  

  ه أیضًا قوله:ومن

ـــــــــِك َبیضـــــــــاَء الَعـــــــــواِرِض ِطفَلـــــــــٍة  َوِمثُل

    

  

ـــربالي   ـــیني ِإذا ُقمـــُت ِس   * )٣(َلعـــوٍب تَُنّس

  رب مثلك)و مثلك) فحذف( رب ) وبقي عملها والتقدیر:(موضع الشاهد في قوله:(و 

  مجئ بعض الحروف أسماء:

ورد أن حروف الجر: عن، على، وكأن التشبیه، ومنذ، ومذ، برغم حرفیتها 

  . )٤(إال أنها قد ترد أحیانًا أسماء

  قال امرؤ القیس:

ـــــِه  ـــــًا صـــــیَح فـــــي َحَجراِت ـــــَدع َعنـــــَك َنهب َف

  

  

                                     
م، ١٩٩٢، ١)مــن الخفیــف، دیــوان جمیــل بثینــة، جمــع وتحقیــق: امیــل یعقــوب، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، ط١(

. شـرح ١/٢٥٨، واللمحة فـي شـرح الملحـة  ٢/٨٢٢، شرح الكافیة الشافیة ،  ١/٢٨٦. الخصائص ١٨٩ص 

  .            ١/٢١١االشموني 

، الجنـى الـداني: ٢/٨٢١، شرح الكافیـة الشـافیة: ١/١٢١، واللمحة في شرح الملحة: ١٢)  *من الطویل دیوانه ٢(

    .١/١٨١ومغنى اللبیب:  ٣/٦٣، أوضح المسالك: ١/٧٥

 .  ٢/٧٣٧،والمعجم المفصل: ٣٠*من الطویل،دیوانه ص )٣(

 .١٢٢) البحث ، ص ١(
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ـــدیُث ا   ـــدیثًا مـــا َح ـــن َح ـــلِ َوَلِك   *)١( لَرواِح

 ل حیــث ورد الحــرف عــن اســمًا، یقــو  موضــع الشــاهد فــي قولــه: (دع عنــك)

ابـن عصـفور عـن هـذا الشـاهد: ألن جعلــه حرفـًا یـؤدي إلـى تعـدي فعـل المضــمر 

المتصــل إلــى ضــمیره المتصــل، وذلــك ال یجــوز إال فــي أفعــال القلــوب ومــا حمــل 

  .)٢( علیها

نــه أ  إال إذا دخــل علیــه حــرف جــر.اســمًا  ویقــول المــرادي: یكــون الحــرف (عــن)

   .)٣( )جانباسم بمعنى (وهي حینئٍذ  ،تجر بغیر (من) الن (عن)یرى أ

  :نیابة الحروف بعضها عن بعض

معنـى أصـلیًا فـي جملتـه، أن كـل حـرف وضـع ل وف في حروف الجرالمعر 

مجـئ بعـض حـروف الجـر مكـان بعضـها  ًا من الشواهد توضـحإال أن هناك عدد

 وٕان امــرأ ،ر ســواًء كــان فــي الــنص القرآنــي أو الشــعر العربــيالــبعض، وهــذا كثیــ

  له عدد من الشواهد في هذا الشأن منها قوله:القیس 

  

  

  َتُصـــــــدُّ َوتُبــــــــدي َعـــــــن َأســــــــیٍل َوَتتَّقــــــــي 

ــــلِ    ــــن َوحــــِش َوجــــَرَة ُمطِف ــــاِظَرٍة ِم   *)٤(ِبن

                                     
والمعني: دع عنك ذكرك نهبـًا ولكـن حـدثنا حـدیثًا عـن الرواحـل كیـف ذهـب  ،٩٤* من الطویل، دیوانه،)١(

 .  

  .٢٤٤/ ١) الجني الداني ، ٢(

 السابق ،الصفحة نفسها . )٣(

والمعنــي : أي تعـــرض عنـــا وتبــدي عـــن خـــد  .٢/٧٨٧، والمعجـــم المفصـــل:١٦،مــن الطویـــل دیوانــه) * ٤(

لفــراء :لــم یقــل مطفلــة ، ألن هــذا ال یكــون ومطفــل ذات طفــل . قــال ا –أســیل ، بنــاظرة یعنــي :بعینیهــا 

اال للنساء ، فصا ر عنـده مثـل حـائض ، ألن مـا یقـع للمؤنـث وال یشـترك فیـه المـذكر ، ال یحتـاج إلـي 

  ).  ٤٣الهاء ، ( شرح القصائد العشر ، ص 
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ث ورد الحـــرف (عـــن) بمعنـــى حیـــ موضـــع الشـــاهد فـــي قولـــه: (عـــن أســـیل)

  .(بأسیل) روالتقدی ،(الباء)

  .)١(الحرفیة تكون على قسمین حیث ذكر المرادي أن (عن)

ة وهو للمجاوز ف جر ولها عدة معاني منها: أن تكون : أن تكون حر القسم األول

 هـذا المعنـى وأن تـرد بمعنـى (البـاء) رالبصـریون غیـ اأشهر معانیها ولم یثبت لهـ

  كما في موضع الشاهد.

وأن ،كقـــولهم: حـــج فـــالن عـــن أبیـــه  ون (للبـــدل)أن تكـــومـــن معانیهـــا أیضـــًا 

 ، تكــون زائــدة وأن تكــون بمعنــى (بعــد) وأنتكــون بمعنــى (علــى) وبمعنــى (فــي) 

  كقول امرئ القیس:

    َوُتضحي َفتیُت الِمسِك َفوَق ِفراِشها      

ـلِ      )٢( َنؤوُم الُضـحى َلـم َتنَتِطـق َعـن َتَفضُّ

بمعنـى (عـن ) ) فقـد ورد الحـرف موضع الشاهد في قوله:( لم تنطـق عـن تفضـل

   :بعد تفضل.والتقدیر  (بعد)

بنـي عـن لغـة بنـي تمـیم، یقولـون: اعج وهـي ن)أ( : أن تكون بمعنىالقسم الثاني

وتمــیم همزتهــا عینــًا فتقــول: ، یقــول الزمخشــري: تبــدل قــیس  ن تقــوم)تقــوم أي: (أ

  تمیم .عنعنة ن محمدًا رسول اهللا وتسمى أشهد ع

  :"اءالب"بمعنى  "على"مجيء 

  :امرؤ القیسقال 

  ِبــــــــــــــــــــَأيِّ َعالَقِتنــــــــــــــــــــا َترَغبــــــــــــــــــــوَن    

                                     
  وما بعدها ١/٢٤٥) الجنى الداني ١(

منـه ، مـن جلـدها فـي فراشـها ، وقیـل  ، المعني : فتیـت المسـك مـا تفتـت ١٧دیوانه ، ص ) من الطویل ٢(

كـان فراشــها فیــه المســك مــن طیــب جســدها ، ال أن احــدًا فتــت لهــا مســكا ، واحــتج بقولــه ، وجــدت بهــا 

  ٤٧طیبًا وٕان لم تطیب . ،شرح القصائد العشر، ص 
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ــــــــدِ    ــــــــى َمرَث ــــــــن َدِم َعمــــــــرٍو َعل   *)١( َع

)، البــاء (فــي قولــه:(على مرثــد) حیــث وردت (علــى) بمعنــى موضــع الشــاهد

 إال أن معناها األصلي (اإلستعالء)،وٕاذا أضیفت إلى المضمر قلبت األلف(یـاء) 

)٢(كعلیك
 مسـتدًال بقوله تعالـى ن (من)أنها قد ترد في مكا )٣(:ویضیف الزجاجـي  

 : M¯  ®  ¬    «  ª  ©    L)الـذین إذا اكتـالوا  والتقدیر بقولـه تعـالى: " )٤

نفسهم فیكتالونه منهم وافیًا، و(علـى) من الناس ما لهم قبلهم من حق یستوفون أل

  .  )٥(في هذا الموضع یتعاقبان و (من)

  مجيء "في" بمعنى "من":

  

  

  

  قال امرؤ القیس:

ــــــــي  ــــــــُل َأال ِانَجل ــــــــُل الَطوی ــــــــا الَلی   َأال َأیُّه

ـــلِ یـــفِ ِبُصـــبٍح َومـــا اِإلصـــباُح      *)٦( َك ِبَأمَث

                                     
  .               ١٨٦)*  من المتقارب، الدیوان ،ص١(

  .١/١٠٨)معاني الحروف:الرماني ،٢(

م)  ١٩٨٤(١معـــاني: (الزجـــاجي) تحقیـــق:علي توفیـــق الحمـــد، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت ،ط) حـــروف ال٣(

٥٣"/١.  

  .  ٢) سورة المطففین: اآلیة ٤(

) تفسـیر الطبــري: محمـد بــن جریـر بــن یزیـد ب كثیــر: أبـو جعفــر الطبـري، تحقیــق: أحمـد محمــد شــاكر، ٥(

  .  ٢٤/٢٧٨م)، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، (١مؤسسة الرسالة، ط

،ویعلــق البغــدادي قــائًال :"كـره أن یقــول أن الهــم والجــزع ٢/٣٢٧،خزانـة األدب:١٨یــل دیوانــه ) *مـن الطو ٦(

في حبه یخف عنه في نهاره ویزید في لیلـه فجعـل اللیـل والنهـار سـواء علیـه . إال أن فـي الـدیوان وكـل 

  كتب النحو روي "منك " بدل فیك " وعلیه فال شاهد في البیت . 
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ورد و  ،موضــع الشــاهد فــي قولــه: (فیــك بأمثــل) حیــث وردت (فــي) بمعنــى (مــن) 

نحـو قفـل  )حصـبشاهدًا على أن اإلصـباح جمـع ( )١(هذا البیت في كتب التفسیر

M  ;  :  9      8  7 وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى: ، وبـــرد و أبـــراد. وأقفـــال

>  =  <?    C  B     A  @  L)٢( .  

لعاقـل، وموضـع الشـاهد شـاهدًا علـى نـداء غیـر ا) ٣(كما ورد في كتب النحـو

   (أیها اللیل).
  

