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  اإلهـداءأ

  ها سر تقدميؤ التي كان دعا  ىإل

  وحفتني بعطفها وحنانها

  أمي الغالية

  من علمني الطموح والهّمة  ىإل

  و بذل النفس والنفيس من أجلي

  أبي الغالي

  القـلب الملئ دوما بالرجاء  ىإل

  الذي لم ينضب بل تدفق بسخاء

  زوجي العزيز

  حلو الحياة ومرها  ىمن شاركن  ىإل

  وأتمني لهم كل جميل

  وزميالتيإخوتي  

  إليهم جميعاً:أهدي ثمرة جهدي
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  ریشكر وتقد

لقني ومنحني العون وأمّدني تنحني الروح سجودا أبدیا للبارئ الذي خ

  M  B  A  @CL :الصبر،وهو القائل في كتابه العزیزبجنود

 م (من ال یشكر الناس الیشكر اهللا )سالالو  الصالة  ولقول رسولنا الكریم علیه

،وأخص بالشكر زوجي ،ثم الشكر ألسرتّي الكریمتین ىوأخیرا هللا تعالفالشكر أوال 

  الذي مافتئ یبث في نفسي الحماس ویزودني حین تضعف اآلمال واألمنیات  ىالوف

والشكر للصرح العظیم جامعة أمدرمان اإلسالمیة ، وقلعة العلم والمعرفة كلیة اللغة 

  العربیة .

التي أشرفت على هذا البحث  یمانمریم النعیم سلوأخص بالشكر الدكتورة/

حتى استقام عوده، حیث لم تبخل علّي بشیئ من التوجیه والنصح واإلرشاد جعلها 

الذي شُرفُت  الرحمن محمد غالب عبداهللا زخرا للوطن، والشكر أجزله للبروفیسور:

بمتابعته لهذا البحث منذ أن كان خطة وقد أفدت من معلوماته الثرة وتوجیهاته 

  المباركه.

أحمد إبراهیم عبد والشكر إلي األساتذة أعضاء لجنة الناقشة والتحكیم دكتور/

  األنصاري عائدة،والدكتورة/اهللا 

اونهم معي ومن ثم الشكر إلى أسرة مكتبة جامعة أم درمان اإلسالمیة على تع

  في توفیر الكثیر من المراجع المفیدة ،الشكر إلى مكتبة جامعة القرآن الكریم 

  

  

  

   



 ه 
 

  المقدمة

الحمد هللا الذي أكرمنا بأفصح بیان، وخّلد العربیة بالقرآن، والصالة والسالم   

 علي أنبیاء الرحمن .

 وبعد 

عرفوا نفعه  طرقوه،وال علماً فإن علماء العربیة األفذاذ لم یتركوا بابا للمعرفة إال 

إال تناولوه، وال شك أن دیوان الحماسة من أقدم المجموعات الشعریة وأكثرها شهرة؛ 

  هتمام وعنایة  من علماء اللغة واألدب.إفلذلك حظي ب

  أسباب اختیار الموضوع:  

أهمیة الجمل التي ال محل لها من اإلعراب، وأهمیة شعر الحماسة.  -١ 

  هدي المتواضع في هذا المجال.ني ألسهم بجادفعت

مصنفا یبحث فیه (الجمل التي ال  –فیما أعلم  –لم یفرد أحد من الدارسین -٢ 

  عراب).محل لها من اإل

  :أهمیة الموضوع

الوقوف على الجوانب المهمة من أراء ومجهودات العلماء القدامي -١

  والمعاصرین في الجمل التي ال محل لها من اإلعراب 

  البحث على قاعدة مشتركة تتضمن اللغة واألدب من خالل موضوع الدراسة -٢

  مكانة شعر الحماسة وسعته وتنوع محتویاته تقوي دراسة الجمل  -٣

  أهداف البحث:

 أن یحقق الباحث إضافة جدیدة لخلفیته النحویة -١

  

 التعمق في القواعد النحویة التیتتعلق بموضوع الجمل التي ال محل لها من - ٢  

 اإلعراب.



 و 
 

الربط بین القواعد النحویةالتي أقّرها النحاة، ومدلوالتها التي وردت في دیوان  -٣

 الحماسة.

 :ةالصعوبات التي واجهت الباحث

منها: أن المعلومات متناثرة بیبن صفحات  ةثمة صعوبات واجهت الباحث  

  ن اإلعراب.للجمل التي ال محل لها م اً ما یوجد كتاب یورد تفصیًال كافیالكتب، قلّ 

واحدة، لذلك  ةالنحاة جمل أغلب االستئنافیة واالبتدائیة عند ةتعتبر الجمل  

  وجدت صعوبة في الفصل بین الجملتین .

  منهج البحث:

مبینا ، ففي الفصل األول كان المنهج التاریخي ینلقد اتبعت الدراسة منهج  

بقیة الفصول فهو ، أما المنهج المتبع في الشاعر مالمح البیئة التي عاش فیها

  المنهج الوصفي التحلیلي.

في بناء الدراسة تقسیما حوي مقدمة وأربعة فصول  ةالباحث توقد انتهج  

حادیثالنبویة الشریفة والمصادر والمراجع ثم فهرسا یات القرآنیة واألوخاتمة وفهارس لآل

  للموضوعات.

     :هیكل البحث

  :اآلتي جاءت على النحووخاتمة أربعة فصول مقدمة و  قسمت  البحث إلي

وأهداف البحث وصعوباته  ع الموضو  أسباب اختیار:تحدثت فیها عن المقدمة 

  .ومنهجه

  خطة البحث:

  أبو تمام حیاته وحماسته: الفصل األول

ــــــــاته    المبحث االول : حیــــــــ



 ز 
 

  المبحث الثاني : حماسته 

  الجملة العربیة وأقسامها :الفصل الثاني

  .المبحث األول :مفهوم الجملة عند القدامى والمحدثین 

  المبحث الثاني : أقسام الجملة. 

  المبحث الثالث :الجملة باعتبار المحل. 

:الجملة االستئنافیة واالبتدائیة واالعتراضیة والتفسیریة في دیوان الفصاللثالث 

  :الحماسة

  . الجملة االستئنافیةالمبحث األول 

  المبحث الثاني الجملة االبتدائیة.  

  .عتراضیةالمبحث الثالث  الجملة اال

  . المبحث الرابع عن الجملة التفسیریة

جملة جواب الشرط، جملة جواب القسم،  جملة صلة الموصول  :الفصل الرابع 

  ،الجملة التابعة لجملة ال محل لها في دیوان الحماسة  

  جملة جواب الشرط :المبحث األول

  جملة جواب القسم :مبحث الثانيال

  جملة صلة الموصول :المبحث الثالث 

  عرابالجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإل :المبحث الرابع 

  الفهارس الفنیة.  النتائج والتوصیات،و ثم بعد ذلك الخاتمة 

وأسأل اهللا تعالي: أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم وأن ینفع به 

   طالب العلم. 
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 الفصل األول

و تمام  حیاته وحماستهأب  

 
ن:وفیه مبحثا  

ـــالمبحث األول حی   ـــــــ اته ـــ  

ـــــــتهـحماسـالمبحث الثاني  ـــ  
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  الفصل األول

  : حیاته  بحث األولالم

  :سمها

أبو تمام حبیب بن أوس بن الحارث بن قیس بن األشج بن یحي بن مروان بن مر 

بن ُأدد بن زید  –سمه جلهمة وا –وث بن طي بن عمر بن عدى بن الغسعد بن كاهل بن 

  .١ب بن قحطان الشاعر المشهوربن عریب بن كهالن بن یشجب بن یعر  بن یشجب

بي أوس روى التعدیل: حبیب بن أوس ویقال ابن أفي الجرح و  ٢وذكر ابن أبي حاتم

  .٣یقول ذلكروى عنه راشد مولى حبیب بن أوس سمعت أبي و بن العاص  وعن عمر 

  :نسبه

ار طَّ وس العَ دُ تَ  ایقال له ،-قریة من قرى دمشق-، نصرانیًا من جاسم أبوه كان 

سمه س في من ُذكر فیها من األباء من ا، ولیإلى طي ةأوسًا وقد ُلّفقت له نسبفجعلوه 

 ٤، ولو كان نسبه صحیحًا لما جاز أن یلحق طّیًا بعشرة آباءمسعود وهذا باطل ممن عمله

، ومن كبار شعراء القرن الثالث الهجري القبیلة العربیة ٥بن خلكان أنه من طياویذكر 

 في ، وقد شك البعض سمه حبیب بن أوسالعصر العباسي ُیكنى أبا تمام، واورائد من رواد 

في كتابه  -ذكرناكما  –بن خلكان ا، ذكرها إلى العربیة ونسبته إلى قبیلة طياسمه ونسبه 

  .٦بناء الزمان حتى وصله بیعرب بن قحطانأأنباء وفیات األعیان و 

، إال أننا الذین تفوق علیهم وخاصة الشعراءاده ن إال حسّ وما كان هؤالء المتشككی

  نستطیع أن ننفي تلك الشكوك عند الرجوع إلى دیوانه حیث نجده یفخر بعروبته والعرب

                                                   
ن أحمد بن محمد بن إبراھیم بن ابي بكر بن خلكان ، یدوأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الألعیان / وفیات ا ١

  م .١٩٠٠، ٢/١١ھـ ، تحقیق : إحسان عباس ٦٨١
ابوحاتم ھو محمد بن حیان أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمیى البستي الشافعى، محدث،  حافظ، مؤرخ، لغوى،  -  ٢

من كتبھ  كتاب الثقات،  ومشاھیر علماء األمصار، و المسند  ـھ ٣٥٤فى الكوفة، وتوفى بمدینة بست  ـھ٢٧٠ولد سنة 
  ٣/٢٠٧ ١٩٩٣ھـ،١٤١٤بیروت موسسة الرسالة    ١الصحیح. معجم المولفین: تألیف عمر رضا كحالة  ط

  .م ١٩٥٢، الطبعة األولى ،  ٣/٩٦منذر التمیمي ، بن أبي حاتم (ابو محمد بن ادریس بن ال/ الجرح والتعدیل ، ال٣
  .٢/١١/ وفیات األعیان ،  ٤
  .٣/١٨٥/ المرجع السابق ،  ٥
  / ، مكتبة القراء والثقافة األدبیھ بمصر الطبعة األخیرة ، دار المأمون. ٤/٥بناء الزمان / وفیات االعیان وأنباءأ ٦
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ن كرم وحسب ه عنهم من جود ومهله وماورثویمجدهم ویفخر بقبیلته طي وبأ ،المسلمین

  كما قال :١، وهذه طي قد ألبسته بردًا وجعلته یفتخر ویهزم العبید ونسب

  دایوطي قد ألبستني بردا         حتى فخرت فهزمت العب

  . ٢هله ومكارم أخالقهمویقول في كرم أ

  فیهم وهو كاهل ویافع سترضع الجود فیهم        وسمانا ابن الذین اأ

  مان ورافعوزید والقنا واألثر         تم   بني أوس السماء وحا سما

حرفه إلى أوس  قد وس وأنهدُ یسمى تَ  ي،انر وأن أباه نص٣وهجاه بعض معاصریه بأنه نبطي

على هذا الظن أنه یوناني  ٥طه حسین فیما قاله:  ٤ذكر شوقي ضیفو  . طي وانتسب إلى

  األصل ، ونصرانیة أبیه ال تنفیه من العرب وال من طى .

  كنیته ولقبه :

 .٦ ُیكنى أبا تمام 

  مولده ونشأته ووفاته :

ختلف في أواخر خالفة الرشید وقد ا -ریةتقع في دمشق وطب – ١ولد في قریة جاسم

في سنة والدته بین المؤرخین حیث ذكر البغدادي في خزانته أن مولده ( سنة تسعین ومائة 

                                                   
  ، شرح التبریزي .٥٦٦، ص  ٤بي تمام ، ج /  دیوان أ ١
  .٥٨٥- ٥٨٤، ص  ٤، ج مام أبي تدیوان /   ٢
ص  ١١١٩الطبعة السادسة، الناشر: دار المعارف بمصر ، ،تألیف الدكتور شوقي ضیفالعصر العباسي األول ،  / ٣

٢٦٨  
  
م و ١٩٣٥مؤرخ أدبي مصري حصل على لیسانس اآلداب من جامعة القاھرة ١٩١٠شوقى ضیف أحمد ولد سنة - / 

 ،آلداب اللغة، ثم رئیسا لقسم اللغة العربیة اً كلیة اآلداب حتى أصبح أستاذتدرج فى وظائف التدریس ب ١٩٤٢الدكتوراة 
  الفن ومذاھبھ –م من آثاره تاریخ األدب العربى، الفن ومذاھبھ فى الشعر العربى ١٩٧٦مجمع اللغة العربیة منذ  ورئیس 

الموسوعة العربیة المیسرة الجمعیة ینظر  – ھـ ١٤٢٦، توفي سنةالتطور و التجدید فى الشعر االموى –فى النثر العربى 
  ٣/١٤٩١م،٢٠٠١، ٢ط –تونس  –المعرفة و الثقافة العالمیة ، دار الجیل بیروت القاھرة المصریة للنشر و 

5 من محافظة المنیا بالصعیدولد في قریة الكیلو –المحاضرین  طھ حسین بن على بن سالمة دكتور فى األدب من كبار - / 
ثم بالجامعة  ١٩٠٨-  ١٩٠٢عمر ثالثة سنوات ففقد بصره وبدا حیاتھ فى األزھر  المصري وأصیب بالجدرى فى

سافر فى بعثة إلى باریس وتخرج من  –بكتاب ذكرى أبى العالء  ١٩١٤المصریة القدیمة وھو أول من نال الدكتوراة منھا
وكان مولده  ١٩٧٣فى حدیث األربعاء  تو –فى الشعر الجاھلى  –من كتبھ فى األدب الجاھلى  – ١٩١٨السوربون 

بیروت دار العلم للمالیین ١٠،تألیف خیر الدین الزركلي طم ،االعالم١٨٨٩  
  ٢٣ /٣  
  ١٩٠٠، ط ٣/١٨٥/ وفیات األعیان ، ٦
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بي تمام ولد تمام بن أل إدریس بن یزید قال لي .وذكر األنباري مولده فقال : (قا ٢هجریة)

في هبة األیام مولده فقال : (ولد سنة  ٤وذكر البدیعي. ٣وثمانین ومائة هجریة) سنة ثمان

  .٥تسعین ومائة على األرجح)

خبر مولده فقال : حدثني عون بن  ،-في أخباره عن أبي تمام-فذكر  ٦ ما الصوليوأ

سبع وعشرین ومائتین  محمد الكندي قال قرأت على أبي تمام شیئا من شعره في سنة

سنة أخرى لمولده  یضاً وذكر الصولي أ.٧وسمعته یقول مولدي سنة تسعین ومائة هجریة

  . ٨وهي سنة ثمان وثمانین ومائة هجریةعن ابنه تمام ابن أبي تمام في أخباره، 

ولعل األرجح أن والدته سنة تسعین ومائة هجریة التفاق بعض المؤرخین على هذا 

  التاریخ.

  نشأته :

إن نشأته ترتبط ارتباطا وثیقًا بمكان والدته فنشأ في طئ ، وطئ عنده القبیلة الوثنیة 

  النصرانیة الیهودیة المسلمة ذات اإلتصال الوثیق بالفرس والروم في الجاهلیة واالسالم ، 

                                                                                                                                                            
یاقوت بن   هللا بو عبدثمانیة فراسخ . معجم البلدان : أ عمال دمشق بینھا وین دمشق/جاسم قریة من قري الجیدور من أ ١

  ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان، د. ط ، ت  ٢/٩٤رومي البغدادي ،  الحموي الهللا عبد
، ١م ، دار صادر بیروت ، ط١٠٩٣خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، تألیف عبد القادر بن عمر البغدادي ت  -  ٢

  .١٢٧ص 
مد األنباري ، تحقیق محمد أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن مح أبي نزھة األلباب في طبقات األدباء ، تألیف -  ٣

  . ١٥٦الفضل إبراھیم ، دار نھضة مصر الفجالة ، القاھرة ، ص 
ھـ من ١٠٧٣البدیعى: یوسف البدیعى الدمشقى أدیب ولد بدمشق ونشأ بھا واستقر واشتھر بحلب وتوفى ببالد الروم  -  ٤

وھدیة العارفین  ١٤٧/ ٤نظر معجم المؤلفین   یب اثاره الصبح المنبى عن حیثیة المتنبى وبعد االیام و الحدائق فى االد
/ ١م  منشورات مكتبة المثنى ببغداد، ١٩٥١أسماء المؤلفین وآثار المصنفین تألیف إسماعیل باشا البغدادى طبعة استنبول 

  (لم أقف على اسمھ كامال)٥٦٧
مطبعة العلوم بالسیدة زینب، ، ه)١٠٧٣ت (ھبة األیام فیما یتعلق بأبي تمام ، تألیف یوسف البدیعي قاضي الموصل ،  -  ٥

  .٩ص م ١٩٣٤- ه١٣٥٢راجع طبعھ سید یس أحمد ،الناشر: محمود مصطفي ،ط؟
عباس وھو المن خلفاء بنى  ةھو محمد بن یحى بن عبدهللا ابوبكر الصولى من أكابر علماء األدب نادم ثالث :الصولى-  ٦

ألوراق فى أخبار آل العباس وأشعارھم توفى بالبصرة، ینظر من آثاره كتاب ا ٣٣٥الراضى و المكتفى و المقتدر توفى 
األتابكى، القاھرة  یوسف بن تغزي بردي جمال الدین ،تألیف أبو المحاسن النجوم الزاھرة فى ملوك مصر والقاھرة

  ٢٩٦/ ٣ ـھ١٣٥١مطبعة دار الكتب المصریة 
  .٣٧٣ق خلیل محمود عساكر ، ص أخبار أبي تمام ، تألیف أبوبكر بن محمد بن یحي الصولي ، تحقی -  ٧
  .٣٧٣، ص  المرجع السابق -  ٨
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وكان في حداثة سنه وكان یسقى  ٢ولكنه رحل إلى مصر ؛ ١وقیل أنه نشأ بمصر

باه كان عطارا نه نشأ بدمشق وأن أ، وأكثر المؤرخین له على أالكبیر الناس في مسجدها

منذ نعومة أظافره  –ختلف خذ یالثیاب. ویبدو أنه أ فیها وأنه ألحقه بحائل كي یحسن حیاكة

إلى حلقات المساجد ینهل مما كان یجري فیها من جداول الشعر والثقافة وسرعان ما  –

  ى مدائحه عن مصر فیقول :وله في إحد .٣تدفق ینبوع الشعر على لسانه

  وبنو اآلباء فیها بنو أبي ،وأنت یامصر غایتي وقرابتي      بها

فأجازه وقدمه على  ،ومن مصر رحل إلى العراق واستقدمه المعتصم إلى بغداد

  . ٤، فلم یتم سنتین حتى توفي بهاام في العراق ثم ولى برید الموصلأق، و شعراء وقته

  صفاته وبدیهته :

لصفات في عن هذه ا ٥ ل اآلمديم بصفات جمیلة ومالمح خاصة وقاماتمتع أبو ت

، وفي كالمه تمتمة حلو الكالم غیر أن في لسانه حبسهسمر اللون موازنته (كان أبو تمام أ

  . ٦یسیره، وكان فطنًا شدید الفطنة، قوي العارضة حاضر البدیهة)

قضاء كالمه، كأنه ، إذا كلمه إنسان أجابه قبل انهبداهت وسرعة وعن شدة فطنته

ومن ذلك سرعة إجابته لسؤال أبي سعد الضریر الذي قال  ٧،جوابه كان یعلم ما یقول فأعدّ 

ألبي تمام : (یا أبا تمام لم ال تقول من الشعر ما یعرف؟ فقال ال تعرف من الشعر ما 

 ٨یقال؟)

                                                   
  .٢٧٧- ٢٧٥أخبار أبي تمام ، ص  -  ١
  .٢/١٦٥م  ،٢٠٠٢، ١٥ي ، دار العلم ، بیروت ، طلاألعالم ، تألیف خیر الدین الزرك -  ٢
  .٥١ھي ، ص تلبھبیأبو تمام الطائي ، تألیف نجیب محمد ا -  ٣
  ٢/١٦٥األعالم  -  ٤
الدین على بن أبى على بن محمود بن سالم التغلبى الفقیھ األصولى الملقب سیف الدین اآلمدى كان فى اآلمدى سیف  -  ٥

لھ لب  –أول اشتغالھ حنبلى المذھب ثم انتقل إلى مذھب الشافعى، صنف فى أصول الفقھ و الدین والمنطق و الحكمة 
ھـ واآلمدى نسبتھ إلى آمد ٥٥١ت والدتھ فى سنة ھـ كان٦٣١توفى بدمشق سنة  –األلباب ومنتھى السول فى علم االصول 

  ٢٥٦/  ٣وھى مدینة كبیرة فى دیار بكر مجاورة لبالد الروم، ینظر وفیات األعیان البن خلكان  
ھـ ٢٨٣ھـ وأبي عبادة الولیسد بن عبید بن یحى البحتري ، ت ٢٣١زنة بین أبي تمام حبیب ابن أوس الطائي ، ت الموا -  ٦

ھـ ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة ٣٧٠لحسن بن بشر بن یحیى اآلمري البصري ، ت تألیف أي القاسم ا
  .٥العلمیة بیروت ، ص 

  .٧٢أخبار أبي تمام ، ص  -  ٧
  ٧٢ص.أخبار أبي تمام   -  ٨
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یبًا ر یقول عنه : (هذا الفتى یموت ق ١الفیلسوف الكندي وقد تمیز بذكاء حاد جعل  

  . ٢كل السیف الصقیل غمده)ألن ذكاءه ینحت عمره كما یأ

دفع م ما یُ یقسِّ  إذ .اً جواد اً یم، كثیر الفكاهه، ملیح الحدیث كر طالعكان  واسع االو 

ما أحتجت إلى أحد ولكني آخذ  ،آخذ وعن جوده یقول : (لو جمعت ما ،إلیه مع أصدقائه

  . ٣وأنفق)

بأنه قوي األمل واسع  -أحد ممدوحیه –ات ووصفه محمد بن عبد الملك الزی

، ویقول المجون وینفق علیها ما یملكو لطرب وا ،وكان مسرفًا یحب مجالس اللهو . ٤الشكر

  أنا كقولي : عندما سئل عن نفسه حیث قال:في ذلك 

  ما الحب إال للحبیب األولفؤادك حیث شئت من الهوى         نقل

   بدًا ألول منزلحنینه أو     كم منزل في األرض یألفه الفتى     

  ٦.فكان كریم األخالق كثیر المروءة. ٥أما أخالقه فكانت أخالق شاعر عباسي

  ممن استسقى علمه :

، فكان یستفید مما یمر به بب إلیه األدب عامة والشعر خاصهكان أبو تمام رجًال حُ 

تمام الصولي جماعة روى أبو  من ذلك.ال نستطیع أن نعرف شیوخ أبي تمام؛ ولكن ذكر

قالبه و ، الد الشیبانيبن خ، وحمد بن آیاتعّطاف بن هارون وكرامة ، منهم العنهم

بن ، ومالك بن جابر النهدي ، وسالمةحمن یحي بن إسماعیل األمويعبد الر  ، وأبوالجرمي

                                                   
اب ھو یعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعیل (أبو یوسف)عالم الطب والفلسفة والحس الكندي -١   

معجم  والھندسة ولد بواسط (بالعراق) ونشأ في البصرة وتوفي في بغداد ومن آثاره كتاب الخراج، ینظر والمنطق 
 -  ٤/١٣٢المؤلفین 

1  
  .٢٦ھبة األیام ، ص  -  ٢
  .٢٢٨أخبار أبي تمام ، ص  -  ٣
  .٢٠٩، ص  المرجع السابق -  ٤
محمد المعتصم با� : دراسة تحلیلیة ، تألیف عمر فروخ ،  ، أنظر أبو تمام شاعر الخلیفة٢٦٣، ص  المرجع السابق -  ٥

  .٣٦ھـ ، ص ١٣٨٤ - م١٩٦٤ ط؟ بیروت
  .٩٥م، ص١٩٩٧أدباء العرب في األعصر العباسیة ، بطرس البنتاني ، الناشر دار مامون عبود ، ط؟ ،  -  ٦
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هؤالء شیوخ تلقى أبو تمام العلم منهم واألدب وتخرج على ، ، وعمرو بن هاشم السروىدلهم

  .١أیدیهم

  دیني :موقفه ال

وحفظ  ه لم یسلما، وتعلم اللغة العربیة، رغم أن والدیمبكره أسلم أبو تمام في سن

، ودرس إلى جانبه الحدیث والفقه والتفسیر والعلوم الدینیة القرآن الكریم في سن مبكره

األخرى ، مما كان له كبیر األثر في موقفه الدیني ، فعمل في شعره على تمجید اإلسالم، 

ونصرته، والدفاع عنه ووصف معارك المسلمین، وربطها بالمعارك السابقة للنبي ورفع رایته 

بي صلى اهللا علیه ، ومدح آل النصحابه األبرار، ووصف الخلفاءسلم وأصلى اهللا علیه و 

وهو یعد من أكبر وأكثر الشعراء الذین تغنوا بانتصارات المسلمین  .صحابهوسلم وخلفاءه وأ

  وبطوالتهم.في شكل مالحم تعكس مجدهم 

 ، إال أن ما ذكرناه من أكبر الدالئل على قوةض هّز إسالمه بالفكروقد حاول البع

ء على رجل سالمه كما أّكد ذلك الصولي فقال : (فكیف یصح الكفر عند هؤالوحسن ا

  . ٢تهموه)شعره كله یشهد بضد ما ا

، رعهدین، وهناك من یبالغ في وصف و ستقامة وحسن التُوصف أبو تمام باالوقد 

ومبلغ إخالصه لدینه، بأنه أشد الناس محافظة على الفرائض والنوافل وأبعدهم في الحماسة 

  . ٣الدینیة حتى لیكون أحیانا مفرطًا فیما یظنه التقوى

ة األصحاب على الشراب وهناك من یتهمه في التقرح الدیني والفساد والفسق ومنادم

هتمامه بالصالة وعندما خبرًا عن عدم ا: حیث أورد  ٤مسعوديتهموه بذلك الفمن الذین ا

أتجشم هذه الطرقات الشاقة  ،أنشط للشخوص وٕالیك مدینة السالم سئل أجاب : (أتراني

                                                   
  .٢٤٤أخبار أبي تمام ، ص  -  ١
  .٢٢ص  المرجع السابق  -  ٢
  .٢٤فة المعتصم : عمر فروخ ، صأبو تمام شاعر الخلی -  ٣

4 المسعودي: ھو أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مسعود بن أحمد، المسعودي الفقیھ الشافعي، تفقھ على أبي بكر  -٤ 
القفال المرزوي وشرح مختصر المزني وأحسن فیھ، وروى قلیال من الحدیث عن أستاذه القفال، وتوفي المسعودي 

     ٢١٤-،٤/٢١٣وفیات األعیان .دهللا تعالى، ونسبتھ إلى جده مسعون وأربعمائة بمرو، رحمھ المذكور سنة نیف وعشری
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تركها  من وأكسل عن ركعات ال مئونة فیها، لو كنت أعلم أن لمن صالها ثوابًا أو على

دخلُت علیه وهو  فقال ،ستنادًا إلى روایة أحمد بن أبي طاهروهناك من كّفره أیضا ا عقابًا).

شعرًا وبین یدیه شعر أبي نواس فقلت ما هذا؟ فقال الالت والعزى وأنا أعبدهما من  یقول

  . ١دون اهللا ثالثین سنة

تمام واضحًا وأكثر تأثیرًا بالقرآن الكریم كما  ولكن نجد األثر الدیني في شعر أبي

في تأثره بالقرآن الكریم فالقارئ ال تمام  بي(لم یعرف شاعرًا في العربیة مثل أیقول البهبیتي 

من القرآن الكریم) ومن  علي ألفاظ، في شعره حتى یعثر بین خطوة وأخرىیكاد یمضي 

  ذلك قوله :

  ٢صلى لها حیًا وكان وقودها        میتًا یدخلها مع الفجار

  ویقول :

  سور القرآن الغّر فیكم اُنزلت      ولكم تصاغ محاسن األشعار

  ویقول :

  ره          مثال من المشكاة والنبراسقد ضرب األقل لنو  فاهللا

  شعره :

، بالمعاني فقد كان "دقیق المعاني ویهتم ،كان أبو تمام یمیل في شعره إلى الصنعة

وهو  ،وله مذهب في المطابق ،عما یستصعب منها ویعسر متناوله على غیره اً غواص

وقالوا القلیل منه فإن له فضل اإلكثار  ،وٕانما قد فتحوه قبله ،كالسابق إلیه جمیع الشعراء

ال یتعلق به أحد وله أشیاء والسلوك في جمیع طرقه والسلیم من شعره النادر شيء  ،فیه

ویرى بعض النقاد أن شعره متفاوت قالوا : " بأن شعر أبي . ٣جدا " متوسطة وردیئة ورذلة

                                                   
  .٢٢أخبار أبي تمام ص  - ١

  .٦٧لبھبیتي ، صحیاة أبي تمام وشعره ، ا -  ٢
صححھ األستاذ الشیخ أحمد الشنقیطي،مطبعة التقدم  شارع محمد علي  ،ألبي الفرج الصفھانياألغاني  - ٣

  .١٥/١٠٠بمصر،(د.ت،ط)
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الستعارات البعیدة والمعاني وال هو من طریقتهم لما فیه من ا ،تمام ال یشبه أشعار األوائل

   .١المولدة "

  مؤلفاته وآثاره :

  تمام منها: كرت مؤلفات كثیره للشاعر أبيذُ 

شرحه مرتبًا إیاه على بو تمام و ، وأول من جمع شعر أهو دیوان شعره/ الدیوان : و ١

هـ ٣٧٥هـ ، ثم جمعه علي بن حمزة األصفهاني ت ٣٣٥ بوبكر الصولي تالحروف هو أ

أحمد  منها شرح أبي حامد ،نواع ال على الحروف. ثم تتالت الشروح لسفرهاأل مرتبًا على

  . ٢هـ وآخرین٥٠٢هـ، والخطیب التبریزي ت ٣٤٨بن محمد الخازنجي ت ا

ختارها من أغاني القبائل أشعار القبائل ویشتمل على أشعار اختیار من / كتاب اال٢

  المختلفة.

لشعراء ال  تمل على مختارات من أغانِ عراء ویشختیارات من شعر الش/ كتاب اال٣ 

  نعرفهم.

  .لجاهلیة واإلسالم تنتهي بابن هرمة/ الفحول وهو مختارات من أجود قصائد ا٤

ر الشعر العربي اب خص كل باب منها بفن وضّمنها در بو / الحماسة رتبها على عشرة أ٥

مه وٕاتقانه ، وهذا الكتاب دلیل على غزارة عللعصر الجاهلي وحتى العصر العباسيفي ا

ف الذي نتناوله وهو المؤلَ  .٣ختیاره " وهو في جمعه للحماسة أشعر منه في شعره"وحسن ا

  في هذا البحث .

  ختیار المقطعات رتبه على نسق الحماسة لكنه بدأه بالغزل ./ ا٦

/ مختارات من شعر المحدثین : ولم یصل من هذه المختارات إال دیوان الحماسة ٧

  .٤شعرهباإلضافة إلى دیوان 

                                                   
   ،  ١١، ص الموازنة لآلمدي  -  ١
  .١/١٥م ، ٩١٩٦٤شرح دیوان أبي تمام ، للخطیب التبریزي ، تحقیق محمد عبده عزام ،دار المعارف ، ط  -  ٢
/ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : تألیف عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقیق وشرح ، عبد السالم محمد  ٣

  م.١٩٦٧ - ھـ ١٣٨٧ر الكتاب العربي للطباعة والنشر القاھرة ،، دا٣٥٧- ١/٣٥٦ھارون،
  .٤٨٣ص )١٩٦ - المطبعة البولیسیة ،القاھرة (تاریخ األدب العربي، تألیف حنا الفاخوري ،  -  ٤
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  وفاته :

ذكر الصولي في قد ف ،أیضا في وفاته واختلف، ان في مولدهمؤرخو كما اختلف ال       

مات في جمادى األولى سنة  أنه فقال حدثني محمد بن موسى ،أخباره تواریخ مختلفة لوفاته

الموصلي أن إحدى وثالثین ومائتین، ودفن بالموصل وقال حدثني الكندي وأخبرني مخّلد 

، في المحرم سنة اثنتین وثالثین ومائتین وقال حدثني أبو سلیمان ام مات بالموصلأبا تم

النابلسي قال تمام بن تمام (مولد أبي سنة ثمان وثمانین ومائة ومات إحدى وثالثین 

  .٢مات ولم یتجاوز عمره األربعین إال بقلیلفقد  ،١ومائتین)

  .الثین ومائتینفي جمادى األولى سنة إحدى وثولعل األرجح أنه توفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                   
  .٢٧٣- ٢٧٢أخبار أبي تمام ، ص  -  ١
  .٢٦٩شوقي ضیف : العصر العباسي األول   -  ٢
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  حماسة أبي تمام: :المبحث الثاني

  : مفهوم الحماسة :والأ

، أهي من صنع أبي تمام نفسه ولیس ُیدرى أمر هذه التسمیة ي الدیوان بالحماسةمِّ سُ 

، بعد جیل اءت إلینا جیالً وجهه حتى جوشهرة سارت على  ،أم هي ُعرف جرى بین األدباء

جمع إلى الحماسة المراثي، واألدب، ، ولكنه یوان حماسة فحسبیس هذا الدیوان دیفل

 .١، ومذمة النساءوالنسیب، والهجاء، واألضیاف، والمدیح، والسیر والنعاس، والملح

وله : . لقوهو صاحب هذه التسمیة ،فیها وأعظمهابا تمام سمى دیوانه بأول باب أن أ

  .٢)سماه الحماسة الذي له الطائي في اختیارهحیث أنشد خي، و ن(ومنهم الملثم بن عمرو الت

هـ إذ یقول في مقدمته التنبیه على شرح مشكالت ٣٩٢وقد عرف هذه التسمیة ابن جني ت 

تمسك من عمل مافي الحماسة من إعراب وما لإلى م -یدك اهللاأ –الحماسة: (وقد أجبتك 

  . ٣یلحق به من إشتقاق أو تصریف)

، وكانت العرب شجاع َحِمس، ورجل أحمسفعل منه ، والوالحماسة هي الشجاعة     

، وكأنهم األحامس :لتشددهم في أحوالهم دینًا ودنیا، وتسمى بني عامر تسمي قریشًا حمساً 

كما یقال أحمر وُحْمر، وذهبوا  ،، فجمعوه جمع الصفاتإلى أنه صفةى واحد ُحْمس ذهبوا ف

أحمد وأحامد، وأجدل ا یقال فجمعوه جمع األسماء كم ،ى واحد األحماس إلى أنه اسمف

فالن الذوائب ال  ، ویخرجون هذه األسماء إلى باب الصفات كثیرًا فیقولون بنووأجادل

 .٤الزنائب

  

                                                   
ھـ ،علق علیھ وكتب ٤٢١أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي المتوفي سنة تألیف أبي على  شرح دیوان الحماسة : ،  -  ١

 –م ٢٠٠٣،  ١الشیخ ووضح فھارسھ العامة : إبراھیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة بیروت، ط یھ غریدحواش
   ١٨ھـ ، المقدمة ، ص١٤٢٤

م ١٩٥١ه،١٣٧١عة االولي شرح دیوان الحماسة ،للمرزوقي،نشره احمد امین و عبد السالم ھارون ،الطب -  ٢
  ١/٧،القاھرةمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ،

  ١/٨المرجع السابق  -  ٣
ف: محمد بن مكرم بن على، أبو یلتأ لسان العرب - ١/٢٠ م،٢٠٠٣الطبعة األولي   شرح الحماسة للمرزوقي ، -  ٤

الطبعة:  بیروت –الناشر: دار صادر  ھـ)٧١١الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى (المتوفى: 
  ٦/٥٦،ھـ ١٤١٤ - الثالثة 
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  تاریخ الحماسة :ثانیا: 

ار عبد اهللا بن طاهر والي خراسان، تمام لجمع هذا الدیوان أنه ز إن الذي دعا أبا      

عترضه الثلج عند مدینة رجوعه ا . وفي أثناءیكاوكان یقیم في نیسابور، ومدحه ثم عاد وش

اسمه أبو الوفاء بن فمال إلى صدیق له  –وكان الشتاء في ذلك العام شدیدًا  –همزان 

  .١ریثما یذوب الثلج فیستطیع أن یتابع سیره إلى العراق سلمة

 اذلك أب حرج صدره على حین سرَّ تمام ذلك وأ باأ ، غمَّ فعندما قطع الثلج طریقه     

الوفاء، فأقبل أبو الوفاء وقال له : (وّطن نفسك على هذا المقام فإن هذا الثلج ال ینحسر 

شتغل بها ، وصّنف خمسة كتب في الشعر ان، وأحضره خزانة كتبه فطالعها واإال بعد زم

  . ٢منها كتاب الحماسة والوحشیات وهي قصائد طوال)

  عمل أبي تمام في الحماسة :ثالثا:

فاختار لكل باب  ،قه الفنى على ما وصل إلیه من أشعار العربصب أبو تمام ذو 

، وقد لحظ العلماء ى عنایة خاصة بشعراء طينِ من أبواب الحماسة ما أرتضاه له ذوقه، عَ 

ت التي أن یربط بین األبیاو ، إلى تغییر نصوص الشعر لیستقیم لهأن أبا تمام یعمد أحیانًا 

وفي ذلك یقول  .من مقطوعاته یجبر نقیصه ،ناءیشین وجه الحس اً أو لیستر حوار  ،تفككت

ن وال م ،المرزوقي: (هذا الرجل لم یعمد من الشعراء إلى المشهورین منهم دون األغفال

عراء ، بل المتعسف في دواوین الش، المجیب لكل داعٍ الشعر إلى المتردد إلى األفواه

خترف األثمار دون ، واسالمیهم، وموّلدهم، واختطف منها األشباحجاهلیهم ومخضرمهم، وإ 

ر لم ُتخف علیه وطرق اإلحسان ختیایوافق نظمه ویخالفه ألن ضروب اال األكمام وجمع ما

، وحتى أنه ینتهي إلى البیت الجید فیه لفظة تشینه ، فیجبر ستحسان لم تستتر عنهواال

  . ٣نقیصه من عنده ویبدل الكلمة بأختها في نقده)

  

                                                   
  .١٣٨، ٩٠، ھبة األیام ، ص ٤٠-١/٣٦دیوان الحماسة   -  ١
  .٤ص  شرح دیوان الحماسة للتبریزي ،  -  ٢
  م٢٠٠٣.١،ط٤شرح دیوان الحماسة : للمرزوقي ، ص  -  ٣
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  بقة والالحقة :الحماسة واالختیارات السارابعا:

هتم به األدباء ، اختیارات السابقة والالحقةب االیعتبر دیوان الحماسة من أشهر كت      

   في كتب اللغة.، واستشهد به كثیرا في اختیارات كثیرة ،ونقدوه ،للوهوح ،والعلماء درسوه

ل ما جع، اافشِّ في أوائل سوة البقرة في كتابه الك ١الزمخشري به اإلمام حتج ا وقد    

  یقوله بمنزلة ما یرویه فاحتج ببیت في الحماسة هو:

 هما أظلما حالّي ُثمت أجلیا     ظالمیهما عند وجه أمرد

حیث قال (اجعل ما یقوله بمنزلة ما یرویه أال ترى قول العلماء الدلیل علیه بیت الحماسة 

  .٢فیقنعون بذلك لوثوقهم بروایته وٕاتقانه)

ربعمائة وخمسة لنحو أ ،نحو سبعمائة وثمانین قطعة لدیوانختار أبو تمام في هذا اا    

ونجد في  ،وستین شاعرا من الشعراء المقلین وال سیما المغمورین منهم سوى المجاهیل

منها من ثالثة أسطر  ، تتألف كل واحدةو عشرة أبیات مفردة وبضع مختاراتالدیوان نح

عددها بین بیتین وبین عشرة اوح ولكن معظم المختارات تتألف من مقطعات یتر  ،من الرجز

، وفیها أیضا مقاطع قلیلة تزید أبیاتها على عشرة وتقل عن عشرین أما المقاطع التي أبیات

  –یزید عدد أبیاتها على عشرین فهي ست قصائد ، قصیدة للسمؤال بن عادیا 

  ٣إذا المرء لم یدنس من اللوم عرضه                     

  ث الیشكري : هي وقصیدة المنخل بن الحار 

  ٤ن كنت عاذلتي فسیريإ

  یل بن الفرخ نان وعشرون بیتًا ، ثم قصیدة العدثفكل واحدة منهما ا

                                                   
الخوارزمى النحوى اللغوى المعتزلى المفسر، یلقب  الزمخشرى ھو محمود بن عمر بن محمد بن احمد أبو القاسم -  ١

بزمخشر قریة من قرى خوارزم وقدم لبغداد،  ومن تصانیفھ  ـ ،ھ٤٦٧جار هللا ألنھ جاور مكة زمانا، ولد رجب سنة 
الكشاف فى التفسیر، والفائق فى غریب الحدیث وأساس البالغة، و المفصل فى النحو،  و المستشفى فى األمثال،  توفى 

 – ١. ینظر طبقات المفسرین تألیف شمس الدین محمد بن على بن احمد الداودى  تحقیق على محمد عمر  طـھ٥٣٨
  ٣١٤/  ٢م   ١٩٧٢ه،  ١٣٩٢القاھرة  –مطبعة االستقالل  الكبرى 

 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا (المتوفى: :تألیف التنزیلالكشاف عن حقائق غوامض  -  ٢

   -  ٨٧/ ١ ،١٤٠٧ –الثالثة  بیروت الطبعة: –دار الكتاب العربي  :لناشر، اھـ)٥٣٨
  .٤٠- ١/٣٦، للمرزوقيشرح دیوان الحماسة  -  ٣
  ٢١١-١/٢٠٨المرجع السابق ،  -  ٤
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  ١دوذات الثنایا الغر والفاحم الجعقد   سلمى ذات الدمالیج والعاأال یا 

  بنه بدراً یعظ ا :وقصیدة یزید بن الحكم الثقفي

  ٢، واألمثال یضربها لذي اللب الحكیمیابدراً 

   :كل واحدة منها ثالثة وعشرون بیتًا ، وبعدها قصیدة تأبط شراً و  

  .٣ طلُّ لقتيالً دمه ما يُ ٍع     الذي دون سلْ  عبِ إن بالشِّ 

  هي قصیدة زیاد بن حمد بن سعد:فأما أطول قصائد الحماسة إطالقا 

  ٤وال نغم -هو مني –من بلد       وال شعوب یاحبذا أنت یاصنعاء 

  بیتًا . نفإنها أربعة وأربعو 

أثني عشر  ،عشر بن أوس من أجناس الشعر الخمسةیب اشتمل ما وضعه حبو    

لسریع والمنسرح جنسًا وهي الطویل والمدید والبسیط والوافر والكامل والهزج والرجز والرمل وا

من  وفیهضب والمجتث، وهي المضارع والمقت :وفاته ثالثة أجناس، تقاربموالخفیف وال

وزان فیه من األ ،لمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف والمتكاوسالقوافي الخمس وهي ا

  الشاذة ثالثة:

  : األول قول الضبي 

  ونشوة وحبب البازل األمون إن شواءً 

  م تأبط شرًا   :والثاني قول أم السلیك، أو أ

  طاف یبقى نجوة     من هالك فهلك

  والثالث قول المخزومیة :

  ٥قد حل في تیم ومخزوم          سلي فالمجد غیر البدیع إن تأ

                                                   
  ٥٠٨ ، للمرزوقي شرح دیوان الحماسة -  ١
  ٨٣٦المرجع السابق - -  ٢
  ٥٨١ المرجع السابق ،  -  ٣
  .٩٧٢المرجع السابق  -  ٤
  ٢٥: ص  المرجع السابق -  ٥
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ختیار الوحید ألبي تمام فقد قال اآلمدي : (كان أبو تمام ولم یكن دیوان الحماسة هو اال

ختیارات فیه ، وله كتب اودراسته بالشعر مشغوفا به مشغوال مدة عمره بتخیره هراً تمش

  مشهورة ومعروفة) منها :

 م من كل قبیلة قصیدة .بو تماأ ختار فیهختیار القبائلي األكبر ااال -

من محاسن أشعار القبائل ولم یورد فیه  قطعاً ختار فیه ا اختیار آخر ترجمته القبائل -

 ئ للمشهورین.یر شیكب

ا االختیار الذي تلقط فیه محاسن شعر الجاهلیة واإلسالم وأخذ من كل قصیدة شیئ -

اء المقلین شعر ختیار تلقط فیه أشیاء الا ، وهو ةحتى انتهى إلى إبراهیم بن هرم

 بوابا وصدره بما قیل في الشجاعة.والمغمورین وبوبه أ

أنه یذكر فیه أشعار  الّ عات وهو مبوب على ترتیب الحماسة، إختیار المقطا -

 .ره بذكر الغزلالمشهورین وغیرهم من القدماء والمتأخرین وصدّ 

وأنه  ،لشعراختیار مجرد في أشعار المحدثین وهذه االختیارات تدل على عنایته با -

 فإنه ما شئ كبیر من شعر جاهلي ،شتغل به واقتصر من كل اآلداب والعلوم علیها

 . ١طلع علیهوال إسالمي وال محدث إال قرأه وا

ك من كان له ، بل هنات الشعر مصنفهبو تمام أول من جمع مختاراولم یكن أ        

هي أقدم حیث ألَّف المفضلیات، و  ٢الضبي ، وهو المفضلالسبق في هذا الصنیع

 .نال فضل السبق في هذا التصنیفمجموعة صنفت في اختیار الشعر العربي، وبذا ی

نباري، یضاف إلیها بو محمد األن قصیدة شرحها أًا وعشرییات مائة ستوتضم المفضل

لحقت بها ویقول األنباري : (نرى أن أصلها السبعون التي اختارها إبراهیم أربعة قصائد أ

                                                   
  ٤/٥الموازنة لالمدي،  -  ١

دب و األشعار ویة لألاالمفضل الضبي: ھو المفضل بن محمد بن یعلى النحوى الكوفى إمام فى اللغة و النحو، ور -٢ 2
اظ، توفى قدم بغداد أیام الرشید، من تصنیفاتھ األشعار المختارة المعروفة بالمفضلیات، كتاب معانى الشعر، وكتاب االلف

،  ومعجم ٣٥٢ینظر إشارة التعیین فى تراجم النحاة و اللغویین: لعبد الباقى بن عبدهللا المجید الیماني ص  – ـھ٧٨٠ سنة 
٢٧١٠/ ٦دباء  األ  
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ختیار الشعراء ثم أصل یقول المفضل فیها : (صدرت بها االتي بن عبد اهللا بن حسن و 

   .١كتاب المفضل)

ف األصمعیات فهي اختیار من الشعر یضم اثنین الذي ألّ  ٢صمعيوتاله األ

ي المتوفي صمع األصمعبن أ بو سعید عبد الملك بن عليوتسعین قصیدة، جمعها أ

وأن  ،وقد كتبها بخط یده صمعیات التي أخلت بالمفضلیاتهـ. وجاء في األ٢١٦سنة 

 –هذه األصمعیات كانت ملحقة بالمفضلیات فهي العتیقة التي نقل منها. فإنه كتب 

األصمعیات التي أخلت  في آخر النسخة مانصة بالحرف الواحد (نجزتُ  –رحمه اهللا 

بها المفضلیات) وهناك تقارب یؤدي إلى الخلط بینهما وذلك لعلة تقارب أزمان 

 .٣الهما بمهنة التأدب وحیاتهما في بیئة واحدةصاحبیهما واشتغ

فهذه األصمعیات بهذا الوصف لیست كتابا مستقال فصل عن المفضلیات بل هما         

  ،  ٤كتاب واحد ، أصله كتابان أو كتب

  : منهاكثیرة فهي أما االختیارات التي تلت الحماسة 

 حماسة البحتري:

ه حیث نجد ل ٥،ار العرب هو البحتريشعوائل الذین كان لهم مصنف في أاأل من 

معلم، وحافز له على قول الشعر، ستاذ و دیوان الحماسة لصلته الكبیره بأبي تمام، لزمه كأ

، وهو الباب هذا قد مهد له سبیل المدیح عندهم، فهو باته بالوجهاءومعین له في لقاء

بشعره وعبقریته في قول ابه وٕانما فعل أبو تمام ذلك إلعج ،، الرائج في أزمانهاكاسع آنذالو 

                                                   
ه) تحقیق وشرح :أحمد محمد شاكر وعبد ١٦٨المفضلیات تألیف :المفضل بن محمد بن یعلي بن سالم الضبي (ت -  ١

  .١٠، المقدمة ، ص لناشر دار المعارف بمصر ، ا٤، طالسالم ھارون 
بو سعید، صاحب النحو و اللغة و األخبار أاألصمعى ھو عبدالملك بن قریب بن على بن أصمع الباھلي األصمعي  -  ٢

روى لھ ابو داود و  –و المقصور و الممدود  –خلق االنسان  –صنف غریب القرآن  –وأحد ائمة الغریب  و النوادر 
  ١/٣٥٤سنة، ینظر طبقات المفسرین للداودى، ٨٨وعمره  ٢١٥ات  سنة م –الترمزى 

، شرح وتحقیق : أحمد ١٢٢األصمعیات : تألیف : أبي سعید عبد الملك بن قریب بن عبد الملك األصمعي المتوفى  -  ٣
  .٦- ٥م ، ص ١٩٦٤، ٢محمد شاكر ، عبد السالم ھارون دار المعارف بمصر ، ط

  .١/١٧المفضلیات :  -  ٤
بن یحیى بن عبید  البحترى الشاعر المشھور كان فاضالً، أدبیاً، فصیحاً، بلیغاً .و من  ھو أبو عبادة الولید بن عبید  -  ٥

  ٥/١٦ینظر وفیات األعیان   ،اثاره دیوان شعر،والحماسة 
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طالعه على دیوانه (الحماسه) وعرف الشعر، ألنه طائي مثله، وبلزومه إلى أبي تمام وا

ا االختیار إعجابا بما وصل كیف كبر شأنه بهذا المؤلَّف فلم یكن منه إال أن جازه في هذ

للفتح بن ف ؤلِّ ، ولعله یصل ما وصل إلیه أبو تمام. فوضع هذا المُ م من شعرهبو تماإلیه أ

بي تمام وفعل ذلك بعد نبوغه في الشعر وبلوغه ، وزید المتوكل معارضًا به حماسة أخاقان

فیه المستوى الذي أعجب به أبو تمام حتى قال له یوما (إنك واهللا یابني أمیر الشعراء من 

 .١اً ربعة وستین بابأ بعدي) واشتملت حماسته على

  دیوان المعاني :

 ٢،بي هالل العسكريوي األدیب أغَ لُ أیضًا دیوان المعاني لإلمام ال ومن مختارات الشعر     

ا الكتاب أبلغ ما جاء في كل فن (جمعت في هذ -رحمه اهللا–وقد قال عن هذه المختارات 

اذها وتخیرت من وى في كل نوع من أعالم المعاني وأعیانها إلى عوادیها وشذبدع مار وأ

 ویقع هذا الدیوان ٣).مهلهل رخو وال مجمد فج د النظم محكم الرصف غیرذلك ما كان جیِّ 

ل على تجئ فصو  -في أغلبها-بواب وتحت كل بابفي جزءین كل جزء یشتمل على ستة أ

ثالثة فصول ، وفصالن في بعضها  فهي في معظم األبواب ،حسب المعاني المتناولة فیه

 كثر من ذلك في بعضها اآلخر مقسمة حسب المعاني.وأ

 
 
 
 

  

                                                   
م ص ١٩١٠،اعتني بضبطھ األب لویس شیخو الیوسعي عبادة الولید بن عبید البحتري.أبو حماسة البحتري ،تالیف : -  ١
١  
كان  –صاحب كتاب الصناعتین  –ھو الحسن بن عبدهللا بن سھل بن سعید بن یحى بن مھران  أبو ھالل العسكرى  -  ٢

وكتاب  –ولھ من التصانیف جمھرة االمثال، وشرح الحماسة ، موصوفا بالعلم و الفقھ و الغالب علیھ االدب و الشعر
انظر إشارة التعیین فى تراجم النحاة ١/٩١٨معجم االدبا  – ٤٠٠سنة  توفى  وفى إشارة التعیین،تفسیر القران  –االوائل 

الراینى مركز الملك فیصل للبحوث و  ١و اللغویین عبد الباقى بن عبدالمجید الیمانى  تحقیق  دكتور عبد المجید  دیاب  ط
  ٩٦م  ص ١٩٨٦ھـ  ١٤٠٦الدراسات االسالمیة  

ھالل العسكري ، صححھ الدكتور المستشرق كرنكو ، دار النشر ، مكتبة القدس ،، دیوان المعاني لألدیب اللغوي أبي  -  ٣
  ١/٧ھـ ، ١٣٥٢
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  ى :الحماسة الصغر 

 يفي عصرنا الحدیث األدیب السودانثروا بدیوان الحماسة ألبي تمام من الذین تأ

  ویقع الُمؤلَّف ،فه الحماسة الصغرىؤلَّ وسمى مُ  -رحمه اهللا – ١وي الكبیر عبد اهللا الطیبغَ اللُ 

  باالختیار الثاني. فسماهما القسم الثاني ، وأالقسم األول االختیار األول سمى ،في قسمین 

ن من الشعر الجاهلي ماسة الصغرى یختار المؤلِّف مقطعیول من الحي االختیار األفف 

سریة كابن ، وحیاته األُ تلف المعاني یبدأوها بامرئ القیسوفي مخ ،لمجموعة من الشعراء

وذلك بعد أن عاش طریدًا من جهة  ،القتیل الذي تحمل أعباء الثأر له عن قاتله ،ملك كنده

وفي هذا االختیار یذكر  هذا النهج مع الشعراء الجاهلیین، یسلكأبیه لمجونه وعبثه. و 

، ثم یخص تار من شعر شعراء النبوة والفتوحمقطعات لمشاهیر الشعراء الجاهلیین، ویخ

الشعراء الثالثة جریر، واألخطل ، والفرزدق بتبویب خاص في هذا االختیار دون أن یثبت 

، ثم مقطعات من شعر ات للشعراء المحدثینشیئا من مقطعشیئا من نقائضهم فیه ثم یثبت 

  .٢شعراء العصر الحدیث منذ عهد محمد على باشا

لتزم فیه مراعاة (ولذلك لم أ ، فقال:ختیار الثاني فخصه لما بعد المرحلة الثانویةأما اال   

، ختیار من حیث جودتهالمختلفة كما ألتزمت اختیار ما أراه أهًال لال األسالیب في التمثیل

  .٣)فیه أن یعرف الطالب شیئا عن النقائض ومن غیرها ماً أیت لزاقد ر 

  الحماسة المغربیة :

وسمي هذا الدیوان (صفوة األدب ونخبة دیوان  .١اويبى العباس أحمد الجرّ لمؤلفها أ       

اوي والحماسة المغربیة. ورغم االختیارات والحماسات شتهر بحماسة الجرّ العرب) الذي أُ 

  .٢مغربیة انتشار وذیوع وهي مختارة على وضع دیوان حماسة أبي تمامكانت للحماسة ال

                                                   
ثم التحق بكلیة غردون التذكاریة  ،١٩٢١ م الشمالقلیإستاذ جامعى ولد فى مدینة الدامر ابروفیسور عبدهللا الطیب:   - 1

للغة اإلنجلیزیة ببخت الرضا مدیر لجامعة  مدرس ١٩٤٩بكالوریوس جامعة لندن دكتوراة الدراسات الشرقیة  ١٩٤٢  
من  ، رئیس مجمع اللغة العربیة بالسودان١٩٦١عضو مجمع اللغة العربیة بالقاھرة منذ العام  ١٩٧٧- ٧٤الخرطوم  =

م  ١٩٨٨ھـ ١٤٠٨  ١آثاره المرشد إلى فھم أشعار العرب.  معجم الشخصیات السودانیة المعاصرة أحمد محد شاموق  ط
٢٦٧الخرطوم  ص –قافة للترجمة و النشر و التوزیع نشر بیت الث  

  ١٠م ، ص ١٩٦٩، بیروت ، ٢دیوان الحماسة الصغرى للدكتور عبد هللا الطیب ، ط -  ٢
  ١١، ص  المرجع السابق -  ٣
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  :الحماسة البصریة

هـ فجمع ٦٥٦التي أّلفها صدر الدین على بن أبي الفرج بن الحسن البصري ت وهي و      

 ،واإلسالمي ،، والمخضرمالجاهلي -ن الشعراء في كل العصورحماسته لعدد كبیر م

  ٣.والعباسي ،واألموي

  شعار العرب :جمهرة أ

ربعین القرشي ، فاختار لجمهرته تسعا وأ بي الخطابفهو اختیار ألبي زید محمد بن أ    

، ا، ووزعهم في سبع طبقات، خص كل طبقة بسبع شعراءقصیدة لتسعة وأربعین شاعر 

خاتما حدیثه بقول المفضل مفاده  مدًا في تقسیمه هذا على أبي عبیدة معمر بن المثنىمعت

ربعین قصیدة هي من عیون أشعار العرب في الجاهلیة واالسالم ، وأنفس ألالتسع وا أن

  شعر كل رجل منهم ، فعّدد أبو زید الطبقات على النسق التالي :

والطبقة الثانیة أصحاب المجمهرات، والطبقة الثالثة ، الطبقة األولي أصحاب المعلقات

المراثي، والطبقة السادسة المشوبات، المنتقیات، والطبقة الرابعةالمذهبات، والطبقة الخامسة 

  ٤.  والطبقة السابعة الملحمات

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                            
بو العباس) شاعر أدیب،أصلھ من تادلة قرب تلمسان سكن مراكش ودخل أاوى  (ھو أحمد بن عبدالسالم الجرّ  -  -  ١

  ١/١٧٠معجم المؤلفین  –یة برمغالحماسة الھـ من اثاره دیوان شعر، ٦٠٩وفى بإشبیلیة األندلس ت
الحماسة المغربیة ، تألیف أبي العباس أحمد الجراوي ، تحقیق الدكتور محمد رضوان الرایة ، دار الفكر المعاصر  -  ٢

ـ  ١٤١١بیروت ، الطبعة األولى    .١م ، المقدم ، ج١٩٩١- ھ
، تحقیق : د عادل جمال ه٦٥٦ة ، تألیف : صدر الدین على بن أبي الفرج بن الحسسن البصري ت الحماسة  البصری -  ٣

  المقدمة. ١سلیمان ، ج 
ھـ) حققھ وزاد في شرحھ :علي محمد ١٧٠جمھرة أشعار العرب ،تألیف أبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت  - ٢

  4 ٩٩- ١/٩٧(د،ت،ط)البجاوي ،الناشر نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،
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 الفصل الثاني

  الجملة العربیة وأقسامها 

 وفي ثالثة مباحث 

مفهوم الجملة عند القدامي والمحدثین  : المبحث األول  

اقسام الجملة  : المبحث الثاني  

  الجملة باعتبار المحل :المبحث الثالث
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  الفصل الثاني

  مفهوم الجملة عند القدامى والمحدثین المبحث األول:

  أوال: الكالم والجملة 

فهو أما في اصطالح النحاة :  .األصوات المفیدة یدل علي الكالم في أصل اللغة         

، قال هو : القولالكالم  بأن وجاء في لسان العرب ١الجملة المركبة المفیدة نحو جاء زید

اسم جنس یقع على الكثیر والقلیل،  والكالم .أعلم إن قلت إّنما وقعت في الكالم)( :سیبویه

.وأراد بالكلم ٣، ولهذا قال سیبویه باب الكلم من العربیة٢قل من ثالث كلماتوالكلم ال یكون أ

من هذه  –عربیا كان أو أعجمیا  –أشیاء فعل واسم وحرف (وال یخلو الكالم  ةثالث

ویستدل  ،سم وفعل وحرف ثالثة ال رابع لهاألشباه والنظائر أّن الكلمة افي ا.وجاء  ٤الثالثة)

  .٥باألثر ، واالستقراء التام والدلیل العقلي

 ٧وعرفه ابن هشام.٦والكالم هو المركب من كلمتین أسندت أحداهما إلى األخرى

  .٨القول المفید الذي یحسن السكوت علیه بأنه:

                                                   
محمد  –حامد عبد القادر  –أحمد الزیات  –/ المعجم الوسیط : تألیف مجمع اللغة العربیة بالقاھرة (إبراھیم مصطفى  ١

  .٢/٧٩٦النجار) ، الناشر دار الدعوة ، باب الكاف 
    ١٢/٥٢٣،  فصل الكاف   / لسان العرب :  ٢
ھـ ، تحقیق عبد السالم ١٨٠لحارثي بالوالء ، أبو بشر الملقب  سیبویھ، ت بر اتألیف عمرو بن عثمان بن قن/ الكتاب :  ٣

  م.١٩٨٣، ٣، ط ١/١٢ھارون 
ھـ، تحقیق محمد عبد ٢٨٥/ المقتضب : محمد بن عبد األكبر الثمالي األزدي ، أبو العباس المعروف  بالمبرد ، ت  ٤

  .١/٣الخالق عضیمة ، الناشر عالم الكتب بیروت ، 
الناشر دار الكتب ، ھـ٩١١كر ، جالل الدین السیوطي ت عبد الرحمن بن أبي بللشیخ العالمة لنظائر : / األشباه وا ٥

  .٢/٦لبنان ، د.ت.ط ،  - العلمیة بیروت
ھـ ، تحقیق على ٥٣٨/ المفصل في صنعة اإلعراب : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  الزمخشري جار هللا  ، ت  ٦

  .١/٢٣ھالل بیروت  بوملحم ، الناشر مكتبة ال
/ ابن ھشام ھو عبدهللا بن یوسف بن احمد بن عبدهللا بن ابو محمد جمال الدین ابن ھشام ، من ائمة ٧

قطر الندى وبل الصدى ینظرھدیة   –من اثاره مغنى اللبیب  ٧٦١وتوفى بھا   ٧٠٨ولد بمصر   العربیة
  7 ١/٤٦٥العارفین 

ھـ ، ٧٦١سف بن أحمد بن عبدهللا بن یوسف ابو محمد جمال الدین  أبن ھشام ، ت / مغنى اللبیب : تألیف عبد هللا بن یو ٨
  ٢/٧(د.ن)،  تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید،(د.ت.ط)
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  : مفهوم الجملة عند القدامى :ثانیا

الم من وأجملت له الحساب والك .الجملة جماعة كل شئ بكماله من الحساب وغیره"   

  .٢، والجملة جماعة الشيءوالجملة واحدة الجمل .١الجملة "

شتمل على مسند ومسند م اكل كال فهي :الجملة عند النحویین والبالغیین أما 

  .٣إلیه

 - الجمل في النحو –ضع لها كتابا ستخدم الجمل وو ن الخلیل بن أحمد أول من اوإ       

  .٤، والواواتجمل األلفات، والالمات، والهاءات، والتاءات  ذكر فیهالذي 

أما سیبویه فلم یستخدم مصطلح الجمل في كتابه ولكنه أشار إلى المسند والمسند إلیه    

المبتدأ ، فمن ذلك خر. وال یجد المتكلم منهما بداً (وهما ما ال یستغنى واحد منهما عن اآل

ن الجملة بنفسه، وأ ده جزء من الكالم مستغنٍ والجملة عن والخبر نحو عبد اهللا أخوك) .

لو قلت فیها ، فهو یقول : (أال ترى إنك تنتهي عنده بالسكوت، أو إمكان انقطاع الكالم

  .٥كما حسن واستغنى في قولك هذا عبد اهللا) ، وكان كالما مستقیمًا،عبد اهللا حسن السكوت

ى الفعل والفاعل أول من أشار إلى الجملة في القضیة النحویة المبرد، فأشار إلو      

، وتكون الجمل صفات للنكرة وحاالت والمبتدأ والخبر، فقال األفعال مع فاعلیها جمل

  .٦للمعرفة

                                                   
ھـ  ، باب الجیم ١٧٠/ العین : تالیف أبو عبد الرحمن  الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  الفراھیدي البصري ، ت  ١

  .٦/١٤٣والالم 
  .١/١٢٨ب فصل الجیم / لسان العر ٢
  .١/١٣٦/ المعجم الوسیط باب الجیم  ٣
ھـ  ١٧٠/ الجمل في النحو : تالیف أبو عبد الرحمن  الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  الفراھیدي البصري ، ت  ٤
.١/٦٣.  

  .١/٨٨:  ١/٤٨ لسیبویھ  / الكتاب ٥
  .٤/١٢٣: للمبرد/ المقتضب  ٦
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: ، ابن جنيالموالمقابلة بین القول والك وأول من حدد مفهوم الجملة عن طریق الموازنة    

فكل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه، نحو زید أخوك، وقام محمد، ا الكالم یقول (أمحیث 

( إن  :یقولف هوم الكالم والجملة بمفهوم القول، وِصه وِمه) . ویوازن بین مفوفي الدار أبوك

انیة عن غیرها، وٕان القول ال یستحق هذه الصفة من م هو الجمل المستقلة بأنفسها الغالكال

  .١حدة قوًال ولم تكن كالمًا)حیث كانت الكلمة الوا

ومفهوم الجملة عند الجرجاني یساوي الكالم حیث یقول : (أعلم أن الواحد من االسم     

ى ى كالمًا وُسمِّ ، ُسمِّ منهما اثنان أفادا نحو خرج زیدٌ  والفعل والحرف یسمى كلمة فإذا ائتلف

  .٢جملة)

(فالكلمة هي اللفظة الدالة على ل: أما الزمخشري فالكالم عنده یرادف الجملة، حیث قا     

 ،كلمتین أسندت إحداهما إلى األخرىمعنى مفرد بالوضع ... والكالم هو اللفظ المركب من 

اسم وفعل نحو  ، وبشر صاحبك ، أو فيأتي إال في اسمین كقولك زید أخوكوذلك ال ی

  . ٣، وتسمى جملة)نطلق بكر، واقولك ُضرب زید

  الفرق بین الجملة والكالم :

، كالجملة ي سواء كانت مقصودة لذاتها أو السناد األصلتضمن اإلتأن الجملة ما       

التي هي الخبر والمبتدأ وسائر ما ذكر عن الجمل ... والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي 

والمبتدأ والخبر،  ،فجملة الفعل والفاعل .٤وكان مقصودًا لذاته فكل كالم جملة وال ینعكس

عل والفاعل بمنزلة المبتدأ وت علیها وتجب بها الفائدة للمخاطب (فالفجملة یحسن السك

ملة والكالم عند المبرد ویبدو أن الج ٥، إذا قلت قام زید فهو بمنزلة قولك القائم زید)والخبر

، فإنما فإن ذكرته: (فاالبتداء نحو قولك (زید) في باب المسند والمسند إلیه یقول، فمترادفان

                                                   
  .١/١٧ھـ ، تحقیق محمد على النجار ٣٩٢مان  ابن جني  الموصلي ،ت / الخصائص : تألیف أبو الفتح عث ١
  .٤٠ھـ تحقیق عبد الحلیم عبد الباسط ، ص ٤٧١/ الجمل في النحو : لعبد القاھر الجرجاني ت  ٢
  .١/٢٣ ھـ تحقیق علي بن ملحم٥٣٨خشري ، ت / المفصل في صنعة اإلعراب : للزم ٣
ھـ  تحقیق ٦٨٦مد بن شرف شاه الحسین  رضى الدین االستربازي ، ت : حسن بن مح / شرح الرضى على الكافیة ٤

  (د.ت.ط)(د.ن).١/٣٢أمیل بدیع  
  .١/٣٢/ المرجع السابق   ٥
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وقع ما تخبره به عنه فإذا قلت (منطلق) أو ما أشبهه صح معنى الكالم ، لیتتذكر للسامع

  .١وكانت الفائدة للسامع في الخبر)

بن هشام : أن الكالم أخص من الجملة ال مرادف لها، (وأن الكالم هو ایقول      

م زید، والمبتدأ القول المفید الذي یحسن السكوت علیه. والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقا

، وما كان بمنزلتهما، كنائب الفاعل (ُضرب اللص) و(قائم الزیدان) وكان خبره كزید قائمو 

واحدة : بل : أي لیست داللتهما لیس مترادفین من قوله عني، والم٢زید قائمًا (وظننته قائمًا)

في عموم الجملة یشترط فیها اإلفادة. ویدل كالم الرضى الجملة أعم من الكالم، إذ ال

ل كالم جملة لوجود التركیب اإلسنادي وال ینعكس أال ترى في جملة الشرط نحو : (فكفیقول

شتمالها على اإلسناد وال یسمى قام زید قام عمرو، تسمى جملة ال قام زید من قولك إن

یحسن السكوت علیه فجملة جواب الشرط كالم بخالف جملة أن كالما ألنه ال یفید، 

  .٣الشرط

م والجملة ألنه (عبارة عن جمیع ما ینطق به اللسان عم من الكالا القول فهو أأم

وهنا تكون داللة الجملة على  .فأتفق النحاة في مفهوم الجملة والكالم .٤تامَا كان أو ناقصًا)

  القول المستقل المفید.

M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ووقف النحویون عند قوله تعالى :

   ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×    Ö!     '  &  %    $  #  "

  6  5  4  3  2   1  0  /            .  -  ,  +  *   )  (

    9  8  7  <  ;   :L٥.  

                                                   
  .١/٨للمبرد / المقتضب  ١
  .٢/٨١٧/مغني اللبیب،   ٢
  .١/٣٢/ شرح الكافیة  للرضى  ٣
، قدم لھ ووضع حواشیھ الدكتور إمیل ٦٤٢ ،تألیف:موفق الدین یعیش علي ابن یعیش الموصلي المتوفي/ شرح المفصل ٤

  .١/٢١ م٢٠٠١ه،١٤٢٢لبنان ،الطبعة االولي، - بدیع یعقوب، منشورات محمد بیضون دار الكتب العلمیة بیروت
  .٩٧-٩٥/ سورة األعراف اآلیات  ٥
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من) معطوف على االعتراض بسبع جمل إذ زعم أن (أفآبجواز   الزمخشري حكمف 

عتراض بأربع جمل نما اإ :علیه من ظن أن الجملة والكالم مترادفان فقال وردّ  ،فأخذناهم

عم أن من عند (ولو أن أهل القرى) إلى (واألرض) جملة ، ألن الفائدة إنما تتم بمجموع وز 

  .١الكالم ال بالجمل مفرده

، فقد كان للفریق ب علیهما بأن فیهما نظراً ، وعقّ ابن هشام فقد أورد هذین القولین أما

، وا، واتقوافي حیز (لو) وهي (آمنربع :(وهم ال یشعرون) وأالذي یعدها ثماني جمل إحداها

، ًا على خالف أنها فعلیة أو اسمیة(المركبة من أن ) وصلتها مع ثبت مقدر  ،وفتحنا

  .هم) والثامنه (بما كانوا یكسبون)السابعة (فأخذناو والسادسة (ولكن كذبوا) 

، وذلك ألنه ال یعد (وهم یشعرون) جملة عتراض أن یعدها ثالث جملوحق اال

سمیة، ویعد ) جملة واحدة، إما فعلیة أو ادلوا وفي حینهاویع(، ا حال مرتبطة بعاملهاألنه

  .٢كله جملة واحدة )وأخذناهم بما كانوا یكسبون() جملة واحدة ا(لو كذبو 

  الجملة عند المحدثین :ثالثا: 

غوي یجدر بنا أن نستقل به عن المنطق العقلي العام، وذلك صطالح لُ الجملة ا" 

 ٣."لتي تحدد الجملة في لغة البیئةألن العادات اللغویة في كل بیئة هي ا

واب ، لكنهم تناولوا األبة للجملة العربیة تحدیدًا دقیقاً ولم یحدد القدماء الصورة الشكلی

وترتیب  ،وفهمهم للعالقة بین أجزاء الجملة ،قسام الكلمةالمختلفة حول الجمله العربیة، وأ

  .٤هذه األجزاء

، من دالالت على األحداث والذوات ة، كما تتكون القضیفالجملة تتكون من كلمات

ي نفس أجزاء القضیة المنطقیة مع أما أجزاء الجملة فهي المسند والمسند إلیه والرابطة ، وه

  .١ختالف التسمیةا

                                                   
  ٢/٩،١٠/ مغني اللبیب   ١
دار القلم العربي للطباعة ن قباوة ، ،وإعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدی١٩٨٥، ٦،ط  ١/٤٩١/ مغني اللبیب  ٢

  .١٦ص م ١٩٨٩- ه١٤٠٩والنشر والتوزیع، الطبعة الخامسة
  .٢٧٦ص ، الناشر: مكتبة االنجلو المصریة،١٩٧٨الطبعة السادسة لدكتور إبراھیم أنیس ، /من أسرار اللغة، تألیف : ا ٣
  (د،ن).١٧م ، ص ٢٠٠١حماسة عبد اللطیف ، ط؟ ،  العالمة اإلعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث تألیف د. محمد -  ٤
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، وُقصد بذلك الكالم نه یقاس بالمقاطع الطوال والقصار، ألوالكالم ذو كمیة

  .٢المنطوق

ن مستقلة . فالجملة في نظر ائه معاأما الجملة فهي الكالم المفید الذي لبعض أجز 

ن من قال : (إومنهم  .٣، حكم منطقي ولكنها في نظر الدراسات الحدیثة لیست بذلكأرسطو

.والجملة هي كل منطوق مفید في موقعه  ٤، وأن الكلمة وحدة اللغة)الجملة وحدة الكالم

  .محدود بسكتتین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

                                                                                                                                                            
  ،(د.ت.ط)(د.ن)١٢٧دراسات نقدیة في النحو العربي،دكتور عبد الرحمن أیوب ص- ١

  .٩و  ١٥، ص ١مناھج البحث في اللغة ، تمام حسان ، ج  -  ٢
  .٣٩، ص  المرجع السابق -  ٣
  (د.ت.ط).١/٢٦٢دراسات في علم اللغة تألیف كمال بشیر ،   -  ٤
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  قسام الجملة :المبحث الثاني أـ

  ، وظرفیة .سمیة، وفعلیةاملة العربیة إلى ثالثة أقسام : قسم النحاة الج

  :سمیةاالالجملةأوال  

سم نحو (زید قائم) أو اسم فعل نحو : (هیهات الخلود) أو اهي التي صدرها  

وذهب بعض  M  <  ;  :L١ حرف غیر مكفوف مشبه بالفعل التام أو الناقص نحو 

ذكر الرضي في الجملة و ، ٢درها اسم فعل هي جملة فعلیةالنحویین إلى أن الجملة التي ص

، وذهب الكوفیون إلى أنها ء األفعال مرفوعة على أنها مبتدأسماأ التي صدرها اسم فعل أن

نها قسم زائد على أقسام الكالم بن صابر إلى أا،وذهب أفعال لداللتها على الحدث والزمان 

  . ٣سماه الخالفة

  : ثانیاالجملة الفعلیة 

 اً ، أو ناقصاً ، إذا كان الفعل تامو قام زید وظننته یقوم، وقمالتي صدرها فعل نح هي

     M  Q  P  O  NL٤ نحو 

   :الجملة الظرفیةثالثا

وللخلیل والمبرد إشارة  .أو جار ومجرور نحو : (أعندك زید)بظرف  هي المصدرة

لمبتدأ : نحو (بكر ، ومثل لها بخبر اطیة، ثم جاء الزمخشري ونص علیهاإلى الجملة الشر 

، فإن كانت هذه الجملة من أنواع ٥ه یشكرك) والصواب أنها من قبیل الفعلیةعطِ إْن تُ 

یها حرف لما دخل علفأن الفعلیة یستقل الفعل بفاعله، نحو قام زید، األصل في ف ،الفعلیة

مبتدأ جملة واحدة كجملة المبتدأ والخبر، فكما أن التا ر ، حتى صاالشرط ربط الشرط والجزاء

                                                   
  .٣١سورة یوسف اآلیة  -  ١
ه، تحقیق عبد الحمید ھنداوي ، ٩١١وامع :تألیف : عبد الرحمن أبي بكر جالل الدین السیوطي ، ت ھمع الھ -  ٢
  .١٩إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدین قباوة ، ص (د.ت.ط) ینظر ،١/٥٧
  .٢/١٦مغنى اللبیب ،  -  ٣
  ٢١٣سورة البقرة ، اآلیة  -  ٤
  .١٩ص لقباوة، أشباه الجمل ، إعراب الجمل و -  ٥
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، ولصیرورة الشرط ك الشرط ال یستقیم إال بذكر الجزاء، كذلال یستقیم إال بذكر الخبر

د نحو : زید إن تكرمه یشكرك والجزاء كالجملة الواحدة جاز أن یعود إلى المبتدا عائد واح

، ولو عاد الضمیر منهما إلى زید، ولم یعد من الجزاء ذكر، فالهاء في تكرمه عائدة عمرو

، یر من زید، وكذلك الهاء في أكرمهس بالزم نحو زید إن یقم أكرمه ففي یقم ضمجاز ولی

  .١تعود إلیه ایضا

الشرطیة : هي التي ، والجملة ن الجمل الشرطیة من أقسام الجملةوعلى هذا فإ

الواقعة موقع فعل الشرط. ، وعني بالجمل الشرطیة : أي الجمل صدرها حرف شرط

، ویضاف ن المبتدأ والخبر والفعل والفاعلإلیه . فیكون میعني المسند والمسند والصدر 

، ویضاف قام زید، وجئتك إذ زید في الدار ذاحرف الشرط فتصیر جملة الشرط مبتدأ إإلیهم 

، هذا تقول جئتك یوم زید في الدار والخبر، فعلى والمبتدأفي معنى إذ إلى الفعل والفاعل 

كما  .فعالاألإلي فال یضاف إّال معنى إذا  إذا كان الظرف في أما ،وجئتك حین زید قام

، ألن فیها معنى الجزاء وال ك إذا قام زید، وال یجوز آتیك إذا زید منطلق. نحو آتیفي إذا

  . ٢بالفعل تفعل إذا قدم زید اتیتك یكون الخبر إالّ 

  ، ومن أمثلة ذلك الخالف :واختلف النحویون في تقدیر الجملة

في كرمه) وهذا مبني على الخالف م : نحو (إذا قام زید فأنا أالكالختلفوا في صدر ا :أوال

ها ، وٕاذا مقدمه من تأخیر وما بعدا جوابها فصدر الكالم جملة اسمیه، فإن قلنعامل إذا

  .٣نا مسافرر ذلك قولك یوم یسافر زید أ، ونظیمتمم لها، ألنه مضاف إلیه

درنا المرفوع مبتدا أو مرفوع بمبتدا عندك عمرو) فإذا ق: نحو : (أفي الدار زید ، وأ والثاني

، وٕان ستقر، فالجملة ذات خبر في األولى، وذات فاعل في الثانیةمحذوف تقدیره كائن أو م

  .٤، أو بالظرف فظرفیةباستقّر ففعلیةقدرناه فاعال 

                                                   
  .١/٨٩شرح المفصل  -  ١
  .٤/٣٤٧ للمبرد المقتضب -  ٢
  ٢/١٧مغنى اللبیب  -  ٣
  ٢/١٩ المرجع السابق -  ٤
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، فحدد مقدار  ي بیني وبین رؤیته یومانرأیته مذ یومان) أ نحو یومان في نحو (ما الثالث

، أو أمد انقطاع الرؤیة یومان . وعلیه فالجملة اسمیة ال محل لها ومذ مسافتهاو الرؤیة أ

، ومذ ظرف لما قبلها وما بعدها جملة فعلیة فعلها  ١خبر على األول ومبتدا على الثاني

  محذوف .