  التحیر.. خطابه ما ال یعقل یدل على فرط الوله وشدة )٤( یقول الزوزني:
  جج

  قول امرئ القیس: ى مجيء (في) بمعنى (من)ومن الشواهد عل

ـــــن كـــــاَن َأحـــــَدُث َعهـــــِدهِ  ـــــن َم ـــــل َیِعَم   َوَه

        

  

ــــِة َأحــــوالِ    ــــهرًا فــــي َثالَث ــــیَن َش   *)٥( َثالث

فهــذا  موضـع الشـاهد فـي قولـه: (فـي ثالثـة أحـوال) یریـد مـن (ثالثـة أحـوال)

  .شاهدًا على مجيء (في) بمعنى (من) )٦(البیت أورده السیوطي

مــن الحــروف التــي تتعــدد معانیهــا فهــو یــرد البتــداء الغایــة،  رف (مــن)والحــ

  .)٧(وفي، وبعض وغیرها،وللتبعیض، وقد یرد بمعاني حروف ُأخر كـ إلى 

یقول عنهـا سـیبویه: ،نًا زائدة كقولك : (مـا جـائني مـن رجـل)قد ترد أحیا )من(وأن

تبعــیض،  نـه أكــد بمـن،ألن هـذا موضـعلـو أخرجـت (مـن) كــان الكـالم حسـنًا، ولك

  .ومنه قول أمرئ القیس ،)١(جال والناس راد انه لم یأته بعض الر فأ

                                     
  .                       ٥/٥٩، الدر المصون: السمین الحلبي: ٤/٥٩٢و حیان: ) ینظر البحر المحیط: أب١(

  .                        ٩٦) سورة األنعام: اآلیة ٢(

  .                       ٣/١٠٥، وشرح األشموني: ٤/٩١) أوضح المسالك، هامش: ٣(

      .                    ١/٦٠) شرح المعلقات السبع، الزوزني: ٤(

  .  ٢٧) * من الطویل دیوانه ٥(

  .     ٢/٤٤٥:) همع الهوامع، السیوطي ٦(

      ٢/٤٦٠، وهمع الهوامع: ١/٥٠) ینظر حروف المعاني والصفات: ٧(
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ـــــةٍ  ـــــن ُدوِن ِبیَش ـــــٍل مـــــن األعـــــراِض ِم   َكأْث

  

  

  )٤(* )٣(َعاِمداٍت ِلَغْضورا )٢(یرمالغَ ودوَن   
  

حملها علـي موضـع دون األولـى ف حیث  موضع الشاهد في قوله: (دون)

  زائدة . في قوله: ( من دون) (من)

فتعنـــي فأمـــا كونهـــا اســـمًا،  لمـــات التـــي تـــرد اســـمًا وظرفـــًا.مـــن الك ون)فــــ (د

  نه لدون الرجال.ة، كقولك: إالدناءة والضع

  ومنه قول الشاعر:

  وٕاذا نســـــــــــــــــــیَتها لـــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــدها  

ــــــــارم دون   ــــــــن المك ــــــــي ســــــــناٍء م   )٥(ف

  فهي تقتضي التقصیر عن الغایة أما  وكونها ظرفًا كقولك: (جلست دونك)
  

  )٦(لة أو في القرب والبعدفي المنز      

 أمـــا قـــول امـــرئ القـــیس (فـــي ثالثـــة أحـــوال) موضـــع الشـــاهد ،فقـــد استشـــهد

الشاهد عنده: ثالثین  روتقدی )معبمعني ( على أن (في)نفسه  بیت بال )٧(مانيالرّ 

ًا  من المعاني التـي تـرد بهـا (فـي) أن تكـون بمعنـى وأیض.شهرًا مع ثالثة أحوال 

هـــو الظرفیـــة ولـــم یـــذكر  لــــ (فـــي) يا المعنـــى األساســـأمـــ (البـــاء) وبمعنـــى (علـــى)

أي  بالوعاء، تقول: "المـال فـي الكـیس) إال هو، وعبر عنه من معانیها )٨(سیبویه

                                                                                                       
  .٤/٢٢٥الكتاب : ) ١(

  الغمیر : وغمر وغمیر وغامر أسماء مواضع ، لسان العرب مادة (غمر) . ) ٢(

  دینة وبالد خزاعة ، لسان العرب مادة (غضور) . لغضورا : الغضور : ثنیة بین الم) ٣(

  . ، أثل :األشجار،األعراض: األودیة٦٢* من الطویل، دیوانه ،ص )٤(

  ،ـ ولم ینسب لقائل .     ٧/٣١٤:وخزانة االدب  ،١/١٢٢ ورد في حروف المعاني والصفات : )٥(

  .     ١/٢٣)  حروف المعاني والصفات: ٦(

  .      ٩٦/ ١أبو الحسن علي بن عیسي بن علي بن عبداهللا )  معاني الحروف الرماني:٧(

  .     ٤/٢٢٤)  الكتاب: ٨(
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وقـد اجتمعتـا  ة)حقیقـرفیـة تكـون زمانیـة ومكانیـة (ظاشتمل الكیس على المـال. وال

ـــه تعـــالى:       M  ~  }     ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡              ª  فـــي قول

¬  «®         L)١(.  

  .)٢(M§  ¦  ¥  ¤L    ى:أو مجازًا كقوله تعال

  مجیئ (إلى) بمعنى (مع): 

  قال امرؤ القیس:

ــــــــدى  ــــــــَدُه الَن ــــــــِدعِص َلبَّ ــــــــٌل َكال ــــــــُه َكَف َل

  

  

  )٤)(٣(ِإلــــى حــــاِرٍك ِمثــــِل الَغبــــیِط الُمــــَذأَّبِ   

ومنـه  :(إلى حارك)حیث جاءت (إلى) بمعنـى (مـع)موضع الشاهد في قوله

  ویضرب هذا المثل والذود اسم إلناث اإلبل  ،قول العرب:(الذود إلى الذود ابل)
  

  .)٥(في اجتماع القلیل إلى القلیل حتى یؤدي إلي الكثیر

حكــاه ابــن عصـفور عــن الكــوفیین  یقـول المــرادي: كـون (إلــى) بمعنــى (مـع)

ك علــى تضــمین وحكــاه ابــن هشــام عــنهم وعــن كثیــر مــن البصــریین. وتأویــل ذلــ

  في هذا أبلغ. العامل، وٕابقاء (إلى) على أصلها، و(إلى)

جـوز أن تكـون علـى بابهـا. ی : أن (إلى) التي بمعنـى (مـع))٦(وذكر الرماني

:" كون إلى بمعنى المصاحبة راجع إلى معنى  )١(الزمخشريقول ى ذلك ویؤیده ف

   االنتهاء".

                                     
  ).      ٤- ٢(:) سورة الروم، اآلیات ١(

      .  ١٧٩) سورة البقرة،اآلیة ٢(

  جعل له فرجة: لسان العرب، مادة (ذأب) الذئبة : فرجة بین دفتى الرحل والسرج ،الغبیط مذأب: إذا)٣(

والمعنــى یبــدو  ،الــدعص:الكثیب مــن الرمــل ،حـارك : العجــز،١/١٠١، والمعجـم ٤٧انــه مـن الطویــل دیو )٤(

  أنه وصف جزء من فرسه ثم قال:إلى عجز،أي: مع عجز كالغبیط المذأب .

) مجمـع األمثــال، أبـو الفضــل أحمـد بــن محمـد بــن إبـراهیم النیســابوري، تحقیـق: محمــد محـي الــدین عبــد ٥(

  .         ١/٢٧٧ان، الحمید، دار المعرفة، بیروت، لبن

  .          ١/١١٥الرماني:  ) معاني الحروف:٦(
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ر، ومــن تــرد ویــراد بهــا معــاني حــروف أخــ . إلــى أن (إلــى))٢(وذهــب النحــاة

أن تكـون و كمـا فـي موضـع الشـاهد،  التي ترد بهـا أن تكـون بمعنـى (مـع) معانیها

 وبمعنى (من) ،وبمعنى (الالم) ،بمعنى (التبیین)و  ،وبمعنى (في)، بمعنى (عند)

  وأن تكون زائدة، موردون شواهد على تلك المعاني.

ل فــي ، واألصــ جــارة تقــع فــي الكــالم إالنهــا الأجمعــوا علــى أإال أن النحــاة 

M      S   R  Q     P  كقولــه تعــالى:، زمانیــة معنــاه انتهــاء الغایــة، والغایــة قــد تكــون

TU      L)٣(. :وقـد تكـون مكانیـة كقولـه تعـالى   M     *     )     (  '  &

  +   L)٤(.  

ونسـبة  ،فهذه نماذج الستعمال حروف الجر بدل حروف أخر بمثـل معناهـا

تســمي  أن حــروف الجــر :الطبــري  دفقــد ورد عنــ ،لشــیوع هــذا النــوع فــي العربیــة

  .)٥(بحروف المعاقبة

یرون  :)٦(وقد تناول النحاة هذه المسألة وأدلوا فیها بآرائهم، فالبصریون مثالً 

 ؛قیاسًا على حروف الجزم والنصبأن حروف الجر ال ینوب بعضها عن بعض 

للمعنــى  معنــى لصــیق بــه ال یكــاد ینفــك عنــه، ومــا جــاء مخالفــاً  حــرف ألن لكــل

M     x  w  كمـا فـي قولـه تعـالى:،ل تأویًال مناسبًا یقبله اللفظ وِّ اللصیق فقد أُ 

  z  y L)یـة، إال أن فـي هـذه اآل زعم الكوفیون بأنها بمعنـى (علـى)، فقد )٧

والمعنـى أن النخلـة مشـتملة ، البصریین یرون أن (في) علـى بابهـا وهـو (الوعـاء)

                                                                                                       
  .         ٤٩٠، ص ٨، ج٣مج  ) شرح المفصل:١(

  .         ١/٣٨٥للمرادي  وما بعدها، والجنى الداني: ١١٥ص  للرماني ) ینظر معاني الحروف:٢(

  .        ١٨٧اآلیة  ) سورة البقرة :٣(

        .  ١اآلیة  ) سورة اإلسراء:٤(

  .        ١/١٩٩ ) جامع البیان للطبري:٥(

  .        ١/٤١٤:) األصول في النحو ٦(

  .٧١األیة سورة طه:)٧(
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أنهـــا صـــارت لـــه عراضـــها ال علیهـــا، فكإنمـــا یصـــلب فـــي علـــى المصـــلوب؛ ألنـــه 

ن إذا تقاربا في المعنى یأن الحرف )٢(ویرى ابن السراج .)١(وعاء، أو اشتملت علیه

ن أو أكثر في معنـى واحـد یفیمكن التعاقب. وهناك مذهب یقول: إن اشتراك حرف

كثیــر ویســمى بالمشــترك اللفظــي، وأیــد هــذا المــذهب مــن المحــدثین عبــاس حســن 

  بقوله:

ى واحــد، ألن هــذا بــة مــن اشــتراك عــدد مــن الحــروف فــي تأدیــة معنــ"ال غرا

    . )٣("بالمشترك اللفظي ميیسكثیر في اللغة و 

تســاؤل ینســب للكــوفیین، یفهــم منــه أن الحــرف هــو  النحــو الــوافي وورد فــي

ي مجراهمــا، القســم الثالــث ألنــواع الكــالم مــع االســم والفعــل، لــذلك البــد أن یجــر 

حقیقیـــة ال  همـــا عـــدة معـــانٍ یـــؤدي كـــل واحـــد من لفعـــلســـم وااال فـــإذا كـــان یقـــول:

مجازیـــة، وال یتوقـــف الفعـــل فـــي فهـــم داللتهـــا الحقیقیـــة فهمـــًا ســـریعًا، فمـــا الـــداعي 

  .)٤(إلخراج الحرف من أمر یدخل فیه غیره من الكلمات األخرى

 )٥(M   V   U  TL  كقولــه تعــالى:،ذلك بأمثلــة مــن القــرآن مستشـهدین لــ

½  ¾  ¿  M    À       : وأیضًا قولـه تعـالى عن (عن) یقولون أن الباء نابت

L)فنابت الباء عن (من) )٦.  