ُقّدم خبرها عند  -لذي صنعت؟اما  -: (ماذا صنعت) یحتمل معنیین األولى اسمیة والرابع 

  ا عند سیبویه.األخفش ومبتدأه

تقدیر األول الجمله بحالها وعلى علي شئ صنعت) فهي فعلیة قدم مفعولها ف يُّ (أ : والثاني

، والفعلیة بأن تقدره مفعوال لفعل بان تقدر ماذا مبتدا وصنعته خبر الثاني تحتمل االسمیة

  ٢، الن االستفهام له الصدرة التفسیر ویكون تقدیره بعد ماذامحذوف على شریط

الخالقون) م نحن ر االسمیة لمعادلتها االسمیة : (أتقدی M  I  HL٣ :  مسالخا

   وتقدیر الفعلیة في قول الشاعر:

  . ٤)م عادني حلمأهي سرت أ(

نیث، في ، كما أن التاء حرف تأةأخواك) فإن األلف قدرت حرف تثنی: (فأما السادس

، درت اسم وما بعدها مبتدأن قیة، وإ (قامت هند) أو اسما، وأخواك بدل منها، فالجملة فعل

  . ٥فالجملة اسمیة ُقدم خبرها

ر زید نحو : (نعم الرجل زید) فإن ُقدر نعم الرجل خبر عنه زید فاسمیة ، وٕان ُقد :السابع

  . ٦سمیة وفعلیةخبر لمبتدا محذوف فجملتان ا

                                                   
، واالنصاف في مسائل الخالف : عبد الرحمن بن محمد بن عبید هللا االنصاري ، أبو البركات كمال ٣/٣٠المقتضب  -  ١

  .              ١/٣٢٣م ، ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤، ١ھـ ، ط٥٧٧الدین األنباري ، ت 
  .٢/١٩مغنى اللبیب  -  ٢
  .٥٩الواقعة اآلیة  -  ٣
، ٦ط١/٤٩٥عجز بیت صدره (وقمت للطیف مرتاعا وأرقني ....فقلت)، قائلھ الفرزدق ورد شاھدا في مغني اللبیب  -  ٤

  ٣٣٥/ ٣م ،وأوضح المسالك ١٩٨٥
  .٢/٣٧٧مغنى اللبیب  -  ٥
  ٢/٣٧٧المرجع السابق  -  ٦
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یین، أو  فاسمیة، وهو قول البصر م اهللاختلفوا في البسملة : (فإن ُقدر ابتدائي باس: ا الثامن

، وهو المشهور في التفاسیر واألعاریب ولم یذكر اسم اهللا فعلیه وهو قول الكوفیینب بدأأ

  .١الزمخشري غیره ویؤیده الحدیث (باسمك ربي وضعت جنبي)

لجملة فعلیة، وأمابنصب حاجتك فالجملة : (ماجاءت حاجتك) برفع حاجتك ا التاسع

ا) خبرها وحاجتك اسمها وعلى الثاني (مسمیة، ألن جاء بمعنى صار فعلى األولى (ما) ا

  .٢سمها ضمیر ما وُأنث حمًال على معنى ما وحاجتك خبرهامبتدا وا

، وذلك ید قام) فاألرجح الفعلیة للتناسب: الجملة المعطوفة نحو: (قعد عمرو وز  العاشر

  الزم عند من یوجب توافق الجملتین .

  ىومن أقسام الجملة : الجملة الكبرى والجملة الصغر 

  الجملة الكبرى : 

، ومن لألولى وهي الصغرى الثانیة متممةفة من جملتین تكون هي الجملة المؤلَ 

، وخبر كان ثل خبر المبتدأ وخبر إن وأخواتهالجملة أخرى الجملة الخبریة م ةالجمل المتمم

  مثلتها:ومن أ ٣ومحلها النصب ثانیاً  وأخواتها والواقعة مفعوالً 

  بوه خبر لزید وهي صغرىم أ(زید قام أبوه) فجملة قا

ون الجملة كالجملة المخبر بها وقد تك : هي المبنیة على المبتدأ والجملة الصغرى

، وغالمه منطلق لق) فمجموع هذا الكالم جملة كبرىبوه غالمه منطباعتبارین نحو : (زید أ

و(أبوه غالمه منطلق) جملة كبرى باعتبار (غالمه منطلق) جملة صغرى ألنها خبر، 

عتبار جملة الكالم . وجملة (هو اهللا ربي) كبرى باعتبار (اهللا ربي) جملة غرى باوص

                                                   
ْستاني یر بن شداد بن عمرو األزدي السِّ أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بش :تألیف ،دؤوسنن أبي دا -  ١ ِج

باب مایقال عند ، بیروت –المكتبة العصریة، صیدا  الناشر:، محمد محیي الدین عبد الحمید ق:یحقت ھـ)٢٧٥(المتوفى: 
  ٤/٣١١النوم

 ١ھـ ، ط ١٠٢٦ن الشافعي ت لى شرح األشموني ألبو العرفات محمد بن علي الّصبالصبان ع، حاشیة ا١/٥٠الكتاب  -  ٢
  .١/٣٣٧م، ١٩٩٧- ھـ ١٤١٧، 
  . ١٧م، ص ١٩٩٧،  ١ري ، طوأشباه الجمل : للدكتور شوقي المعإعراب الجمل  -  ٣
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، والصغرى فقط والكبرى والصغرى صغرى  وهذه اآلیة اجتمعت فیها الجملة الكبرى فقط

  . ١باعتبارین

وقد تكون الجملة مصدرة بالفعل كما هي مصدرة باالسم نحو (ظننت زیدًا یقوم أبوه) 

ات الوجهین مثل (زید یقوم أبوه) تسمى ذلتي صدرها اسم وعجزها فعل فالجملة الكبرى ا

زید أبوه قائم) وظننت زیدا ( فهي ما ذات الوجه الواحد أ والعكس كما في الجملة السابقة.

  .وتكون الجملة ال صغرى وال كبرى لفقد الشرطین كقام زید وهذا زید.٢بوهیقوم أ

,  M نحو  اسمیةخبرها جملة  سمیةأن تكون جملة ا والجملة ذات الوجهین

  /  .  -  Lِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ  :(قوله تعالي أو تكون جملة اسمیة خبرها جملة فعلیة نحو ٣ 

وَّابِينَ      ٤)التـَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  

                                                   
  .١/٣٧٥حاشیة الصبان على شرح االشمرني  -  ١
  ٣٨-٢/٢٤مغنى اللبیب  -  ٢
  ٢- ١سورة القارعة اآلیة  -  ٣
٢٢٢سورة البقرة اآلیة  -  4  
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  عتبار المحل :المبحث الثالث :الجملة با

فإذا كان لها موضع من  ،األصل في الجملة أال یكون لها موضع من اإلعراب

یل مضمونها ، وجاز تأو جاز إعرابهاو ت محله ووقعت موقعه، وحل ،رت بالمفرددِّ عراب، قُ اال

  ، وٕاحالل المفرد محلها.إذا أمكن حذفها و نابت منابهبمفرد، أ

جمل لها محل من اإلعراب وجمل ال  ،عتبار المحل تنقسم إلى قسمینوالجمل با

  محل لها من اإلعراب .

بن هشام تسع اوعند  ،اب عند الجمهور سبع جملفالجمل التي لها محل من اإلعر 

نوع  قال أنها تنقسم بانقسام ومنهم من أما أبو حیان فجعلها ثالثة وثالثین جملة.  ،جمل

ع جزم، ومنها ماهو موضع اهو موضع رفع، ومنها ماهو في موض، فمنها ماإلعراب

  بن هشام تسعة جمل :اهي عند .و ١، ومنها ماهو موضع جر نصب

   :اً بر لجملة الواقعة خ: ا أوال

ا ینقل الخبر مو   ٢، والخبر النبأ ویجمع على أخبارالخبر لغًة : أخبرته وخبرته

یحتمل الصدق والكذب لذاته وجمعه أخبار وجمع الجمع . وهو قول ویحّدث به قوًال أو كتابة

  .٣أخابیر

  بن مالك : ا: هو الجزء المكمل للفائدة كقول  في النحو صطالحاً والخبر ا

  لفائدة       كاهللا بٌر واألیادي شاهدةم االخبر الجزء المتو 

   ٤أي هو الذي یكمل الجملة مع المبتدأ ویتمم معناها األساسي

                                                   
   ١٣٨إعراب الجمل وأشباه الجمل ، لقباوة ،ص -  ١
  ٤/٢٥٨العین، باب الخاء والباء والراء ، -  ٢
  ١/٢٢٥المعجم الوسیط ، مادة (خبر)  -  ٣
المتوفى : على ألفیة ابن مالك :تألیف ابن عقیل ، عبد هللا بن عبد الرحمن العقیلي الھمداني المصري (بن عقیل ا/ شرح  ٤

السحار للطباعة ، سعید جودة  القاھرة، دار مصر - ھـ)المحقق : محمد محیي الدین عبد الحمیدالناشر : دار التراث ٧٦٩
  .١/٨٨،وشرح المفصل ، ١/٢٠١م ١٩٨٠ - ھـ  ١٤٠٠الطبعة : العشرون   .وشرك



33 
 

لى دراسته وینقسم إ ، جملة هو الذي نقصدوجملة وشبه جملة اً الخبر یكون مفردو 

مر أبوه هب أبوه، وعة، وشرطیه، وظرفیة، نحو: زید ذ، واسمیجملة فعلیة أربعة أقسام 

ضمیر  والبد للجملة الواقعة خبرًا من ذكر وزید إن تاته یكرمك. ،منطلق، وخالد في الدار

أ كما والجملة تكون خبرا للمبتد ستقر فیها.معناها ا )في الدار (وقولكیرجع إلى المبتدأ. 

فیكون  برًا نابت عن المفرد ووقعت موقعه.، فإذا وقعت الجملة خیكون المفرد خبرًا لها

خبرا  ، أما اذا كانتٕاذا كانت خبرًا للفعل الناقصو مبتدأ، إذا كانت خبرًا لل  لها الرفعمح

  : نحو  ١لحرف المشبه بهفا .محلها النصبف". إن "للحرف المشبه بالفعل 

  ٢كأن رّبك لم یخلق ، لخشیته          سواهم ، من جمیع الناس ، إنسانا

الرضي  . لكنّ إلعراب، وتحل محله من اامهقعة خبرًا تؤول بمفرد تقوم مقفالجملة الوا

، سوى دعوى من بعض النحاة أطلقوها، بال برهان علیها قطعي ا(إنه، وقال م بذلكلم یسلِّ 

 أصل خبر المبتدأ، فیجب تقدیرها بالمفرد وهم مطالبون بأن ا: األصل هو اإلفرادأنهم قالو 

، وكونها األخبار في الجمل أكثریبعد ألن  ، لمبل لو اّدعى أن األصل فیه الجملة ؛اإلفراد

، وقوعها یكفي في تقدیر اإلعراب في الجمل . بلمحل الرفع الیدل تقدیرها بالمفردفي 

  .٣موقعا یصح وقوع المفرد فیه)

  ثانیا الجملة الواقعة حاًال :

حال حسنة، وحاالت الدهر أحواله : صروفه، والحال الوقت الحال تؤنث فیقال 

  ٤.الذي أنت فیه

اللة على ، للدبالمنتص نه : (الوصف الُفضلة  : فإ اصطالح علماء العربیة أما في

¬  ®  M ، نحو قوله تعالى ذهب )، والحال یقع جملة ومحله النصبإ هیئة، نحو فرداً 

  ¯  Lفجملة تستكثر في محل نصب على الحال وتقدیره ال تمنن مستكثرًا. ٥  

                                                   
  ١/٨٨شرح المفصل  -  ١
  ١/٤٤٧لیف محمد عید، الناشر: مكتبھ الشباب،قائلھ قریط ابن أنیف ورد شاھدا في النحو المصفي،تأ -   ٢
  .١٥٥إعراب الجمل وأشباه الجمل : لقباوة ص  -  ٣
  ٣/٢٩٩العین  -  ٤
  .٦سورة المدثر اآلیة  -   ٥
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(وأنتم سكارى) جملة اسمیة  فجملة M  z  y    x  w  vL١  :تعالى هلومنه قو 

  في محل نصب على الحال وصاحب الحال الضمیر تقربوا.

 وهو من أقوى ٢(أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد) اهللا علیه  وسلم وقوله: صلى

   ٣، وجملة (وهو ساجد) جملة محلها النصب وقد أغنت عن خبر المبتدأ (أقرب)األدلة

  به :ثالثا : الجملة الواقعة مفعوال 

عل ، والنیابة هي نیابة الجملة عن الفامحلها النصب إن لم تنب عن الفاعل

، وتقع  ٤)َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبونَ ثُمَّ ُیَقاُل (، نحو باب القولبالمحذوف. وهي مختصة 

  بواب:أ ةة مفعوال به في ثالثالجمل

إني عبد اهللا) والجملة المحكیة  و مرادفه : نحو : (قالبالقول، أ باب الحكایة حدها :أ

مفعول مطلق مبین للنوع ... فجملة (إني و ، على نوعین في محل نصب مفعوًال بهبالقول 

  عبد اهللا )  في محل نصب مفعوًال به .

، ألنها نائبة عن قول المبني للمجهول محلها الرفعأما الجملة المحكیة بفعل ال

لجملة من إن ومعمولیها في محل رفع نائب فا )). نحو : (قیل (إن زیدًا ناجحالفاعل

M . وذلك نحو قوله : یقع مفعوًال به أو مفعوًال ثانیاما  فهو . أما ما یرادف القول٥فاعل

  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  v 
٦ 

. واألمر مختلف بین له وجملة (إن اهللا اصطفى) معمولة، مرادف للقولفإن وصى 

  لبصریین والكوفیین.ا

                                                   
  .٤٣سورة النساء اآلیة  -  ١
ْعبَد، التمیمي، أب :تألیف صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان -  ٢ و حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم

 - ١٤١٤الثانیة،  الطبعة:بیروت - مؤسسة الرسالة  :الناشر، شعیب األرنؤوط ، تحقیق:ھـ)٣٥٤الدارمي، البُستي (المتوفى: 
١٩٩٣  

  .١٦٢-٢/١٦١مغنى اللبیب  -  ٣
  ١٧سورة المطففین اآلیھ -   ٤
  .٣٣٤ھـ ، ص ١٤٢٤،  ١التطبیق النحوي ، تألیف عبده الراجحي ، ط -  ٥
  .١٣٢، اآلیة سورة البقرة  -  ٦
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، أي یقال نصوب بقول محذوفون ذهبوا إلى أن قوله یابنّئ وما بعدها مفالبصری

 .١الكوفیون بفعل الوصیة (وصى) ألنها في معنى القول، و یابني

  الباب الثاني : باب ظن وأعلم 

  :وثالثا ل (أعلم) نحو قول ابن الزبیر األسدي فإنها تقع مفعوًال ثانیا (لظن)

  أرى الحجاج یغمد سیفه       یَد الدهر ، حتى یترك الطفل أشیبافما إن 

  الشاهد فیه هو "یغمد سیفه" حیث وقع مفعوال ثانیا ل "أري" والحجاج مفعول أول 

  الباب الثالث باب التعلیق :

باب (ظن) بل هو جائز في كل فعل قلبي . والتعلیق : بغیر مختص  هذا البابو 

ًال، أي منع الفعل المتعدي ما یقوم مقامه من العمل الظاهر (هو إبطال العمل لفظأ ال مح

، وهو خاص عًا، دون منعه من العمل في المحلفي لفظ المفعول الواحد، أو المفعولین م

ة، كأدوات فعال القلوب ومصادرها ومشتقاتها العاملة ویكون التعلیق بما له الصدار بأ

، وأدوات الشرط، والالم الموطئة بجواب للقسم ،بتداء) و (إن) والم االاالستفهام والنفي (بما

   ٢)َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنَّةٍ  َأَوَلْم َیَتَفكَُّرواكم الخبریة نحو : (وٕان ولعل و 

) في محل نصب مفعول به للفعل یتفكروا على تقدیر م من جنةفجملة (ما بصاحبه 

  م) ) .تعلیق في اآلیة بالنفي (ما بصاحبهفي . وال

  إلیها  اً ابعة الجملة الواقعة مضافالجملة الر 

والفعلیة والفعلیة هي األصل في هذا. فهو االسمیة  أما مایضاف إلیه من الجمل

علي أحد األزمنة الثالث وبذلك یكون تناسب بین  ویضاف إلیها الزمان غالبا لداللة الفعل

َهَذا   ( :عالى(وتضاف أسماء الزمان إلى الفعل قال ت المضاف والمضاف إلیه في الداللة. 

اِدِقیَن ِصْدُقُهمْ َیْوُم َیْنَفُع  البسر) وتضاف وتقول (جئتك إذ جاء زید) و(آتیك إذا أحمّر ٣)الصَّ

                                                   
  .٢/١٧١مغنى اللبیب  -  ١
١٨٤سورة األعراف اآلیة  -  2  
  ١١٩سورة المائدة االیھ  -  ٣
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بتدائیة : قولك (أتیتك زمان الحجاج أمیر) وقد أضیف المكان إلیهما أیضا إلى الجملة اال

  في قولهم : (أجلس حیث جلس زید ، وحین زید جالس) .

  : الشاعر لو وق

  ّنْت نواُر والِت هّنا حّنْت    وبدأ الذي كانت نواُر أحّبتح

سم الزمان هّنا إلى الفعل حّنت (والِت هّنا حّنْت )  حیث أضاف ا الشاهد في قوله

كان وفي هّنا ثالث لغات أجریت مجرى الزمان مجازَا (َهّنا) و (ِهّنا) (وُهّنا) وأصلها الم

قتران الزمان بالحدث وهو ل یدل على الحدث والواختص الزمان بإضافة األفعال، ألن الفع

لما كان الفعل ال ، و ختص باإلضافةفلما كان بینهما هذه المناسبة، ا علأحد مدلولي الف

، صارت اإلضافة في اللفظ إلى الجملة . نحو قولك هذا یوم یقوُم زیٌد أو ینفك من الفاعل

فكأنك أضفت إلى مدلوالتك  -المصدروالمراد هنا  –یوم زید قائم فإنما ترید یوم قیام زید 

الجمل ، ومدلوالت الجمل معان. واألزمنة تكون ظروفَا للمعاني واألعیان نحو قولك (القتال 

  . ١الیوم) ولو قلت زید الیوم لم یصح. فالمالبسة إذن بین الزمان والمعنى ظاهر

ف إلى الزمان فإذ تضاوتضاف إلى الجملة أیضَا إذ و إذا  فهما ظرفان من ظروف 

، وٕاذ قام زید وٕاذا ال تضاف إال إلى الجملة د قائمسمیة والفعلیة نحو جئتك إذ زیالجملتین اال

  ٢الفعلیة نحو : (أتیك إذا أحمر البسر، وٕاذا طلعت الشمس)

  لشرط جازم اً الجملة الخامسة الواقعة بعد الفاء أو إذا جواب

له إن تقم أقْم أو محال كما وهي التي لم تصدر بمفرد یقبل الجزم لفظا كما فى قو    

̧   M º  ¹ فى قولك إن جئتنى أكرمتك، ومثال المقرونة بالفاء كما فى قوله   ¶  µ  ´»  

¿   ¾  ½  ¼   L )بجزم یذر عطفا على المحل. ئولهذا قر ) ٣  

                                                   
تألیف األمیر محمد بن  نصاريعلي مغني اللبیب البن ھشام األحاشیة األمیرینظر،  ١٨٠- ٢/١٧٩شرح المفصل   -  -  ١

  .   ٦٧(د.ن )  ص  محمد (د.ت.ط)
  .٢/١٨١  شرح المفصل -  ٢
  ١٨٦ألعراف سورة ا  -  ٣
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ML  K  J  I   H  GM    U    T   S  R  Q  P  O  N  ومثال المقرونة بإذا

V   L )كالموجودة.والفاءالمقدرة ) ١  

  :الجملة السادسة التابعة للمفرد

  تتبع الجمله المفرد في ثالثه أنواع:

ونصب ) ٢( Mi  h  g   f  e  d  c  b  L  : المنعوت بهما فهى فى موضع رفعأحدها

  )٤( MÔ    Ó      Ò  Ñ   Ð   Ï  Î  L  وجر فى نحو) ٣( M     Í  Ì  Ë  ÊL فى 

ید منطلق وأبوه ذاهب إن قدرت الواو عاطفة على : المعطوف بالحرف نحو: ز و الثانى

الخبر فلو قدرت العطف على الجملة فال موضع لها أو قدرت الواو واو الحال فال تبعیة و 

  ).٥المحل نصب (

M {  z   y   x  w  v          u  t  s  r|    ¢  ¡    �  ~  } المبدلة كقوله تعالى و الثالث:

  ¤  £   L )لت فیه بدل من ما وصلتها وجاز إسناد یقال إلى الجملة.ن وما عمإ)  ف٦  

  : . نحوفي أن الجملة قد تبدل من المفرد ووافق ابن جني

  )٧إلى اهللا أشكو بالمدینة حاجة...... وبالشام أخرى فكیف یلتقیان (

  هما.ؤ الى اهللا أشكو حاجتین تعذر إلتقافجملة االستفهام بدل من حاجة وأخرى أى  

  :ة التابعة لجملة لها محلالجملة السابع

  .ةذلك فى ما یجب النسق والبدل خاص ویقع   

نحو: زید قام أبوه وقعد أخوه، إذا لم تقدر الواو للحال، وال قدرت العطف على  فاألول

  الجملة الكبرى.

                                                   
  ٣٦سورة  الروم  -  ١
  ٢٥٤البقرة: سورة)  ٢
  ٢٨١لبقرة: سورة ا ) ٣
  ٩آل عمران: سورة )  ٤
  ١/٥٥٦مغني اللبیب -  ٥
  ٤٣فصلت: سورة )  ٦
  ):٨/  ١لم یذكر قائلھ ورد شاھدا في أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ( ) ٧



38 
 

M  Ì  Ë  Ê  : شرطه كون الثانیة أوفى  من األولى بتأدیة المعنى المراد نحووالثانى

    Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ     L )فان داللة الثانیة على نعم هللا مفصلة بخالف األولى   )  ١  

  الجملة الثامنة: الجملة المستثناة:

)  ٢( MÂ   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ̧  ¶  µ      L  :نحوقوله تعالي

و الجملة فى موضع نصب على االستثناء  ،قال بن خروف من مبتدأ ویعذبه اهللا الخبر

  المنقطع .

  لجملة التاسعة: الجملة المسند الیها:ا

ذا  أعرب سواء إ) M#  "     !       +   *      )    (  '  &  %  $    L )٣ نحو 

  و أ أنذرتهم مبتدأ. اخبر 

ف فى الفاعل ونائبه هل یكونان جملة أم ال، فالمشهور المنع مطلقًا وأجازه لِ واختُ 

القراء جماعة ونسبوه لسیبویه َفَقاُلوا ِإن هشام وثعلب مطلقا نحو یعجبنى قام زید، وفصل 

  كان الفْعل قلبیا ووجد ُمَعّلق عن العمل نحو ظهر لي َأقام زید َصّح وإِالَّ فال وحملوا علیه 

M £   ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x     L  یعجبني یقوم زید نعوا وم      ٤

  )٥( م وثعلب شاوأجازھما ھ
  

  

  

  

  

                                                   
١

  ١٣٣ - ١٣٢الشعراء: سورة )  
  ٢٤ - ٢٢سورة الغاشیة:  -  ٢
  ٦سورة البقرة  -  ٣

٣٥سورة یوسف اآلیة  -  - 4  
  ٥٥٩/  ١مغني اللبیب     -  ٥
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ثالفصل الثال  

 الجملة االستئنافیة واالبتدائیة واالعتراضیة والتفسیریة

 في دیوان الحماسة
 

 وفیه أربعة مباحث:

الجملة االستئنافیة  :المبحث األول  

الجملة االبتدائیة  :المبحث الثاني  

الجملة االعتراضیة   :المبحث الثالث  

الجملة التفسیریة  :المبحث الرابع  
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  الفصل الثالث

  ستئنافیة :حث األول الجملة االالمب

  وال مفهوم االستئناف:أ

الجملة و ، فت الشيء إذا ابتدأته وأخذت أوله، یقال استأناالبتداء ١االستئناف لغة هو

، لجملتین االبتدائیة واالستئنافیةبن هشام بین ااولهذا جمع  االستئنافیة من الجمل االبتدائیة،

  ولكن بعض النحاة فصل بین الجملتین .

ستئناف عة عما قبلها القطالكالم من والجملة االستئنافیة هي جملة تأتي في أثناء

یة حروف ، والبد أن یكون قبلها كالم تام ، وقد تدخل على الجملة االستئنافكالم جدید

 االستئناف كالواو والفاء، وثم وحتى االبتدائیة، وأم المتقطعة، وبل التي لإلضراب االنتقالي، 

  ملة المستأنفة نوعان :والج . ٢ى االستفهامأو التي بمعنو 

                                                   
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى  :المؤلف،لسان العرب -  ١

  ٩/١٥فصل الھمزة ، ،ھـ ١٤١٤ - الثالثة  الطبعة:،بیروت –دار صادر  :الناشر،ھـ)٧١١(المتوفى: 
ھـ ، تحقیق ٦٦٦مختار الصحاح : تألیف زین الدین أبو عبد هللا بن أبي بكر ابن عبد القادر الحیفي الرازي ت وانظر  

  .١/٢٣م ، ١٩٩٩ھـ ، ١٤٢٠،  ٥یوسف الشیخ محمد ، الناشر : المكتبة العصریة بیروت ، ط 
  ٣٨صإعراب الجمل وأشباه الجمل . -  ٢
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والجمل المفتتح بها  ،(زید قائم) ءبتدالجمل المفتتح بها النطق كقولك : ا: ا أحدهما

  . M  %  $  #  "  !  L٢  M  §  ¦L١ السور كقوله تعالى 

M  Ø  قطعة عما قبلها : نحو (مات فالن رحمه اهللا) وقوله تعالى :: الجملة المن والثاني

Ù     Ý  Ü  Û  Ú     !  %  $  #  "  L   فجملة (إنا مكنا له في األرض)  ٣

 فجاء االنقط ٤ستئنافیةا

الملغي لتأخره : نحو (زید قائم أظن) فالعامل  العامل ومنه جملة ،اع لفظیا ال معنویا

 ٥الملغي هو (أظن) واإللغاء جاء من تأخر العامل عن معمولین هما طرفا الجملة االسمیة

.  

  ستئنافیة الواقعة جوابا :الجملة االانیا: ث

رد الجملة االستئنافیة جوابا لسؤال تو  أو مقدر. هي ماكانت جوابا لسؤال مذكور

ستئناف قال هل جاءك أحد؟ فجملة نعم زید ا، جوابا لمن نعم زید :محقق أي مذكور نحو

   ©  M ®  ¬  «  ª ترد جوابًا لسؤال مقدر نحو : قوله تعالى : و  .٦جواب

  »   º  ¹  ¸  ¶µ   ́ ³  ²  ±   °   Lفان جملة القول الثانیة جواب لسؤال مقدر  ٧

M  º  ¹  ف علیها : وفي قوله تعالى :طَ عْ األولى فلم تُ  لتْ صِ تقدیره فماذا قال لهم ؟ ولهذا فُ 

»L یكم أنتم قوم سالم علف خبر األولى ومبتدأ الثانیة إذ التقدیر الجملتان حذ ٨

                                                   
  ١سورة المطففین اآلیة  -  ١
  .١ة القدر اآلیة سور -  ٢
  ٨٤- ٨٣سورة الكھف اآلیة   -  ٣
  ٢/٣٨٢مغنى اللبیب. -  ٤
  ٢/٣٨٢ مغني اللبیب ٥
  . ٢/٨ھـ ، ١٤٢٢،  ١ضیاء السالك إلى وضع المسالك ، تألیف محمد عبد العزیز النجار ، ط  -  ٦
  .٢٥-٢٤اریات سورة الذ -  ٧
  .٢٥اریات اآلیة سورة الذ -  ٨
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M    ×  Ö  Õ  Ô  Ó قوله تعالي ستئناف جملة القول الثانیة مثله في ا. و منكرون

  )  (    '  &  %  $  #  "  !  L ١   

  ومنه قول الشاعر 

  ٢زعم العوازل أنني في غمرة        صدقوا ، ولكن غمرتي ال تنجلي

M  Ý      Þفإن قوله (صدقوا) جواب لسؤال مقدر وتقدیره صدقوا أم كذبوا؟ ومثله قوله تعالى

    á    à  ßLل من یسبحه فقال سبحانه ن سائال یسأتح الباء في یسبح ، كأبف ٣

'  )  (    M وتعالى        &  %  $  #  "  !Lستئنافیة لهذا فجملة یسبحه رجال جاءت ا ٤

  السؤال المقدر.

  وأبرز شواهد المعربین لهذه الجملة قول الشاعر :

  ٥لُیبَك یزیُد ضارع لخصومة

  ئًال یسأل : من یبكه : یبكه ضارع كأّن سا

ما جاء اهبإستئناف في هذا البیت أن في الكالم األول اال وقد حسنبن هشام : اقال 

  .٦ستئنافیة جاءت جوابا لسؤالتوضیحه من خالل جملة ا

بن جني هذا االرتباط وفق قاعدة أدرجها في كتابه الخصائص تحت باب اوجعل 

ها تارة فمن األول ذكر بیت الكتاب (لُیبَك یزیُد)  قال : (أال مراعاة األصول تارة وٕاهماله إیا

فیه الحدیث عن  وأن آخره قد عّود ،فاعلترى أن أول البیت مبني على أطرح ذكر ال

                                                   
  .٥٢، ٥١سورة الحجر اآلیة  -  ١
  ١/٥٠١لم یذكر قائلھ ورد شاھدا في مغني اللبیب -  ٢
  .٣٦سورة النور اآلیة  -  ٣
  ٣٧سورة النور اآلیة  -  ٤
 ٣/٢٨٢،والمقتضب ١/٣٦٦لم یذكر قائلھ،وھو صدر بیت عجزه (مختبط مما تطیح الطوائح)،ورد شاھدا في الكتاب  -  ٥

  ٢/٣٥٥والخصائص
ل الدین أبي محمد عبد هللا بن یوسف بن ھشام األنصاري المتوفي وتلخیص الفوائد ،للعالمة جمایص الشواھد لخت -  ٦

م ١٩٨٦ھـ ١٤٠٦ھـ ،تحقیق عباس مصطفي الصالحي ،الناشر دار الكتاب العربي بیروت ،الطبعة األولي  ٧٦١
  ٥٠٩ص
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، ألن تقدیره فیما بعد لیبكه مختبط مما تطیح الطوائح فدل قوله لیبك على ما أراده الفاعل

  .١من قول لیبكه)

ئناف لیس بمنحصر في ة االستفهام الجوابي : (االستحول جمل ٢ قال الكافیجي

، كما في قوله تعالى ) لجواز أن یكون سؤاًال عن الحالالغائبة (العلة يیة أمّ السؤال عن اللّ 

 M  Â  Á  À   L٤)على أحد وجوه التأویل والمقام یناسبه ظاهراً  ٣.  