 أما شیخ النحاة سیبویه: فقد اكتفـى بـذكر المعنـى النحـوي لكـل حـرف منهـا،

یســتدل علیهــا مــن الســیاق، أخــرى  هــذه الحــروف قــد تفیــد معــاني أن وأشــار إلــي

(فـــي) یقـــول : وٕان معني ولكنهـــا تعـــود إلـــى المعنـــى األصـــلي ،فمـــثًال عنـــدما أورد

                                     
  .         ١/٩٦) معاني الحروف، الرماني :١(

  .          ١/٤١٤:) األصول في النحو، ٢(

  .        ٢/٥٤٢، ١٥عباس حسن، دار المعارف ، ط ) النحو الوافي:٣(

  .          ٢/٥٤٠عباس حسن:  لوافي:) النحو ا٤(

  .          ٥٩اآلیة  ) سورة الفرقان:٥(

  .  ٢٨اآلیة  ) سورة المطففین:٦(
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اتسعت في الكالم فهي على هذا،وٕانما تكون كالمثل یجاء به یقارب الشئ ولیس 

وفـي هـذا المعنـى یقـول ابـن جنـي:" ووجـدت فـي اللغـة مـن هـذا الفـن ،  )١( مثلـه.

شیئًا كثیرًا ال یكاد یحاط به، ولعله لو جمع أكثره ال جمیعه، لجاء كتابـًا ضـخمًا، 

ذا مر بك شيء منه فأقبله وآنس به، فإنه فصل في العربیة وقد عرفت طریقه، فإ

  .   )٢( ها والفكاهة فیهاحسن، یدعو إلى األنس بلطیف، 

أن هذه الحروف إذا تعاقبت ولم یصـعب علـى القـارئ الفهـم العـام  والراجح 

سیاق، فال حرج من تعاقبها خاصة وأنها وردت في القـرآن الكـریم، أمـا إذا كـان لل

ذا ال للـــبس فـــي المعنـــى وعــدم التوافـــق والتقـــارب بـــین المعنیـــین فهـــ یــؤدي تعاقبهـــا

                  .)٣( )في ثالثة أحوال یجوز، ومن ذلك مثًال قوله (

ثــــــون تصـــــبح ثالفـــــإن المــــــدة ) نْ ِمــــــ(بمعنـــــى  عنـــــدما قــــــدِّر الحـــــرف (فــــــي)ف

یریــدها ثــالث أحــوال وثالثــون فــإن المــدة التــي   شــهرًا،وعندما قــّدر بمعنــي (مــع)

تقــــدیره   أنــــه یبــــدو األقــــربإال نــــا یتضــــح الفــــرق بــــین هــــذین المعنیــــین،ًا، وهشــــهر 

  .مْن)(تقدیره بمعنى  من )معنى(معب

                                     
  .          ٤/٢٢٦)الكتاب:١(

  ٢/٣١) الخصائص ، ابن جني: ٢(

  .           بحث ، ص) ال٣(
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  املبحث الثاني

  ارور باإلضافة

"دنــوت  وضـافت الشـمس، أضـفت الشـئ إلـي الشـئ أي أملتُـهاإلضـافة لغـة:

  .اإلسناد وقیل )١(للغروب"

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــــفن ـــــــــــاُه َأَض ـــــــــــا َدَخلن ـــــــــــا     َفَلّم   ا ُظهوَرن

 *) ٢( ِإلـــــى ُكـــــلِّ حـــــاِريٍّ َجدیـــــٍد ُمَشـــــطَّبِ   

   .حیث جاءت بمعنى أسندنا  فموضع الشاهد في قوله: (أضفنا)

  . ) ٣( اصطالحًا:و 

أو  سـم الثـاني مـن األول منزلـة تنوینـهإسناد اسم على آخـر، علـى تنزیـل اال

یــة بــین هــي نســبة تقید لكلمــة، وٕان شــئت قلــت:مــا یقــوم مقــام التنــوین فــي تمــام ا

 ،اإلسناد والحكم والمراد بالنسبة: .تقتضي أن یكون ثانیهما مجرورًا دائماً ،اسمین 

بالمضاف  الغرض منها تقیید المضاف،نها نسبة جزئیة یة: إومعنى كونهما تقیید

  والتحدید له، بعد إن كان عامًا مطلقًا. رقصإلیه، وٕایجاد نوع من ال

  قال امرؤ القیس:

    یــــــــــوم لــــــــــك مــــــــــنهن صــــــــــالحرب  الأ

  )٤(والســــــــــیما یــــــــــوم بــــــــــدارة جلجــــــــــل  

 )٥(حیث یجوز فیه الجر علي وجهینفي قوله:(یوم)  موضع الشاهد
  

                                     
             لسان العرب،مادة (ضیف). )١(

  ١/١١٩فصل: ، والمعجم الم٥٣* الطویل، دیوانه )٢(

  .٢/٣٠٨ضیاء السالك إلى أوضح المسالك "الهامش":  )٣(

  .  ٥١البحث ص  )٤(

، ١/٩٨صــنعة اإلعــراب: ،والمفصــل فــي٣٤٨،وینظــر تهــذیب التوضــیح:١٦٦،١٦٧/شــرح ابــن عقیــل : )٥(

     .٢/٢٨٦وهمع الهوامع:
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ــــــــوم)  ــــــــدة و(ی  مضــــــــافأحــــــــدهما:أن تكــــــــون (ســــــــي) مضــــــــاف و(مــــــــا) زائ

  .الیه،والتقدیر:(وال مثل یوم)

وب بالفتحــة الظــاهرة اســم ال النافیــة للجــنس منصــأن تكــون (ســي)  :ثانیهمــا

مبنــي علــي الســكون فــي لیــه نكــرة غیــر موصــوفة مضــاف إو(مــا)  ،مضــاف فهــو

  بدل منها.و(یوم)  ،محل جر

  :ما یكتسبه المضاف من المضاف إلیه

  یكتسب المضاف من المضاف إلیه أشیاء منها التعریف:

  قال امرؤ القیس:

ــــــثِن َشــــــأَوهُ  ــــــم َی ــــــم َیجَهــــــد َوَل ــــــَأدَرَك َل   َف

  

  

ـــذروفِ    ـــرُّ َكُخ َیُم
ـــِد ا  )١( ـــبِ الَولی   *) ٢(لُمَثقَّ

:حیــث اكتســب المضــاف )كخــزروف الولیــد المثقــب:( موضــع الشــاهد فــي قولــه 

إلى ما فیه (أل) وهو (الولید)، فنعت بالمعرفة وهو التعریف بإضافته  (خزروف)

  .قوله: (المثقب)

فغـالم زیــد ،وذلـك ألن المضــاف إلـى معرفــة هـو فــي درجـة مــا أضـیف إلیــه 

وغـــالم الـــذي جـــاءك فـــي رتبـــة ،ة رتبـــة اإلشـــار  العلـــم، وغـــالم هـــذا فـــي فـــي رتبـــة

الموصول، وغالم القاضي في رتبة ذي األداة وال یستثنى مـن ذلـك إال المضـاف 

  إلى المضمر كغالمي، فإنه لیس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم.

   .   )٣( ویصف ابن هشام هذا الكالم بالصحیح

  أما قول امرئ القیس:

                                     
ت لـــه حفیفـــًا، عالخذروف:عویــد أو قصـــبة مشـــقوقة، یفـــرض فـــي وســـطه، ثــم ُیَشـــدُّ بخـــیط فـــإذا دار ســـم )١(

  خذرف).( مادة ، ، تهذیب اللغة. وصف به الفرس لسرعتهیلعب به الصبیان ،و 

  .             ١/٢٠٢:ابن هشام :،، وبال نسبة في شرح شذور الذهب ٥١*  من الطویل دیوانه )٢(

  .          ١/٢٠٢:) شرح شزور الذهب ٣(
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ـــــــــــــِد اَأل ـــــــــــــِرٍد َقی ـــــــــــــهُ ِبُمنَج ـــــــــــــِد الَح    واِب

      

  

  *)١(ِطــــراُد الَهــــوادي ُكــــلَّ َشــــأٍو ُمَغـــــرِّبِ   

نكــرة منجــرد حیــث نعــت ال هد فــي قولــه: (بمنجــرد قیــد األوابــد)موضــع الشــا

ضافة، ألنه لكنه لم یتعرف باإل ف إلى (األوابد)مضاال فقید ،بالنكرة (قید األوابد)

  في نیة االنفصال.

جـيء النعـت للنكـرة وهـو مضـاف اهدًا علـى م.شـ)٢(فهذا البیت جعله سیبویه

ولــیس بمنزلة"حســن ،  ه)الوجــحســن مــررت برجــل عرفــة، إذ جعلــه بمنزلــة (إلــى م

لحسـن هنـا لـألول ثـم تضـیفه إلـى كان المعنـى واحـدًا؛ ألن ا في اللفظ وٕانوجهه" 

مضاف إلى معرفة صفة للنكرة، فلما كانـت صـفة للنكـرة  من ترید "وحسن الوجه"

  أجریت مجراها.

  یقول امرئ القیس:

ـــــــــــا     ُیفاِكُهنـــــــــــا َســـــــــــعٌد َوَیغـــــــــــدو ِلَجمِعن

     

  

ـــالَجُزر   ـــاِق الُمتَرعـــاِت َوِب   *) ٣(ِبَمثنـــى الِزق

  حیث أضاف مثنى وهذا قلیل. ضع الشاهد في قوله: (مثنى الزقاق)مو 

ـــي علـــى وزن فعـــال ومفعـــل مـــن عشـــرة  یقـــول الســـیوطي: ورود األعـــداد الت

ویقــــول .وفیــــة ومــــا بینهمــــا قیاســــًا عنــــد الزجــــاج والكوخمســـة فمــــا دونهــــا ســـــماعًا، 

ال تدخلــه "أل" وتضــاف بقلــة، واألصــح منعهــا قیــل و  أبوحیــان:  (ســمع الجمیــع )

مذهوبًا بها مذهب األسماء والمسموع من ذلك آحاد وموحـد وثنـاء ومثنـى وثـالث 

  ..)٤(ومثلث ورباع ومربع وخماسي ومخمس وعشار ومعشر

                                     
     .         ١/٤٢٤والكتاب:  ٤٦) *من الطویل دیوانه ،ص١(

  .          ١/٤٢٤:)  الكتاب ٢(

  .            ١١٣) *من الطویل دیوانه ٣(

  .            ٩٨، ٩٧لسیوطي : ا) الهمع٤(
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وســـباع ومســـبع وثمـــان ســـداس ومســـدس  فـــيوفـــي إمكانیـــة القیـــاس علیهـــا 

  إلى ثالثة مذاهب:في ذلك ومثمن وتسع ومتسع، اختلف النحاة 

حــداث لفـــظ لــم تــتكلم بـــه ن وقــالوا ألن فیــه إوعلیــه البصـــریو القیــاس : ال دهماحــأ

  العرب.

وعلیه الكوفیون والزجاج معللین لذلك وضوح طریق القیاس  القیاس، نعم :ثانیهما

  فیه.

على ما سمع من فعال لكثرتـه دون مفعـل لقلتـه. ومـذهب سـیبویه یقاس  :هماثالث

لمنـع الوصـف عـدم العـدل فـي والجمهور أنها تمنع من الوصـفیة، ویعلـل الزجـاج 

أصـولها،  عیفاللفظ والمعنى، أما اللفظ فظـاهر وأمـا المعنـى ألن مفهوماتهـا تضـ

اء إلـى منعهـا وذهـب الفـر  " أربعة وكـذا.ءحاد" اثنان ومن "ثنافأدنى المفهوم من "آ

وال یكـــون للثالــث والثالثـــة  بنیـــة األلــف والـــالم قــال: ألن ثــالثبالعــدل والتعریــف 

وامتنـع مـن"  یضاف إلى ما یضافان إلیه، فإل متناعه من اإلضافة كـان فیـه "أل"

  وٕان لم یضف ورد بجریانها صفة على النكرات.أل" ألن فیه تأویل اإلضافة، 

 "فخبـــرًا نحـــو  )١(ه األلفـــاظ إال نكـــراتعمل العـــرب هـــذوقــال األعلـــم: لـــم تســـت

. أو .)٣(M     y  x   w L  نحو قوله تعالى: أو صفة) ٢("مثنى مثنىصالة اللیل 

وقد جاءت فاعلة ..)٤(M      `  _  ^  ]  \  [    Z   L  حاًال نحو قوله تعالى:

ـــــك قلیـــــل، ولـــــم یســـــمع تعریفهـــــا "بـــــا ومجـــــرورة ـــــل ،ل" وذل ـــــول الســـــیوطي:" وق ویق

  .)٥(ضافتها"إ

                                     
  .١/١٠٢الهمع:  )١(

صحیح البخاري، أبو عبداهللا البخاري: محمـد بـن إسـماعیل تحقیـق: محمـد زهیـر بـن ناصـر الناصـر،   )٢(

  .            ٢/٢٤، ٩٩٠في الوتر، حدیث رقم  هـ، باب ما جاء١٤٢٢، ١دار طوق النجاة ط

             .١سورة فاطر، اآلیة )  ٣(

             .٣سورة النساء ، اآلیة )  ٤(

                .  ١/١٠٢) الهمع: ٥(
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  :حذف املضاف 

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــــرُتُه َفَشـــــــــــجاني   ـــــــــــن َطَلـــــــــــٌل َأبَص ِلَم

     

  

  *.)١(َكَخــــطِّ َزبــــوٍر فــــي َعســــیِب َیمــــانِ   

ف فقــــد ورد شــــاهدًا علــــى حــــذ لــــه: (عســــیب یمــــان)موضــــع الشــــاهد فــــي قو 

  المضاف والتقدیر: عسیب رجل یمان.

اس وذلـك كثیـر. لبالمضاف إلیه مقامه، إذا ُأِمن اإلفیحذف المضاف ویقام 

M   l  k  j  ، وقولـه تعـالى:)٢(M   ´  ³     ²  ±µ    L  فمنه قوله تعالى:

  n  m   L)٤(والتقدیر أسأل اهل القریة.)٣(
   

   أما قول امرئ القیس:

  لوا ـِن َیوَم َتَحمَّ ـداَة الَبیـي غَ ـَكَأنّ 

يِّ ناِقفُ ـراِت الحَ ـَلدى َسمُ  
  )٦(َحنَظلِ   )٥(

 من قوله (غداة) )بدل كل من بعضفهو ( )یوم: ( قولهموضع الشاهد في 

  وهي جزء منه.

أنــواع  وعــًا خامســًا أضــیف إلــى فأصــبح نوهــذا النــوع مــن البــدل زاده النحــاة 

  وهي: )٧( البدل األربعة المعروفة

                                     
               .  ٢/١٠٢٠، والمعجم المفصل: ٨٥)  * من الطویل، دیوانه ١(

              .١٨سورة البقرة ، اآلیة )  ٢(

    .٨٢:سورة یوسف ، اآلیة )  ٣(

          ٢١٨/ ١فتح القدیر الشوكاني:  )٤(

  ت الشئ :استخرجته.لسان العرب ،مادة (نقف).نقف الحنظل:ینقفه، وانتقف )٥(

ـــل دیوانـــه، ص٦( ـــت أبكـــي ٣/٥،شـــرح األشـــموني ،٣/٢٣٠،ضـــیاء الســـالك،١٩) مـــن الطوی .والمعني:اعتزل

  ناه لحرارته.كأني ناقف حنظل،ألن ناقف الحنظل تدمع عی

       .  ٣/١٨٨وما بعدها، وحاشیة الصبان:  ٣/٣٦٣ینظر أوضح المسالك:   )٧(
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دل الشـيء ممـا هـو طبـق معنـاه، نحـو قولـه : بدل كل من كل، وهو بـاألول

  .)١( M  9  8   7 L  تعالى:

أكلت الرغیف ولك: قبدل بعض من كل، وهو بدل الجزء من كله ك :الثاني

  .ثلثه أو نصفه أو ربعه

: بدل االشتمال، وهو بدل شيء من شيء یشتمل عامله علـى معنـاه الثالث

  ه.ه أو حسنُ علمُ  زیدٌ  أعجبنيجمال كقولك: اإلبطریق 
  

  :) ٢(البدل المباین وینقسم إلى ثالثة أقسام: الرابع
  

  

عض وبـــدل االشــــتمال إلـــى بـــدل الكـــل، فقــــال: برد بـــدل الـــي الســـهیل إال أن

  العرب تتكلم بالعام وترید الخاص، وتحذف المضاف وتنویه.

ـــففـــي  ـــدل ال ـــد أكلـــت بعـــض بب عض إذا قلـــت: أكلـــت الرغیـــف ثلثـــه إنمـــا یری

  الرغیف، ثم بینت ذلك البعض.

إّال أن   )٣(و في الحقیقة صفة مضافة إلـى ذلـك االسـمهأما بدل االشتمال ف

ف وعلیـه فـإن المضـاالجمهور نفى هذا النـوع مـن البـدل وأول البیـت علـى حـذف 

      . )غداة البین غداة یوم تحملوتقدیر موضع الشاهد: (

                                     
        .  ٦سورة الفاتحة، اآلیة   )١(

          وما بعدها.    ٣/١٨٦لشرح تلك األقسام وبسط القول فیها، ینظر حاشیة الصبان:  )٢(

         وما بعدها.   ٣/١٨٨) حاشیة الصبان: ٣(
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:
ً
       :المجزومات:ثانيا

  قال امرؤ القیس:

  قــــــــال ولــــــــدان أهلنــــــــا إذا مــــــــا غــــــــدونا

  

  

ــى أن یأت   ــا الصــید نخطــبتعــالوا إل   * )١(ن

  عل المضارع. حیث جزمت إن الف نا)َیْأتِ  إن( موضع الشاهد في قوله:
  جججج

  

 علـى أن (إن) )٢(بعض الكوفیین وأبو عبیدة واللحیـاني فاستشهد بهذا البیت

  .ترد جازمة للفعل المضارع، وحكى اللحیاني أنها لغة بني صباح من بني ضبة

  وذكروا شاهدًا آخرًا على هذا المعنى، وهو قول الشاعر:

  هــــــــــــاأحــــــــــــاذر أن تعلــــــــــــم بهــــــــــــا فترد

  

  

 ) ٣(فتتركهـــــــا ثقـــــــًال علـــــــّي كمـــــــا هـــــــي  

الفعـل المضـارع إّال  (أن تعلـْم) حیـث جزمـت(أن)فموضع الشاهد في قوله: 

  المصدریة. مًال على (ما)ملت حفأه )أن الناصبةون أنها (ر أن البصریین ی

من الثقیلة وشّذ اتصـالها بالفعـل، ي المخففة ههذه  وزعم الكوفیون أن (أن)

  البصریین.والصواب قول 

وهنا تسقط روایة اللحیاني ویكون ال  وان:(أن یأتي)أما روایة البیت في الدی

  شاهد في البیت.

                                     
ومغنـي اللبیــب:  ١/١١٨والمعجـم المفصــل:  " ورویـت (ركبنـا) بــدل (غـدونا)٣٨٩یـل  دیوانــه "مـن الطو  )١(

  .       ٣/٤١٧، وحاشیة الصبان: ١/٢٢٧، والجنى الداني: ١/٤٥

) اللیحــاني: ابــو الحســن علــي بــن حــازم اللحیــاني، قــال ســلمة: كــان أحفــظ النــاس للنــوادر عــن الكســائي ٢(

        .    ١/١٣٧: والفّراء واألحمر "نزهة األلباء

        ) لم اتحصل على قائله.      ٣(
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  وقال امرؤ القیس:

ــــــــــالَیوَم  َغیــــــــــَر ُمســــــــــَتحِقٍب  أشــــــــــربْ َف

     

  

  )١(* ِإثمـــــــــًا ِمـــــــــَن الَلـــــــــِه َوال واِغـــــــــلِ   

حیــث لــم یرفـع الفعــل مــع أنـه متجــرد مــن  :(أشـرب)موضـع الشــاهد فــي قوله

  .الجازم بل ورد بالسكون ناصب و ال

االســتثقال.  شـاهدًا علـى مــا یسـمى بإسـكان )٢(فهـذا البیـت أورده ابـن الســراج

  ویعني بذلك أنه استثقل الحركة فلجأ إلى السكون.