=   <  ?          M  ومن االستئناف ما قد یخفى وله أمثلة كثیرة منها: قوله تعالى :

  G  F  E  D  C  B     A  @Lل (فإن الذي یتبادر إلى الذهن أنه صفه لك ٥

نما هي ، وإ حفظ من شیطان ال یسّمعلمعنى ل ، إذ الشیطان أو حال منه وكالهما باطل

  . ٦ستئنافًا بیانیا لفساد المعنى أیضًا)ستئناف النحوي، وال یكون االل

<   M  6 ومنه قوله تعالى :    =  <  ;   :   9   8  7Lفإن الوقف على (ذلول )  ٧

بو ه أمحل لها، وردّ  فجملة تثیر األرض استئنافیة ال ٨اتم السجستانيأبو ح جّید كما زعم

لوًل : ویرد ثارت األرض كانت ذ، وبأنها لو أيالبقاء بأن (وال) إنما تعطف على النف

  لتفت).اعتراضه األول على صحة (مررت برجل یصلي وال ی

                                                   
  ٤٢٤- ٢/٣٥٣الخصائص إلبن جني  -  ١

 ٧٨٨بوعبدهللا من كبار العلماء ولد أدین مسعود الرومى الحنفى محى ال الكافیجى ھو محمد بن سلیمان بن سعد بن - ٤ 2
انتھت  –رومى األصل اشتھر بمصر والزمھ السیوطى وعرف بالكافیجى لكثرة اشتغالھ بالكافیھ فى النحو  ٨٧٩وتوفى 

محمد  بغیة الوعاء فى طبقات اللغویین و النحاة جالل الدین السیوطى تحقیق، ٢٠٨/ ٢إلیھ رئاسة الحنفیة بمصر، ینظر ھدیة العارفین 

٢/١١٧  المكتبة العصریة  صیدا بیروت   -ابو الفضل ابراھیم    
  ٤سورة یوسف اآلیة  -  ٣
  ھـ دارالكتب المصریھ١١٢٦، ٨٧٩، تألیف الكافیجي محمد بن سلیمان  المتوفي شرح األعراب عن قواعد اإلعراب   -  ٤

   ٣٩ص
  .٨- ٦سورة الصافات اآلیات  -  ٥
  .٢/٣٨٤مغنى اللبیب ،  -  ٦
  .٧١ة البقرة ، اآلیة سور -  ٧

ھو سھل بن حمد بن عثمان بن یزید الجشمى السجستاني البصرى، نحوى لغوى من ساكنى البصرة كان إماما فى /٣ 8
 -وروى عن أبى عبیدة وأبى زید  و األصمعي   –قرا كتاب سیبویھ على األخفش مرتین  –علوم القران و اللغة و الشعر 

وقد قارب التسعین ینظر بغیة الوعاء فى طبقات اللغویین   ٢٥٥ھـ او ٢٥٠توفى  – ولحن العامة –صنف إعراب القران 
٦٠٦/ ١المكتبة العصریة  صیدا بیروت    - و النحاة جالل الدین السیوطى تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم    
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الخبر لم یأِت ، وٕانما وجه الرد أن فزعم أن ذلك من عجائب هذه البقرةأما أبو حاتم 

 ، ال بأمر خارق للعادة وبأنه كان یجبفوا بأمر موجودلِّ ، وبأنهم كُ بأن ذلك من عجائبها

تكرار(ال في ذلول) إذ ال یقال قد تكررت بقوله تعالى(وال تسقي الحرث) ألن ذلك واقع بعد 

  .١نافاالستئ

M  O وقد تحتمل الجملة االستئناف وغیره كالجملة المنفیة في نحو قوله تعالى : 

  ̀    _   ̂  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P

aL اتخاذهم بطانة من دون المسلمین،  تفید التعلیل للنهي عن ؛ستأنفاتفهي م   ٢ 

وقد نجد  أن الجملة االستئنافیة وردت  .وتحتمل الوصف أیضا إال أن االستئناف أبلغ وأجود

تي علي النمط اآلالحماسة دیوان االستئناف  بغیر حروف، فورد في في الدیوان كثیرة، منها

  .  : نحو قول عویف القوافي:

  )٣( َنَخَلْت لُه َنْفِسي النَِّصیَحَة أنَُّه ... ِعْنَد الشََّداِئِد تَْذَهُب األْحقادُ  

رجل استغاثة، فقال لما أتاه تخلت له نفسي أي أصفت له أن له  ىیدل البیت عل

ن عله مفارقة ضغنه نفسي النصح، ألن الضغائن تفارق عند الشدائد، وهذا الكالم بیا

بكسر همزة إن  الصدر له. فیجوز أن یروي (إنه عند الشدائد) ةوأوجاعه ورجوعه إلي سالم

(ألنه عند الشدائد ) ومنه  ىن المعنناف .وٕاذا روي بالفتح یكو االستئ ىفإذا كسرت تكون عل

  قول األعرج المعّني: في وصف فرسه:

  تُلوُم على أْن أْمَنَح اْلَوْرَد ِلْقحًة ... وما َتْسَتِوي والَوْرَد ساعَة َتْفَزُع    

  )٤(  ها ما ُیَقنَّعُ ًة ... َنخیَب اْلُفَؤاِد َرْأسإَذا ِهَي قاَمْت حاسًرا ُمْشَمِعلَّ  

 . اً جدید اً االستئناف حیث استأنف كالم ىهي قامت مرفوعه عل وقعت جملة إذا

 أنه مفعول مقدم. ىعل سهاأصفات ، وانتصب ر  )حاسرا ومشمعلة، ونخیب الفؤادقوله (و 

                                                   
  ٤٠إعراب الجمل وأشباه الجمل  لقباوة، ص   -  ١
١١٨سورة آل عمران اآلیة  - 2 
  ٩١سة ص )دیوان الحما ٣
  ١٣٠دیوان الحماسة ص -  ٤
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: ما تستوي فرسي وأم سهل في ذلك الوقت، الختالف غنائهما إذما تساوي هذه  یقولو 

 الخمار و منخویة القلب، طائرة العقل،العدجادة في  الفرس، إذا هي قامت بال قناع، المرأة

  لدهشتها في اختمارها وذهابها عن عادتها وٕالفها . ؛علیها وال قناع

   ومنه قول یزید بن الحكم :

  َواْعلْم ُبَنيَّ فِإنَُّه ... ِباْلِعْلِم یْنَتفُع اْلَعلیمُ    

  )١( إنَّ اُألموَر َدقیُقها ... ممَّا َیهیُج لُه اْلَعظیمُ    

النار من  وأن .ن الشر مبدأه أصغره ، كما أن السیل أوله المطر الضعیفیقول أ

مور ن األإ هوقول .اءت االمور وتصور عواقبها، وهذا الكالم في ابتد رمستصغر الشر 

مور) مفعوًال ن األإم معلقًا . ویجوز أن یكون (علأاالستئناف ویكون  لىن علإرة همزة بكس

  :الثعلبي َجْعَدة بن مالكومنه قول  علم.أل

  ٢بِعیرُ  َوال تُنیلُ  شاةً  فالَ  ... ُأخَرى َوعلْیكَ  َوْیلةٌ  ُألمِّكَ 

  

معنى وعلى أمه و  علیهاء ُدع وهذاى ویلة ُأخر  وعلیك  ى َأيالویلة الفضیحة وُأخر 

یدعو  االستئنافا وارتفع بعیر على فوقها فمأَنه َال ُیرجى من جهته شاة   اة تنیلش قوله فال

  .یًال كونه بخ بسببلخزي والفضیحة لى أمه باوع لیعع

  بالحروف:  االستئنافثالثا:

  بالواو والفاء وثم وحتى : االستئناف :اوالً  

رد ، وتواو : یرتفع بعدها الفعل المضارعقسم من أقسام ال هي :الواواالستئناف ب

واو ، وكل معها الجملة االسمیة والفعلیة، ومعناها االبتداء مثل قولهم خرجت وزید جالس

وهي الواو التي یكون  ٣، وٕان شئت قلت واو ابتداءتوردها في أول كالمك هي واو استئناف

له في اإلعراب ومثال االسمیة :  ة بما قبلها في المعنى وال مشاركةبعدها جملة غیر متعلق

                                                   
  ٤٨٥المرجع السابق ص -  ١
٧٤٢ المرجع السابق ص -  2  
   .٢٨٥للفراھیدي صالجمل في النحو . -  ٣
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ستئنافیة أما فجملة وأجل مسمى جاءت ا M  =<  ;  :  98  7  6L١ قوله تعالى

نسان فجملة ویقول اإل M  0  /  .  -    ,   +  *L٢ لى نحو قوله تعافالفعلیة : 

M  H ومن أمثلة دخول واو االستئناف عل الجملة قوله تعالى  ستئنافیة وقعت بعد الواو.ا

  O  N        M  L     K  J              ILوتأتي الجملة االستئنافیة بعد الواو في  ٣.

ستئنافیة ال محل فجملة (ونقر) ا M     y  x  w   vu   t  {  zL٤   نحو قوله تعالى

  لها من اإلعراب .

ستئنافیة ال محل فجملة ویعلمكم اهللا، ا M  ÏÎ  Í  ÌË   ÊL٥ ومنه قوله 

م عطف الخبر على عاطفة للز  یة ال عاطفة إذ لو كانتم أن تكون االستئنافلها. ویتحت

تئناف قسم ین أن واو االس، ولزم أن یكون العلم خاصا باألتقیاء وذكر بعض النحویاألمر

، والظاهر أنها الواو التي تعطف الجمل التي ال محل لها من آخر غیر الواو العاطفة

أنما سمیت واو االستئناف لئال یتوهم أن ما بعدها من المفردات ، لمجرد الربط و راباإلع

M  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n . نحو قوله تعالى  ٦ما قبلها ىمعطوف عل

z      {  ¡  �  ~  }  |Lفجملة (وما یخفي على اهللا من شيء) استئنافیة ال محل  ٧

   لها.

.قول سوار بن  نهبكثرة م فقد ورد  الحماسة دیوانفي الواو بأما االستئناف  

  :المضرب السعدي

  )٨( َوٕاّني َال أزَاُل أَخا ُحُروٍب ... إَذا َلْم أْجِن ُكْنُت َمِجنَّ َجاِني 

                                                   
  ٢سورة األنعام اآلیة  -  ١
  .٦٦- ٦٥سورة مریم اآلیة  -  ٢
  .١١٤سورة التوبة ، اآلیة  -  ٣
  ٥سورة الحج اآلیة  -  ٤
  .٢٨٢سورة البقرة اآلیة  -  ٥
  .١/٤٧٠غنى اللبیب م، ١/١٦٣لداني في فن حروف المعاني الجني ا -  ٦
  .٣٨سورة إبراھیم اآلیة  -  ٧
  ٣٤)دیوان الحماسة ص ٨
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، وأمارسها دائمًا، فإذا لم یكن لي من أحوالي وزماني ما یبعثني بس الحروبلأیقول أني 

حال السالمة والسِّلم . وقوله (وأني  ىعداء، ومدافعتهم ألني ال أصبر علعلي مجازبه األ

بالفتح فهو معطوف   وىاالستئناف . وأما إذا ر  ىال) إذا روي بكسر همزة إن فهو علال أز 

  علي البیت الذي قبله .

  بعض بني فقعس: منه قولو 

  )١( َعْقًال ِمَن اْلَقْوِم إنَِّني ... أَرى اْلَعاَر َیْبَقى َوالَمَعاِقُل َتْذَهبُ  واَ◌َال تَْأخذُ  

.وقوله ( والمعاقل  ىأثره واألموال تفن ىبول الدّیة فإنه عار، والعار یبقیقول الترغبوا في ق

الخبر وقعت بعد واو و لة  من المبتدأ والواو لالستئناف والجم ةمرفوع ةستئنافیتذهب ) ا

  االستئناف ال محل لها  من االعراب .

  :بكر بني من رجلومنه قول 

  )٢( َن َفُمْشَتٍو وُمعاِلٌج ... َنَقًبا ِبُخفِّ ُجَاللٍة َعْنسِ ُمْسَتعجل

) معالجو ( وجاءتشتوي وغیره لیري ضیق الوقت، للموذكره  الشاعر كلمة "مشتو"ذكر 

  .ف خبره والتقدیر ومعالج منهمذمبتدأ ح ومعالج فالواو لالستئنافتئناف،مرفوعه علي االس

  االستئناف بالفاء :

، بیة الرفع على أنها جملة مستأنفةاألصل في جمیع األفعال المنتصبة بعد فاء السب

  .٣، كإذا المفاجئةل األغلب أن یستأنف بعدها الكالمألن فاء السببیة ال تعطف وجوبا ب

أتي للتأكید ویكون فیها معنى القسم نحو قوله یة لعدد من المعاني، یستئنافوترد الفاء اال

M    V أتي فیها معنى السبب نحو قوله تعالى : .وی ٤ L فـََورَبِّكَ  M  :سبحانه وتعالى

      \  [  Z  Y  X  WLسببیة ستئنافیة ، جاءت جملة (فصل لربك) ا٥

                                                   
  .١١/٤٦٥، المعاقل : الحصون ، واحدھا معقل ، لسان العرب ، فصل العین المھملة ٧٠)دیوان الحماسة ص  ١
: مصدر شویت، والشِّ (مشتو)   ،٨٣٦)دیوان الحماسة ص ٢ واُء: االسم. وأشویتھم: أطعمتھم ِشواًء، وكذلك شوي: والشيُّ

  .١١/١١٨، الصلبة ، لسان العرب : فصل الجیم ، الجاللة : الناقة العظیمة ):٢٩٧/  ٦العین ( شویتھم تشویةً.
  .٢/٢٤٥شرح الكافیة  -  ٣
  .٦٨سورة مریم اآلیة  -  ٤
  .٢- ١ة الكوثر اآلیة رسو -  ٥
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ال یعطف اإلنشاء على الخبر وال العكس ، ولیست عاطفة إذ والفاء هنا للسببیة المحضة

  .١وهذا قول األكثرین وهو الصحیح

  ، والزائدة،العاطفة ، والرابطة للفاء عرض ثالثة أقسام هي اً ن هشام أقسامابوذكر 

M   z  y تفسیر مجمل أو لعدد مبهم نحو قوله تعالى : ووجه بعض العلماء أن الفاء ل

  }  |   {Lله (فأغرقناهم) ومنه قوله تعالى في قو  الفاء تفسیریةو  . ٢M     ¡  �

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L(فقالوا) الفاء تفسیریة مثل توضأ فغسل وجهه ٣. 

  ومنه قول الشاعر:

  ٤ألم تسأل الربع القواء فینطق

نها لو كانت للعطف لجزم ما ، ألفي (فینطق) أي فهو ینطقفقیل أن الفاء لالستئناف 

بالرفع أي  M    A      @   ?  >  =    L٥لنصب ،ومثله قوله تعالى  ، ولو كانت للسببیةبعدها

ألن  -كما ذكرنا– اووردت جملة االستئناف بغیر الفاء في الجواب كثیر  .٦فهو یكون حینئذِ 

   الجواب یستغنى أوله عن آخره بالوقف علیه.

  سعد بن ناشب : قول قد ورد في الدیوان كثیرا منهأما االستئناف بالفاء ف

ضًا إَلْیِه اْلَكتاِئَبا    )٧( َفَیا َلِرزَاٍم َرشُِّحوا ِبي ُمَقدِّمًا ... ِإَلى اْلَمْوِت َخوَّ

رزام) الفاء فیه علي نیة ل بي رجًال وقول(فیا ئواني رزام هیینادي بني رزام فیقول : یا ب

صل حركة االستئناف والیاء للمنادي، والالم هي الم االستغاثة، ورزام اسم مجرور بالالم، وأ

 ىهذه  الالم بالم أخر  ىأذا عطف علالم اإلضافة إذا دخل علي ظاهٍر الكسر، ولهذا 

                                                   
أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي  : فیلتأ مالكیة ابن توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألف   -  ١

عبد الرحمن علي سلیمان ، أستاذ اللغویات في جامعة  : شرح وتحقیقھـ)٧٤٩المرادي المصري المالكي (المتوفى : 
  ١/١٣٨،م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٨األولى  الطبعة :، العربيدار الفكر  :الناشر ،األزھر

  ١٣٦راف اآلیة سورة األع -  ٢
  .١٥٣سورة النساء اآلیة  -  ٣
  .٣/٣٧في الكتاب وأستشھد بھ سیبویھ  )  ھل یخبرنك الیوم بیداء سملق(عجزه صدر بیت  ،جمیلقائلھ -  ٤
  .٤٧سورة آل عمران اآلیة  -  ٥
  .١/٢٢٢،٢٢٣مغنى اللبیب ، -  ٦
  ١٦)دیوان الحماسة ص ٧
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ومنه قول   ىحت هذه الالم لكون ما بعدها منادُكسرت الثانیة، تقول یا لیزید ِلعمرو ، وفت

  مویلك المزموم یرثي امراته فیقول :

  )١( ا َجَزٌع َعلیِك َفَتْجَزعُ َفلَقْد تَرْكِت َصِغیرًة َمْرُحوَمًة ... َلْم َتْدر م 

أراد الشاعر أنها من صغرها ال تعرف المصیبة وال الجزع، هي علي حالها ال تجزع ألن ما 

تأتیه من الضجر والبكاء وما تتركه من النوم والقرار، هو فعل الجازعین، وغایة الفاقدین، 

  مضارع مثبت. بالفاء وهي فعلیة فعلها ةمستأنف ةملة استئنافیوقوله (فیجزع ) ج

  العطاء السنوي حیث رثا ابن هبیرة ، فیقول: يومنه قول أب

  )٢(َفِإنَّْك َلْم َتْبُعْد عَلى ُمَتَعهٍَّد ... َبَلى ُكلُّ َمْن َتْحَت التُّرَاِب َبعیُد  

نك لم إفًا للوفود أیام حیاتك، فقوله (فیقول أن هجر  فناءك الساعة لموتك فربما كان مال

حرف  "أن"جملة، و ىوالفاء لالستئناف، ولربط جملة علنف كالم جدید تبعد) حیث استأ

خبرها والجملة استئنافیة المحل لها من  "لم تبعد"، واسم أن "والكاف"مصدري ونصب 

  اإلعراب .

  :االستئناف بثم 

تشریك في الحكم المعروف عند النحویین أن (ثم) حرف یفید ثالثة أمور: ال

ستئناف لیبرز وقد تختلف عن معنى العطف وتتمحض لال ٣، والمهلة(العطف) والترتیب

  ، ولكنه ملتئم من حیث المعنى المراد.ببعدها معنى مستقل عن األول في اإلعرا

M  e  d بن هشام من الوهم إعراب ثم حرفا عاطفًا في قوله تعالى : اقال 

  lk     j  i  h  g  fLلم  ألن ثم ال تصلح أن تكون عاطفة إذ أعادة الخلق ٤

                                                   
  ٣٥٨)دیوان الحماسة ص ١
  ٣١٦سابق صال)المرجع  ٢
  .١/٤٢٦الداني  ىالجن ٦٠مغنى اللبیب ، -  ٣
  ١٩العنكبوت اآلیة سورة   -  ٤
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ُقْل (فاآلیة لالستئناف ویؤید االستئناف قوله تعالى  ١یتهاذ لم تقع كیف یقرون برواتقم وإ 

    ٢)َفاْنُظُروا َكْیَف َبَدَأ اْلَخْلَق ثُمَّ اللَُّه ُیْنِشُئ النَّْشَأَة اْآلِخَرةَ  ِسیُروا ِفي اْألَْرضِ 

ن بعدها فیكو بتداء على االصطالح بتداء إما أن تكون حرف اثم حرف ا وترد

لك اضرب زیدًا ثم أنت تترك قول ما ابتداء كالم . فاألول نحو أن تقول أ، وإ المبتدأ والخبر

ابتداء و  M  u  t  s              r     q  p  o  n  m  lL٣  ، ومنه قوله تعالى:الضرب

   .٤جلسالكالم هذا زید قد خرج ثم أنك ت

حرف  ةن مر و منها خمس وثالث ورد ،ةوثالثین مر  اً فقد وردت ثم فى الدیوان ست

 الشماخ بن ضرار من مشطور الرجز  عطف یفید التشریك، ومرة واحدة لالستئناف وهو قول

  فقال :

  إنَّ اْلَحِدیَث َطَرٌف مَن الِقَرى 

  )٥(ثمَّ الّلحاُف بعَد َذاَك في الذََّرى   

الضیف  بیات ابن جعفر فیقول له إنك نعم الفتى إذا أتىیمدح الشاعر فى هذه األ

آنسته بُملح الحدیث، فذلك من أسباب القرى وشرائطه وخصاله التى تكمله وتفضله . وقوله 

اللَّحاف إشارة الى إكرامه بما ُیفترش له ویمهد به موضعه و الذى هو الكنف. وجاءت ثم 

 ال محل لها من اإلعراب. حرف استئناف والجملة بعدها استئنافیة

 

 

 

 

  االستئناف بحتى :

                                                   
  ١/٥٠٣مغنى اللبیب  -  ١
  ٢٠سورة العنكبوت االیھ  -  ٢
  .٦٤سورة االنعام اآلیة  -  ٣
  .٤٣١الجنى الداني  -  ٤
  ٨٠١) دیوان الحماسة ص ٥
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اطفة وال ال ع -، ألن حتى تكون حرفا لالبتداءستئنافیة هي حتى االبتدائیةى االحت

، وهي الداخلة على جملة مضمونها غایة لشيء ١أي تستانف ،لةبعدها الجم تبدأ -جارة

   .٢قبلها أي نهایة وآخر له

، بل یجب أن یلیها المبتدأ والخبر أنها : (حتى االبتدائیة لیس المعنى ٣قال المرادي

   ٤یستأنف بعدها الكالم) بتداءأنها صالحة لذلك وهي حرف ا المعنى

یة ال محل لها ستئنافوالشرطیة وتكون الجمل بعدها ا وتقع بعد حتى الجملة الفعلیة واالسمیة

  من االعراب فاالسمیة نحو قول جریر:

  ٥جله حتى ماء دجلة اشكلبدلت القتلى تمج دماؤها    افماز 

أنها في موضع جر بحتى،  یهرستو جاج وابن د، وعن الز قال الجمهور مستانفة

 في هذا المثال فلو كانت حرف جر لقیل حتى ماءِ ة ر أنها لیست جا واستدل الجمهور على

وجوب كسر همزة إن نها لیست حرف جر لوأ بتداء والخبر.بالجر والروایة بالرفع على اال

كانت حرف جر  ، ولوحتى إنهم ال یرجونه بكسر همزة إن، مرض زید بعدها نحو قولك

M  :نحو قوله تعالى .٦لفتحت الهمزة على أنه إذا دخل حرف الجر على إن فتحت همزتها

  |  {  z  y  x    L الفعلیة التي فعلها مضارع نحو و  ٧M      ¹   ̧  ¶  µL٨ 

اج فإنه ذهب إلى أن حتى هذه عراب خالفا للزجّ ال محل لها من اإل . والجملةیقول بنصب

  .٩ي موضع جر بحتى وهو ضعیفف جارة والجملة

                                                   
  .١/١٤٧مغنى اللبیب  -  ١
  .٢/٦٣حاشیة الخضري  -  ٢
بن عبدهللا بن على المرادى المصري المولد بدر الدین المعروف بابن أم قاسم  وھى جدتھ أم أبیھ ھو الحسن بن قاسم   -  ٣

نظر بقیة یھـ ٧٤٩مات سنة  –ى حروف المعانى الجنى الدانى ف –فیة أشرح اال–لھ شرح التسھیل  –زھراء واسمھا 
   ٥١٧/ ٢للسیوطى،  –الوعاة فى طبقات اللغوین و النحاة 

  ١/٥٥١ي الجنى الدان -  ٤
رھا نھر بالعراق واألشكل الذي سدجلة بفتح الدال وك، الخطفي من قصیدة یھجو بھا األخطلقائلھ جریر بن عطیة  -  ٥

  ٦٧٦، وابن الناظم ص ٣/٥٦٢لفیة األشموني في شرح األ ورد في .تخالطھ حمرة
  م.١٩٨٥،  ٦، ط١/١٧٦مغنى اللبیب  -  ٦
٦٢سورة الحج اآلیة  -  7  
  .٢١٤البقرة اآلیة  -  ٨
  .١/٥٥١الجنى الداني  -  ٩
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ن یكون حتى بمنزلة سیبویه : (یرفع الفعل بعد حتى لوجهین : أوال : أ ولذلك یقول

  نما هي حرف من حروف االبتداء) كقول الفرزدق :وإ  ،إذا

  ١باها نهشل أو مجاشعن أكأعجبًا حتى كلیب تسبني       فوا

  ٢فحتى بمنزلة إذا وٕانما هي هنا من حروف االبتداء

M    Ó  Òل حتى على الجملة الفعلیة التي فعلها ماض نحو قوله تعالى : ختد

   ÔLوتدخل على جملة الشرط كقوله سبحانه وتعالى ،٣ M]   \  [  Z     ^   

L ومنه قول أمرئ القیس : ٤  

  ٥سریت بهم حتى تكُل مطیهم       وحتى الجیاد ما یقدن بأرسان

مصاحبتها لواو ال عاطفة ل ا الجملة المستأنفةغایة تقع بعده جیاد) حتى حرفحتى ( ال

   رفع الجیاد بعدها وهو مبتدأ خبره جملة (مایقدن).ل ، وال جارةالعطف

  وقد وردت حتى فى الدیوان كثیرة منها: نحو قول قطرى بن الفجاءة:

  )٦(َحتَّى َخَضْبُت ِبما َتَحدََّر ِمْن َدِمي ... َأْكناَف َسْرِجي أْو ِعَناَن ِلَجاِمي   

اح ویقول حتى خضبت بما سال من الشاعر إلى قوة الضرب وانتصاب الرم أشار

فوقعت جملة  .على حسب ما اتفق من الطعن وٕاما جوانب سرجى  يإما عنان لجام يدم

خضبت بعد حتى ویجوز ان تقع الجملة الفعلیة بعد حتى وهى استئنافیة المحل لها. ومن 

  ذلك قول یحى بن زیاد:

  )٧( اَألیَّاَم َحتىَّ إذا أَتْت ... ُتِریُدَك َلْم َنْسِطْع َلها َعْنَك َمْدَفعا َدَفْعنا ِبكَ  

                                                   
  من قصیدة للفرزدق في ھجاء جریر ونھشل ومجاشع من ابناء الفرزدق،  -  ١
  ٢٥-٣/١٧الكتاب  -  ٢
  .٩٥سورة األعراف اآلیة   -  ٣
  .٧١سورة الزمر اآلیة  -  ٤
  ٤٣قائلھ امرئ القیس،ورد شاھدا في إعراب الجمل واشباه الجمل لقباوه، ص -  ٥
  ٣٥ص) دیوان الحماسة  ٦
  ٣٤٠) دیوان الحماسة  ص  ٧
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یام نوائب األیام وأحداثها فحذف المضاف  وأقام المضاف إلیه مقامه یرید الشاعر باأل

  ویجوز أن یرید باألیام األحداث فسماها أیاما.

ا مـــن اإلعـــراب، أو ئیـــة المحـــل لهـــافوقعـــت بعـــد حتـــى الجملـــة الشـــرطیة، وهـــى ابتد

استئنافیة، وانتصب (تریدك) على الحال. ومنه قول الحارث بن هشام المخزومى، وهو أخو 

علیـه الصـالة و  –أبو جهل، وكان هرب یوم بدر لما أنزل اهللا تعـالى النصـر علـى  رسـوله 

  السالم فقال:

  )١(َأْشَقَر ُمْزبِد اُهللا َیْعَلُم َما َتَرْكُت ِقتَاَلُهْم ... َحتى َعَلْوا َفَرِسي بِ  

وقوله اهللا أعلم لفظه لفظ الخبر، و القصد إلى الحلف ألنه یستشهد بربه فیقول. علم 

زبد.  ههم حتى جرحونى فسال منى على فرسى دم  أشقر كثیر عالتاهللا ماتركت مقاتل

  فوقعت الجملة الفعلیة بعد حتى (علوا فرسى) استئنافیة المحل لها من االعراب.

لى لم  ووقعت جملة شرطیة ویبدو اان كثیر جملة فعلیة فى الدیو  )حتى(وردت فقد 

  تقع االسمیة بعد حتى فى الدیوان.

  م وبل وأو ولكّن :االستئناف بأثانیا:

  : یجوز في أم وجهان  أماالستئناف ب

: أنها حرف ابتداء قال الفراء (إال أنه  ، والثانيأحدهما : أنها حرف نسق وعطف

باأللف أو  لم یكن إالّ و  ،ستفهمتكالما لیس قبله كالم ثم ا فلو ابتدأت ،ابتداء متصل بكالم

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *     +  M  ب (هل) ومن ذلك قول اهللا تعالى:

  /.     -  ,Lتفهام مبتدأفجاءت أم و لیس قبلها استفهام فهذا دلیل على أنها اس ٢ 

  على كالم قد سبقه.

، فهي لیست عاطفة وال ستفهاملتها على اإلضراب مع االالیلمح من أم المنقطعة د

  .١، ویأتي بعدها جمله استئنافیة مستقلة عما قبلها٣یكون قبلها إحدى الهمزتین

                                                   
  ٥٦دیوان الحماسة ص -  ١
  ٣-١سورة السجدة اآلیات  -  ٢
  .١/٢٠٥الجنى الداني  -  ٣
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ولم یریدوا بذلك أن ما بعد أم محقق كما یكون بعد  ،شبه النحویون (أم) في هذا الوجه ببلو 

نف بعد أكما أن بل مست ،كالم یتقدمها (بل) محققًا وٕانما أرادوا أن أم استفهام مستانف بعد

`  M  b  a نحو قوله تعالى ةیل على أنها لیست بمنزلة بل مجردكالم تقدمها، والدل

  d  cLعلوًا كبیراً فتعالى اهللا عن ذلك  –تخذ اوال یجوز أن تكون أم بمعنى بل  ٢ - 

أّدعوه، ألن ألف  ، والرد لمالف لالستفهام، والمعنى اإلنكارألتخذ بااوتقدیره في اللفظ 

  .٣ستفهام قد تدخل للتقریر والرد والتوبیخ والتوعداال

  ثالث مرات على النمط اآلتى: الحماسة یواند ىفقد وردت أم المنقطعة ف    

  جاء في قول عویف القوافى یمدح عینیه:

  )٤(أْم َمْن ُیهیُن َلَنا كرَاِئَم ماِلِه ... وَلنا إَذا ُعْدنا إَلْیِه َمَعاُد   

وقوله كرائم مال، جمع كریم وجرى لى أنه كریم یدیم اإلحسان معطاءً هذا إشارة ا    

مجرى األسماء. فوقعت أم وهى المنقطعة التى یستأنف بعدها الكالم، واالستفهام دخل على 

ال محل لها من اإلعراب، ومنه  ةع و التلهف، وجملة یهین استئنافیالكالم على طریق التوج

  قول باعث بن صریم:

  )٥(َساِئْل أَسیَِّد َهْل ثأْرُت ِبواِئٍل ... أْم َهْل َشَفْیُت النَّْفَس ِمْن َبْلباِلَها  

وأدرك ثأره لما اعتمد فى طلب  -ووائل هو أخ باعث -یفتخر الشاعر بأنه قتل قاتل وائل، 

دمه، واعتقد أن إدراك شفاء النفوس من جهته وبه. وبلبال النفس حزنها، وقعت أم فى 

بعدها منقطعة واستُفهم بها  فقال(أم هل ) وال یجوز أن تكون العاطفة، والجملة البیت 

  عراب.ن اإلم استئنافیة المحل لها

  هله: فقال :أاء بن ربعّى الفقعسى: یتحسر على ومنه قول البر 

ي اْلَحیاَة أْم ِمَن اْلَمْوِت أْجَزعُ     )١( أَبْعَد َبني أُمِّي الَّذِیَن َتتاَبُعوا ... ُأَرجِّ

                                                                                                                                                            
  ٤/٣٣٩النحو الوافي  -  ١
  ١٦سورة الزخرف اآلیة  -  ٢
  .٣/٢٩٢، المقتضب ٣/١٨،١٧٢الكتاب  -  ٣
  ٩١دیوان الحماسة ص -  ٤
  ٢٠٧المرجع السابق ص -  ٥
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فیقول : أیحسن الطمع فى الحیاة بعدهم، أم الجزع من الموت عقب الفجع بهم . 

وأم هذه هى المنقطعة وال یجوز أن تكون العاطفة ألن العاطفة یشترط فیها أحد األمرین. 

أم هنا لیست كذلك . فاستأنفت  ًا،فهم بهما. نحو رأیت زیدًا أم عمر الذین یسأل عنهما وُیست

  بعدها الجملة. 

  ستئناف ببل :الا

ویرى المبرد أن حكمها  ٢قال سیبویه وأما بل فلترك شيء من الكالم وأخذ غیره

بان : ضرب یناقض ما بعده ما ، والتدارك ضر ینما وقعت في نفي أو إیجابأاالستدراك 

، وربما قصد تصحیح الذي یعد إبطال ما قبله ح الحكم، لكن ربما یقصد به لتصحیقبله

M  N  M  LK  JI  H    G   F  E  D   C        B  A  ثاني، ومنه قوله تعالى :الذي قبله إبطال ال

         Q  P  O  RLفنبه بقوله (ران على قلوبهم) لیس  األمر كما قالوا بل جهلوا، أي  ٣ ،

  على جهلهم.

M  t  s  r  q  p   o ومما قصد به تصحیح األول وٕابطال الثاني قوله تعالى: 

    x  w  v  u       �  ~  }  |  {z   yLعطاءهم إعمال من اإلكرام ، اي لیس أ ٤

  وال منعهم من االهانة لكن جهلوا ذلك ، لوضعهم المال في غیر موضعه.

، نحو قوله م األول وزائدًا علیه بما بعد بلوالضرب الثاني من بل : هو أن یكون سببًا للحك

M L  K  J   I             H  G  F  E   S       R  Q  P    O  N  M تعالى : 

  U  T   _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  VLأي لو  ٥

ن كان إبن مالك ا. قال ن ماهو زائد على األول وأعظم منه، وهو أن تاتیهم بغتةیعملو 

                                                                                                                                                            
  ٣٣٥دیوان الحماسة ص  -  ١
  ٤/٢٢٣الكتاب  -  ٢
  ١٤- ١٣سورة المطففین اآلیة  -  ٣
  ١٧-١٦سورة الفجر اآلیة  -  ٤
  .٤٠- ٣٩سورة األنبیاء اآلیة  -  ٥
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ستئناف غیره . وال یكون في القرآن اغرض، و  ءنتهااقع بعد بل جمله فهي للتنبیه على الوا

  .١إال على هذا الوجه

جهة الترك لإلنتقال من وتبرز الجملة االستئنافیة بوضوح إن وقعت بعد بل على 

:  ;          >  =<  ?  @  M   B  A ، وأبرز شاهد على ذلك قوله تعالى : بطالغیر ا

  F  E  D   CLستئنافیة ما قبلها كالم إخباري محقق وما ا مرةفجملة قلوبهم في غ ٢

  هما مقصود.بعدها كالم إخباري محقق ، وكال

ضراب بعد اإلیجاب كقوله ، لتوكید اإلضرابي الاالستئناف اإل اد قبل بل في سیاقوقد یز 

بتداء ال عاطفة اشام (بل) التي تلیها الجملة حرف وجهك البدر ال بل الشمس . قال بن ه

   .٣على الصحیح

عند  وقد وردت بل فى دیوان الحماسة  بقلة نحو ست مرات منها  قول حریث بن عناب

  انتصاره :

  )٤(ُنِصْرُت ِبَمْنُصوٍر َوِباْبَنْي ُمَعرٍِّض ... َوَسْعٍد َوَجبَّاٍر َبِل اُهللا َیْنُصُر  

وقد ذكر الشاعر تلك األسماء التى ُنصر بها، ولكنه انتقل فى النصر من غیر 

ضراب د ... بل اهللا ینصر) فوقعت بل لإلإبطال األول فقال( نصرت بمنصور وسع

ووضحت الجملة االستئنافیة بعد بل ألن ما قبلها كالم إخبارى محقق وما بعدها  االنتقالى

  كالم إخبارى محقق.

  ومنه قول كعب بن زهیر:

  )٥( َرصدًا لُه مْن َخْلفِه ... َیْغترُُّه َال َبْل أمامهْ  

                                                   
  .٣/٢٠٠شرح الكافیة  -  ١
  .٦٣-٦٢سورة المؤمنون اآلیة  -  ٢
  .١/١٥٢، ومغنى اللبیب ٢٣٥الجنى الداني  -  ٣
  ٢٥٤دیوان الحماسة ص  -  ٤
تَّره أَي أَتاه  ،خدعھیغتره: ی،٣٩٩صدیوان الحماسة   -  ٥ ّرة منھ عليواْغ ترَّ أي علي غفلة ِغ بھ، تاج : ُخِدع بالشيء. واْغ

  ٥/١٦فصل العین المعجمة ،.العروس
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یقول تصدى له  سائقا له یأتیه على غرة، بل تصدى قائدا ال سائقا. كأنه لما خفى علیه 

  ین أتي، لم یقطع الكالم على وجه واحد بل تدارك وانتقل فوقعت بل للتدارك من أ

االنتقال. وجاءت ال لتوكید اإلضراب بعد اإلیجاب فى قوله (البل أمامه) واستئناف و 

  مامه.أه)  یغتره البل صدا فدا له من خلي (صأالكالم. 

  ومنه قول زیاد بن حمد وقصیدته من الطوال فى الحماسة فقال:

  ُمخدَُّموَن ِثقاٌل في مَجالِسهْم ... َوفي الرِّحاِل إذا صاَحْبَتُهْم َخدُم       

  )١( بْل لْیَت شْعري مَتى أْغُدوا ُتعارُضني ... جْرداُء ساِبحٌة أْو سابٌح ُقُدمُ  

یقول: هم فى مجالسهم فى الحضر رزان سادة یخدمهم من یغشاهم من السفر، فانتقل إلى  

، أو تسبح فى عدوها ال یتمنى أن تعارضنى فى السیر حجر قصیرة الشعر،البیت الثانى وق

ذكٌر سابح یسبق أصحابه ویتقدمهم حیث جرى، فوقعت بل: حرف یدخل لإلضراب عن 

وشغله بغیره أتى إیذانًا بذلك  األول و اإلثبات للثانى كأنه لما صرف الكالم عما فیه

  اب.المحل لها من االعر  ةالجملة بعدها استئنافیو 

  ستئناف بأو :اال

  في قوله : ٢بن مالكال (أو) عدد من المعاني جمعها  

  یضًا تفيواشكك واضرب بهما أ، وأبهم        َخّیر، أبح، قسم بأو

، إذا جاءت ألمورألحد األمرین مبهما أو أحد ا )، وأماترد (أم، وأو :وقال الرضي

یكون إذَا بعدها إال  فالعنى بل ضراب بمى أن) أو (إال أن) وجاءت أو لإل(أو) بمعنى (إل

، ثم یبدو لك االقامة الجمل، فال تكون حرف عطف بل حرف استئناف نحو أنا أخرج الیوم

  .٣ي بل أقیم ، على كل حالو أقیم أفتقول أ

                                                   
  ٦٠٨ص دیوان الحماسة -  ١
ألفیة بن مالك في النحو والصرف للعالمة محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسي ، دار بن خزیمة للنشر والتوزیع ،  -  ٢

  .٧٧ھـ ، ص ١٤١٤، ١عربیة السعودیة ، طالمملكة ال
  ٢/٣٦٩شرح الكافیة  -  ٣
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، وأما ج إلى معنى بل أو إلى معنى الواوویوافق ابن هشام الرضي : فقال (قد تخر 

وزعم بعض النحویین أنها تكون لالضراب على  ١بقیة المعاني فمستفادة من غیرها)

  .٢االطالق

فقد وردت أو فى الدیوان عشر مرات وهى لإلباحة و التخییر منها: قول قطرى بن  

  الفجاءة وقد سبق ذكره فى االستشهاد بحتى.

  )٣(َحتَّى َخَضْبُت ِبما َتَحدََّر ِمْن َدِمي ... َأْكناَف َسْرِجي أْو ِعَناَن ِلَجاِمي  

الذي یراد من" أو" هنا أحد األمرین على طریق التعاقب، ویجوز أن ترید بها إن 

  الجمع ألن أو وردت هنا لالباحة، فیجوز أن تكون الجملة بعدها مستأنفة ،أو معطوفة.

  :الطهوي أْسودَ  بنُ  َشمَّاُس ومنه قول 

  )٤(ُر أْو ُهَو َأْطَیُب َفادِّ إَلى َقْیِس َبِن َحسَّاَن َذْوَدُه ... َوما ِنیَل ِمْنَك التمْ   

یخاطب الشاعر فى هذا البیت ابن دارم متوعدًا ومعیرًا، فقال إن تعرضك ألخذ مال قریب 

  منك أو بعید عنك مع ضعف المنة فى سقوط العزة الیجدى علیك نفعًا.