كلمة  " لالستثقال، إال أن ( أشرب غیر)وشبهه بكلمة "َعُضد" فتقول "َعْضدٌ 

  .فشبهها بما هو من نفس الكلمة (عْضَد) منفصلة

، ویـرى ندي غیر جائز لذهاب علم اإلعـرابعلى ذلك قائًال: وهذا عویعلق 

  :كن لغیر جزم وٕاعراب ثالثة اضربسیأن ما 

كما أن كل حرف  ،سكان الوقف، فكل حرف یوقف علیه حقه السكون: إأحدهما

  یبدأ به فهو متحرك.

اجتمـاع تثقل سـی، فمن العرب مـن كَ لَ  لَ سكان اإلدغام، نحو قولك: جعَ : إهماثانی

  كثرة المتحركات فیدغم.

. )٣(موضـع الشــاهد شــرب غیـر)أتثقال كقـول امـرئ القـیس (سـكان االســإ :همـاثالث

د فیـرى أن الروایـة الصـحیحة للبیـت أن مطل وذلــك  (فـالیوم فاشـرب): عـهأمـا المبـرِّ

  یكون سكون الفعل طبیعیًا ألنه فعل أمر.

                                     
، ١/٢١٠، شـرح الكافیـة الشـافیة: ١/٧٥، الخصـائص: ٤/٢٠٤، الكتـاب: ١٢٢* من السریع، دیوانـه  )١(

  .         ٢/٧٩٤اللمحة في شرح الملحة: 

  .               ٢/٣٦٤ابن السراج: )األصول في النحو:٢(

  .               ٢/٣٦٥السراج: )األصول في النحو،ابن ٣(
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د قــائًال: كــان ال ویعلــق شــوقي د یعنــي بالســماع ضــیف علــى روایــة المبــرِّ مبــرِّ

 عنایــة شــدیدة وال یرتضــي بعــض القــراءات الشــاذة مــا دامــت ال تطــرد مــع قواعــده

    .)١(حتى لو ورددت عند سیبویهالنحویة وال تستقیم مع مقاییسه 

  ال شاهد في البیت.علیها و  ة البیت في الدیوان (فالیوم أسقي)أما روای

  امرؤ القیس: شاعرنا قالو 

ــــــــــــي أَ  ــــــــــــِك قــــــــــــاِتليَأَغــــــــــــرَِّك ِمّن   نَّ ُحبَّ

     

  

  )٢( َوَأنَّــــِك َمهمـــــا َتـــــأُمري الَقلـــــَب َیفَعـــــلِ   

بـالجزم علـى أنـه جـواب  )یفعـلْ موضع الشـاهد فـي قولـه: (یفعـِل) واألصـل (

  الشرط وكسرت الالم لضرورة القافیة.

وهذا البیت من شواهد سیبویه على أن الحرف الساكن والمجزوم یقعان في 

  .)٣(یفعلوا ذلك لضاق علیهم ولكنهم توسعوا بذلك القوافي. یقول: ولو لم

أي فإذا وقع واحد منهما في القافیة ُحرِّك، یریـد أنـه یحـّرك بالكسـر كمـا أنـه 

  .اإذا التقى ساكنان واضطروا إلى تحریكها كسرو 

االصل  فجعلوا الساكن والمجزوم ال یكون إال في القوافي المجرورة، كما أن

  .  )٤(اهللا ، وأطعِ الیوم أنزلِ  قولك: نحو في التقاء الساكنین الكسر،

                                     
        .        ١/١٣١) المدارس النحویة: شوقي ضیف: ١(

 .٣/١٣٢. والخصائص: ٢/٣٩١، األصول في النحو: ٤/٢١٤، الكتاب: ١٣من الطویل، دیوانه )٢(

  .      ٤/٢١٤) الكتاب: ٣(

 .  ١/٨٥ :. شرح قطر الندي٢/٦٥ ) مغني اللبیب بن هشام :٤(
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  عطف المجزوم بالفاء: 

  قال امرؤ القیس:

ـــــــــــُه   ب َوال ُتجِهَدنَّ ـــــــــــُه َصـــــــــــوِّ َفُقلـــــــــــُت َل

    

  

  )٢(ِمــــن َأعلــــى الَقطــــاِة َفُتزَلــــقِ  )١(دنكَ َفَیـــ  

نهـــي (أي ال تجهدنـــه وال حمـــًال علـــى ال موضـــع الشـــاهد فیـــه (جـــزم فیـــدنك)

علــــى عطــــف المجــــزوم (فیــــدنك) علــــى )٣(یــــت ســــیبویهاستشــــهد بهــــذا الب. یــــدنیك)

فكأنـــه كـــرر ال تجهدنـــه وال  ،حمـــًال علـــى النهـــي ال تجهدنـــه)،و المعطـــوف علیـــه (

  تدنیك مرة أخرى.

، ویكون لكان نصبه صحیحًا حسناً  إنه لو نصب (فیدنك) )٤(السیرافي يویر 

  .یؤذیك)ف اً ال تشتم زید( بمنزلة 

(ال تجهدنه) (نهي) فقد نهـى  إن ئًال:ویضیف السیرافي شارحًا لروایته متسا

 فعل الفرس، فكیف ینهـي الغـالم عـن دناءة فهيالغالم عن إجهاد الفرس، أما اإل

  .؟ي النهي ثم یعطفه على فعل الغالمفعل الفرس، وهو ما ال یدخل ف

 م عـننـه نهـى الغـالإوالمعنـى  ،فـي الكـالم اً فیجیب على ذلك بأنه وارد كثیـر 

  الفرس. هنیفعل یؤدي إلى أن ید

                                     
    تسقط وتطرح، مادة (ذرا). ومعناها: سان العرب بلفظة (فیذرك)وردت في ل) ١(

والمعنـــى صـــوب بـــالفرس وخـــذ عفـــوه وال  (فیـــذرك) بـــدل (فیـــد نـــك)  وروي: ١٧٤مـــن الطویـــل، دیوانـــه  )٢(

فـــي كـــال و  ٢/٧٤، وشـــرح ابیـــات ســـیبویه: ٣/١٠١تحملـــه علـــى الغـــدو فیصـــرعك. وورد فـــي الكتـــاب: 

  .           ٢/٢٣ي، وبال نسبة في المقتضب: الكتابین، نسب لعمرو بن عمار الطائ

  .           ٣/١٠١) الكتاب: ٣(

  .           ٧٥، ٢/٧٤) شرح أبیات سیبویه: ٤(
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  اخلامتة

الحمد هللا الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات ، أحمـده أن وفقنـي ویسـر لـي إعـداد 

، وٕان أخطــأت فمــن هــذا البحــث، فــإن أصــبت فمــن اهللا ومــن عظــیم فضــله علــيّ 

  سال اهللا أال یحرمني أجر االجتهاد. أنفسي والشیطان، و 

خلصـــت  ،شـــعر امـــرئ القـــیس ة فـــيومـــن خـــالل دراســـتي للشـــواهد النحویـــ

  یمكن ایجازها فى األتي: جملة من النتائج دراسة إلىال

مـن قاعـدة فـي  وورود اكثـر عري الواحد،الش في روایة البیت ختالف اال-١

  البیت المختلف الروایة.

ولي قاعـدة نحویـة، بینمـا ن تقع فیه روایتان ،فتثبت األختالف یمكن أاال-٢

  ن الشاهد.ها البیت خالیًا م، ویصبح ب تنفي الثانیة هذه القاعدة

بالبیـــت اذ یكـــون  خـــتالف فـــي الروایـــة ال یمنـــع مـــن اســـتخدام الشـــاهداال-٣

  .ستدالل بالشائع المطرداال

بالشــواهد النحویــة ،وربمــا نجــد فــي البیــت  ءامــرئ القــیس ملــىیعــد شــعر -٤

،جمیـــع حصـــیت أســـتوفیت، و لـــذا ال اّدعـــي أنـــي قـــد اكثـــر مـــن شـــاهد ؛ أالواحـــد 

  الشواهد النحویة في شعره.

ابتــدأت بهــم القصــیدة العربیة،وقــد امــرئ القــیس مــن الشــعراء الــذین  یعــد-٥

  دباء علي علو كعبه في الشعر.ألاأجمع النقاد و 
  

   ج
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  التوصيات : 

  :مایلي كانت اهم التوصیاتالشعریة، امرئ القیس  شواهد  وبعد دراسة 

اًء نها تمثـل وعـاهرة اختالف النحاة في الشواهد،ألعتناء واالهتمام بظاال-١

  صل اللغة.أ الذي هو صل النحولتوافر القواعد النحویة التي هي أخصبًا 

رض خصـــبة،وملجأ متســــع یجـــد فیــــه االهتمـــام بالشــــعر الجـــاهلي فهــــو أ-٢

  نحویة. وأدبیة، أو أالباحث كل متطلباته سواًء كانت بالغیة، 

مــن  يءبشــ فــي شــعر امــرئ القــیس النحویــة والصــرفیة دراســة الجوانــب -٣

   التفصیل.
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   الفهارس العامة

  ى:وحتتوي عل
  

  .القرآنية فهرست اآليات

  .الشريفة فهرست األحاديث

  فهرست األعالم.

  فهرست املصادر واملراجع . 

 فهرست احملتويات . 
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  األحاديث النبوية تفهرس

  رقم الصفحة  طرف الحدیث  الرقم

  ٣  یبلغ شاهدكم غائبكم .... .١

  ٣٤  خمس صلوات كتبهن اهللا ...... .٢

  ٥٦  من قبل الرجل امرأته ..... .٣

  ٦١  ونخلع ونترك من یفجرك ..... .٤

  ٩٧  ...أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد  .٥

  ١٠٦  غداة وعلیه مرط ..... خرج النبي  .٦

  ١٣٨  صالة اللیل مثنى مثنى ... .٧

  ٥٩  تسبحون وتحمدون وتكبرون... .٨
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  األعالم تفهرس

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ٤٥  ابن سیدة .١

  ٤٧  ابن یعیش .٢

  ٥  األصمعي .٣

  ١٤٧  اللحیاني .٤

  ٤٠  الزجاجي .٥

  ١٠٥  السهیلي .٦

  ٤٨  العبدي .٧

  ٢  الفراهیدي .٨

  ٣٦  الیینيالغ .٩

  ٤٨  الواسطي .١٠

  ١٤٧  المادري .١١

  ١٤٦  ابن السكیت .١٢

  ١٥٦  ابن الشجري .١٣

  ٧٧  الفراء  .١٤

  ٤٢  الزنجاني  .١٥

  ٦٤  ابن عطیة  .١٦
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  املصادر واملراجع تفهرس

  : القرآن الكريم 
ً
  أوال

 : املصادر واملراجع . 
ً
  ثانيا

 ارقطــ ، تحقیــق ، الزبیــدي بكــر أبــي بــن اللطیــف عبــد:  النصــرة ائــتالف -١

 ).م ١٩٨٧ - ـه ١٤٠٧(، ط ، الجیاني

 ، طلیمــات غــازي:  وفنونــه وأعالمــه وأغراضــه وقضــایاه الجــاهلي األدب -٢

 ). م٢٠٠٢ – ـه١٤٢٢(١ط ، لبنان ، بیروت ، المعاصر الفكر دار

 النحـاس أحمـد مصـطفى  تحقیـق ، األندلسـي أبوحیـان:  الضرب ارتشاف -٣

 ).م١٩٨٧( ، المدني مطبعة ،

 المرزوقـــي الحســـین بـــن محمـــد بـــن أحمـــد علـــي أبـــو:  ألمكنـــةوا األزمنـــة -٤

 ).ـه١٤١٧(،١،ط ،بیروت العلمیة الكتب دار ، ،األصفهاني

 النحــــوي ســــهل بــــن الســــري بــــن محمــــد بكــــر أبــــو:  النحــــو فــــي األصــــول -٥

 الرســالة، مؤسســة ، الفتلـى الحســین ،عبـد قیــتحق ، السـرج بــابن المعـروف

 . لبنان ، بیروت

ـــن أحمـــد مصـــطفي درویش،دمشـــق، إعـــراب القـــرآن وبیانـــ -٦ ه:محي الـــدین ب

  ه).١٤١٥(٤بیروت،ط

 الزركلـي ، فـارس بـن علـي بـن محمد بن محمود بن الدین خیر:  األعالم -٧

 ).م٢٠٠٢(،١٥ط ، للمالیین العلم ،دار

 لبنـان، ، بیـروت ، العلمیـة الكتـب دار ، األصـفهاني الفـرج أبـو:  األغاني -٨

 ).م١٩٩٢ – ـه١٤١٢(٢ط

 ، الـدین جمـال اهللا عبـد أبـو مالـك بـن اهللا عبـد بن محمد:  الكم ابن لفیةأ -٩

 . عاونالت دار

 حمـاد بـن عدالن بن علي: اإلعراب في المشكلة اآلیات لكشف االنتخاب -١٠

 بیـــروت ، الرســـالة مؤسســـة ، الضـــامن صـــالح ،حـــاتم تحقیـــق ، علـــي بـــن
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 ).ـه١٤٠٥(،٢،ط

 عبــد:  لكــوفیینوا البصــریین النحــویین بــین الخــالف مســائل فــي اإلنصــاف -١١

 المكتبـة ، األنبـاري البركات أبو ، االنصاري عبداهللا بن محمد بن الرحمن

 ).م٢٠٠٢  - ـه١٤٢٤( ، العصریة

 یوســـف ، تحقیـــق ، هشـــام ابـــن:  مالـــك ابـــن  ألفیـــة إلـــى المســـالك أوضـــح -١٢

 . للطباعة الفكر دار ، البقاعي محمد الشیخ

 عبــد محمــد ، تحقیــق ، القزوینــي الخطیــب:  البالغــة علــوم فــي اإلیضــاح -١٣

 .٣ط ، بیروت ، الجیل دار ، خفاجى المنعم

 ، الفكــر ،دار جمیــل محمــد ،صــدقي ،تحقیــق حیــان ابــن:  المحــیط البحــر -١٤

 ).ـه١٤٢٠( ط  بیروت

 المتعـــــال عبــــد:  البالغــــة علـــــوم فــــي المفتــــاح لتلخـــــیص اإلیضــــاح بغیــــة -١٥

 ).م٢٠٠٥- ـه١٤٢٦(،١٧ط ، اآلداب ،مكتبة الصعیدي

 محمــد ، تحقیــق ، الســیوطي:  والنحــاة اللغــویین طبقــات فــي  اةالوعــ بغیــة -١٦

 . صیدا ، ،لبنان العصریة المكتبة ، إبراهیم الفضل أبو

 أحمـد بـن سـعید بن الرازق عبد بن صادق مصطفى:  العرب آداب تاریخ -١٧

 .العربي الكتاب دار ، الرافعي القادر عبد بن

 ضـیف السـالم عبـد وقيشـ أحمد): الجاهلي العصر( العربي األدب تاریخ -١٨

 . المعارف دار:  ضیف بشوقي الشهیر

 بیــــــروت ، للمالیــــــین العلــــــم دار ، فــــــروخ عمــــــر:  العربــــــي األدب تــــــاریخ -١٩

 ).م١٩٩٧(،

 كامـــل محمـــد ، تحقیـــق ، مالـــك ابـــن:  المقاصـــد وتكمیـــل الفوائـــد تســـهیل -٢٠

 ).م١٩٦٧( ، القاهرة ، والنشر للطباعة العربي الكتاب دار ، بركات

 ، الطبـري جعفـر أبـو كثیـر بـن یزیـد بـن جریـر بـن محمد:  لطبريا تفسیر -٢١

 – ـهــــــ١٤٢٠(،١ط ، الرســــــالة مؤسســــــة ، شــــــاكر محمــــــد أحمــــــد تحقیــــــق

 ).م٢٠٠٠

 الحســین بــن الحســن بــن عمــر بــن محمــد اهللا عبــد أبــو:  الكبیــر التفســیر -٢٢
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  ).ـه١٤٢٠(،٣،ط بیروت ، العربي التراث إحیاء دار ، بالرازي المعروف

 ، علـي سـالم محمد تحقیق ،  المراغي مصطفى أحمد:  حالتوضی تهذیب -٢٣

  . الكبرى التجاریة المكتبة ، القاهرة ، ٣ط

 مرعـــى عـــوض محمـــد ، تحقیـــق ،  األزهـــري أبومنصـــور:  اللغـــة تهـــذیب -٢٤

 ).م٢٠٠١(، بیروت ، العربي التراث إحیاء ،دار

 عبـد بن محمد الدین ناصر بن:  الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضیح -٢٥

 ،محمـد تحقیـق ، القیسـي مجاهـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن بكـر أبي بن اهللا

 ).م١٩٩٣( ،١،ط بیروت ، الرسالة مؤسسة ، العرقسوسي نعیم

 بــن كثیــر بــن یزیــد بــن جریــر بــن محمــد:  القــرآن تأویــل فــي البیــان جــامع -٢٦

 الرسـالة مؤسسة ، شاكر محمد أحمد ، تحقیق ، الطبري جعفر أبو غالب

 ).م٢٠٠٠- ـه٤٢٠( ، ١،ط

 بیـروت ، صـیدا ، العصـریة المكتبـة ، الغالیینـي:  العربیـة الدروس جامع -٢٧

 ).م٩٩٢- ـه١٤١٤( ،٢٨ط ،

 رمـزي تحقیـق ، األزدي درید بن الحسن بن محمد بكر أبو:  اللغة جمهرة -٢٨

 ).م١٩٨٧( ،١ط ، بیروت ، للمالیین العلم دار ، بعلبكي منیر

ـــداني الجنـــى -٢٩  الـــدین بـــدر محمـــد أبـــو) ديالمـــرا: ( المعـــاني حـــروف فـــي ال

 ، قبـــاوة الـــدین فخـــر ، تحقیـــق ، علـــي بـــن اهللا عبـــد ابـــن قاســـم بـــن حســـن

 ).م١٩٩٢-ـه١٤١٣(، ١ط ، العلمیة الكتب دار ، فاضل ندیم ومحمد

 العرفــان ألبــي:  مالــك ابــن أللفیــة األشــموني شــرح علــى الصــبان حاشــیة -٣٠

 ، ١ط ، انلبنــ ، بیــروت ، العلمیــة الكتــب دار ، الصــبان علــي بــن محمــد

 ). م١٩٩٧ - ـه١٤١٧(

 مؤسســــة ، الحمــــد توفیــــق علــــي تحقیــــق ، الزجــــاجي:  المعــــاني حــــروف -٣١

 ).م١٩٨٤(  ،١ط ، بیروت ، الرسالة

) عمر بن القادر عبد( ، البغدادي:  العرب لسان لباب ولب األدب خزانة -٣٢

ـــــق ، ـــــة ، هـــــارون محمـــــد الســـــالم عبـــــد تحقی  ، القـــــاهرة ، الخـــــانجي مكتب

  ).م١٩٩٢ - ـه١٤١٨(
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 العامــــة المصــــریة الهیئــــة ،) جنــــي بــــن(عثمــــان الفــــتح أبــــو:  الخصــــائص -٣٣

  .٤ط ، للكتاب

 العبـاس أبـو( الحلبي السمین:   المكنون الكتاب علوم في المصون الدرر -٣٤

ــدائم عبــد بــن یوســف بــن ،أحمــد الــدین شــهاب  محمــد أحمــد ، تحقیــق ، ال

 . دمشق ، القلم دار ، الخراط

 ، الطبرانـــي القاســـم أبـــو أیـــوب بـــن أحمـــد بـــن مانســـلی:  للطبرانـــي الـــدعاء -٣٥

ـــــد مصـــــطفى تحقیـــــق ـــــادر عب  ١ط ، بیـــــروت ، العلمیـــــة الكتـــــب دار ، الق

 ).ـه١٤١٣(،

 ، المعـارف دار ، إبـراهیم أبوالفضـل محمـد ، تحقیـق:  القیس امرئ دیوان -٣٦

 ).م١٩٨٤ – ـه١٤٠٥(، ١ ط ، القاهرة

-  ـهـــ١٣٨٤( ، بیـــروت ، والنشـــر للطباعـــة صـــادر دار:  جریـــر دیـــوان -٣٧

 ).م١٩٦٤

 ، العربـي الكتـاب دار ، یعقـوب أمیل ، وتحقیق جمع:  بثینة جمیل دیوان -٣٨

 ).  م١٩٩٢(،١ط ، بیروت

 ، بیـــروت ، والنشـــر للطباعـــة صـــادر دار:  ســـلمى أبـــي بـــن زهیـــر دیـــوان -٣٩