فوقعت أو هنا لالباحة فى قوله (أو هو أطیب) حیث حذف الخبر وهو جائز 

  عراب.عد أو استئنافیة المحل لها من اإلثمر. والجملة بوتقدیره أو هو أطیب من ال

  ومنه قول عمرو بن شاس:

  )٥( َفإْن ُكْنِت ِمنِّي أْو ُتِریِدیَن ُصْحَبِتي ... َفُكوِني َلُه َكالسَّْمِن ُربَّْت لُه األََدم

                                                   
  ١/٨٠مغنى اللبیب  -  ١
: أبو الفتح ، تألیف : المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا، ینظر  ٢/٦٤٠رتشاف الضرب ا -  ٢

النجار، ود/عبد الفتاح إسماعیل ، تحقیق علي النجدي ناصف، د/عبد الحلیم  ھـ)٣٩٢عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 
  .١/٩٩، م١٩٩٤ - ھـ١٤١٥شلبي،  القاھرة 

  ٢٩ دیوان الحماسة ص -  ٣
المعجمھ الذال والزود ھو مادون العشرة من األبل وال یقل عن اثنین ، لسان العرب، فصل ، ١٦٨ المرجع السابق ص  - ٤
٣/١٦٣  
  ٨٤دیوان الحماسة ص -  ٥
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یقول إن كنت تهوین هواى أو تریدین الكون معى ومصاحبتى فكونى له فى 

لظاهر للباطن، فإن السمن إذا ُرب نحیه لم یتغیر، فال تتغیرى أنت . تصنعك كأنك موافقة ا

  وجاءت أو لالباحة و الجملة بعدها استئنافیة المحل لها من االعراب.

لى نماذج مختارة ال على سبیل إتطرقنا منها  ات فى الدیوان كثیر الجملة االستئنافیة وردو 

 الحصر.

 

  

  االستئناف بلكّن ولكنْ 

، فیستدرك ْن) أنه استدراك من أجل المعاني كلهاحو إلى معنى (لكأشار علماء الن

. ولذلك البد أن لما قبلها مخالف بها بعد النفي و اإلیجاب وهو أن ثبت لما بعدها حكم

: (لكّن ال یتدارك بها بعد إیجاب، ، قال سیبویه ها كالم مناقض لما بعده او ضد لهیتقدم

ت ما مررت برجل صالٍح ت على هو فقلرفعت فابتدأ ن شئت، وإ ولكنها یثبت بها بعد النفي

، ألنها من ، ومررت برجل صالح بل طالحطالحٌ ، وما مررت برجل صالٍح بل ولكن طالحٌ 

  . ١الحروف التي یبدأ بها)

رتباطها بكالم االستدراك لتحقیق هذا المعنى أي ایة في سیاق ستئنافوترد الجملة اال

ید دائما مثل (إن) ویصحب التوكید معنى االستدراك ومن رة للتوكاسابق لرفع الوهم عنه، وت

  . ٢ M -  ,  +   *  )  (  '.        L     أبرز شواهدها قوله سبحانه وتعالى 

ن نقول الكالم الذي بدأ ونستطیع أ ٣بتداء إن تلته جملهبن هشام لكْن حرف إاوجعل 

 . كیة تفید االستدرابلكْن) و (لكّن) هو وسیاقه جملة استئناف(

  ن مرة، منها قول سنان بن فحل:و وثالث وقد وردت لكن فى الدیوان خمس

  )١(وقالوا قْد ُجِنْنَت َفُقْلُت كّال ... َوَرّبي َما ُجِنْنُت وَما اْنَتَشْیُت  

                                                   
  .١/٣٨٥، مغنى اللبیب  ١/٤٣٥الكتاب  -  ١
  ١٧سورة األنفال اآلیة  -  ٢
  .١/٣٨٥مغنى اللبیب  -  ٣
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  وَلِكنِّي ُظِلْمُت َفِكْدُت أْبكي ... ِمَن الظُّْلِم اْلُمَبیَِّن أْو بَكْیتُ 

النفى ، وهذا الكالم بیان ما ُأنكر منه حتى قیل إنه وهى حرف استدراك بعد  وقعت لكنّ 

جن. وجاءت لكن إلثبات كالم مخالف لما قبله (ما جننت وال انتشیت ولكنى ظلمت) 

  فجملة ظلمت استئنافیةال محل لها من اإلعراب وقعت بعد لكن.

  ومنه قول أبى خراش الهزلى:

  َلِة َواْلَخْفضِ یِ لرَّبااَع الشَّباَب ِفي َوَلْم َیُك َمْثُلوَج اْلُفؤُاِد ُمَهبَّجًا ... أضَ  

  )٢( َوَلِكنَُّه َقْد ناَزَعْتُه َمَجاوِْع ... َعلى أنَُّه ُذو ِمرٍَّة َصاِدُق النَّْهضِ  

یقول أنه كان ذكى الفؤاد شهمًا نافذًا فى األمور حى القلب؛ یقصد بالربیلة السمن، و 

ته فى مساعیه ومتصرفاته لمباغیه لكنه انتفى عنه تلك األوصاف الذمیمة التي جاذب

الشریفة ومطالبه مجاوع أو مخامص، یرید خصاال ُتجوع فیها النفس وتفطم عن لذیذ 

  مور صدق فیها.ة إذا نهض  فى األالطعام؛ وهو ذو قو 

فوقعت لكن استدراك بعد نفى، فلما نفى عنه ما قدمه فى البیت الذى قبله استدرك 

لبیت. فاستأنف الجملة بعد لكن، لثبوت ما بعدها حكم على نفسه إثبات ما یتضمن هذا ا

  مخالف لما قبلها.

  : ومنه قول سوید المراشد الحارثى فى الرثاء

  )٣( وَلْم َیْجِنها لِكْن َجَناَها َوِلیُُّه ... فآَسى وآَداه َفكاَن كَمْن َجَنى 

 هنامولى لاد من االمر  وقعت لكن بعد نفى و الجملة بعدها استئنافیة المحل لها .  

بل ولیه  الحرب في هذهلم یكن المتسبب  بمعني أعانه أيعم وآداه ن الالصدیق َأو اب

  .ن ُیعینُه ویواسیه فعد مثیرا لغبارهافاضطر ألَ 

  :َخیبريّ  بن اهللا عبد بن عدي بن عبید بن معدانومنه قول 

                                                                                                                                                            
    ١٩٩دیوان الحماسة ص  -  ١
، ):٤٤٩/  ٥(باب ثلجتاج العروس )   البلید، و (الَمْثلُوج الفؤاد: وذھب بلدثُلَج قلبُھ:   ،٣١١. دیوان الحماسة ص -  ٢

بَّجاً أَي مُ  یقال: أَصبحومھبجا.:مورما    ماً. ورجلوفالن ُمھَ یھا حصالنفسبٌَّج: ثقیُل ُمھَ  رَّ   ى،. والھَوبجة: األَرُض المرتفعة فِ
  )٣٨٤/  ٢( فصل الھاء، لسان العرب

  ٣٣٢دیوان الحماسة ص -  ٣
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  ١أْخَیلُ  َوةَ َصفْ  واْبنُ  َوِهْدمٌ  َوَعْونٌ  ... َوغاِلبٌ  َوِفْهرٌ  َوَرْیسانٌ  ِبجادٌ 

  .وارتفع قوله بجاد على االستئناف

  

  

  

  المبحث الثاني :  الجملة االبتدائیة :

لذلك  سماء؛عفه هذا لم یكن له عمل في غیر األاالبتداء عامل معنوي، ولض إنّ   

ال محل لها من اإلعراب ألنها  –أو فعلیة  اسمیة -لة التي یفتتح بها الكالم كانت الجم

.نحو : "زید قائم " فزید ٢فال یصح أن یحل محلها المفرد ،ى معنى مستقالجمله ابتدائیة تؤد

نحو قوله ف، وأما الفعلیة ال محل لها من اإلعراب ابتدائیة قائم جملة اسمیة من مبتدأ وخبر

 M  S  R  Q  P  O   N  ML تعالى 
"قاتلوا" ال محل لها من فجملة   ٣

  بتدائیه.اإلعراب ا

ن الجملة دائیة هي المستأنفة وعنده أوضح ألالجملة االبتوأشار ابن هشام إلى أن 

  . ٤، ولو كان لها محلطلق على الجملة المصدرة بالمبتدأاالبتدائیة ت

في عدة تقع ال محل لها من اإلعراب. لى أن الجملة االبتدائیة جمع النحاة عوأ

  .٥ع لفظا ونیة وحكما مواض

وقام زید، فإن   ونیه، نیه ولفظًا نحو زید قائم لفظاً  اكالم ةاالبتدائی أن تقع الجملةأوًال: 

  قائم زید .  كان لها محل من اإلعراب،  نحو أبوه لكالم لفظًا ال نیةوقعت فى أول ا

  في الدیوان علي هذا النمط كثیرًا منها الجملة االبتدائیة  وقد وقعت

                                                   
َكْسِر، ،  ٦٤٥صدیوان الحماسة  -  اٌد، بِاْل َسان تاج العروس ( اسم رجل وھوَ وبَِج یْ   ٤٠٣/  ٧بَِجاد بن َر
1  

  ٣٦-٣٧، ص وةلقباإعراب الجمل واشباه الجمل  ٢ -  
  .٢٩األیھ  التوبةسورة   - ٣
  ٣٨٢/ ٢مغني اللبیب  - ٤

ه ـ١٧/١/١٤٢٨ -م  ٥/٢/٢٠٠٧ اإلضافة:  تاریخد/طھ محسن عبد الرحمن  ١٦، ص  ٧مجلة آداب الرافدین، العدد  -   5 
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  : ُأَنیف بنُ  ُقَریطقول  

  ١ِإْحَساَنا السُّوءِ  أْهلِ  ةإَساءَ  َومنْ ... ِفَرةً َمغْ  الظُّْلمِ  أْهلِ  ظَلمْ  ِمنْ  َیْجُزونَ 

ویبدلون ،على المسامحة أنهم كانوا یقدرون  یشیر الشاعر إلي المغفرة واإلحسان بداللة  

ه قال ویجزون من اإلساءة وینتصب إحسانًا بیجزون مضمرًا كأناإلساءة باإلحسان. 

الجماعة فاعل والجملة  الفعلیة ، وجملة "یجزون" فعلیة، یجزي فعل مضارع واو إحساناً 

   ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب.

مَّاني اْلِفْندُ ومنه قول    الَبُسوس: حرب في الزِّ

  .٢َصفْحنا َعْن َبِني ُذْهٍل ... َوُقْلنا اْلَقْوُم إْخَوانُ  

. وجملة "صفحنا" صفح فعل ماضي یقول صفحنا أي أعرضنا عن بني ذهل  

قول  ومنهفع فاعل والجملة ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب.والضمیر " نا " في محل ر 

   ربیعة بن َمقروم الضبيّ 

  .٣َهْیَكلِ  اْلَقواِئمِ  ِظفةِ  أوْ  ِبَسلیمِ  ... ِطرَاِدها َیْومَ  اْلَخْیلَ  َشِهْدتُ  َوَلَقدْ 

أي حضرتم یوم تطاردهم بالرماح وأنا على فرس ضخم سلیم األوظفة من   

شهد فعل ماضي وتاء المتكلم في محل رفع فاعل والخیل )یل شهدت الخ(العیون،وجملة 

  مفعول لشهد والجملة ابتدائیة ال محل لها.

  حریث بن عمیرة بن سعد بن حمل بن زیاد قول من ذلك و 

  ٤ُبَهمُ  بِهمْ  َتّلقى إذا اللِّقاءِ  َوفي... َتْسأََلُهمْ  ِحینَ  َعطاءً  اْلُبحورُ  ُهمُ 

  .العدو لقاء عند الحرب في باسلون وشجعانا سئلوا اإذ العطاء في كالبحور نهمیقول إ

  اسمیة من مبتدأ و خبر ، وهي جملة ابتدائیة. وجملة (هم البحوُر)

                                                   
٥دیوان الحماسھ ص - ٥  
  
  ٦دیوان الحماسة    ص  - ٢
  ١٤المرجع السابق   ص- ٣
٦٠٢المرحع السابق ص  -   4  
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أن تقع بعد أدوات االبتداء فیشمل ذلك الحروف المكفوفة و إذا الفجائیة وحتى ثانیًا: 

  االبتدائیه .

  ن تقع بعد أدوات  التحضیض  : أ ثالثاً 

  . ١لشروط غیر العاملةد حروف ان تقع بعأرابعًا: 

    :تىه المواقع بالتفصیل على النحو اآلونبین هذ

ما الكافة فتكفها  اخل علیهوهي التي تد :ت االبتداء وتشمل الحروف المكفوفةدوا: أ أوالً 

  .قسامة أوهي ثالث عن العمل

عل، وتلحقها ، ولیت ول، ولكّن وكأنّ ، وهى إّن ، وأنّ بالفعل الحروف المشبهة :القسم األول

  العمل ویبتدأ بعدها الكالم .عن ما الكافه فتعزلها 

  إّنما و أّنما :

منك،  زعم الخلیل أن "أّنما" لیست اسما بل هى فعل ملغى مثل: أشهد لزید خیر  

  إذا ال تعمل فى شئ بعدها. ، فهى بمنزلةمبتدأة تكون إالّ ، والا بعدهاألنها ال تعمل  فیم

موضع تقع فیه أن تقع فیه أنما، وما ابتدئ بعدها صلة یجعل كل ف وأما سیبویه "

 بعدها كما الیكون الذي فیما ، والتكون عاملةا أن الذى ابتدئ بعد الذى صله لهلها كم

  "٢ا بعده.عامال فیم

M      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú ذلك قوله تعالى  ومن       Ù  Ø      ×   Ö     áàLوقوله تعالى  ٣ M

µ́   ³  ²  ±  °  ̄      º   ¹  ¸  ¶Lإنما الهكم اله واحد " ابتدائیة  فجملة ٤"

ال محل لها من اإلعراب."إنما یخشى اهللا من عباده العلماء" المحل لها من اإلعراب 

  ابتدائیه لوقوعها بعد إنما .

                                                   
  ٢/٢٥ر للسیوطى االشباه والنظائ - ١

  ،٣/١٢٩الكتاب   -  ٢
  ١١٠سورة الكھف االیة  -  ٣
  ٢٨سورة فاطر االیة  -  ٤
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وشبه الخلیل إنما بأرى إذا كانت لغوًا من حیث العمل فقال: "إنما ال تعمل فیما 

إذا كانت لغوًا لم تعمل، فجعلوا هذا نظیرها في الفعل كما كان نظیر بعدها، كما أن أرى 

  أن في الفعل ما یعمل ".

وكلها مكسورة الهمزة في أربعة أبیات على النمط  ،ن بقلةفي الدیوا  وردت إّنماوقد   

  اآلتي: 

  

  ١اْلُمناِجدُ  اْلَكریمُ  اْلَمْوِت  ِمنَ  َیِنجِّي ... إنََّما َشْوَلةَ  َصْدرِ  ِمنْ  َلهُ  َقَصْرتُ 

یبین الشاعر كیف حقق رجاءه، ومن أن یوصل إلى تخلیصه من نفسه لما عْلق   

الرجاء به وجملة " ُینّجي من الموت الكریم المناجد" ینجي : فعل مضارع مرفوع بضمة 

ابتدائیة ال محل لها  مقدرة ، من الموت جار ومجرور الكریم المناجُد فاعل والجملة بعد إنما

  ومنه قول الشاعر.من اإلعراب

  ٢ َفتْنَفعا نفعاً  طیعُ تَتسْ  َفهلْ  َضَرْرتَ ... إنَّما وْیَحكَ  ِلُمْطِریِهنَّ  وُقْلتُ 

فجملة "ضررت" فعلیة فعلها ماض والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت . والجملة ابتدائیة  

  لوقوعها بعد إنما .

  ٣اَألْمرِ  ِمنَ  اْسَتَطاعَ  ِفیما اْلَفتى ُیَالمُ ... إنَّما َشاءَ  َما شاءَ  منْ  ِلَیُقلْ  الَ 

"یالم الفتى" یالم فعل مضارع مبني للمجهول، والفتى نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة  

  وجملة یالم الفتى جملة فعلیة ابتدائیة لوقوعها بعد إنما.

  لیتما ولعلما :

هما فتكفال یجوز في اسمهما إال النصب ، أما إذا دخلت علیهما ما غیر الموصولة   

حرفیة ال ن "اإلعمال واإلهمال " فاقترانهما بما ال، إّال لیت فإنه یجوز فیها الوجهاالعمل عن

                                                   
لمناجد: المعین ، المقاتل . تاج ،ا ٢٩/٣٠٤شولة :أمةٌ یضرب بھا المثل في الحمق تاج العروس (فصل ش و ل)   -  ١

  .  ٢١٧، دیوان  الحماسة ص ٩/٢١٢نجد  العروس باب
٥٢٧الحماسة صدیوان  -  - 2  

٦١١ص  دیوان الحماسة - ١  
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وز سماء، ال یقال "لیتما قام زید" خالفًا لبعض النحاة، ویجتزیلها عن االختصاص باأل

، وٕاهمالها حمًال على أخواتها . ورووا بیت النابغة إعمالها لبقاء االختصاص حینئذٍ 

  بالوجهین :

  ١ لیتما هذا الحمام لنا إلى     حماماتنا أو نصفه فقدالأ

فمن نصب الحمام، فهو األرجح عند النحویین في نحو "لیتما زیدًا قائم" ف "ما" زائدة غیر 

  كافة "وهذا" اسمها "ولنا" خبرها والحمام بدل منه .

لة وأن وقد كان رؤبة بن العجاج ینشد هذا البیت رفعا. ویحتمل الرفع على أن ما موصو 

اسم اإلشاره خبر لمبتدأ محذوف تقدیره "هو هذا الحمام لنا" فیكون بمنزلة من قرأ قوله تعالى 

 M  Q  PLبالرفع وقراءه الجمهور بالنصب. ویحوز أن یكون "لیتما زیدا ألقاه" على   ٢

  ٣اإلعمال، ویمتنع على إضمار فعل على شریطة التفسیر

رفع الخبر على أن ذلك لغة لبعض العرب، وحكي إنها حرف ینصب االسم ویف:  أما لعلّ 

 لى إضمار یكون   أن عقیالً لعل أباك منطلقًا وتأویله على إضمار یوجد ، وعند الكسائي ع

  یخفضون بها المبتدأ كقوله:

  ٤المغوار منك قریب لعل أبي

وزعم الفارسي أنه ال دلیل في ذلك ألنة یحتمل أن األصل لعله ألبى المغوار منك جواب 

دغم األولى في الم والم لعل الثانیة تخفیفًا وأریب، فحذف موصوف قریب وضمیر الشأن. ق

الجر... ولم یثبت تخفیف لعل، ثم هو محجوج بنقل األئمة أن الجر ب "لعل" لغة  قوم ، 

الجار الزائده نحو بحسبك  ع رفع باالبتداء لتنزیل لعل منزلةواعلم أن مجرور لعل في موض

  .٥ینهما مع عدم التعلیق وأن لعلما فهو بمنزلة كأنمادرهم، بجامع ما ب

                                                   
  .١/٧٨، مغني اللبیب ٢/١٣٧ورد في الكتاب  البیت للنابغة الزبیاني -  ١
  ٢٦سورة البقرة اآلیة  -  ٢
  .٣٧٧-١/٣٧٦، ١/٧٨نظرمغني اللبیب ،  ی١٣٨- ٢/١٣٧الكتاب  -  ٣
، اوضح ١/٥٨٤في الجني الداني  اورد شاھد )أدع أخرى وأرفع الصوت جھرةالبیت لكعب الغنوي وصدره (وقلت  -  ٤

  .٣٧٧-١، مغني اللبیب ٣/٦المسالك 
  .٢/١٣٨الكتاب  -  ٥
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  نشد سیبویه:وأ 

  ١عد نظرًا یا عبد قیس لعلما      أضاءت لك النار الحمار المقیداأ

العمل فهى  وكأنما) فاذا دخلت علیها ما الكافة كفتهما عنلكنما (یضًا من هذه الحروف وأ 

وهى حرف ) نما(لعلما) بمنزلة (كأ، أي أن ك "لعلما"  كما أشار الیها سیبویه وتقدم في لعل

  تشبیه.كقول الشاعر:

  ٢مستحصد األوتار محلوجبكأنما ضربت قدام أعینها      قطنًا 

*  +   ,  -  M وجمله ُضربت ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب ، ومنه قوله تعالى  

  65  4   3  2  1  0  /  .Lوقعت  ، فجملة (یّصّعد) جملة فعلیة٣

ومكفوفة عن العمل فهي ابتدائیة ال محل لها من  ه كأنما وما الزائدة كافةأداة التشبی بعد

   اإلعراب .

  :الضبيّ  َمقروم بن ربیعة خمس مرات منها قول الحماسةدیوان  أنما في وردت كو 

  ◌ِ ٤ِمْرَجل ِفي َصْدرِه َعَداَوةُ  َتْغِلي... َكأنَّما َعليَّ  َحَنقٍ  ِذي َوألدَّ 

ا ال یدرك من العداوة بالحس إلى ما یدرك من غلیان القدر حتى م یشبه الشاعر 

  َتجّلى، وهي داللة على شدة الخصومة.

فجملة "تغلى عداوة صدره" ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب لوقوعها بعد أداة 

التشبیه الكافة عن العمل.وتغلي فعل مضارع مرفوع ، وعداوة صدره فاعل، وعداوة مضاف 

  یه.وصدره مضاف إل

  ٥ِلَواءُ  الرَِّجالِ  َبینَ  ِعماَمُتهُ ... كأنَّما الَبنانِ  َسْبطَ  ِبهِ  َفجاَءتْ 

  فالبیت كنایة عن طول القامة، وحسن الخلق.

                                                   
  .١/٤٢٠، حاشیة الصبان  ١/٣٨٠، ومغني اللبیب ٢/١٣٨قول الفرزدق ورد في الكتاب  -  ١
  .٢/٤٩٥لم یذكر قائلھ ورد في  األنصاف في مسائل الخالف  -  ٢
  .١٢٥سورة األنعام اآلیة  -  ٣
١٤ص دیوان الحماسة -  4  
٨٠المرجع السابق ص -  5 
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فجملة "كأنما عمامته بین الرجال لواء" كأنما حرف تشبیه وما كافه، وعمامته مبتدأ مرفوع 

ال مضاف ألیه ولواء خبر وعمامة مضاف والهاء مضاف إلیها، وبین ظرف مضاف، والرج

  المبتدأ  والجملة ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب لوقوعها بعد كأّنما.

  بشر بن عبد الرحمن األنصاريومنه قول 

  ١ َسِقیمِ  ُرداعَ  بَها الَحیاءُ  تَركَ ... كأنَّما الِجَواءِ  َبَقرِ  منْ  َصْفراءُ 

فكأنما بها أثر سقم لما ألفته  هوبتفي البیت تشبیه ، داللة على فرط الحیاء فشبه حیاء محب

  من الكسل.

والجملة من الفعل والفاعل "ترك الحیاء" ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب لوقوعها بعد أداة 

   التشبیه كأّنما .

  :األسدي عبدل ابنومنه قول 

  ٢" ُقَزحُ  َقْوَسهُ  َعلَّقَ  َحْیثُ  أوْ ... َقمرٍ  إلى َنظُروا فكأنَّما

تشبیه ، فقد شبه الشاعر سیبویه أي اجتاز بهم في إشراقه ونوره وبهاء في هذا البیت  

ى للناظرین قوس قزح فقوله "أو" حیث یجوز أن كبه بالقمر أو نظروا إلى حیث یتراءمو 

تكون معطوفه على قمر فیكون المعنى نظروا إلى قمر أو إلى مكان قوس قزح ، أو یكون 

،  أو نظروا حیث علق قوسه قزح وجعل قمرموضع ظرف كأنه قال نظروا إلى "حیث" في 

  ي ابتدائیة ال محل لها.هقزح فاعًال . والجملة "نظروا" من الفعل والفاعل ف

  نحو قول الشاعر أمرئ القیس: وأما لكّنما 

ـــــیدرك المج عى لمجد مؤثل               وقدولكنما أس ــتد المؤثل أمثــ ـــــ   ٣اليـ

                                                          وقول الشاعر:              

  ٤ولكنما أهلي بواد أنیسة                  سباع تبغى الناس مثنى وموحدا

                                                   
  ٤٣٧المرجع السابق ص   - ١

٨٢٣صدیوان الحماسة -  2  
  .١/٦١٩، الجنى الداني ١/٣٣٨البیت ألمرئ القیس ورد شاھداً في مغني اللبیب  -   ٣
  . ١/٨٥٨، ومغني اللبیب ١/١٥٦، وفي اللمع في العربیة ١/٢٢٦البیت قائلھ سعاعدة بن جؤبة ورد في الكتاب   -  ٤
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      كّنما في  الدیوان خمس مرات منه اقول آخروردت لفقد 

ــل ــِثیاب ىرَ اَ و  َولِكنَّما ... َفعاَلهُ  التُّرَابُ  َواَرى ما عْمُركَ ــــــــــــــــــــ ـــــ   ١اــــــــــــوأْعُظم اً ـ

    داة االبتداء، فهي ابتدائیة ال محل لها.واعظما" فعلیة وقعت بعد أ فجملة "واري ثیابا

   ومنه قول جوَّاس

ـــــواِهللا ما أْخَشى حكیمًا وَرْهَطُه ... وَلكنََّما َیْخَشى أب ــــ ـــــ   ٢یمُ ـــــــــاِك حكــ

  اك حكیم" ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب.                                جملة "یخشي أبف 

العمل و الجملة بعدها  ى الظرف وحروف الجر فتكفها عنوتدخل ما الكافة عل

  ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب 

  الظروف:القسم الثاني  

 ن حینئذٍ یضمنا من الظروف التي تدخل علیها ما: (بین) و(بعد) و(حیث) (إذا)

یدخل على بن جني فقال " إن ما ا، وأشار إلى ذلك ٣معنى إن الشرطیة فیجزمان فعلین

لمكفوفة و"إذ" و سم والفعل جمیعًا من هذه الحروف اى ما یدخل على االالكالم فال یغیره أ

 ٤"إذا" وهمزه االستفهام وجمیع الظروف المستفهم بها إذا كانت ملغیات غیر مستقرات"

وًا رفعت مد ،كذلك أین وكیف فان جعلتهما لغ، وأقوم إذ قعد محأذ زید جالسفتقول قمت 

ما . أ ٥وف وجعلتها مستقرات نصبت قائما وجالسًا على الحالمحذالخبر وٕان علقتهما ب

وزن  على وبینا ،بتداء ولیست األلف فى بینا بصلةمن حروف االفهي : "  (بینما) و(بینا)

وأصل . ٦و بینما أصلها بین زیدت ما ، والمعنى واحد " لف فصارت ألفا،فعلى ُأشبعت األ

  شیاء.ئین أو أین أو ما فى تقدیر شیللمكان وتتخلل بین شیئ اً ن تكون ظرفأ ٧بین

                                                   
  لم أقف علي قائلھ . ٣٧٦دیوان الحماسة ص  -  ١
  ٦٣٩ المرجع السابق ص  -  ٢
  .٩٤-١/٩٣مغنى اللبیب  -  ٣
  ١/٢٣٢اللمع في العربیة البن جني  -  ٤
  .١/٢٣٢ اللمع في العربیة -  ٥
  ١٣/٦٦لسان العرب مادة بین  -  ٦
  .١/١٧١، الكتاب ٢/١١٣شرح الكافیة  -  ٧
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بعدها  إذا ارتبط بما أو األلف فهى شرطیة وفى الجملة )بینن (بن األنبارى أم اوزع

  . زمان مضاف إلى الجملةف تقدیر حذ الجملة مضاف إلیها نفسها أو على :أحدهماوجهان

ومثال  ١.لف وما كافتان، واألافیةعراب استئنأن الجملة بعدها المحل لها من اإل:  الثاني

  ري:جمیل بن معمر العذ "بینما" قول

  ٢بینما نحن باألراك معًا            إذا أتى راكب على جمله

مضافة إلى زمن زائدة وبین  ئدة وبین مضافة إلى الجملة وقیل (ما)زا قیل (ما)ف 

  محذوف مضاف إلى الجملة أي بین أوقات نحن باألراك .

  :الشاعر  ومنه قول 

  ٣فى هوة فیها فغاروا إذا هوىناس على علیائها          بینما ال

  فهي ابتدائیة . . إذ التقدیر (هوى الناس في هوة)فبین ظرف للفعل هوى الشاهد فیه (بینما)

  قول الشاعر وأنشده سیبویه  األقوال المتقدمة ومن أمثلتها "بینما" في أما "بینا" فهي مثل

  ٤راعى دوفضة وزنارقبه أتانا        معلقا فبینا نحن ن

  أقوال كما ذكرها البغدادى . لف (بینا) خمسةوفى أ

ا : أنها . وثالثه أحدها إشباع لتهیئة (بین) لإلضافة . ثانیها: مجتلبة للكف عن االضافة

وخامسها أنها وفه.  ورابعها : أنها بدل من تنوین العوض ، المحذللعوض على األوقات 

  " ٥بن هشام وقال:" وهو أبعد األقوال استبعده والخامس ا بقیة (ما)

  لنمط اآلتي:اعلي  واحدة مرتین (وبینما) وردت مرة الحماسة دیوانفي  اوردت بینو 

  ٦ َنَتَنصَّفُ  ُسوَقةٌ  مْ ِفیهِ  نْحنُ  إذا... أمُرَنا َواألمرُ  النَّاَس  َنُسوُس  َبْینا

                                                   
  .١/٢١١ھمع الھوامع  -  ١
  .١/٣١١یل بن معمر ومن شواھد المغنى البیت لجم -  ٢
تاج  ھي الحفرة البعیدة القعر. والھوة : .٣٧ودي ومن شواھد إعراب الجمل وأشباه الجمل ص البیت لألفوه األ -  ٣

  ):٣٢٣/  ٤٠(فصل ھوي العروس 
  .٢/٢٠٤، ھمع الھوامع ١/١٧١البیت لقیس بن عیالن من شواھد الكتاب  -  ٤
  .١/٩٥مغنى اللبیب  -  ٥
  ٥٠٢دیوان الحماسة    -  ٦



70 
 

افة إلى زمن فبین ظرف واأللف زائدة وهي كافه ، وبین هنا مضافة إلى جملة أو مض

سمیة من مبتدأ . وجملة نسوس الناس جملة ا )لناسأوقات نسوس اوبین (محذوف تقدیره 

  . ا من اإلعراب لوقوعها بعد الظرف (بینا)وخبر ابتدائیة ال محل له

   ١ْهِر قْد َجلُسوا ... َیْومًا بَحْیُث ُینزُع الذَُّبحُ َبینا ُهُم ِبالظَّ 

فبین ظرف واأللف كافة وهي مضافة إلى الجملة أو إلى وقت محذوف تقدیره بین أوقات 

  هم بالظهر والجملة ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب.

  :مثل قول بعض القرشیین فيأما بینما 

  

  ٢ ُهِویَّا َتْهِوي واْلعیُس  ِسرَاًعا... اعِ َفاْلق ِباْلَبَالِكثِ  َنْحنُ  َبْیَنما

بین ظرف وما كافة ، وهي مثل بینا مضافة إلى الجملة أو مضافة إلى زمن محذوف 

و الخبر ابتدائیة ال محل نحن بالبالكث والجملة االسمیة من  المبتدأ  وتقدیره بینما أوقات

  لها من اإلعراب .

بتداء ما كفتها عن العمل وجعلتها حرف ا یهافهي من الظروف التي إذا دخلت عل بعد أما

  تبتدأ بعدها الجملة في نحو قول الشاعر :

  ٣أعالقة أم الولید بعدما      أفنان راسك كالثغام المخلس

بتدائیة ال فهي افنان راسك" بمنزلة حرف واحد وابتدأ بعدها بجملة "أ (بعد) مع (ما)فجعل 

 ؛اإلضافة، وقیل أن ما مصدریة وهو الظاهرألن ما كفت بعد عن ،محل لها من اإلعراب 

هب بعض وذ مضافة لنونت، ولو لم تكن بعدإبقاء بعد على أصلها من اإلضافة،  ألن فیها

                                                   
َشر عنھ قِشر أسود فیَخُرج أبیض كأنَّھ  ، ٨٢٢ص المرجع السابق  -  بَُح: نباٌت لھ أصل یُْق   ٢٠٣/  ٣العین ( ،، حلوجزرةالذُّ

 -  1  
  ):١١٩/  ٢( فصل الباء الموحدة  لسان العرب  ،البالكث اسم موضع  ٥٢٢ص دیوان الحماسة -  ٢
 وھوالَحلِيِّ  شكلنَبْت َعلَى  بالفتح:الثَّغام، . وقائلھ المرار األسدي٢/١٣٩، وفي الكتاب ١/٣١١البیت ورد في المغني  -  ٣

جلُّ ُعوداً، یمنھ أَغلظ م ٌس وَخلِیٌس: . ٧٧/  ١٢فصل الثاء  لسان العرب  ، بلالج یكون في وأَ  استوى بیاضھ وسواده، ُمْخلِ

  ):٦٥/  ٦(فصل الخاء لسان العرب 
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ُوصلت بها لتهیئتها للجملة  ، وجاز ذلك ألن (ما)ال یلیها الجمل النحاة إلي أن (بعد)

   .١مع الجملة في موضع جر بإضافتها إلیها )ما(بعدها، و

  :الحارثيُّ  الشَّمْیَذرُ  قول ت بعدما في الدیوان إحدى عشرة مره منهاوردوقد 

  ٢"  اْلَقواِفیا اْلُغمْیرِ  ِبَصْحراءِ  َدَفْنُتمْ       َبْعَدما الشِّْعرَ  تَْذُكروا الَ  َعمِّنا َبِني

الشاعر في هذا البیت إلى عدم التفاخر بالشعر وفي الشعر ویقول دعوا  أشار  

  كنایة عن الشعراءم دفنتم قوافي الشعر في الصحراء.التفاخر بالشعر ألنك

زلة حرف واحد تبتدأ وبعدما ظرف اتصلت بها ما الكافة فكفتها عن اإلضافة وجعلتها بمن

دفن فعل ماضي والضمیر المتصل في محل رفع فاعل والجملة من  بعده الجملة (ودفنتم)

 بن المساوربعد (بعدما) ومنه قول محل لها من اإلعراب لوقوعها الفعل والفاعل ابتدائیة ال 

   :زهیر بن هند

  ٣ " أْعَورُ  َشْیخٌ  ُقْلنَ  ُثمَّتَ  أْعَرْضنَ ... أْوَجْهَنني َبْعَدماَ  اْلَغَواِنيَ  َوأَرى

ن بالحلي . و(بعدما) بعد ظرف الغواني  جمع غانیة وهي التي تستغني بمحاسنها عن التزی

ل رفع فاعل والنون للوقایة ویاء المتكلم أوجه فعل ماضي ونون النسوة في مح (أوجهنني)

  في محل نصب مفعول به أو الجملة ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب .

  :الطائي َخْیَبَرى بن اهللاِ  عبد بن مالكِ  بن إیاس ومنه قول

  ٤ َواْلُمهاِجرُ  أْعراُبُهمْ  َتَناَذَرهُ ... َبْعَدَما اْلَحروِري َجْیشِ  إَلى َسَمْونا

تهم وتحامي جیشهم من اتنا إلى محاربه الحروریة بعد تكاثف عزّ ارتفعت هامیقصد الشاعر 

ء في محل ر فعل مضارع والهاتناذ ) تناذره أعرابهم(فجملة  بادیة الناس وهو أضرها.

  عرابهم فاعل والجملة ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب. نصب مفعول به وا

                                                   
  .١/٣١١ اللبیب مغنى  -  ١
  ٢٥الحماسة   دیوان   -  ٢
  ١٤٩ص دیوان الحماسة  -  ٣
       ٢٣٤دیوان الحماسة ص  -  ٤
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فتكفها عن العمل وهي رّب، الكاف،  الكافة علي حروف الجر : تدخل  (ما)حروف الجر 

  والباء، ومن. 

  وتدخل كثیرًا على الفعل الماضي كقوله :  رّب :

  ١ربما أوفیت في علم      ترفعن ثوبي شماالت

فدخلت رّب على الفعل الماضي ، فالمستقبل هنا مجهول ألن التقلیل والتكثیر یكونان فیما 

قال "جاز  M    ,  +   *  )L٢ یمة عرف حّده ، أما قول الرماني في اآلیة الكر 

ونفخ عالى كالماضي وقیل : هو حال ماضیة مجازًا مثل (ألن المستقبل معلوم عند اهللا ت

ف كان بدون ، ولیس حذ، وتكون كان هذه شأنیةوقیل التقدیر ربما كان یود لصور)في ا

لماضیة فال حاجة یوُد مخرج على حكایة الحال ا سهال ثم الخبر حینئذٍ  الشرطیتین "إْن ولو"

  ". ٣إلى تقدیر كان

بن مالك في ابن هشام والمبرد و اوال یمتنع دخول رّب على الجملة االسمیة وٕالى هذا ذهب 

  قول الشاعر :

  ٤ج بینهن المهاریربما الجامل المؤبل فیهم         وعناج

ملة تها على الجخولها على الجملة االسمیة كما هیأت رب لدفإن ما في البیت كافة هیأ

 والجملة ف مبتدؤها أي (رب شيء هو الجامل)حذ نكرة موصوفة) ما(الفعلیة وعلى أن 

  .٦في ربما كافة ال نكرة موصوفة) ما (. وذهب المبرد في البیت أن ٥)ما(صفة ل

ي  ) ، أما(سمیة إذا كفت ب) ال تدخل على الجملة االربّ (وذهب سیبویه إلى أن 

  .٧في البیت نكرة موصوفة )ما(هب الجمهور وأن ال تلیها إال الجمل الفعلیة وهو مذ

                                                   
  .٢/١٠٧، وشرح األشموني ١/٣١١البیت قائلھ خزیمة األبرش ورد في المغني  -  ١
  ٢سورة الحجر االیة  -  ٢
  .٣١٠- ١/٣٠٩مغني اللبیب ،  -  ٣
والجامل :   ، ٢/٤٧٥، ھمع الھوامع ٤٥٤داني ص ، الجنى ال١/٣١٠البیت ألبي داؤود األیادي ، ورد في المغنى  - -  ٤

القطیع من اإلبل مع رعاتھا ، والمؤبل : المعد للقنیة ، یقال إبل مؤبلة إذا كانت للقنیة ، والعناجیج : جیاد ، الخیل ، 
  والمھار : جمع مھر.

  .١٣٧.شرح بن عقیل ص ١/٣١٠مغني اللبیب  -  ٥
  .٢/٩٧البحر المحیط ألبي حیان  -  ٦
  ٤٥٥الجنى الداني ص  -  ٧
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  في الدیوان تقریبا خمسة أبیات على النمط اآلتي :  وردت ربماو 

 
َ
  ١ ُیْرِضي ِبَما الدَّْهرُ  أْضَحَكِني... ُربََّما َوَیا الدَّْهرُ  أْبَكاِني

ربما الدهر وسوء تنقله . و  على وجه التحسر والتوجع من معاملةقوله "یاربما" فإن النداء 

الجر فجاز وقوع الفعل بعدها  رب حرف جر ودخلت علیها ما الكافة فكفتها عن عمل

أضحك فعل ماضي والنون للوقایة ویاء المتكلم في محل نصب مفعول  ضحكني الدهر)أو(

وجملة أضحكني الدهر في جملة ابتدائیة  به والدهر فاعل والجملة ابتدائیة ال محل لها .

  :ُقتیلُة بنُت الحرث بن َكَلدةه قول ومن )ربما(لوقوعها بعد 

  ٢ اْلُمْحَنقُ  اْلَمغیظُ  وْهوَ  اْلَفَتى َمنَّ ... وُربما َمَنْنتَ  لوْ  َضرَّكَ  َكانَ  ما

إذا كنت كذلك فما كان یضرك لو مننت على أخي وأطلقته ولیس هذا عیبا أي 

وهي حرف جر یل فرب هنا للتقل، حنقمإذ قد یعفو الفتى مع انطوائه على الغیظ وال علیك

فعل  منّ  )الفتى نَّ مَ ( وهي من اإلعراب. والجملة بعده ابتدائیة ال محل لها )ما(ُكّف ب

مرداس بن همام ومنه قول ماض مبني على الفتح والفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة.

  :الطائي

َذا  بالُمَتقاِرب َلْیَس  َمنْ  الَهَوى َمَنْحتُ ... َوُرّبما اْلَحَیاءُ  َلْوَما حبَّ
 ٣.  

وتاء المتكلم في  ومنح فعل ماضي )ربما(ابتدائیة لوقوعها بعد  جاءت جملة (منحت الهوى)

  الهوى مفعول به .و  ،محل رفع فاعل

  مثبت . كلها فعلیة فعلها ماض )ربما(أن الجمل التي وقعت بعد  ونالحظ   

كقول .علیها ما الكافة فتكفها عن العملهي من حروف الجر التي تدخل ف أّما (الكاف)

  الشاعر: 

   ٤ كما سیف عمرو لم تخنه مضاربه

                                                   
  .٨٦صالحماسةدیوان  -  ١
  ٣٨٥المرجع السابق  ص-  ٢
  ٦١٢  دیوان الحماسة ص -  ٣
)١/٤٠٨لم یذكر قائلھ عجز بیت صدره (أخ ماجد لم یخزني یوم مشھد )ورد شاھدا في مغني اللبیب  - 4  
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M     54  3        2  1قوله تعالى  نحو      0  /Lما هنا لیست كافة وٕانما هي موصولةف ١  ،

، وقیل : ال تكف الكاف ب(ما) وٕان (ما) في ذلك مصدریة  والتقدیر كالذي هو آلهة لهم

 سمیة.الجملة اال موصولة

  آراء : ا أنت " وفیها خمسةفى جملة "كن كم اختلفو وا

   هف خبر : وهو أن ما موصولة وأنت مبتدأ حذول األ 

اجعل لنا إلهًا كما لهم  (السابقة  : انها موصولة، أنت خبر حذف مبتدأه فى اآلیةثانیا 

  ه لهم . ي كالذى هو  إلأ لهة )آ

  ، والكاف جارة. في نحو قول الشاعر :  اة: ما زائده ملغ والثالث

  ٢نا ونعلم أنه       كما الناس مجروم علیه وجارموننصر موال 

المعنى كن فیما و المجرور كما في قولهم ما أنا كأنت  وأنت هنا خبر مرفوع أنیب عن

  یستقبل مماثًال لنفسك فیما مضى .

سابقه ال ي اآلیةه أو كائن ، وقد قیل فوأنت مبتدأ حزف خبره أي علی : أن (ما) كافة الرابع

علیه بقول  دَّ ورُ  )ما(كاف ال تكف بالوزعم صاحب المستوفي أن  أیضًا أن ما كافة

  الشاعر:

  ٣واعلم أنني وأبا حمید        كما النشوان والرجل الحلیم

، فال عمل للكاف، والرجل معطوفة على النشوان، وخبر فالنشوان مرفوعة على االبتداء

  المبتدأ محذوف والجملة من المبتدأ وخبره المحذوف خبر أننى .

كافة وأنت فاعل واألصل كما كنت ثم حذف كان فانفصل الضمیر   : أن (ما) والخامس

  . ٤ر أن (ما) على هذا التقدیر مصدریةبن هشام بعید بل الظاهاوهذا الرأي عند 

  :إیاس بن القائف منها قول دیوان الحماسةفي  مرات تقریبا فوردت خمس أما كما

                                                   
  .١٣٨سورة األعراف اآلیة  -  ١
  ، وقائلھ  عمروبن دراقة ١/٢٣٦اللبیب، مغني ١/٤٨٢ورد شاھد في الجنى الداني  -  ٢
  .١/٢٣٦، ومغني اللبیب ١/٤٨١البیت قائلھ زیاد األعجم ، ورد في الجنى الداني  -  ٣
  .١/١٧٨مغني اللبیب  -  ٤
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  ١ ِهَیا كَما واْلِبَالدُ  َصِدیِقي َفَقْدتُ ... ِتنابَهااجْ  ُطولِ  َبْعدَ  أْرضاً  ُزْرتُ  إَذا 

من نوائب الدهر ، ویرى  يداللة على التوجع واأللم والتشك  وقوله ( إذا زرت أرضًا) 

وقوله(كما هیا ) الكاف حرف  أخوانه تخترمهم المنایا فهم یتفاقدون والبالد كما كانت علیه.

ل الجر . وكما یجوز أن تكون خبر وهیا ال مصدریة كفت الكاف عن عم جر وما كافة

  :َجزُء بن كلیب الفقعسيومنه قول . والجملة ابتدائیة ،مبتدأ

  ٢ ِهَیا َكَما اِإلَباءِ  ِمنَ  َوأعَناِقَنا... أُنوِفنا ِفي ُحدِّْثَتها الَّتي َوٕانَّ 

 إن النخوة التي أبلغتها والحمیة التي حدثتها باقیة في أنوفنا حتى ال نشم بها مرغمة

باء أي : ومنقصة وهي حاصلة . ومن اإل  وفي أعناقنا ورؤوسنا حتى ال نلویها إلى مخزیة

في موضع خبر إن وما زائدة . أي هي باقیة ویجوز أن یكون  (كما هیا)و من االمتناع.

وما نكرة غیر موصوفة ، ویجوز أن  ا مبتدأ وكما في موضع الخبر مثل (كن كما أنت)هی

ل كما ُحدثته أي كشئ حدثته . والجملة ابتدائیة ال محل لها یكون حذف صفته كأنه قا

مَّاني في حرب الَبُسوس ومنه قولوقوعها بعد حرف الجر المكفوف    :اْلِفْنُد الزِّ

  ٣" َداُنوا َكَما ِدَناُهمْ ... الُعْدَوانِ  ِسَوى َیَبقَ  َوَلمْ 

ماٍض واو  قوله لم یبق سوى العدوان كنایة عن الظلم . فجملة"دانو" دان فعلف  

الجماعة في محل رفع فاعل والجملة الفعلیة من الفعل والفاعل ابتدائیة ال محل لها من 

  األعراب لوقوعها بعد كما.

الكافة على الباء أحدثت فیها معنى التقلیل كما أحدثت معنى  )ما(إذا دخلت الباء : 

تعلیل ن كلیهما للالظاهر أ M  X      W  VL٤ التعلیل مع الكاف فى نحو : 

¡  M قال تعالى  یأتیان للتعلیل إذا لم تكن معها (ما) معهما مصدریة ؛ ولكن وأن (ما)

                                                   
  ٤٦٠  دیوان الحماسة -  ١
  ٨٢المرجع السابق  -  ٢
  ٦ دیوان الحماسة  -  ٣
  .١٩٨سورة البقرة اآلیة  -  ٤
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  أعجب لعدم فالح الكافرین . أما قول الشاعر :

  ٣لبما قد ترى وأنت خطیب           فلئن صرت ال تحیر جوابا ً 

؛ لدخول ما الكافة على الباء في "بما قد ترى ا البیت معنى التكثیر ال التقلیلب لهذفالمناس

  " فكّفتها عن عملها .

  :َقَطِريُّ بن اْلُفجاَءِة الماِزنيّ  قول: منها حدي عشرة مرةوردت بما في الدیوان إ 

  ٤ َجاِميلِ  ِعَنانَ  أوْ  َسْرِجي َأْكنافَ ... َدِمي ِمنْ  َتَحدَّرَ  ِبما َخَضْبتُ  َحتَّى

لجامي أو  ن یقول الشاعر انتصبت للرماح حتى تخضبت بما سال من دمي إما عنا

  جوانب سرجي فال یرد بأو التشكیك وٕانما یراد بها أحد األمرین على طریق التعاقب.

.ومنه وقعت جملة تحدر بعدما فكفتها عن عمل الجر والجملة بعدها ابتدائیة ال محل لها 

  :یَكِربَ  َعْمُرو بن َمْعدِ  قول

  ٥" اْسَتَعدَّا ِبما اْلِهَیاجِ  َیْوم... إَلى َیْجرِي اْمِرئٍ  ُكلُّ 

فیقول : كل أمريء یجري إلى یوم الحرب بما استعده وأعده فالجملة بعد "بما" ابتدائیة ال 

  "استعدا"وهي  محل لها من اإلعراب .

  ٦ ُیَتَعمَّدُ  َوما ِمْنها ىُیتَّقَ  ِبَما... َعاِلماً  َیْغَشْینَ  النَّاسِ  ُأُمورُ  أْضَحتْ 

وأضحت أمور الناس یغشین عالما أي داللة على طول التجربة والممارسة في األمور حتى 

ر فالجملة ابتدائیة ال محل لها من أي یتحامى منها ویحذ ا.(بما یتقى)أصبح عالمًا منه

  اإلعراب لوقوعها بعد بما.

  أما من: 

                                                   
 .١٦٠النساء االیة  -  ١
  ٨٢ة القصص اآلیة رسو -  ٢
  .٢/٤٧٤، ھمع الھوامع ١/٤٠٨، مغني اللبیب ٣/٥٥البیت لمطیع بن أیاس ورد شاھداً في أوضح المسالك  -   ٣
  ٣٥دیوان الحماسة ص  -  ٤
  ٥١دیوان الحماسة ص  -  ٥
  .٤٦٨المرجع السابق ص -  ٦
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فة فكفتها عن عمل الجر وذلك في  قول هي من الحروف التي اتصلت بها ما الكاف

  أبى حّیة :

  ١على رأسه تلقى اللسان من الفم       وٕانا لمّما نضرب الكبش ضربة    

ابن الشجرى ، والظاهر أن  تصلة مع حرف الجر "من"  فكفته عن عمله قالم فجاءت ما 

  .(ما) في هذا البیت مصدریة

نحو  ا) تكون بمنزلة كلمه واحدة(من) إذا إتصلت ب(ماتفق معظم النحاة على أن  

بن طاهر واألعلم كما في وا ،وابن خروف لها في المعنى قال السیرافى ةربما، وتكون مرادف

   ٢البیت السابق

  

  

  :إذا الفجائیة

ا حرف وهو األخفش  ورجحه قولهم في إذا المفاجأة فمنهم من قال إنهاختلف النحاة 

إن ألنه ال یعمل ما بعدها فیما قبلها وهو ما كسر همزة  لباب )با اً خرجت فإذا إن زید(

بن ابن مالك. ومنهم من قال إنها ظرف مكان وهو المبرد ووافقه على هذا اذهب  إلیة 

  عصفور .

أن عاملها مقدر  منهم من قال إنها ظرف زمان وهو الزجاج واختاره الزمخشرى وزعم 

إن التقدیر إذا دعاكم  M  ,   +  *  )L٣ قال فى قوله تعالى  مشتق من المفاجأة

  .٤وفاجأتم الخروج في ذلك الوقت

الجثث ، ال یخبر  ن ظرف المكان یخبر به عنولعل الصحیح ما ذهب إلیه المبرد أل

   ٥الجثث وال یخبر بالحرف. بالزمان عن

                                                   
  .٣/١٥٦، الكتاب ٤/١٧٤البیت ألبي حیة النمیري ، ورد شاھد في المقتضب  -  ١
  .١/٤٠٩، مغني اللبیب ٤/١٧٤، المقتضب ٣/١٥٦أنظر الكتاب  -  ٢
  .٢٥سورة الروم اآلیة -  ٣
  .١/١٢٠مغني اللبیب  -  ٤
  .١/١٢٠ مغني اللبیب -   ٥
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إلى جواب بعدها ،  جوتختص إذا المفاجأة بدخولها على الجملة االسمیة وال تحتا

یسبقها كالم قبلها تقع علیه المفاجأة ومعناها الحال ال االستقبال  وال یبتدأ بها ، ویجب أن

ى الماضى وال تكون ف M  +     *  )L٢  M    d  c  b  a  `L١ نحو قوله تعالى 

M    T   S  R  Q  P  O  N  نحو قوله تعالى  ٣ائدة للتوكیدوأن تقترن بها الفاء الز 

    V  UL الفاء، ألن المفاجأة تعقیب، وألن إذا المفاجأة  فقامت إذا التي للمفاجأة مقام ٤

  . ٥ال ُیبتدأ بها، وال تقع إال بعد معقب بما بعدها فاشبهت الفاء فجاز أن تقوم مقامها

إن وفتحها كما في قول الشاعر :  جاز كسر همزةف"إذا المفاجأة " إن  أما إذا ولیت

  ٦واللهازم نه عبد القفازیدًا كما قیل سیداً       إذا أ أرىوكنت 

     ٧روى هذا البیت بالكسر على عدم التأویل وبالفتح على معنى إذا عبودیته حاصلة

خبر أو خبر  منصوبة بفعل مقدر تقدیره فاجأ . بل هي منصوبة بال وتكون إذا الفجائیة

ن العامل في إذا جملة كما سبق ، وقدر أبو البقاء ألیس مضافة إلى العلى ما تقدم تقدیره 

فإذا هنا ظرف مكان والعامل  ٨ي مواضع منها قوله تعالى " بل ألقوا فإذا حبالهم "فعًال ف

  ٩فیه الفعل ألقوا.

                                                   
  .٢٠سورة طھ اآلیة  -  ١
  .٢١سورة یونس اآلیة  -  ٢
  .٢/٢٨، النحو الوافي ١/١٢٠نظر مغني اللبیب ی -  ٣
  .٣٦سورة الروم اآلیة  -  ٤
ي شرح الملحة، تألیف محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي ، أبوعبد هللا شمس الدین المعروف بابن اللمحة ف -   ٥

، تحقیق : إبراھیم بن سالم الصاعدي ، الناشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة ، المدینة ٧٢٠الصائغ ، ت 
  .٢/٨٨٥م ، ٢٠٠٤- ھـ ١٤٢٤، ١المنورة ، ط

ن تحت األذنین وقیل ھما مضیغتان علیّتان یاإلنسان عظمان ناتئان في اللحی لھزمة بالكسر ، ولھزمةاللھازم جمع  -  ٦
، ٣/١٤٤، وعبد القفا واللھازم كنایة عن العبودیة والشاھد ورد في الكتاب ،فصل الالم١٢/٥٥٦تحتھما لسان العرب 

  .٢/٤٠١، الخصائص ١/٢٦٥، األصول في النحو ٢/٣٥١المقتضب 
  .١/٥٠٠، ھمع الھوامع ١/٤١١الداني  الجنى -  ٧
  .٦٦سورة طھ اآلیة  -  ٨
  ١/٣٨٠الجنى الداني  -  ٩
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M    c  b  aولم یقع الخبر في القرآن الكریم مع إذا اال مصرحا به نحو : قوله تعالى 

    dL١  M    c   b  aL٢  M      1  0      7  6  5  4  3         2L٣  M  °  ¯

    ±L٤  M  Ê  É  ÈL٥  

اح غالم رسول اهللا صلى اهللا علیه اهللا علیه وسلم "... فإذا أنا بربومنه قول الرسول صلي 

نى المفاجأة وأنا مبتدأ والخبر فإذا هنا ظرف مكان وتع ٨"٧المْشُربة ٦وسلم قاعدًا على ُأسكفَّة

  هنا على وجهین :

  ح وٕاذا هنا منصوبة ببصرت.اباح والتقدیر فإذا أنا بصرت بر : أن یكون برب األول

: الخبر هو فإذا ألنه ظرف مكان وظروف المكان تكون أخبارًا عن الجثث ورباح  والثاني

  . ٩في موضع المفعول به وقاعدًا حال

  وذهب النحاة إلى ثالثة أقوال في إذا المفاجأة هي :

  : أن ال یقع بعد إذا الفجائیة األسماء مطلقًا . األول

  على األسماء واألفعال مطلقًا .: أن تدخل  الثاني

: أن تدخل على األسماء واألفعال المقترنة بقد ألن قد تقرب زمن الفعل إلى الحال  الثالث

  . ١٠فإن لم یقترن الفعل بقد لم تدخل علیه 

  :ثمامة بن عازب الضبي يأبقول  وردت إذا الفجائیة  في الدیوان كثیرًا منها 

                                                   
  .٢٠سورة طھ اآلیة  -  ١
  .٩٧سورة األنبیاء اآلیة  - -  ٢
  .٢٩سورة یس اآلیة -  ٣
  .٣٣سورة الشعراء اآلیة  -  ٤
  .١٤سورة النازعات اآلیة  -  ٥
ة، تاج العروس من جواھر القاموس ، تألیف محمد بن محمد بن عبد األسكفة : خشبة الباب التي یوطأ علیھا وھي العتب-  ٦

ھـ تحقیق مجموعة من المحققین الناشر دار ١٢٠٥الرازق ، الحسین أبو الفیض ، الملقب بمرتضى الزبیدي المتوفي سنة 
  .٢٣/٤٥٢الھدایة مادة (س ك ف) 

  ین المعجمة.، فصل الش١/٤٩١المشربة بفتح الراء وضمھا الغرفة ، لسان العرب  -  ٧
ھـ ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، ٣٦١صحیح مسلم ، تألیف مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ت  -  ٨

  .٢/١١٠٥ال النساء عربي ، بیروت ، باب في اإلیالء واعتزالناشر : دار أجیال التراث ال
  .١٥٦إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث ، ص  -  ٩

  .٢/١٤٩ك أوضح المسال -  ١٠
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  ١ٍة ... َفَكْیَف اْلِفرَاُر إَذا َما اْقَتَربْ أفرُّ ِمَن الشَّرِّ ِفي ِرْخوَ  

في البیت كنایة عن قوة التحمل والصبر ، فجاءت إذا ظرف مكان وجملة "ما اقترب" ما 

مبتدأ واقترب فعل ماضي وهو خبر وفاعله ضمیر مستتر تقدیره هو أي "ما اقترب هو" 

 محل لها من اإلعراب لوقوعها والجملة الفعلیة في محل رفع خبر المبتدأ والجملة ابتدائیة ال

  السََّمْوأل بن عاِدیاومنه قول  بعد إذا المفاجأة.

  ٢َوٕانَّا َلَقْوٌم ما َنَرى اْلَقْتَل ُسبًَّة ... إَذا ما رََأْتُه عاِمٌر َوَسُلولُ 

عامر وسلول قبیلتان ، فضلهما في عشیرته في الصبر على الموت . وجملة "ما رأته 

ورأي فعل ماضي وتاء التأنیث الساكن ال محل لها من اإلعراب عامر وسلول" ما مبتدأ 

َعْمُرو  ومنه قولوالجملة ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب. مفعولوالهاء في محل نصب 

َبْیِديُّ    :ْبُن َمْعِد یكِرب الزُّ

  ٣ رَّتِ كَ  اْلَخْیلُ  إَذا أْطُعنْ  َلمْ  أَنا إَذا... َعاِتِقي ُیْثِقلُ  الرُّْمح َتُقولُ  َعَالمَ 

ظرف مكان  هد في الدیة "فإذا"ض على طلب الدم والز تحضیالفي هذا البیت بعث في  

  مبتدأ أو هي منصوبة بفعل محذوف تقدیره فاجأ. ویجوز أن تكون خبر وأنا

  : وهي  ثانیًا : أدوات التحضیض

  هّال ، لوال ، وأال ولوما

ى التوبیخ وتشترك في فهذه الحروف تدل جمیعها على معنى التحضیض وتارة على معن

ذلك المعنى ، وهي مركبة من حرفین أو كلمتین نحو : هل ، لو ، ال والهمزة مع ال النافیة 

  . ٤ولو مع ما

فعال فیجوز أن یلیها الفعل إذا كان ظاهرًا أو باأل  هذه الحروف جمیعهاوتختص 

مرًا ومظهرًا مقدمًا مضمرًا أو كان مقدمًا ومؤخرًا قال سیبویه "وأّما ما یجوز فیه الفعل مض

                                                   
  ٢٢٦ص   دیوان الحماسة -  ١
   ٢٩المرجع السابق  -  ٢
  ٤٤لمرجع السابقا -  ٣
  .٤/٥١٢النحو الوافي  -  ٤
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، واّال زیدًا قتلت هال ولوال ولوما واال زیدًا ضربتومؤخرًا وال یستقیم أن یبتدا بعده األسماء ف

جاز ولو قلت اّال زیدًا ، وهال زیدًا على إضمار الفعل جاز وٕانما جاز ذلك ألّن فیه معنى 

وال تبتدأ بعدها األسماء ، ولو بمنزلة لوال ٢وجواب البتداءٍ فلوال ولوما فهما  ١التحضیض"

، وٕاذا ولیت لوال فعًال تكون بمنزلة اهب، ولوال تبتدأ بعدها األسماءسوى أن نحو ولو أنك ذ

، وٕاذا ولیتها األسماء لم ینسق علیها بال ولم تجب ا، فتكون استفهامًا وتجاب الفاءهال ولوم

ر منها في واألختیا M    ³  ²  ±   °     ¯  ®L٣بالفاء وكانت خبرًا نحو : 

  وقد نصب منها الواجب في البیت اآلتي : ٤الواجب الرفع

  ٥لزرت قبرك والحبیب یزارو         ار   جنى استعبالهلوال الحیاء 

ولوال االمتناعیة جاز فیها وجهان أحدهما أن تكون حرف ابتداء وذلك إذا ولیها أسم 

كرمته، فلوال في هذا ألظاهر أو ضمیر رفع منفصل نحو لوال زید ألكرمتك ، ولوال أنت 

، واالسم بعدها مرفوع عند أكثر النحویین ثم اختلفوا في خبره فقال الجمهور حرف ابتداء

  .٦محذوف واجب حذفه مطلقاً 

وذهب الرماني وابن الشجري ، والشلوبین إلى أن الخبر بعد لوال ال یحذف وجوبًا 

و لوال زید ألكرمتك، بل فیه تفصیل إن كان غیر مقید وجب حذفه نح ٧على اإلطالق 

  فحذف الخبر في هذا المثال وتقدیره موجود .

 علیه أفضل الصالة والسالم  هوٕان كان مقیدًا وال دلیل علیه وجب إثباته كقول

  . ٨لعائشة رضي اهللا عنها "لوال قومك حدیثو عهد بكفر لبنیت الكعبةعلى قواعد إبراهیم"

                                                   
  .١/٩٩الكتاب  -  ١
  .٢/٢٣٥المرجع السابق  -  ٢
  .١٠سورة المنافقون اآلیة  -   ٣
  .٢/١٨٥األصول في النحو  -  ٤
اق البغدادي النھاوندي الزجاجي، أبو القاسم (المتوفى: : عبد الرحمن بن إسحتألیف  ، ورد في الالماتالبیت لجریر -  ٥

  ١٣٠/ ١   م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥الطبعة: الثانیة،  دمشق –الناشر: دار الفكر  ق: مازن المباركیحقت ھـ)٣٣٧
  ١/٥٩٨الجنى الداني  -  ٦
    ١/٦٠٠المرجع السابق  -  ٧
في ، تحقیق محمد زھیر ناصر الناصر دار طوق صحیح البخاري ، تألیف محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري الجع -
، باب من ترك بعض االختیار مخافة أن یقصر ، وردت كلمة (حدیثو) في ١/٣٧ھـ ، ١٤٢٢النجاة ، الطبعة األولى ،  

8متن  الحدیث بإسقاط الواو (لوال قومك حدیث عھدھم)  
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حذفه نحو لوال أنصار زید لهلك أي نصروه وٕاذا كان مقیدًا وله دلیل علیه جاز إثباته و 

  . ١فیجوز الحذف واإلثبات

 نحو سبعحضیض لم یرد في دیوان الحماسة  كثیرا فوردت هّال  التأن لي ویبدو 

  : عبد اهللا القشیريقول  أبیات منها

  ٢" َشِفیُعها َلْیَلى َنْفُس  َفَهالَّ  إليَّ ... ِبَشَفاَعةٍ  أْرَسَلتْ  َلْیَلى وُنّبئتِ 

مار الفعل والتقدیر فهال "جعلْت نفس لیلي شفیعها" حرف تحضیض جاء على إضهال 

فعل ماضي وتاء التانیث ال محل لها من اإلعراب "نفس  "علتویكون الفعل المضمر "ج

  لیلى" في محل رفع فاعل والجملة ابتدائیة ال محل لها.

  ٣ هاِدیا النَّْأيِ  لىعَ  ُیواِفیني َخیاالً ... َحدیَثها مَنعُتمْ  إذْ  مَنْعُتمْ  فَهالَّ 

یق على البعد بیني فیقول الشاعر إذا منعتم حدیثها فهال تمنعوا مني خیاًال عارفًا بالطر 

هتداء إلى حیث ذهبت ، وهذا الكالم تحسیرًا لهم وأن العهد بینهما مرعي وبینها حسن اال

  والجملة بعد هّال ابتدائیة ال محل لها من األعراب "منعتم".

  :الُبْرج بن ُمْسِهر الطَّائيمنها قول قلیلة  الحماسة  دیوانوردت في قد ف:  الّ أ أما

  غاِمُض  َسْیُلكِ  َتْلعَ  یا َلَنا ُبُیوتاً               َتْلَعةٌ  الدَّْهرَ  َتْجَمعَ  الَ  أنْ  َفِمْنُهنَّ 

  ُعواِرُض  َیُزولَ  َحتَّى ُودَّهُ  َوالَ                   َكَالَمهُ  أْسَتطیعُ  الَ  أنْ  َوِمْنُهنَّ 

  ٤  اْلمَباِغُض  اْلَعُدوُّ  ُیْلَقى َما اْلَغْزوِ  َوِفي          َبْیَننا اْلَغْزوُ  َیْجَمعَ  الَ  أنْ  َوِمْنُهنَّ 

إلي ثالث خصال ، فیقول  إلى اهللا أشكو  ثالث  الشاعر في هذه األبیات یشیر

: ال تجمع  من صدیق له یمیل إلیه ویخلص الود له : وهي -ذكرها في األبیات-ل خال

هما الدهر بأبداننا في المجالس في مكان واحد وال یستطیع كالمه لوجود العوارض التي بین

في الغد یحتاج إلى الصدیق ي فال یستطیع التواصل حتى تزول. وال یجنح الغزو. أ

                                                   
  .١/٢٠٦، شرح االشموني  ١/٦٠١الجني الدني  -  ١
  ٥١١ ص قالمرجع الساب -  ٢
  ٥٥٨سابق صالمرجع ال -  ٣
  ٢٤٥  الحماسة ص دیوان -  ٤
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وردت  الثالثة بعد (ان ال)، إذا كان إنما یلقي فیه العدو المباغض. ففي األبیات المخلص

یجمع  بتدائیة في محل (أن ال) تجمع الدهر تلعه" (أن ال) استطیع كالمه"(أن ال)الالجملة ا

حفص ومنه قول فعال بعد اّال الرفع والنصب .وكلها جمل فعلیة ویجوز في كل األ الغزو"

  :الُعلْیمي

  ١َتَالِقیا  الّ ... قَضى َبیَن ُكلِّ اْثنیِن أوَیا لْیَت أنَّ اَهللا إْن لْم أالِقها  

ي أن قدر ، فجاءت جملة اّال تالقیا. أوله على حسد شدید منه ، وقلة رضا بالفدل ق

وردت بتدائیة.وف . وجملة تالقیا اها محذر إن وخبر ال تالقي لنا . والجملة في موضع خب

  وهكذا یستقیم المعني."أّال تالقیاوفي الشرح "  "تالقیا  نْ أهذه الجملة في متن الحماسة "

  :مرداس بن همام الطائي في قول  واحدة. یوان مرةاما لوما وردت في الد

  ٢ " بالُمَتقاِرب َلْیَس  َمنْ  الَهَوى َمَنْحتُ ... َوُرّبما اْلَحَیاءُ  َلْوَما حبََّذا أالَ 

  والجملة بعد لوما ابتدائیة.البیت ورد في شواهد ربما .

  ، البتدائیةتقع بعده الجملة ا التحضیض وهي حرف شرط غیر عامل لوال : وتدل لوال على 

قیس قول تقریبا منها  سبع عشرة مرةالحماسة دیوان الجملة االبتدائیة بعد لوال في وردت 

  :بن الَخطیما

  ٣ أَضاَءَها الشََّعاعُ  َلْوالَ  َنَفذٌ  َلَها... ثَاِئر َطْعَنةَ  اْلقْیسِ  َعْبدِ  ابنَ  َطَعْنتُ 

شار الدم ألضاءها الشعاع الشعاع : المتفرق یقول طعنه طعنة لها نفد أي خرق لوال انت 

وف وهي "الشعاع أضاءها" جملة اإلسمیة بعد لوال وخبرها محذوهذه مبالغة، ووقعت ال

وال الشعاع مانع ألضاءها النفذ وف كأنه قال لعاع مبتدأ مرفوع بالضمة وخبره محذالش

ُن بُن ِحطَّاومنه قول ضاءها جواب لوال والجملة ابتدائیة ال محل لها لوقوعها بعد لوال.وأ

  :اْلُمَعلَّى

  ١ " َبْعضِ  إَلى َبْعضٍ  ِمنْ  ُرِدْدنَ ... اْلَقَطا َكُزْغبِ  ُبنیَّاتٌ  َلْوالَ 

                                                   
  ٥٦٤المرجع السابق -  ١
  ٦١٢السابق  المرجع  -  ٢
  ٥٤ دیوان الحماسة  ص-  ٣
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التي علیها  بالفراخ الصغیرة -_ هي تصغیر بنات، حیث شبه اُلبنیات في البیت تشبیه

الزغب وهو الشعر اللین لصغرهن كنایة عن صغر سنهن وجملة "بنیات" مبتدأ مرفوع 

ومنه .تهن والجملة إبتدائیة ال محل لهاوف تقدیره صفاتهن أي لوال بنیات صفاوالخبر محذ

  :ُشَرْیُح ْبن ُقْرواٍش اْلَعبسيّ قول 

  ٢  وأْنُسر ِضباعٍ  ِمنْ  َعَوافٍ  َعلْیهِ ... لتَرْكُتهُ  ِدْرُعهُ  َلْوالَ  َوُأْقِسمُ 

ال بتدائیة جملة ا ، "ودرعه "منه بطعنتي مقتوًال وعوافي السباع تاتیة وتنالیقول : لتركت 

    "درعة" مبتدأ والخبر محذوف تقدیره "لوال درعه موجود".و ،محل لها

هي " لوال ، لو ، لّما" إذا وقعت بعدها الجملة تكون و رابعا حروف الشرط غیر العاملة:  

، ولّما جاء زید أكرمتك على مذهب زید ألكرمتك و لوال زید ألكرمتك ، نحو لو جاءدائیةابت

. فإنه یذهب إلى أنها حرف ومذهب الفارسي إلى أن لّما أسم ظرف فتكون  ٣لّما سیبویه في

الجملة عنده في موضع جر بإضافة الظرف إلیها ویقدرها بحین ولّما من الحروف التي ال 

     .٤یذكر بعدها اّال الفعل وال یلیها غیره ظاهرًا أو مضمراً 

نها بعض األبیات في أدوات التحضیض، كثیرة وذكرنا م الحماسة دیوان: وردت لوال في   

فإذا رجعنا  ،الشرط علي السواءومعني  وتخدم لوال في دیوان الحماسة معني التحضیض

 شبیل الفزاريّ . ومنها قول وشرطیة بقة وجدنا لوال تحضیضیةاإلي األبیات الس

  ٥ بعیدُ  وُهمُ  َنْبلنا َسوابقُ ... إلْیهمْ  َسبَقتْ  أنُهمْ  فلْوال

وأنا رمیناهم بنبالهم وهم ستقاللهم عتراف بقوتهم وغنائهم في الحرب واام فهذا الكال

فلوال حرف شرط غیر عامل "أنهم سبقت" أن حرف نصب والضمیر  ي على بعدهم.بعید أ

اإلعراب وجملة  بق فعل ماضي وتاء التأنیث الساكنة ال محل لها منهم اسم أن "سبقت" س

                                                                                                                                                            
غَُب: ما یعلو ریش الفرخ ،  ٢٠٨ دیوان الحماسة ص -  ١   ):٣٨٥/  ٤(فصل الزايالعین ،والزَّ
  .١٥٥صالمرجع السابق  -  ٢
  ٢/٢٥األشباه والنظائر  -  ٣
  ١/٩٩الكتاب  -  ٤
  ٢٦٤الحماسة  صدیوان   -  ٥
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ومنه قول اإلعراب . تدائیة ال محل لها منفي محل رفع خبر إن والجملة االب "سبقت"

  :الشََّمْرَدُل بُن َشِریك

  ١َوَلْوَال اَألَسى ما ِعْشُت في النَّاِس ساَعًة ... َولِكْن إَذا ما ِشْئُت جاَوبني ِمْثلي 

سى لوال حرف شرط واأل .ائب لقتلت نفسيقتداء بهم في المصاي لوال التصبر والتأسي واال

  رة والخبر محذوف استغنى عنه بجواب لوال.مبتدأ مرفوع بضمة مقد

  ومنه قول الفرزدق:

  ٢ إیادِ  َعبیدِ  ِمنْ  َعْبداً  كانَ  َكما... ُیوُسفٍ  اْبنُ  كانَ  َمرَوانَ  َبُنو فَلْوال

بره تقدیره موجود ، وجملة المبتدأ والخبر ف خال أداة شرط "بنو مروان" مبتدأ حذفلوال : لو 

  بتدائیة ال محل لها من اإلعراب.ا

ُقَریُط بُن ُأَنیف قول  منها .اً بتقری الدیوان كثیرًا نحو ثالثین بیت وردت فيفقد أما لو   

  : أحد بني العنبر

تِ  لَوْ  لِي َتْسَتبحْ  لَمْ  َماِزٍن  مِنْ  ُكْن ةِ  َبُنو ... إِبِ ِقیَط   ٣َشْیَبانا ْبنِ  ُذْھِل  مِنْ  اللَّ

ن فعل ماضي وتاء المتكلم في كاو . بتدائیة ال محل لها عدها  ابوما وقعت جملة "كنت" 

  الُعَدیل بن الُفْرخ العجليّ ومنه قول  محل رفع فاعل.

  ٤ اْلَعدِّ  عَلى ِنزارٍ  اْبَنيْ  ِمنْ  ِبَأْكثَرَ ... ُتراَبَها َجَمْعتَ  َلو أْثَرى ُتْربُ  َفما

أي  بطه أكثر من أبني نزار على العدّ فیقول لو جمعت ترابها اي لو أحطت علمًا به وض

ابها"من الفعل موضع على الحال وجملة "جمعت تر  ها معدودین فوضع على العدّ بأكثر من

ُحَجیة بُن المَضرَّب یخاطب ومنه قول  بتدائیة ال محل لها من اإلعراب.والفاعل والمفعول ا

  أخیه ةزوج

  ٥  َمْرَكبِ  ُكلِّ  لَدى آلَساني َحریباً ... أتَْیُتهُ  َلوْ  َمنْ  ِعَظامَ  ِبِهمْ  ذكْرتُ 

                                                   
  ٣٤٣  ص المرجع السابق -  ١
  .٢٦٣ ص المرجع السابق-  ٢
٤دیوان الحماسة ص - 3  
  ٢٩٢ دیوان الحماسة ص - ٤
   ٤٨٥ص  المرجع السابق- ٥
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مسلوبًا ومتعبًا  باهم الذي لو آتیه محزوناً أاألوالد  كرت بهؤالءأبخل علیهم، وتذ كیفیقول 

  ، وشملني تضاعیف بره وجعلني إسوة نفسه في كل ما أركبه.لضمني إلى صدره

والجملة الفعلیة "أتیته" من الفعل أتى، فاعله ضمیر مستتر والهاء في محل نصب مفعول 

  :الحرث بن خالد المخزوميومنه قول  عد لو .به ابتدائیة ال محل لها لوقوعها ب

  َیْعُلو ِسْفُلها َوأْصَبحَ  ِسْفالً ... َمساِكِنها أْعلى ُبدَِّلتْ  َلوْ 

ُلوعُ  ِمّني... َضِمَنتْ  ِلَما َمْغَناَها َلَعَرْفتُ    ١ َقْبلُ  َألْهلَها الضُّ

ا . فجملة لیهالیها أسافلها واسافلها أعاأي لو غیرت دیار هذه المرأة . حتى جعلت أع

، أعلى مساكنها ) فعل ماضي مبني للمجهول"بدلت" ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب (بدل

   .نائب فاعل

مَّاني في حرب . منها قول اً : وردت لما في الدیوان كثیرا تقارب العشرین بیتلّما اْلِفْنُد الزِّ

  :الَبُسوس

ا " ُعْریانُ  َوْهوَ  َفَأْمَسى... الشَّر َصرَّحَ  فَلمَّ
 ٢  

، وهو لوقوع الشئ لوقوع غیره (لما صرح الشر) إذا كشف عنه فلما: علم للظرف

إلى الظلم  متشابكة واألخذ باالنصاف والمعدلةوأظهره ، أي انهم لما تجاوزوا األحوال ال

  ان داللة على ظهور الشر وانكشافه.بتدأونا والعرییناهم بمثل ما الحشمة ، حینئذ حاذورفع ا

الضمة الظاهرة على آخره والجملة عل ماضي والشر فاعل مرفوع ب(صرح الشر) صرح ف

    . بتدائیة ال محل لها من اإلعراب لوقوعها بعد لماا

  :َزّبان النَّْبهانيُّ  َأَنْیف بنومنه قول 

  ٣-"  ِنهاُلها َوَعلَّتْ  ِمْنُهمْ  اْلَقنا ُصُدورُ ... َتَضلََّعتْ  بالرِّماحِ  تََداَنْوا لمَّاوَ 

                                                   
  ٥٤١المرجع السابق - ١

  ٦  الحماسة ص دیوان -  ٢
  ٤٩ الحماسة ص دیوان -  ٣



87 
 

ربنا باستعمال الرماح رویت القنا من دمائهم وصار الناهل منها عًال والنص یقول وما تقا

الشرب األول والعلل : الشرب الثاني ، كأنهم عادوا الطعن، في البیت استعارة حیث 

  استعمل التضلع، ویستعمل فیما له ضلع.