 ).م١٩٦٤(

  ، المـــیمن العزیــز عبــد تحقیـــق:  بــي الحســحا بنــي عبـــد بــن ســحیم دیــوان -٤٠

 . القاهرة ، والنشر لطباعةل القومیة الدار

 بیــــــروت والنشــــــر، للطباعــــــة بیــــــروت دار:  األبــــــرص بــــــن عبیــــــد دیــــــوان -٤١

 ).م١٩٥٨- ـه١٣٧٧(،

 .  والتوزیع والنشر للطبع المنار دار ،:   طالب أبي بن علي دیوان -٤٢

 دار فرحـــات، شـــكري یوســـف دكتـــور شـــرح:  ربیعـــة أبـــي بـــن عمـــر دیـــوان -٤٣

  ).م١٩٩٢ – ـه١٤١٢( ،١ط ، بیروت الجیل
  

  

  ).م١٩٦٦ – ـه١٣٨٦( ، بیروت ، صادر دار:  الفرزدق دیوان -٤٤

 الفضــل أبــو محمــد ، تحقیــق ، معاویــة بــن زیــاد:  الزبیــاني النابغــة دیــوان -٤٥



- ١٦٣ - 

 

  ).م١٩٧٧(  ، مصر ، المعارف دار ، إبراهیم

 بیـروت صـادر دار ، طریفـي نبیـل محمـد تحقیـق:  تولـب بـن النمر دیوان -٤٦

  ).م٢٠٠٠( ، ١ط ،

 ، المـالقي النـور عبد بن أحمد:  المعاني حروف شرح في بانيالم رصف -٤٧

 ).ـه١٣٩٤( ، الخراط محمد أحمد تحقیق،

 الهـروي األزهـري بـن أحمـد بـن محمـد:  الشـافعي الفـاظ غریـب فـي الزاهـر -٤٨

 . الطالئع دار ، السعدني الحمید عبد ،مسعد تحقیق ، منصور أبو

 تحقیــق) ماجــة ابــن( ، وینــيالقز  یزیــد بــن اهللا عبــد أبــو:  ماجــة ابــن ســنن -٤٩

 . العربیة الكتب إحیاء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد

 تحقیـق ، الـرحمن عبـد بـن اهللا عبـد:  مالك ابن ألفیة على عقیل ابن شرح -٥٠

 جــودة ســعید ، القــاهرة ، التــراث دار ، الحمیــد عبــد الــدین محیــي محمــد ،

 ). م١٩٨٠-ـه١٤٠٠( ، ٢٠ط ، وشركاه السحار

 المرزبــان بـن اهللا عبـد بــن الحسـن سـعید بـن یوســف:  یبویهسـ أبیـات شـرح -٥١

 الكلیـات مكتبـة ، هاشـم الـریح علـي محمـد ، تحقیـق ، السـیرافي محمد أبو

ــــة  ، مصــــر ، القــــاهرة ن والتوزیــــع والنشــــر للطباعــــة الفكــــر دار ، األزهری

 ) .م١٩٧٤ – ـه١٣٩٤(

 ضـرالخ بـن محمـد بـن أحمـد بـن ، موكـوب قتیبة ابن:  الكاتب أدب شرح -٥٢

 الكتـاب دار ، الرافعـي صـادق مصـطفى لـه ،قـدم منصـور أبـو الحسن بن

 . بیروت ، العربي

 الشـیخ یوسـف تحقیـق ، هشـام ابـن:  مالـك بـن ألفیـة على األشموني شرح -٥٣

 . والنشر للطباعة الفكر دار ، البقاعي محمد

 محمـد بـن بكـر أبـي بـن اهللا عبـد بن خالد:  التوضیح على التصریح شرح -٥٤

ـــــة الكتـــــب دار ، األزهـــــري الجرجـــــاوي  ، ١ط ، لبنـــــان ، بیـــــروت ، العلمی

 ).م٢٠٠٠-ـه١٤٢١(

  بـاذي ،االسـتر الحسـن بـن محمـد الـدین رضي:  الحاجب ابن شافیة شرح -٥٥
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 ، العربـــي التـــراث إحیـــاء ارالد ، وآخـــرون الحســـن نـــور محمـــد ، تحقیـــق

 ).م٢٠٠٥- ـه١٤٢٦(، ط لبنان ، بیروت

 كتـــاب ومعـــه هشـــام ابـــن:  العـــرب كـــالم معرفـــة فـــي الـــذهب شـــذور شـــرح -٥٦

 .الفكر دار ، الحمید عبد الدین محیي لمحمد ، اآلداب منتهى

 ، األنبــاري بـن محمـد بـن قاسـم:  الجاهلیـات الطـوال السـبع القصـائد شـرح -٥٧

  .م)١٩٦٣(، المعارف دار ، القاهرة

 الســــــالم عبـــــد وصــــــححه ضـــــبطه ، التبریــــــزي:  العشـــــر القصــــــائد شـــــرح -٥٨

 ). ـه١٤٠٧(، ٢ط لمیة،بیروت ،لبناندار الكتب العالحوفي،

شــرح قطــر النــدي وبــل الصــدى:عبداهللا بــن یوســف بــن أحمــد بــن هشــام،  -٥٩

  ه).١٣٨٣(١١تحقیق،محمد محیي الدین عبد الحمید،ط

 جمـال اهللا عبـد أبـو ، مالـك بـن اهللا عبـد بـن محمـد:  الشـافیة الكافیـة شرح -٦٠

 مكــــة ، قــــرىال أم جامعــــة ، هریــــري أحمــــد المــــنعم عبــــد ، ،تحقیــــق الــــدین

 . ٢،ط المكرمة

 همـو المجیـد عبـد ، تحقیـق ، الشـیباني عمـرو ابو:  التسع المعلقات شرح -٦١

ــــــروت ، للمطبوعــــــات األعلمــــــي مؤسســــــة ،  – ـهــــــ١٤٢٢(،ط لبنــــــان ، بی

 ).م٢٠٠٢

شرح المعلقات السبع: (الزوزني) أبوعبد اهللا حسین بن أحمد بـن حسـین ،  -٦٢

 م).٢٠٠٢ه،١٤٢٣(١دار إحیاء التراث العربي،ط

شرح المفصل: موفق الدین بن علي بن یعیش،تحقیق،أحمـد السـید أحمـد،  -٦٣

  وٕاسماعیل الجواد عبد الغني.

 ، الحـدیث دار ، قتیبـة بـن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو:  والشعراء الشعر -٦٤

 ).ـه١٤٢٣(، القاهرة

 دار الغفـور، عبـد أحمد ، تحقیق ، العربیة وصحاح اللغة تاج:  الصحاح -٦٥

 . بیروت ، مالیینلل العلم

 تحقیـق ، إسـماعیل بـن ومحمـد ، البخـاري اهللا عبـد أبـو:  البخاري صحیح -٦٦
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 ).ـه١٤٢٢(،١ط ، النجاة طوق دار ، الناصر ناصر بن زهیر محمد ،

 الكتـاب دار ، بركـات كامـل محمـد ، تحقیق ، النیسابوري:  مسلم صحیح -٦٧

 ).م١٩٦٧(، القاهرة ، والنشر للطباعة ، العربي

 بــن اهللا عبــد بــن الحســن هــالل ابــو(، العســكري هــالل أبــو:  عتینالصــنا -٦٨

 بـو أ ومحمـد  ، البجاوي محمد علي ، تحقیق ، مهران بن سعید بن سهل

 ).ـه١٤١٩( ، بیروت ، العصریة المكتبة ، إبراهیم الفضل

 ، النجـــــار العزیـــــز عبــــد محمـــــد:  المســــالك اوضـــــح الــــى الســـــالك ضــــیاء -٦٩

 ).م٢٠٠١ – ـه ١٤٢٢(،١ط

 .  المراغي مصطفى أحمد) : البدیع ، معانيلا ، البیان( البالغة علوم -٧٠

 ، القیرواني رشیق بن الحسن علي أبو:  وآدابه الشعر محاسن في العمدة -٧١

 – ـهـ١٤٠١(،٥ط ، الجیـل دار ، الحمیـد عبـد الدین محیي ،محمد تحقیق

 ).م١٩٨١

 ، زومــيالمخ إبــراهیم مهــدي ، تحقیــق ، الفراهیــدي أبوعبــدالرحمن: العــین -٧٢

 وٕابراهیم السمارائي ، دار مكتبة الهالل . 

 محمــد إبــراهیم ســلیمان ، تحقیــق ، الحربــي إســحاق أبــو:  الحــدیث غریــب -٧٣

 ).ـه١٤٠٥(، ١ط ، المكرمة مكة ، القرى أم جامعة ، العابد

 بـن دار ، اهللا عبـد بـن محمد بن علي بن محمد ، الشوكاني:  القدیر فتح -٧٤

 ).ـه١٤١٤(، ١،ط بیروت ، دمشق ، الطیب الكلم دار ، كثیر

 الكتـاب دار ، الملـك عبـد قریب بن الملك عبد سعید أبو:  الشعراء فحولة -٧٥

 ).١٩٨٠ – ـه١٤٠٠(،٢ط ، لبنان ، بیروت ، الجدید

 بــن ، خلیــل ســعید أبــو الــدین صــالح:  المزیــدة الــواو فــي المفیــدة الفصـول -٧٦

 ، البشـــیر ار،د الشـــاعر موســـى وحســـن ، الدمشـــقي اهللا عبـــد بـــن كیكلـــدي

 ).م١٩٩٠-ـه١٤١٠(،١ط ، عمان

 العرقســـــوب نعــــیم محمــــد تحقیــــق ، آبــــادي الفیــــروز:  المحــــیط القــــاموس -٧٧

 ).م٢٠٠٥-ـه١٤٢٦(، ٨ط ، الرسالة مؤسسة
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 الخـانجي مكتبـة ، هـارون محمـد السـالم عبـد ، تحقیق ، سیبویه:  الكتاب -٧٨

 ).م١٩٨٨-ـه١٤٠٨( ،٣ط ، القاهرة ،

:  التأویــل وجــوه فــي األقاویــل وعیــوب تنزیــلال حقــائق عــرض فــي الكشــاف -٧٩

 والنشـر للطباعـة الفكـر دار ،١ط عمر، بن محمود اهللا جار ، الزمخشري

 ).م١٩٧٩( ،

 الحنفــي البقــاء أبــو:  اللغویــة والفــروق المصــطلحات فــي معجــم ، الكلیــات -٨٠

 محمــــد درویــــش عــــدنان ، تحقیــــق ، القریمــــى الحســــین موســــى بــــن أیــــوب