   یحیى بن زیاد ومنه قول : وجملة "تدانوا" ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب

  ١ َمْرَحبا ِللشَّْیبِ  ُقْلتُ  َرْأسي ِبَمْفِرقِ ... َبیاُضهُ  َالح الشَّْیبَ  َرأْیتُ  مَّاَولَ 

كرر كلمة الشیب في البیت والتكریر داللة على التفخیم . فیقول لما وجدت الشیب اشتعل 

  رأسي ببیاضه، طیُبت نفسي بطلوعه وقلت له اتیت رحبًا وسعة.

  دائیة ال محل لها من اإلعراب .وجملة "رأیت الشیب الح بیاضه" ابت

  

  

  

  المبحث الثالث :الجملة اإلعتراضیة :

  الجملة االعتراضیة عند النحویین:أوال:

كانت نا أو مفردًا وجملة ، سواء ابین شیئین متالزمین مفردین ك هي الجملة المعترضة

  .٢م المقترنة بواو االعتراض فیهن أ

المین متصلین معنى بجملة أو ، أو بین كعضهم : (بأنها(أن یؤتى في الكالموعرفها ب

، وذلك النقطاع الخبر عن المبتدأ إلیهامسوى رفع ا لنكتة، أكثر، ال محل لها من اإلعراب

ا بین شیئین متالزمین ال راض وصف للجملة التي یعترض بهت... وللمعترضة واالع

  . ٣حدهما عن اآلخر))یستغنى أ

                                                   
  ٤٥٢المرجع السابق ص -  ١
  ٢٠٠م ، ص ١٩٥١األزھریة ، تألیف محمد محي الدین عبد الحمید ، القاھرة ، تنقیح  -  ٢
، ١ي ، دار الفرقان ، ط، تألیف الدكتور محمد سمیر اللبد١٥١معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، ص  -  ٣

  م.١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥
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ئین إلفادة الكالم تقویة وتسدیدًا أو بین شی ابن هشام بأنها(المعترضةوعرفها 

  .١تحسینًا)

  لجملة االعتراضیة  عند البالغیین:ثانیا: ا

قال صاحب الطراز : وبعضهم یسمیه الحشو. ولخص ماهیة االعتراض والمعترض فیه 

فقال : (أما االعتراض فهو كل كالم أدخل في غیره أجنبي بحیث لو اسقط لم تختل فائدة 

رض فیه فهو كل كالم أدخل فیه لفظ مفرد او مركب بحیث لو أسقط الكالم. وأما المعت

مفید وهو  لبقي الكالم على حاله في اإلفادة مثال ذلك قولنا (زید قائم) فهذا ال محالة كالم

ذا أدخلنا علیه لفظًا مفردًا فقلنا (زید واهللا قائم) جاز وٕاذا أزلنا القسم بقي األول مبتدأ وخبر فإ

 و ٢. ذا أدخلنا كالمًا مركبًا ... فهذا حد المعترض فیه واالعتراض)على حاله: وهكذا إ

، ي أثناء الكالم أو بین كالمین متصلینوهو أن یؤتى ف ٤لتفاتًا)(ا ٣االعتراض اسماه قدامة

 صلي بدونه وال یفوت بفواته فیكون فاصًال بین الكالمینبشئ یتم الغرض األ  معنى

  .٥لنكتة

  :في دیوان الحماسةا منه ولالعتراض أسباب كثیرة

   :كقول عمرو بن شاس التوكید

  ٦أرَاَدت ِعرَارًا ِباْلَهَواِن َوَمْن ُیِرْد ... ِعرَارًا َلَعْمِري ِباْلَهَواِن َفَقْد َظَلْم " 

  يء بها للتوكید .ألن جملة القسم ج

                                                   
   ٢/٣٨٦مغنى اللبیب  -  ١
ز تألیف اإلمام یحي  بن حمزة بن علي بن إبراھیم العلوّي الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجا  -  ٢

  ١٦٨- ٢/١٦٧الیمني ، دار الكتب العلمیة بیروت
قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب أبو الفرج كان نصرانیا وأسلم على ید المكتفى با� وكان أحد أبلغ الفصحاء الفالسفة -  ٣

نظر یولھ أیضا كتاب نقد الشعر  –فى أیام المطیع العباسى  ٣٣٧ت ما –ة لھ كتاب فى الخراج وصناعة الكتاب –الفضالء 
  ٢٢٣٥/ ٥دباء  معجم األ

نقدالشعر: تألیف أبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقیق :كمال مصطفي، الناشر :مكتبة الخانجي بالقاھرة الطبعة الثالثة .-  ٤
  ١٤٦،١٤٧م ص ١٩٧٨ھـ ١٣٩٨

بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جالل الدین القزویني الشافعي، : محمد ، تألیفاإلیضاح في علوم البالغة -  ٥
الطبعة:  بیروت –الناشر: دار الجیل ،  : محمد عبد المنعم خفاجيتحقیق ھـ)٧٣٩المعروف بخطیب دمشق (المتوفى: 

  ٣/٢١٤(ب. ت) الثالثة
  ٩٩دیوان الحماسة ص   -  ٦
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  بن الفجأة :: نحو قول قطري  التوضیح

  ١، وقصر العاجز الكمدلّطعانت كمدًا         على انفي ال أمفإن أمت حتف أ

  سه والمنایا ُشّرٌع ُوُردُ في كأ                       أساق الموت شاربه قلولم أ

  عتراضیة بین المعطوف علیه والمعطوف.ا )فجملة (قصر العاجز الكمد

  : كقول زهیر التحسین 

  ٢نین حوًال ، ال أبالك یسأملیف الحیاة ، ومن یعش         ثماسئمت تكا

وله ال أبالك أعتراض فصل بین الجملتین ، ولیس المراد به التوكید أو التوضیح أو فق

هم أیاه مجرى المثل للتحسین ما أورده على عادة العرب في إجرائالدعاء بفقد األب . وٕان

  .٣والتزیین

  ثالثا: مواقع الجملة االعتراضیة :

  : الجملة االعتراضیة في مواضع كثیرةوقعت 

  بین الفعل ومرفوعه كقوله :: أن تقع أحدها 

  ٤ربع الظاعنینا    ولم تعبأ بعذل العازلیناشجاك أظن 

  .عتراضیة وقعت بین الفعل شجاك وفاعله ربع فجملة أظن ا

  : أن تقع بین الفعل والمفعول نحو قول الشاعر الثاني

  ٥الدهر ذو تبدل     هیفًا دبورًا بالّصبا والشْمألو وبدلت 

عراب وقعت معترضة بین الفعل (بدلت) ) ال محل لها من اإلالدهر ذو تبدلفجملة (و 

  :في دیوان الحماسة الضبي اهللا بن عنمة ومنه قول عبد والمفعول (هیفا).

 اْلَحاالَ  اْلِمَرةِ  َبْعدَ  ُیْحِدثُ  الدَّْهرُ وَ     َنْصُرُهمُ  اْلَمْرُجوَّ  اْلَحاِرِث  َبِني أْبِلغ

                                                   
  ٦٧جمل وأشباه الجمل لقباوةصورد شاھدا في إعراب الالبیت لقطري بن الفجأة  -  ١
  ٦٨البیت لزھیر ورد شاھدا في إعراب الجمل وأشباه الجمل لقباوة ص ٢
  ٦٨المرجع السابق ص -  ٣
  . ولم یذكر قائلھ ١/٥٥٤. ھمع الھوامع ١/٣٦٥، شرح االشموني أللفیة بن مالك ١/٥٠٦في المغني  اورد شاھد -  ٤
، موصول الطالب إلى قواعد اإلعراب ١/٥٠٧، ومغني اللبیب ١/٣٤٠في الخصائص  الم یذكر قائلھ ورد شاھد -  ٥
  ):٩٦/  ٤(فصل الھاء  العین  الجنوب مھب من قبل باردة  تھب . الھیف ریح ١/٥٦
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  )١( َوأْخواالَ  َوأْعَماًما ِعِزیزاً  عزا          َدالً بَ  ِبهِ  َنْأُخذْ  َفَلمْ  َتَرْكنا أنا 

ذ به بدالً" وهو قوله ه الثانى "إنا تركنا فلم نأخلو االعتراض بین الفعل "أبلغ" ومفع وقع 

وقوله " المرجو نصرهم " فیه  عراب.جملة اعتراضیة ال محل لها من اإل الدهر یحدث)(

. وهؤالء القوم یةث بعد المرة الحاال " هزٌؤ وسخر حدتعییٌر وتقریٌع كما أنه في قوله والدهر ی

   .كانوا تركوا عشیرتهم وانتقلوا عنهم

 بط شرًا:أقول ت في  بین الفاعل  ومفعوله الجملة االعتراضیة وقعت 

  )٢( ُیَذلُّ  ما جارُهُ  ِبأِبيٍّ  ... َغُشوماً  َوكانَ  الدَّْهرُ  زَِّنيب

، كأنه قال: باء فى قوله بأبى زائدة دخلت للتوكیدوقوله بزنى الدهر أى غلبنى واستلبنى، وال

وقعت  ویجوز أن تكون الباء للتعدیة حیث عدى المفعول بالباء (بأبى) وقدبزني الدهر أبیًا.

بین الفاعل ومفعوله وجاء االعتراض الفادة الكالم وتاكیده  ةجملة (وكان غشوما) اعتراضی

  وتحسینه.

  ومنه قول یزید بن الحكم:

  اْلَعلیمُ  یْنَتفعُ  ِباْلِعْلمِ  ... فِإنَّهُ  َنيَّ بُ  َواْعلمْ 

   ٣اْلَعظیمُ  لهُ  َیهیجُ  ممَّا ... َدقیُقها اُألمورَ  إنَّ 

یقول إن الشر یبدأ باألصغر  كما أول السیل قطرة وأول الكالم بعث على النظر، فوقعت 

  وس:أن بن ومنه قول مع م ینتفع العلیم) اعتراضیة بین اعلم ومفعولیه.لجملة(فإنه بالع

لُ  اْلَمِنیَّةُ  َتْغُدو أیِّنا َعلى ... َألْوَجلُ  َوٕانِّي أْدِري َما َلَعْمُركَ    )٤( أوَّ

ل إلیه وٕانما وبقائك ما أعلم أینا یكون المقدم عدو الموت علیه، وانتهاء االجیقول 

وقعت جملة (وأنى ألوجل) جملة اسمیة اعتراضیة المحل لها من  خائف مترقب من ذلك.

  اب، وانتصب (على أینا) مفعوًال ل(ما أدرى).اإلعر 

                                                   
  ٢٢٧) دیوان الحماسة ص ١
  ٣٢٧) دیوان الحماسة ص ٢

٤٩٦ دیوان الحماسة ص -  - 3  
  ٤٥٧ص ) المرجع السابق ٤
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  : أن تقع بین المبتدأ وخبره كقول الشاعر : الثالث

  ١یام یعثرن بالفتى     نوادب ال یمللنه ونوائحوفیهن واأل

عتراضیة بین المبتدا المتأخر (نوادب) والخبر المتقدم له (واألیام یعثرن بالفتى) جملة اوقو 

   (فیهن) وهو شبه الجملة .

  قول حسان بن حنظة: حیث یقول: في دیوان الحماسة ومنه

  )٢( أْخَوالي فاْسأِلي ُجَوْینِ  وَبُنو ... مْنِصبي َحیَّةَ  آلِ  منْ  امُرؤٌ  وأَنا

یقول: أنكرت منى هذه المرأة انتسابى إلى طّى ، وتأثلي فیهم واعتزازى إلیهم، وآل حیّة هم 

) ةتدنیه، ویجوز أن یكون من (آل حیّ  عمومته الذین یأوونه، وبنى جوین خؤولته التى

فى موضع الصفة،  ةمبتدأ ، ویجوز أن یكون من آل حی موضعه خبر (ومنصبى)

. وقوله ةل حیومنصبى فى موضع الرفع على البدل من امرؤ ، كأنه قال أنا منصبى من آ

  ..ینا(فاسألى) اعتراض وقع بین المبتدأ وهو (بنو جوین) وخبره (أخوالى) لیزید الكالم تحس

  أصله المبتدأ والخبر كقوله :ا: بین مالرابع 

  ٣وٕاني لرام نظرة قبل التي        لعلي وٕان شّطت نواها أزورها

  وفة أي التي أقول لعلي.أزورها خبر لعل وتقدیر الصلة محذ وذلك تقدیر

¬  ®   ¯  °  M  µ   ´  ³  ²± : بین الشرط وجوابه نحو : الخامس 

  ¼»  º  ¹  ¸  ¶Lاعتراضیة وقعت بین  لة (واهللا أعلم بما ینزل) جملةفجم ٤

  .الشرط وجوابه

عتراضیة بین الشرط فجملة (ولن تفعلوا) وقعت ا M   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL٥ ونحو 

  براهیم النهائى:إقول  في دیوان الحماسة  ومنه وجوابه .

  )١( َتْفعلُ  ْلَحَواِدثُ َوا َوُنْعَمى ِبُبْؤَسى ... َتَبدََّلتْ  ِفیَنا األیَّامُ  َتُكنِ  فإنَّ 
                                                   

  .١/٥٠٧، مغني اللبیب ١/٣٤٠ص قائلھ معن بن أوس ، ورد في الخصائ -  ١
  ٧٠٠دیوان الحماسة ص - ٢
  .١/٥٠٧، ومغني اللبیب ١/١٤٩، شرح األشموني ١/١٢٢قائلھ الفرزدق ، ورد شاھد في أوضح المسالك  -  ٣
  ١٠١سورة النحل اآلیة  -  ٤
  ٢٤سورة البقرة اآلیة  -  ٥
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  َتْجُملُ  َلْیَس  ِللتي َذلَّلْتنا َوال      ... َصلیَبةً  َقناةً  ِمنَّا لیََّنتْ  َفما

فما  –وهذه أحوال الدهر -ساء أخرى، أام دارت فینا بالنعماء مرة وبالبفیقول :إن كانت األی

  و جوابه غیرت فینا شیئًا. ووقعت جملة االعتراض بین الشرط  . وهو (فإن تكن)

  : بین القسم وجوابه كقوله : السادس

   ٢لقد نطقت ُبطال علّى األقارع      -وما عمري علي بهّین –لعمري 

.ومنه في دیوان الحماسة فقد وقع االعتراض بین القسم ( لعمري) وجوابه (لقد نطقت بطال)

  :یزید بن قُنافة بن عبد شمس الَعَدويّ قول 

یٍِّن ... َلبئَس اْلفَتى الَمْدُعوُّ باللَّیل َحاِتمُ لَعْمري َوما َعمِري عليَّ بهَ 
٣   

یهون علیه هذا تحقیق للیمین وأن عمره لیس مما ف وما عمري عليكرر الشاعر القسم  

أني أحلف بحیاتي التي ال تهون علي فأحلف بها كاذبا أن حاتما  یقولو فیحلف به كاذبا 

فوقع االعتراض  ص اللیل لشدة الهول فیهالمدعوین باللیل وٕانما خ مذموم من بین الفتیان

   ماللبئس فعل ماضي جامد مقترن بال وجوابهلعمري بین القسم وهو (وما عمري على بهین) 

  ومنه أیضا:

   ٤َلَعْمِري َوما َعْمِري عليَّ ِبهیٍِّن ... لَقْد ساَءِني َطْوَرْیِن في الشِّعِر حاِتمُ 

M      Ñ  Ð       Ï  Îتعالى:  قوله : أن تقع بین الموصوف وصفته في نحوالسابع 

   Ø  ×  Ö    Õ     Ô  Ó  Ò   #  "     !L  ففي هذه اآلیة إعتراضین :  ٥

وصفته وهو (عظیم) بجملة (لو  تعلمون) .  عتراض بین الموصوف وهو (قسم) ا

قول عتراضا بین (أقسم بمواقع النجوم) وجوابه (أنه لقرآن كریم) بالكالم الذي بینهما وأما او 

                                                                                                                                                            
  ٨٩ ) المرجع السابق ص ١
  .١/٥١٠، مغني اللبیب ١/٩١. الجمل في النحو ٢/٧٠ البیت للنابغة الزبیاني ورد في الكتاب -  ٢
٦٤٦دیوان الحماسة ص -  3  
٦٤٨صدیوان الحماسة  -  4  
  .٧٥سورة الواقعة االیة  -  ٥
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عتراض واحد هو (لو تعلمون) ألن (وٕانه قسم عظیم ) توكید ال عطیه فلیس فیها إال ا

   .١اعتراض فمردود ، ألن التوكید واالعتراض ال یتنافیان

  قول حزاز بن عمرو، من بنى عبد مناف : ماسةفي دیوان الح ومنه

  َذاِهبُ  َواْلَفتى كرَاَمُتها ... َربَّها ُتِهنْ  َلمْ  إِبلٌ  َلنا

ِدیقْ  ِمْنها ُیكافأُ  جانٌ هِ    )٢( الرَّاِغبُ  الُمَنى فیها وُیْدِركُ  ... الصَّ

یقول إنا نؤثر للنفوس وٕاكرامها وصیانتها على إكرام المال وصیانته، الن األموال إذا 

الفتى ذاهب) اعتراض بین الصفة و  س جلبت العار، فوقعت جملة (لم تجعل واقیة للنف

  الموصوف.

  ین الموصول وصلته كقوله :: أن تقع بالثامن 

  ٣ذاك الذي وأبیك یعرف مالكا        والحق یدمع ترهات الباطل

  فجملة القسم (وأبیك) وقعت اعتراض بین الموصول (الذي) وصلته (یعرف مالكا).

M  :  9  8  7   6 : أن یقع بین أجزاء الصلة . نحو قوله تعالى  التاسع

  >=  <  ;    D  C  B     A  @  ?E L فإن جملة (ترهقهم ذلة) معطوفة على (كسبوا  . ٤

. ینفالسیئات) فهي جملة الصلة وما عطف علیها له حكم الصلة . فالصلة مجموع المتعاط

ومابینهما اعتراض بّین به قدُر جزائهم ، وجملة (مالهم من اهللا من عاصم) خبر قاله بن 

(الذین) فیعطف على صلته  بتعریفعصفور وهو بعید ، ألن الظاهر أن ترهقهم لم یؤت 

والذین مبتدأ  ستئنافیةعلیه نقول إن الواو في (والذین) ابه لالعالم بما یصیبهم . و  ءيبل ج

وجزاء مبتدا ثاني ، وسیئة  ات فعل وفاعل ومفعول صلة الموصولوجملة كسبوا السیئ

                                                   
  .١/٥١٠، مغني اللبیب ١/٣٣٦الخصائص  -  ١
  ٦٩٥دیوان الحماسة ص   -  ٢
  .وقائلھ جریر .١/٥٦، موصل الطالب ١/٣٣٧ورد في الخصائص  -  ٣
  ٢٧یة سورة یونس اال -  ٤
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مبتدأ االول لیه ، وبمثلها خبر المبتدأ الثاني ، وجملة (جزاء سیئة بمثلها) خبر المضاف إ

  .١(الذین) فال یكون في اآلیة اعتراض

فلم أقف علي شاهدا في دیوان الحماسة للجملة المعترضة بین الموصول وصلته   

  وبین أجزاء الصلة.

-: أن تقع الجملة االعتراضیة بین المضاف والمضاف إلیه كقولهم (هذا غالمُ  العاشر

  ف (غالم) والمضاف إلیه (زید).زیِد) فوقعت جملة القسم معترضة بین المضا-واهللا

الف درهم) أصله (اشتریته  -ُأرى–: بین الجار والمجرور كقوله (أشتریته ب  الحادي عشر

  بالف درهم) وقع االعتراض بالفعل (ُأرى) بین حرف الجر (الباء) والمجرور (ألف).

  كقوله : ٢دخل علیه وما : بین الحرف الناسخ الثاني عشر

  ٣أثافیها حمامات مثولُ         -مِیلٌ تى حوٌل كَ وقد أ–كان 

فجملة (وقد أتى حول كمیل) یمكن أن تكون هذه الجملة حالیة تقدمت على صاحبها وهو 

اسم (كأن) وقد تكون اعتراض بین (كأّن) واسمها وهو أثافیها. وذهب بن جنى إلى أن 

عتراض ال (فان ال اعتراض فیه ، وذلك أن اال ملة حالیة وال اعتراض فیها . فقالالج

موضع له من اإلعراب ، وال یعمل في شيء من المعترض به بین ما تقدم ، فأما قوله : 

وقد أتى حول جدید فذو موضع من االعراب ، وموضعه النصب بما في (كأن من معنى 

  .٤التشبیه))

  : بین الحرف وتوكیده كقوله : الثالث عشر

  ٥اشتریتلیت شبابا یوع ف        -وهل ینفع شیئا لیتُ –لیت 

                                                   
للنشر والتوزیع ودار بن كثیر للنشر حي الدین الدرویش ، دار  الیمامة إعراب القران الكریم وبیانھ ، تألیف االستاذ م -  ١

  .٣/٣٢٨م ، ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠دمشق بیروت ، الطبعة السابعة 
  .٢/٣٩٢مغني اللبیب  -  ٢
  .١/٥١٣غني اللبیب ، م٢/٣٣٠، ھمع الھوامع ١/٣٣٨لم یذكر قائلھ ورد في الخصائص  - ٣
  . ، ١/٣٣٨الخصائص  -  ٤
  .٢/٣٢٩، ھمع الھوامع ١/٥١٣جاج : ورد شاھدا في مغني اللبیب لرؤبة بن الع -  ٥



95 
 

أستفهامیة معترضة بین (لیت) في صدر البیت  -وهل ینفع شیئا لیت–وقعت جملة 

  (ولیت) التي في عجز البیت فهي مؤكدة لالولى.

  : بین حرف التنفیس والفعل كقول زهیر : الرابع عشر

  ١وما أدري وسوف إخال أدري     أقوم آل حصن أم نساء

  ف والفعل أدري .فاعترض بجملة (إخال) بین حرف التنفیس سو 

  : أن یقع بین (قد) والفعل كقوله : الخامس عشر

  ٢وطأت عشوة       وما قائل المعروف فینا ُیعّنُق◌ُ أ -واهللا–أخالد قد 

  فوقعت جملة القسم معترضه بین قد والفعل أوطأت.

  : أن تقع بین حرف النفي ومنفیه كقوله : السادس عشر

  ٣رحة وتنكُؤهاتزال ظالمة      تحدث لى ق- أراها–وال 

  وقوله :

  ٤زالت عزیزة           على قومها مادام للزند قادح -وابي دهماء- فال

أن جملة (أراها) في البیت األول اعترضت بین ال النافیة وبین الفعل تزال . واالصل فیه : 

(وأراها تزال ظالمة)، وفي البیت الثاني وقعت جملة القسم (وابي دهماء) بین ال النافیة 

  فعل زالت.وال

M : أن تقع الجملة االعتراضیة بین جملتین مستقلتین : نحو قوله تعالى  السابع عشر

   ́  ³   ²   ±     °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §   ¦  ¥  ¤L٥ 

طهرین) معطوفة علیها فجملة (إن اهللا یحب التوابین) وقعت اعتراضیة وجملة (ویحب المت

قوله تعالى (من حیث أمركم اهللا) أي إن المآتي الذي نساءكم حرث لكم) تفسیر لففي اآلیة (

                                                   
  .١/٥١٣ن أبي سلمة ورد في المغني البیت لزھیر ب -  ١
  .٢/٣٣٠، ھمع الھوامع ١/٥١٣البیت لم یزكر قائلھ ورد في المغني  -  ٢
  .١/٤١٢، وھمع الھوامع ١/٥١٣في المغني  براھیم بن ھرمھ وردالبیت إل -  ٣
ْند: (الُعودا .١/٥٨، ورد في موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب ١/٥١٣البیت لتمیم بن ابي ورد في المغني  -  ٤  الذي لزَّ

 ):١٤٦/  ٨(باب زند تاج العروس  )النَّار یقدح بھ 
  ا

  .٢٢٣-٢٢٢سورة البقرة اآلیة  -  ٥
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ن الغرض األصلي في األتیان طلب النسل ، هو مكان الحرث ، داللة على أأمركم اهللا به 

  .١ال محض الشهوة

¶    M ́ ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦µ   وقوله تعالى 

¹  ¸L وضعت) والثانیة  أعلم بما یة جملتان معترضتان األولى (واهللاففي اآل ٢

نثى) اعتراضا بین المعطوف (ربي إني وضعتها أنثى) والجملة المعطوفة (ولیس الذكر كاأل

M :كثر من جملتین في نحو قوله تعالىمیتها مریم) وقد یكون االعتراض بأعلیها (وٕاني س

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  "  !

#$   )  (  '  &  % 0  /  .  -  ,   +  *L من الذین  ٣) إن قدر

، ألنهم یهود ونصارى فقوله (واهللا أعلم) لذین أوتوا الكتاب وتخصیصا لهملهادوا) بیانًا (

ن على سبیل (وكفى باهللا ولیًا) (وكفى باهللا نصیرا) جمل توسطت بین البیان والمبیّ 

  .٤االعتراض أو بیان (ألعدائكم) وما بینهما اعتراض)

  أبو علي أنه ال یعترض باكثر من جملة ،وذلك ألنه قال في قول الشاعر: وزعم

  ٥وقد طالبُت غیر ُمنیلِ  –وال كفران هللا آیة     لنفسي –آراني 

وفة لئال یلزم ال ینتصب باویت محذ –مصدر أویت له إذا رحمته ورفقت به إن آیة وهو 

  .٦ اكفر اهللا رحمة مني لنفسي)االعتراض بجملتین قال (وٕانما أنتصابه باسم (ال ) أي : ال

ي والثانیة في (آیة) أ )عتراضا بجملتین إحداهم (وال كفران هللاوذهب ابن جني إلى أن فیه ا

!  "  #  M الك على قول أبي على بقوله تعالى: بن ماوقد اعترض  ،٧اویت لنفسي

                                                   
  2/393مغني اللبیب  -  ١
  ٣٦اآلیة  آل عمرانورة س -  ٢
  ٤٥- .٤٤سورة النساء اآلیة  -  ٣
  ١/٥١٦ الكشاف للزمخشري -  ٤
  .٢/٣٢٨، وھمع الھوامع ١/٥١٥، ومغني اللبیب ١/٣٣٩مینھ ، ورد في الخصائص قائلھ ابن الد -  ٥
  ٢/٨٧مغني اللبیب  -  ٦
  .١/٣٣٧الخصائص  -  ٧
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(  '  &    %  $)  3  2  1  0  /               .  -   ,   +  *4   L فقد  ، ١

البینات) وقع االعتراض في اآلیة بقوله تعالى (فسئلوا اهل الذكر إن كنتم ال تعلمون) بین (ب

   ومتعلقة (وما أرسلنا).

  بین الجملة المعترضة والحالیة :

  كثیرًا ما ُتشبه الجملة المعترضة بالحالیة وتتمیز عنها بأمور منها:

<  ?  M  األمریة في قوله تعالى : أن تكون الجملة االعتراضیة غیر خبریة ك أحدهما

  N  M  L  K   J  I  H  G  F       E  D   C  B   A  @   L فمثل الجملة المعترضة  ٢

باألمریة (قل إن الهدى هدى اهللا أن یؤتى احٌد) بناء على أن (أن یؤتى أحد متعلق 

  .٣بتؤمنوا)

  والدعائیة في قول الشاعر:

  ٤ت سمعي إلى ترجمانقد أحوج     -وبلغتها - إن الثمانین

  فقوله وبلغتها وقعت اعتراضیة وهي جملة دعائیة فال تكون حالیة .

  والقسمیة في قوله :

  ٥إني وأسطار ُسِطْرن سطرا      لقائل یانصر نصٌر نصرا

  فجملة (واسطار) جملة قسمیة معترضة بین اسم إن وخبرها .

ML  K  J  I  H  G    F    N  M واالستفهامیة : في قوله تعالى 

Lفجملة االستفهام (ومن یغفر الذنوب إّال اهللا) وقعت معترضة بین (فاستغفروا لذنوبهم)  ٦

وبین (ولم یصیروا) فال تكون حالیة . وقال بن مالك أن االستفهام فیها بمعنى النفي اي ما 

                                                   
  ٤٤، ٤٣  سورة النحل اآلیة  -  ١
  ٧٣ االیةسورة آل عمران  -  ٢
  .٢/٩١مغني اللبیب  -  ٣
  .٢/٣٣١. ھمع الھوامع ١/٥٠٨بن نباتھ المصري ، ورد شاھداً في مغني اللبیب ابن الوردي ، ا -  ٤
  .٢/٣٢٨، وھمع الھوامع ١/٣٤١، ورد في الخصائص ١/٥٠٨جاج ورد في مغني اللبیب البیت لرؤیة بن الع -  ٥
  .١٣٥سورة آل عمران االیة  -  ٦
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العتراضیة .. فالجملة الحالیة ال تقع إال خبریة ، أما ا ١یغفر الذنوب اّال اهللا  فالجملة خبریة

  تقع جملة طلبیة وذلك باالجماع.

M   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É : یجوز إقترانها بدلیل استقبال نحو قوله تعالى  ثانیهما

Lمقترنه بدلیل االستقبال (لن) ومسبوقة بواو.افجملة (ولن تفعلو  ٢ (  

  من قال حالیة فمردود . M  ¿  ¾    ½  ¼   »  º  L٣ وقوله سبحانه وتعالى 

M   S  R  Q  P  O  N ویجوز اقترانها بحرف الشرط كما في قوله تعالى: : اثالث

  U  TL  M  W  VLجملة الشرط (إن تولیتم) وقعت اعتراضیة مقترنة بحرف  ٤

  الشرط.

وهي  M  ~  }  |  {  zL٥ نحو قوله تعالى  ،: یجوز اقترانها بالفاء  رابعا

  الفاء الرابطة بین الشرط والجواب .

  : ٦یجوز اقترانها بالواو إذا كانت مصدره بمضارع مثبت نحو : قول المتنبي:  خامسا

  واحسبني       اوجد میتا قبیل أفقدها -یاحادي عیرها

  قفا قلیًال بها علّى فال             أقل من نظرة ازّودها

  ین المنادي یاحادي.فقوله وأحسبني اعتراض فهو فعل مضارع مقترن بالواو ، وقع ب

  ل الحصین ابن الُحمام:ومنه قو 

  )٧( ُمَقدََّما ُتقِدُمونَ  الَ  تفاَقْدُتمُ  ... َلُكمْ  ما ُذبَیانَ  آلَ  یا لُهمْ  َفقْلتُ 

                                                   
  .٢/٩٧مغني اللبیب  -  ١
  ٢٤سورة البقرة االیة  -  ٢
  .٩٩سورة الصافات االیة  -  ٣
  ٢٢سورة محمد االیة  -  ٤
  .١٣سورة الرحمن االیة  -  ٥
  .١/٥٢١قائلھ المتنبي ، ورد في مغني اللبیب  -  ٦
  ١٤٦) دیوان الحماسة ص ٧
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یخاطب الشاعر آل ذبیان فیقول: مالكم تحجمون وال تقدمون، فقد بعضكم بعض وال 

ظن اهتدى أحدكم إلى اآلخ، وهذا الكالم تضجر منه بهم لما تخاذلوا ولم یكونوا عند ال

  فیهم. فوقعت جملة تفاقدتم اعتراض بین مالكم وبین التقدمون وهو دعاء علیهم.

  ومنه قول عمرو بن الحكم:

  )١( ِبالتْربِ  َسْعُدكِ  َطالَ  َتْخِلِطیَها والَ  ... ِرساَلتي إَلْیِهمْ  أدِّي َلها فُقْلتُ  

ة  (طال سعدك) فقلت لهم یاریح بلغیهم تحیتى، وصونیها عن اإلزالة وخلطها بالترب، وجمل

فهو من االعتراضات المستحسنة . المحل لها من االعراب وقع بین قوله(وال تخلطیها) 

  ومنه قول یزید بن الحكم: وقوله(بالترب)

  اْلَحكیمُ  اللُّبِّ  ِلِذي    ...َیُضِرُبها َواألْمثالُ  َبْدرُ  َیا

  )٢(    یُدومُ  الَ  ودٍّ  َخیرُ  ما ...   ِبُودِّهِ  ِلْلَخلیلِ  ُدمْ  

 لفهمهم العقول لذوي إال تبین ال بدریا :قولیف بصیغة النداء عر بدراایخاطب الش  

 ال لوده دوام ال الذي فإن الود على وثابتا مخالطا له فكن لصداقتك أحدا اخترت إذا معانیها

  مثال یضربها) اعتراض بین قوله (یابدر) وبین (دم لخلیل)و األ( فیه خیر

عتراضیة في دیوان الحماسة قلیل، وحسب علمي لم ترد ورود الجملة اال ليویبدو 

  في كل المواقع فكثیر منها لم أقف علیه .

  

  

  :المبحث الرابع:الجملة التفسیریة

جملة الصلة ألنها یتوقف  قة ما تلیه، وقوله الفضلة یخرج هى الفضلة الكاشفة لحقی

  )٣علیها المعنى وهى تفسر االسم المبهم قبلها (

  ریة حالتان:وللجملة التفسی

                                                   
  ٦١١ص ) المرجع السابق ١
  ٤٩٥ ) المرجع السابق ص ٢
  ، د. ت ط  ٢/٣٩٩) مغنى اللبیب  ٣
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چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  : : أن تكون مجردة من حرف التفسیر، وذلك نحو قولھ تعالىأوال

چ   ڦڦ
فجملة االستفھام فى األیة الكریمة مفسرة للنجوى، وھل ھنا للنفى ویجوز أن تكون  ١

وأن  - ینوھو قول الكوفی- بدال منھا، فإن قلنا إن الذى فیھ معنى القول یعمل فى الجمل، 
چ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  لقول محذوف، وھو حال مثل قولھ تعالى  تكون معموالً 

 فجملة (سالٌم علیكم) حال من القول المحذوف.) ٢( چ  ں  ں

خلقه جملة ف. ) ٣( M|   {  z  y    x   w   v}     ¡  �  ~L   :قوله تعالى ثانیًا:

عطیه ظاهر لفظ الجملة من كونه قّدر جسدا من وما بعده تفسیر لمثل آدم ال باعتبار ما ی

ن عیسى كشأن آدم فى الخروج عن مستمر أكّون بل باعتبار المعنى أى إن ش طین ثم

  العادة وهو التولد بین أبوین.

 )٤( M   |  {  z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  oL قوله تعالى ثالثًا:

  منوا بدلیل (یغفر) بالجزم.آستأنفة معناها الطلب أى ة جاءت مفجملة تؤمنون مفسرة التجار 

) ٥( M °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©±    µ   ´  ³  ²L : قوله تعالىرابعاً 

بو البقاء كون اآلیة حالیه على إضمار قد، والحال التأتى من المضاف إلیه فى مثل أجوز 

  ).٦(هذا 

ذا قدرت إذا غیر إ) ٧( MÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì         L  : قوله تعالىالخامس

شرطیة فجملة القول تفسیر لیجادلونك وٕان لم تقدر إذا شرطیة فجملة القول تكون جوابا إلذا 

  )٨(وعلیها فیجادلونك حال 

                                                   
  ٣ورة األنبیاء: االیة )س ١
   ٢٤)سورة الرعد:االیة  ٢
  ٥٩)سورة آل عمران: االیة ٣
  ١٠) سورةالصف: االیة ٤
  ٢١٤) سورة البقرة:  ٥
  ، د.ت.ط ٢/٤٠٠) مغنى اللبیب  ٦
  ٢٥) سورة األنعام:  ٧
  ٤/٤٧١) البحر المحیط فى التفسیر ، تالیف: ابوحیان محمد بن یوسف بن على بن یوسف بن حیان   ٨
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) فجملة ١( M£   ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  L  قوله تعالىالسادس:

م منه، والتحقیق أنها لیسجننه قیل هى مفسرة للضمیر فى (بدا) الراجع إلى البداء المفهو 

جواب قسم مقدر، وأن المفسر مجموع الجملتین ، والیمنع من ذلك كون القسم  الن المفسر 

هنا إنما هو المعنى المتحصل من الجواب وهو خبرى ال إنشائى، وذلك المعنى هو سجنه 

  )٢علیه السالم؛ فهذا هو البداء الذى بدالهم (

؛ الن أفعال القلوب إلفادتها التحقیق تجاب بما یجاب ویجوز أن یكون (لیسجننه) جوابا لبدا

  به القسم.