  . بیروت ، الرسالة مؤسسة ، المصري

 مـازن ، تحقیـق ، إسـحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو ، الزجاج:  الالمات -٨١

 ).م١٩٨٥-ـه١٤٠٥( ،٢ط ، دمشق ، الفكر دار ، المبارك

 دار ، منظــور بــن الــدین جمــال علــي بــن مكــرم بــن محمــد:  العــرب لســان -٨٢

 ).ـه١٤١٤(،٣ط ، بیروت ، صادر

 بـن سـباع بـن حسـن بـن حمـد،م) الصـائغ ابـن: ( الملحـة شـرح فـي اللمحة -٨٣

 سـالم بـن إبراهیم ، تحقیق ، الدین شمس اهللا عبد أبو ، الجذامي بكر أبي

 ).م٢٠٠٤-ـه١٤٢٤(،١ط ، الصاعدي

 الثقافیـة الكتـب دار ، فـارس فائز ، تحقیق ، جني ابن:  العربیة في اللمع -٨٤

 .   بیروت ،

ـــن أحمـــد أبوالفضـــل:  األمثـــال مجمـــع -٨٥ ـــن محمـــد ب  ، وريالنیســـاب إبـــراهیم ب

 . بیروت ، المعرفة ،دار الحمید عبد الدین محیي محمد ، تحقیق

 القــــادر عبــــد بـــن بكــــر أبــــي بـــن محمــــد اهللا عبــــد أبـــو:  الصــــحاح مختـــار -٨٦

 ، بیــــروت العصـــریة المكتبــــة ، محمـــد الشـــیخ یوســــف تحقیـــق، ،)الـــرازي(

 ).م١٩٩٩ – ـه١٤٢٠(،٥ط ، صیدا

 التـراث إحیاء دار ، لجفا إبراهیم ،خلیل تحقیق ، سیدة ابن:  المخصص -٨٧

 . العربي

 ، ضــیف الســالم عبــد شــوقي أحمــد ، ضــیف شــوقي:  النحویــة المــدارس -٨٨
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  ، المعارف دار

 منظـور علـي فـؤاد ، تحقیق ، السیوطي:  وأنواعها اللغة علوم في المزهر -٨٩

 . بیروت ، العلمیة الكتب دار ،

 علـــي بــن محمـــد بــن أحمــد:  الكبیـــر الشــرح غریــب فـــي المنیــر المصــباح -٩٠

 . بیروت ، العلمیة المكتبة ، الحمودي ثم الفیومي

 الحســن أبــو ، اهللا عبــد بــن علــي بــن عیســى بــن علــي:  الحــروف معــاني -٩١

 . الرماني

 تحقیـق ، األوسـط بـاألخفش المعـروف الحسن أبو:  عرابهإ و  القرآن معاني -٩٢

 – ـهــــ١٤١١(،١ط ، القــــاهرة ، الخــــانجي مكتبــــة ، قراعــــة محمــــود هــــدى

 ) .م١٩٩٠

 قتیبـة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو:  المعاني ابیات في الكبیر لمعانيا -٩٣

 ، بیــــروت ، العلمیــــة الكتــــب دار ، الكرنكـــوى ســــالم ، تحقیــــق ، الـــدنیوري

 ).م١٩٨٤ – ـه١٤٠٥(،١،ط لبنان

 ، تحقیــق ،) الــدین شــهاب اهللا عبــد أبــو( الحمــوي یــاقوت:  األدبــاء معجــم -٩٤

 – ـهــــ١٤١٤( ،١،ط بیــــروت ، اإلســــالمي الغــــرب دار ، عبــــاس إحســــان

  ).م١٩٩٣

ـــو إبـــراهیم إســـحاق بـــن إبـــراهیم الحســـین الفـــارابي،  -٩٥ معجـــم دیـــوان األدب:أب

ـــار عمـــر، مؤسســـة دار الشـــعب للصـــحافة والطباعـــة  تحقیـــق، أحمـــد مخت

 م).٢٠٠٣ه،١٤٢٤والنشر، القاهرة، (

 مكتبـة ، الغنـي عبـد بـن راغـب محمـد بن رضا بن عمر:  المؤلفین معجم -٩٦

 . العربي التراث إحیاء دار ، بیروت ، المثنى

 ،دار یعقـــوب بـــدیع ،امیـــل الشـــعریة النحـــو شـــواهد فـــي المفصـــل المعجـــم -٩٧

 ).١٩٩-ـه١٤٢٠( ، لبنان ، بیروت ، العلمیة الكتب

 دار ، العربیــة اللغــة ،مجمـع وآخــرون مصــطفى إبـراهیم:  الوســیط المعجـم -٩٨

 . والنشر للطباعة الدعوة
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 اهللا حمـد علـي ومحمد ، المبارك مازن تحقیق ، هشام ابن:  اللبیب مغني -٩٩

 ) .م١٩٨٥(، ٦ط ، دمشق ، الفكر دار ،

 أحمــد بــن عمــرو بــن محمــود القاســم أبــو:  اإلعــراب صــنعة فــي المفصــل-١٠٠

ـــد مصـــطفى ،تحقیـــق الزمخشـــري ـــادر عب  بیـــروت العلمیـــة الكتـــب ،دار الق

 ).ـه١٤١٣( ،١،ط

 أبــو األزدي التمــالي األكبــر عبــد بــن یزیــد بــن محمــد المبــرد:  المقتضــب-١٠١

 . ،بیروتالكتب عالم ، عضیمة الخالق عبد محمد ، تحقیق ، العباس

 ، الجزولي العزیز عبد بن عیسى أبوموسى:  النحو في الجزولیة المقدمة-١٠٢

 وفتحـــي ، النیــل أحمــد حامـــد راجعــه ، محمــد الوهـــاب عبــد وشــرح تحقیــق

 . جمعة أحمد محمد

 ، خلیـــل محمـــود ، معـــروف عـــواد ربشــا تحقیـــق ، مالـــك اإلمـــام:  الموطــأ-١٠٣

 ).ـه١٤١٢(، الرسالة مؤسسة

 أحمــد بــن اهللا عبــد بــن الــرحمن عبــد القاســم أبــو:  النحــو فــي الفكــر نتــائج-١٠٤

 ).م١٩٩٢-ـه١٤١٢(،ط ،بیروت العلمیة الكتب دار ، السهیلي

 . الشباب مكتبة ، عید محمد:  المصفى النحو-١٠٥

 .١٥ط المعارف دار ، حسن عباس:  الوافي النحو-١٠٦

 ،إبـــــراهیم تحقیـــــق ، األنبـــــاري ابـــــن:  األدبـــــاء طبقـــــات فـــــي األلبـــــاء نزهـــــة-١٠٧

  م).١٩٨٥ه،١٤٠٥(٣السامرائى،مكتبة المنار الزرقاء،األردن،ط

 عبـد بـن محمـد بـن الوهـاب عبـد بـن أحمـد:  األدب فنـون في اإلرب نهایة-١٠٨

 الكتـــب دار ، النـــویري الـــدین ،شـــهاب البكـــري ، التمیمـــي القرشـــي الـــدائم

 ).ـه١٤٢٣(،١،ط القاهرة ، القومیة ثائقوالو 

 أبـي بـن الـرحمن عبـد( ، السیوطي:  الجوامع جمع شرح في الهوامع همع-١٠٩

 ، التوفیقیــة المكتبــة ، هنــداوي الحمیــد عبــد ، تحقیــق ،)الــدین جــالل بكــر

 .مصر
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  : والدوریات المجالتثالثًا:

/ د اشــراف اهللا عبــد أحمــد محمــد ، ماجســتیر رســالة ، النحــوي الــدرس فــي اإلبهــام -١

  .م٢٠١١، الفكي محمد مصطف

 العلمـــي البحــث عمــادة عــن تصــدر ، اإلنســـانیة العلــوم ، لألبحــاث النجــاح مجلــة -٢

 ا. م١٩٩٢ ، نابلس ، السادس العدد ، الوطنیة النجاح جامعة
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 فهرس املوضوعات

 رقم الصفحة الموضـــــــــــوع الرقم

 ب اآلیة .١

 ج إهداء .٢

 د شكر وعرفان .٣

: وتحدثت فیه عن تعریـف الشـاهد لغـة واصـطالحًا، وأهمیتـه والمقیـاس  التمهید .٤

 المكاني والزماني وقیمة الشاهد الشعري .

١٠-١ 

 ح -ـه  مقدمة .٥

 ٢٩-١١ . الفصل األول: امرئ القيس حياته وشعره .١

 ٢١-١٢ : الحیاة االجتماعیة للشاعر. المبحث األول .٢

 ٢٩-٢٢ لته األدبیة) .: شعره (شعره ومنز المبحث الثاني .٣

 ٧٨-٣٠ الفصل الثاني : املرفوعات يف شعر امرئ القيس    .١

 ٥٤-٣١ المبحث األول: المبتدأ والخبر.  .٢

 ٧١-٥٥ المبحث الثاني: الفاعل، اسمه ، نائبه.  .٣

 ٧٨-٧٢ المبحث الثالث : اسم كان وخبر إن وأخواتها.  .٤

 ١١٦-٧٩ الفصل الثالث : املنصوبات يف شعر امرئ القيس  .٥

 ٩٥-٨٠ المبحث األول : المفعوالت والنصب بأن المضمرة.  .٦



- ١٧١ - 

 

 ١١٦-٩٦ المبحث الثاني: الحال واالستثناء والمنادى.  .٧

 ١٥٧-١١٧ الفصل الرابع : ارورات وموضوعات أخرى  .٨

 ١٤٠-١١٨ أوًال : المجرورات.  .٩

 ١٣٤-١١٨ المبحث األول: المجرور بالحرف.  .١٠

 ١٤٠-١٣٥ رور باإلضافة. المبحث الثاني: المج .١١

 ١٥٧-١٤١ ثانیًا : موضوعات أخرى:  .١٢

 ١٤٣-١٤١ المجزوماتات.  - .١٣

 ١٥٠-١٤٤ المعطوفات.  - .١٤

 ١٥٧-١٥١ معاني بعض الحروف -  .١٥

 ١٥٨ الخاتمة .١٦

 ١٥٩ التوصیات .١٧

 ١٨٠-١٦٠ الفهارس العامة .١٨

  ١٦٥-١٦١  فهرست اآلیات القرآنیة .١٩

  ١٦٦  فهرست األحادیث الشریفة .٢٠

  ١٦٧  ست االعالم فهر  .٢١

  ١٧٨-١٦٨  المصادر والمراجع  .٢٢

  ١٨٠-١٧٩  فهرست المحتویات .٢٣