  ومن ذلك قول الشاعر:

  )٣( ن المنایا التطیش سهامهاإلمت لتاتین منیتى               ولقد ع

ذهب الكوفیون إلى أن الجملة فاعل ثم قال هشام وثعلب وجماعة یجوز ذلك فى 

اعة: جوازه مشروط بكون المسند إلیها قلبیا، كل جملة نحو (یعجبنى تقوم) وقال الفراء وجم

  ومنعته من االتصال بما  ملعلقت علمت عن العحیث  وباقترانها بأداة معلقة وهى الالم 

  وال یمتنع كون الجملة االنشائیة مفسرة بنفسها ویقع ذلك فى موضعین:  ٤بعده 

  دینار) : أن یكون المفسر إنشاًء أیضا نحو: (أحسن إلى زید أعطه ألفأحدهما

M  7  ;  :  9  8L  :قال تعالي: : أن یكون مفردًا متعدیًا عن جملة نحووالثانى
٥(  

) ٦( M  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  aL  : نحو قوله تعالىالسابع

نائب الفاعل فى قیل ضمیر المصدر، وجملة النفى  نزعم ابن عصفور أن البصریین یقدرو 

نائب عن الفاعل؛ فالجملة فى محل نصب، ویرد بأنه  مفسرة لذلك الضمیر، وقیل الظرف

                                                   
  ٣٥) سورة یوسف:  ١
  ٢/٣٩٩) مغنى اللبیب  ٢
  ٣/١١٠، د.ت.ط ، و الكتاب   ٢/٤٠١) البیت قائلھ لبید بن ربیعة العامرى، ورد شاھدا فى مغنى اللبیب  ٣
  ٢/٣٩٩المغني، ) ٤
  ٣سورة األنبیاء: االیة  -  ٥
  ١١سورة البقرة:االیة  -  ٦
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أن  )١( Mä  ã  â   á   à  ß  L :بالظرف وبعدمه فى نحو قوله تعالىالتتم الفائدة 

النائب عن الفاعل فى اآلیة الكریمة هو الجملة، وهو الصواب؛ ألنها كانت قبل حذف 

للنیابة وقولهم الجملة الفاعل منصوبة بالقول فكیف تكون مفسرة و المفعول به متعین 

م سائر المفردات؛ ولهذا التكون فاعال وال نائبا عنه وأن التى یراد بها لفظها یحكم لها بحك

) وفى المثل (زعموا ٢نحو قوله (الحول وال قوة أّال باهللا كنز من كنوز الجنة)( أتقع مبتد

إله اال اهللا كما لى ربط كما فى نحو قولك ال إ) ومن هنا لم یحتج الخبر ٣مطیه الكذب)(

  )٤( .الیحتاج إلیه الخبر المفرد الجامد

     À  Á  Â  Ã  Ä¿  ¾   ½  ¼ى  ى  چ :قولھ تعالى الثامن

L )( فإن وعد تتحدى أى مفعولین، ولیس المفعول الثانى هنا) ٥Â  Á ( بل هو

برًا مفسرة له وتقدیره خ –محذوف  استغنى عنه بجملة (لهم مغفرة) المحل لها من االعراب 

  ).٦عظیمًا، أى الجنة (

ه الحارثى : ینادى بیوان قلیلة منها: قول جعفر بن علوقد وقعت الجملة التفسیریة فى الد

  : ویستغیث بأهله حین أعان األعداء علیه

  )٧( َسَالِسلُ  أوْ  اُشرَِعتْ  ِرماحٍ  ُصُدورُ  ... ِمْنُهما ُبدَّ  الَ  ِثْنتَانِ  لَنا َفقاُلوا

نه وبین أعدائه عند االلتقاء فیقول: أدارنا أعداءنا على خصلتین ، حكى الشاعر مادار بی

وحكموا علینا بهما وخیرونا فیهما وهو االستسالم الذى اخره األسر أو القتل الذى أوله 

ان و التاء التى فى ثنتان كالتاء فى بنتان ، تاالمتناع و الدفع ، وقوله ثنتان أراد خصل

                                                   
  ٣٢الجاثیة:االیة  سورة -  ١
  ، ورود الحدیث (الحول وال قوة اال با� فإنھاكنز من كنوز الجنة) ٨/٨٢ء اذا عال عقبة ، صحیح البخارى ، باب الدعا-  ٢
  ١/١٠٦البحر المحیط   -  ٣
  ٢/٤٠٠مغنى اللبیب   -  ٤
  ٩سورةالمائدة: االیة-  ٥
  ٢/٤٠٢مغنى اللبیب )  ٦
  ٩ص  ) دیوان الحماسة ٧
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ثنه كما قالوا ابنة وجملة (صدور رماح أشرعت) تفسیریة وقعت ابنتان ، إال انهم لم یقولوا ا

  مفسرة للخصلتین.

عبسیة ، فأرادت إجابته ووعدت مناكحته فلما جاءها  ةنه قول تابط شرًا عندما خطب امرأوم

  :أظهرت الزهد أخلفت الوعد فقال هذه األبیات منها

لِ  ... َفِإّنهُ  َتْنِكحِیهِ  ال لها َوقاُلوا   )١( َمْجَمعا ُیَالِقيَ  أنْ  َنْصلٍ  ألوَّ

تأبط شرأ یقتل بأول نصل یعمل في ذلك الوقت، ویجوز أن یكون (یالقى) فى موضع  أنّ 

النصب على أن یكون بدال من الهاء فى (إنه) وهو األجود ، ویجوز أن یكون فى موضع 

ف ویجوز (أن یالقى) مرفوعة على االبتداء وخبره ألول نصل و الجملة فى موضع ر الظ

) ٢ویجوز أن یكون مجمعا منتصبا على الحال ویروى (أن یالقى مصرعًا) ( )إن(بر خ

  تنكحیه) مفسرة وال ناهیة. وجملة (ال

  : مقترنة بحرف تفسیر: وللتفسیر حرفان: هما أْن ، وأىْ ثانیا

  

  أوًال: أنْ 

أْن الزائدة هى حرف بسیط ثنائى الوضع وتكون أن مفسرة لمضمون الجملة السابقة 

فالحكایة لما  عنى القول، فإن كانت بصریح القولأن تكون الجملة قبلها مضمنة م وشرطها

{   ~   Mبعدها، وقد أجاز بعضهم أن تكون بعد صریح القول، وحمل علیه قوله تعالى 

   ¤  £  ¢  ¡  �L )وأن ما بعدها كالمًا غیر متعلق بما قبلها فال یكون نحو قوله  )٣

بأن قْم  ونحو كتبت إلیه )٤( M V   U  T  S  R  Q W  L  تعالى

وال یجوز أن یتقدم معمول ما بعدها على الجملة المفسرة وأْن هذه تفسر الجملة 

                                                   
  ١٨٩دیولن الحماسة ص) ١
  ٣٤٩شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص -  ٢
   ١١٧االیةسورة المائدة:  -  ٣
  ١٠یونس:االیة  سورة -  ٤



104 
 

الفعلیة واالسمیة، والتختص بجملة األمر ومن ذلك قولهم كتبت إلیهم أن أفعل 

 ) نحو١وأرسل إلیه أن ما أنت وذا  وأجاز سیبویه أن تكون أْن مخففة من الثقیلة(

) وذهب البصریون إلى ٢ن كنت مؤمنا)(أ( فقد علمنا  صلي اهللا علیه وسلم  قوله

  هى المفسرة. )أنْ (أن 

وهى عندهم  )أنْ (لى أّن  التفسیر لیس من معانى إوذهب الكوفیون 

) الناصبة للفعل وتغیر التفسیر غالبا أى فتكون تفسیرا لصریح ٣المصدریة (

قال زید قوال أى أضرب زیدًا نحو: القول ومضمونة ولغیرهما وللمفرد للجملة 

  )٤ت إلیه أن قْم أى قْم (وكتب

¿   M) التى لتفسیر ما قبلها نحو قوله تعالى ٥وأن التفسیریة بمنزلة أى (

  Å     Ä  Ã    Â  Á     ÀL )٦(  

شروطها: لها ثالث شروط هى : تمام ما قبلها من الجملة، وعدم تعلقها بما بعدها،  وأن 

 هوقول ) M(  '  &   L )٧  ى تفسره فى معنى القول. كقوله تعالىیكون الفعل الذ

  .) ٨( MÂ  Á  À  ¿  L  تعالي:

فى الشواهد  أما الكوفیون فانكروا (أن) التفسیریة مطلقا، وزعموا أنها مصدریة

ذا إه ) وقبل هذا ابن هشام فقال (وهو عندى متجه ألن٩ة من الثقیلة (خففالسابقة ، أو هى م

                                                   
  ٣/١٦٣الكتاب    -  ١
  ١/٤٨صحیح البخاري، باب من ال یتوضأ إال من الغشي المثقل -  ٢
  ٢٢٠الجنى الداني ص  -  ٣
    ٢٠٠/٤٢٠ا رتشاف الضرب  -  ٤
  ٨٣شباه الجمل لقباوة أعراب الجمل وإ -  ٥
  ٢٧ االیةالمؤمنون:سورة -  ٦
  ١٠٤صافات: سورة ال -  ٧
  ١٢٥سورة البقرة:  -  ٨
  ٨٤عراب الجمل واشباه الجمل لقباوة إ -  ٩



105 
 

نفس العسجد فى قولك : هذا  قم لم یكن قم نفس كتبت كما كان الذهبلیك أن إقیل كتبت 

  ).١ى ذهب ولهذا لو جئت ب "أى" مكان "إن " فالمثال لم تجده مقبوال فى الطبع)(أعسجد 

وقد ظن ابن هشام أن مابعد (أن) هو تفسیر لما قبلها و الصحیح أن مضمون 

تفسر مفعوال مقدرا للفظ  دال لة معنى القول ال )أنْ (مابعدها تفسیر لمعمول ما قبلها وأن 

براهیم تفسیر لمفعول إله یاقو ف) M(  '  &    L   )٢    كقوله تعالى  مؤدى معناه.

كتبت  ىبرهیم وكذلك كتب الیه أن قم أإى نادیناه بشئ وبلفظ هو قولنا یانادیناه المقدر: أ

وقد یفسر  )كتبت(لمفعول المقدر تفسیر  حرف دال على أّن قم )نْ (أفإن  إلیه شیئا هو قمْ 

إْن فى  توقد ورد ) M  &  %  $     #  "  !   )  (    L )٣  به الظاهر نحو قوله تعالى

  الدیوان بقلة: منه

   ٤َالنا ُلوَثةٍ  ُذو ِإنْ  اْلَحِفیَظةِ  ِعْندَ  ... ُخُشنٌ  َمْعَشرٌ  ِبَنْصرِي َلقامَ  ًذاإ

نا) اللوثة داللة على القوة وفیه تعریف بقومه هذه البیت سبق ذكره وقوله (إن ذو لوثة ال

وقعت إن حرف تفسیر المحل لها من اإلعراب وجملة النا مفسرة لفعل محذوف تقدیره إن 

  الَن ذو لوثة النا وأن تجرى مجرى أي، ومنه قول الملثم بن رباح:

  )٥( أْوَدعا اْلَحقَّ  ُخَذا ُقوما أنْ  ِوِشْجنةَ  ... ِرسالةً  ِسَناناً  َعّنى ُمْبِلغٌ  َمنْ 

یعتزل من یؤدى عنى رسالة هذین الرجلین بأن أرضیا الحق وقوما واستوفیاه وهذا فیقول 

توعد و استهانة، وقوله (أن قوما) أن هنا حرف تفسیر وهى المخففة من الثقیلة كأنه فّسر 

به، وجملة قوما المحل لها  الرسالة بقوما خذا الحق، وهنا تجرى مجرى أن فى أنه یفّسر

  عراب تفسیریة.ن اإلم

  ومنه قول معدان بن عبید حین أشار إلى أن عبدان هجوه.

                                                   
  ١٩٨٥،  ٧، ط ١/٤٧مغنى اللبیب   -  ١
  ١٠٤سورة الصافات:  -  ٢
  ٣٩ -  ٣٨سورة طھ:  -  ٣
٤دیوان الحماسة ص   - 4  
  ١٤٣ص دیوان الحماسة -  ٥
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نِي لِِعْبَدانٍ  َعجْبتُ  وا شائِِھْم  مِنْ  اْصَطَبُحوا أنِ  ... َسفاَھًة  َھَجْو َوَتَقیَّلُ
 ١   

  وقوله أن أصطحبوا أى شربوا الُصبوح وهو مایشرب صباحا، والقیل هو شرب النهار.

یة المحل لها، أن حرف تفسیر واصطحبوا جملة تفسیریة، كأنه  وجملة أن اصطبحوا تفسیر 

 ر لما طغوا هجوا، وأن جرت مجرى أى.فسّ 

  ثانیا أي:

أي التفسیریة هى حرف مبنى على السكون المحل له من اإلعراب یستعمل للتفسیر 

  نحو شاهدت ضیغما أي أسد، وأسد بدل من ضیغم

  ومنه قول الشاعر:

  )٢( نب     وتقلینى لكن إیاك ال أقلىترمیننى بالطرف أى أنت مذ

فقوله أي أنت مذنب جملة تفسیر لقوله ترمیننى بالطرف، فإذا كان معنى ترمیننى 

. وال یكون ذلك إال عن ذنب لذلك قال (أي أنت مذنب)  الخفي بالطرف تنظر إلّي نظر

ى وهى التى تدخل على األسماء وأشباه الجمل فیكون ما بعدها عطف بیان وتدخل عل

الجمل فتكون تفسیریة المحل لها من اإلعراب. وتدخل على الكلمات مرادا لفظها على 

  )   ٣الحكایة فتكون فى محل رفع خبرًا (

فإذا كانت حرف تفسیر وما بعدها عطف بیان نحو قطعت بالمدیة أى بالسكین فأى 

  وقعت تفسیریة و بالسكین عطف بیان.

مهینًا و أن تدل على الحكایة نحو  وقد تقع حال نحو رجع العدو بالهوان أى

ایة وهو فى كاستكتمته الحدیث أى سالته كتمانه فقولك سألته كتمانه مراد لفظه على الح

محل رفع خبر مبتدأ (واستكتمته الحدیث) فأى حرف تفسیر وأصل العبارة استكتمته 

  )    .٤الحدیث سألته كتمانه ألن أى فى هذه الجمل هى تفسیر لما قبلها (

                                                   
  1 ٦٤٥المرجع السابق ص - 
  ٨١، إعراب الجمل لقباوة  ص  ١/٥٣٣لبیب لم یعرف قائلھ ورد شاھدا فى مغنى ال -  ٢
  ٨١عراب الجمل واشباه الجمل لقباوة إ -  ٣
  م١٩٥٨،  ٦، ط ١/١٠٧مغنى اللبیب   -  ٤
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ن "أى" المفسرة أعم من "أن"  ألن "أى" تدخل على الجملة و المفرد وتقع بعد وأ

أو افهموا وذهب  )عوا(القول وغیره.  وذهب قوم الى أّن "أى" التفسیریة اسم فعل معناه 

  المبرد و الكوفیون إلى أنها حرف عطف.

، أما أى فإذا قلنا أنها اسم فعل فأسماء األفعال تدل على معانیها مفردة أو مركبة

  )١فال معنى لها وحدها وٕانما یفهم معناها حین ترد فى الكالم مع غیرها (

أن( أى التفسیریة) لم ترد بمعنى التفسیر فى الدیوان  وٕانما وردت دالة   الحظون

  على االستفهام.

  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                   
  ٨٢عراب الجمل واشباه الجمل لقباوة إ، و ١/٢٣٣الجنى الداني    -  ١
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جملة جواب الشرط وجواب القسم وصلة الموصول 

لها في دیوان الحماسةوالتابعة لجملة ال محل   
 وفیه أربعة مباحث :

 المبحث األول جملة جواب الشرط

 المبحث الثاني جملة جواب القسم 

 المبحث الرابع جملة صلة الموصول 

 المبحث الرابع الجملة التابعة لحملة المحل لهامن اإلعراب   

 
 
 
 
 

  

  

 الفصل الرابع
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وأن الجواب  فعل الشرط مجزوم باألداةأن و ، والجواب جمیعًا وهو رأي البصریینللشرط 

ن األداة جزمت فعل الشرط وهما جزما جواب إفما قول سیبویه مجزوم بفعل الشرط. وأ

  .١الشرط

عثمان  الشرط مجزوم على الجوار، وذهب أبووذهب الكوفیون إلى أن جواب 

  .٢المازني أنه مبني على الوقف

ویه والبصریین . ألن األداة هي ي سیبلذي أقرب إلى الصواب في تقدیري رأولعل ا  

  التي ُتحدث الجزم في الفعل فال بد له من جواب ویتعلق الجواب بالشرط.

وذهب سیبویه إلى أن إذما حرف شرط مثل إن  ٣صحأما إذما هي حرف على األ  

وذهب المبرد والمازني والفارسي وابن السراج إلى أن "إذما" إسم شرط وهو ظرف زمان مثل 

 سمًا فیجب أن یبقى لها ذلك بعد دخول مان "إذ" قبل إقترانها "بما" كانت اأ "متى" وحجتهم

"إذ" من  نصار سیبویه بأن دخول ما قد غیر داللةألن األصل عدم التغیر، واعترض أ

  .٤الزمن الماضي للمستقبل

  :إْن الشرطیة  

أو ، حیث أنها تجزم فعلین مضارعین أو ماضیین االستقبال الشرطیة من أحكام إنْ 

  مختلفین ویسمى األول منهما شرطًا والثاني جوابًا وجزاء.

فجملة جواب الشرط اصطلح علیها علماء النحو بالجزاء ویرى النحاة، إلى أن   

األصل في جواب الشرط أم یكون جملة فعلیة "ألن الجواب شیئًا موقوف دخوله في الوجود 

  ٥دخول بعضها على بعض"على دخول شرطه واألفعال هي التي تحدث وتنقضي ویتوقف 

                                                   
حمد الجوجري  القاھري ور الذھب في معرفة كالم العرب ، تألیف شمس الدین محمد بن عبد المنعم بن مشرح شذ -  ١

 - ھـ١٤٢٣،  ١ھـ، تحقیق نواف بن جزاء الحاثي ، الناشر عمادة البحث العلمي ، المدینھ المنورة ، ط٨٨٩الشافعي ت
  .٢/٥٩٨م ، ٢٠٠٤

  .٢/٤٩٣اإلنصاف في مسائل الخالف ،  -  ٢
  .٤/١٨٧أوضح المسالك  -  ٣
  .٥٠٨الجنى الداني ، ص -  ٤
  ٩/٢شرح المفصل  - ٥

 

بالفاء والجملة جواب الشرط الجازم غیر المقترن  المبحث األول:

  وجملة جواب الشرط غیر الجازم بإذا الفجائیة،                                   

  أوال : جملة جواب الشرط الجازم   

 ،مهما، ًا إلحدى أدوات الشرط الجازمة إن، مْن، ماهي الجملة التي تكون جواب

، وٕاذا ه للجوابولم تقترن بالفاء الرابط، يّ أ ، أیان، أّنى،كیفما، إذما، أینما، وحیثما، متى

  الفجائیة.
  وتنقسم إلى ستة أقسام : بحسب داللتها .

، أما إْن یق وهو"إْن" و "إذما" وهما حرفانمنها ما وضع للداللة على مجرد التعل

وتفید الجواب على الشرط وتكون جازمة  ،تفاقهي حرف بافكسر الهمزة وسكون النون ب
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كما  ،كما یشترط في جواب الشرط أن یكون مفیدًا كالخبر فال یجوز أن یقم زید یقم  

، فإن دخله معنى یخرجه لإلفادة جاز نحو "إن لم تطع اهللا ال یجوز في االبتداء زید زید

  .١عصیت أرید به التنبیه على العقاب فكأنه وجب علیك ما وجب على العاصي"

  .في الدیوان كثیراً  جواب إنوردت جملة 

  : الشرطجواب جملة أنماط 

أو  ،أحدهما ماضي واآلخر مضارع ماضیین، أوین، أو عمضار إما فعلین، أن یكونا  أوال:

  أحدهما مضارع واآلخر ماضي.

  :أن یكون الجواب جملة اسمیةثانیاً 

  ابن َزیَّابةنحو قول  :الشرط والجواب مضارعینما كان   

  ٢َبَة إْن َتْدُعِني ... آتَك والظَّنُّ َعَلى اْلكاِذبِ أَنا ابُن َزیَّا

إن تدعني أجبك، فإن ظننت أن تكون الغالب فظنك علیك، ألنك تكذب یقول 

وقد وقعت جملة جواب الشرط  قوله: والظن على الكاذب یجري مجرى األمثال،و .نفسك

شاعر من بني  ومنه قول.فعلیة فعلها مضارع مثبت وهو"آتیك" المحل لها من اإلعراب

  فقعس :

  .٣فِإْن َتْغِمْز َمَفاِصَلنا َتِجْدَها ... ِغَالظًا ِفي أَناِمِل َمْن َیصولُ 

 الغمز االختبار والتجربة واألنامل ُرْؤس اْألََصاِبع َیُقول ِإن جربتمونا وجدتمونا غالظا   

  فعلیة فعلها مضارع مثبت وقعت جوابًا للشرط. وجملة تجدها

  :مقروم بن ربیعةواب  ماضیین في قول ماكان  الشرط والج

  ٤اْسَتجاَبا ُدِعيَ  َوٕانْ  َمَودََّتهُ  ... وَتْرجو َتْدنو َمنْ  أُخوكَ  أُخوكَ 

                                                   
  .٢/٥٥٤مع ھمع الھوا -  ١
   ٣٩دیوان الحماسة ص -  ٢
  .٨١صدیوان الحماسة    -  ٣
  4 ٢١٠المرجع السابق ص   - 
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ادق اإلخاء من تدنو منه بالقرب و    رجو تَأُخوك الثَّاني توكید لْألول ومْعناُه َأن أخاك الصَّ

جوابًا للشرط وهي فعلیة وقعت  "جملة  "استجاباو   مودته ِبالّصدق َوإِذا َدعوته ألمر أجابك

  فعلها ماضي ال محل لها من اإلعراب.

  ١وِلكنَِّني إْن َداَم ُدْمُت َوٕاْن َیُكْن ... َلُه َمْذَهٌب َعني َفِلي َعْنُه َمْذَهبٌ 

  فجملة " دمت " وقعت جوابًا لشرط 

  ماجاء فیه الشرط ماضیًا والجواب مضارعًا قول :العباس بن مرداس السلمي:

لِ  وإِنْ  ُؤَك َمْبَركًا َغْیَر َطاِئٍل ... َغلِیظًا َفَال َتْنِزْل ِبِه وَتَحوَّ َبوَّ
٢  

َوَقوله غیر طائل من  ،عنهوانتقل  ه ترض بالن حملوك على مركب غیر وطئ فإِ یقول و 

. والشرط (بوؤك) الطول ِبَمْعنى اْلفضل َأي َال خیر ِفیِه فیفضل على َغیره والغلیظ الخشن

  نزل)وجملة الجواب ال محل لها.والجواب (فال ت

  َقْعَنُب بُن أمِّ صاِحبقول  . ماجاء فیه الشرط مضارعًا والجواب ماضیاً 

  ٣إْن َیْسَمُعوا ِریَبًة َطاُروا بَها َفَرحاً ... ِمنِّي وَما سِمُعوا ِمْن َصاِلٍح َدَفُنوا

  داللة على من یعقل ویتضمن معنى الشرط نحو :لوضع  من :

  ٤عدوًا صدیقه      ومن ال یكرم نفسه ال یكّرمومن یغترب یحسب 

 :مضارع سبع مرات على النمط اآلتي ورد جواب من في الدیوان جملة مضارعیة فعلها

  الُمّرى ظالم بن ریاح بن الُمثَّلممنها قول 

  ٥" َمعاَ  َیْرِمَنا َیْرِمِهمْ  َمنْ  َعمَِّنا َبِني... َفاْصَبُحوا ِباْلُبُیوتِ  اْلُبُیوتَ  َلَفْفَنا

داللة على تآلفهم وتخالطهم حتى صاروا یدًا واحدة، فمن رمى واحد منهم فقد رماهم 

جمیعًا،وجملة "من یرمنا یرمنا" من حرف شرط جازم ویرمنا األولى فعل الشرط وجملة 

                                                   
١٠٦المرجع السابق ص-  1

  

  2 ١٦٦دیوان الحماسة ص - 
٦٣٦المرجع السابق ص  -  3  
  .١٠٢، ورد شاھد في إعراب الجمل وأشباه الجمل ص  البیت لزھیر بن أبي سلمى -  ٤
  ١٤٤الحماسة ص دیوان   -  ٥
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"یرمنا" الثانیةجواب شرط جازم ، فعلیة فعلها مضارع مثبت وقع الشرط والجواب مضارعین 

  ومنه قول امرأة من طئ: حل لها.مجزومین فالجملة ال م

  ١ ُیْكَلمِ  اْلَحِفیَظةِ  ِعْندَ  ُیجبْ  الَ  َوَمنْ ... َلماِلكٍ  َیا الشََّرى َیْومَ  َدْعَوةً  َدَعا

یكلم كنایة عن الغلبة والقتل. فجملة "یكلم" فعلیة فعلها مضارع مثبت وقع جوابًا للشرط 

بن ومنه قول جابر ضارعین .والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو. وقع الشرط والجواب م

  الثعلب الطائي:

  ٢ ُمْخِوال اْلَعمّ  َواِسطَ  ِفیهمْ  كانَ  وٕانْ ... اْلَغنى َیْحَمدِ  َقْوِمهِ  في َیْفتقرْ  َومنْ 

 ى، وصار عند المطلوب والمتمنى سطةأي من ناله الفقر بین عشیرته وأهلیه َحِمد الغن

یحمده" جملة فعلیة فعلها مضارع الحسب والفعل منه وسط واسط القوم أشرفهم. فجملة "

  مثبت وقعت جوابًا للشرط وهما مضارعان.

  نحو قول تأبط شرا:جملة مضارعیة مسبوقة بالسین:فأما الجواب 

  ٣ َمْصَرعا الَمْوتِ  َمْصَرعِ  ِمنْ  ِبِهمْ  َسَیْلقى... أنَّهُ  ُبدَّ  الَ  ِباألْعَداءِ  ُیْغرَ  َومنْ 

  لة "سیلقي" فعلیة فعلها مضارع .، وجمأي البد أنهم سیلقون كمصرع الموت

  

  متى وأّیان

  یدالن على الزمان ویجزمان فعلین نحو :

  ٤متى ننقل إلى قوم رحانا   یكون في اللقاء لها طحینا

جزمت متى فعلین مضارعین "ننقل" "یكون" وهما شرط وجزاء .فجملة یكون وقعت جوابا 

  للشرط .

                                                   
  .٦٨،ص  دیوان الحماسة -  ١
  .  ١٠٩ المرجع السابق ص  -  ٢
  .١٩٠المرجع السابق ص  -  ٣
  .١٠٢عمرو بن كلثوم ورد شاھد في إعراب الجمل وأشباه الجمل لقباوة ص قائلھ   -  ٤
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بن منها قول قیس ، مرات أربع لة جواب متى في الدیوان مضارعیةوقعت جمفقد   

  : الخطیم

  ١ َقَضاَءَها َقَضْیتُ  َقدْ  إالّ  ِلَنْفِسيَ ... َحاَجةٌ  ُتْلفَ  الَ  اْلَمْوتُ  َهَذا َیْأتِ  َمَتى

  اي متى جاء الموت ال یجد في نفسي حاجة تتعلق بها إال قد قضیت قضاءها.

لشرط جازم ال محل لها  فعلیة فعلها مضارع منفي بال وقعت جواباً  "حاجة فجملة "ال تلف

  ومنه قول بعض بني جهینة:من اإلعراب .

  ٢َیمیُنَها تِعْنها اْلَهْیَجا ِفي ِشَماُلكَ  ... َتَقعْ  َمَتى كاْلَیَدْینِ  وَكْلباً  فانَّا

ستحكام فهم كالیدین إذا وقعت إحداهما جتماعهم في القوة واالفي البیت تشبیه وتنبیه على ا

ومثل أنفسهم بالید الفضلى "الیمنى"  وجملة یعنك فعلیة فعلها  على شدة أعانتها األخرى ،

  :معبد بن علقمة.ومنه قول مضارع مثبت وقعت جوابًا لشرط جازم 

ِریَبةِ  ِفي ُیَقدَّمْ  ما َمَتى... َحِقیَقةٍ  ُذو َصاِرمٌ  ِمنِّي اْلَكفِّ  وِفي   ٣ ُیْقَدم الضَّ

ن المضاء، ویأتي على المضروب أي معه سیف قاطع ینفذ في الضریبة إذا أعمل بحقة م

 مبني للمجهول وقعت جوابًا للشرط . مته .وجملة یقضم قعلیة فعلها ماضفي حدته وصرا

  ومنه قول رجل من  بني قریع:

 ٤ " َوَجِلیدُ  َعاِجزٌ  َیُقوُلوا َفقیرٌ ... َوجاُرهُ  الَغِنيَّ  النَّاُس  یَرى َما مَتى

غنیاء والفقراء فیقولوا هذا لجالدته أغنى ، هذا داللة على تعود الناس في الحكم على األ

  وهذا من عجزه أُبي.

فجملة " یقولوا" جملة فعلیة فعلها مضارع مثبت واو الجماعة فاعل . والجملة وقعت جوابًا 

  :ِرْبعيِّ  ُمَضّرُس بنومنه قول لشرط جازم ال محل لها من اإلعراب.

  ٥َوٕاْن َنَر صاِلحًا ُنْفِسدِ  وَمَتى نَخْف یْومًا َفساَد َعِشیَرٍة ... ُنْصِلحْ 

                                                   
  ٥٥ص الحماسة دیوان  -  ١
  ١٠٢المرجع السابق ص  -  ٢
   ٢٥١ص   دیوان الحماسة  -  ٣
  .٤٦٧ص  دیوان الحماسة -  ٤
٤٩٠ص الحماسة  دیوان- 5  



114 
 

  في قوله "نخف" وجوابه " ونصلح"   مجزومین   فوقع الشرط والجزاء مضارعین  

لم ترد حسب أنها أف ، وكیفما، ومهما"أدوات الشرط "أیان، أینما، حیثما، وٕاذماأما  

  ستفهام.لكنها لالو  ،وردت في الدیوان فقد ّي أما أ. في الدیوان

  جازمالقعة جوابًا للشرط غیر ة الواالجملثانیا:

وهو ما كان جوابًا إلحدى أدوات الشرط غیر الجازمة "لو" و " لوال" و " لما" وكیف 

  ومثل لوال ولوما .

نحو قوله تعالى :  : یقع جواب لو جملة فعلیة فیكون فعلها ماض أو مضارع،جواب لو  

 M     +  *  )  ('  &  %  $  #  "   !L١.  

  وكقول الشاعر :

  ٢لو كان یطلب أجرًا ما أتى ظهرًا          مضمخًا بفتیت المسك مختضبا

فأداة الشرط غیر جازمة في المثالین السابقین وهي لو وفعلها ماٍض أما مضارعًا منفیًا نحو 

جواب لو ال محل لها من  فجملة لم یعصه .٣ه"لمرء صهیب لو لم یخف اهللا لم یعص" نعم ا

  اإلعراب.

ومنه  M    v      u  t   s  r  qL٤ قترانه بالالم نحو  ألغلب ااف أو ماضیًا مثبتاً 

 M     ³  ²  ±  °   ̄   ®L  وقد یاتي جوابها منفیًا بما فتتجرد منه الالم غالبًا.٥. 

  م ومنفي بما قلیال نحو قول الشاعر:الها مقترنا بالقد یاتي جوابو 

  ٦لیاليفترقنا    ولكن ال خیار مع العطى الخیار لما اولو ن

  فترقنا" فوردت على غیرلالم بعد لو وهي منفیة بما "لما اوردت جملة الجواب مقترنه باف

                                                   
  .١١٨سورة ھود األیة  -  ١
  ٩٧ندب ورد شاھدا في إعراب الجمل وأشباه الجمل لقباوة ص قائلھ مسلم بن ج -  ٢
  .٣٣٩، مغنى اللبیب ص ٤/٣٦نسب ھذا القول لعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ، أنظر حاشیة الصبیان  -  ٣
  ٦٥سورة الواقعة األیة  -  ٤
  .٧٠سورة الواقعة اآلیة   -  ٥
  ٤٣ \٤، في شواھد االشموني ٢/٣٥٨مغني اللبیب ورد في  -  ٦
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فجملة "مافعلوه" .M  NM  L  K  J   I  HL١ الغالب إذ الغالب أن تتجرد منه الالم نحو  

"لو" ال محل لها ، وهو منفیة بما وجرد من الالم وال تدخل هذه الالم على ا لجوابوقعت 

في غیرها ، إذن جواب لو إما ماضي معنى وهو المضارع المنفي بلم أو لفظًا وهو حرف ن

  الماضي المثبت أو المنفي بما.

M ف جملة الجواب جوازًا فتقدر في المعنى واإلعراب ومن ذلك قوله تعالى وقد تحذ  

  &  %  $   #  "     !Lو أ في هذا الوضع "لرأیت عجبًا" الجواب فتقدیر. ٢

  .٣ظیمًا" ولرأیت سوء منقلبهم او لرأیت سوء حالهم" أمرًا ع

  وردت جملة جواب لو كثیرًا في الدیوان مفصًال على النمط الآلتي: وقد  

بن قول سوار ورد جوابها فعًال ماضیًا مثبتًا  مقترنًا بالالم تسع مرات منها:فقد   

  المضرب السعدي:

نَ  َقدْ  أنْ  َعَلى ... َسْلَمى اْلَحيِّ  َسرَاةَ  َسَأَلتْ  َفَلوْ    َزَماِني ِبي َتَلوَّ

  ٤َبَالِني َقدْ  َفكلٌّ  َوأْعَداِئي ... َقْوِمي أْحَساِب  َذُوو َلَخبََّرهاَ 

وقعت جملة "لخبرها" فعلیة فعلها ماضي مقترن بالالم والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هي 

 عراب.والهاء في محل نصب مفعول به والجملة وقعت جوابا ل " لو" ال محل لها من اإل

  أم الصریح الكندیة: ومنه قول  

وا أنَُّهمْ  َفَلوْ    ٥أْكَرما اْلَمْوتِ  َعلى َصْبراً  َرأْوا َوَلِكنْ  ... أِعزَّةً  َلكاُنوا َفرُّ

أي لو تأخروا وكفوا لما لحقهم ذل فیه وال غضاضة ولكن وجدوا الصبر على الموت أكرم 

  وأنفى للعار.

                                                   
  .١١٢سورة االنعام األیة  -  ١
  ١٢سورة السجدة األیة  -  ٢
  ١٨٣ \٣البرھان في علوم القرآن  -  ٣
  .٣٤  ص الحماسة دیوان  -  ٤
  .٣٧١ ص  دیوان الحماسة  -  ٥
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ت مقترنًا بالالم واو الجماعة في محل رفع فاعل ، وجملة "لكانوا أعزة" كان فعل ماضي مثب

  أعزة مفعول به منصوب والجملة واقعة جوابًا للشرط. 

مقترن بالالم ثالث عشر مره منها قول عمرو ابن معد  ورد جواب لو ماضیًا مثبتًا غیر

  یكرب الزبیدي:

  ١ " أَجرَّتِ  لرَِّماحَ ا َوَلِكنَّ  َنَطْقتُ ... ِرَماُحُهمْ  أْنَطَقْتِني َقْوِمي أنَّ  َفَلوْ 

فتخرت ا في الحرب واجتهدوا الستعمل النطق في الكالم وغیره ، فیقول لو ان قومي أبلو ا

مثبت  م. وجملة "نطقت" فعلیة فعلها ماضبهم ، وذكرت بالءهم ولكن رماحهم أجرت لسانه

ر بن معممنه قول جمیل  "نطق" وتاء المتكلم في محل رفع فاعل والجملة جوابا للشرط.

  ري:عذال

  ٢ َقتلوِني َساَعةً  ِبي َظِفُروا ولوْ ... َوَمْرَحًبا َوَسْهالً  أْهالً  ِلي َیُقُولونَ 

لتقاء ولو أعطوا الظفر ألتوا بلوني ویتلقونني بالترحیب عند االیتقكنایة عن النفاق : أي 

قایة علّى وقتلوني،وجملة "قتلوني" فعلیة فعلها مثبت "قتل" واو الجماعة فاعل والنون للو 

  ویاء المتكلم في محل نصب مفعول به والجملة واقعة جوابًا للشرط.

بن ،منها قول قریط مرات غیر مقرون بالالم ومنفي بلم خمس ورد جواب لو فعًال مضارعاً 

  :حد شعراء بلعنبرأنیف،أ

  َشْیَبانا ْبنِ  ُذْهلِ  ِمنْ  اللَِّقیَطةِ  َبُنو ... ِإِبِلي َتْستَبحْ  َلمْ  َماِزنٍ  ِمنْ  ُكْنِت  َلوْ 

  ه قول ابن السلیماني:ومن

  ٣ َیتََندَّمُ  ُتْلِفهِ  َلمْ  َكأُعقاِبهِ ... ِلْلَفَتى َیْبُدونَ  األْمرِ  ُصُدورَ  أنَّ  لوْ 

عند إعجازة لم تره نادمًا على أي لو أن مسببات صدور األمر تظهر للفتى كما تظهر له 

ومنه قول ت جوابًا للشرط.جملة "لم تلفه" فعلیة فعلها مضارع مسبوق بلم وقعف ت .فاما

  مهلهل:

                                                   
  . ٤٥ص الحماسة دیوان  -  ١
  .١١٨المرجع السابق ص  -  ٢
  .٣٠١ص ن الحماسة دیوا -  ٣
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  ١َیْنِبُسوا َلمْ  بَها َشاِهَدُهمْ  ُكْنتَ  َلوْ  ... َعِظیَمةٍ  ُكلِّ  أمر ِفي َوَتَكلَُّموا

م ماجسروا أن یتقدموا بین یدیك بارتجال خطاب أو رجع جواب، أي لو كنت حاضره

  جوابًا للشرط.وا" فعلیة مضارعیة منفیة بلم وغیر مقترنه بالالم قعت جملة "لم ینبسفو 

   جواب لوال: 

متناع ي حرف یتضمن معنى الشرط یدل على ا، فهمتناع لوجودهي  حرف ا لوال

وجاء في رصف المباني  د، شیئ، ال عمل له، وبعضهم یقول لوجو ئ بوجوب غیرهیالش

الجملتان بعدها موجبتین ، فإن كانت بحسب الجملة التي تدخل علیها "الصحیح أن تفسیرها

لوجود زید وٕان كانتا  متنعلوال زید ألحسنت إلیك فاإلحسان ا تناع لوجود، نحومفهي حرف ا

  ".٢متناع ، نحو لوال زید ألحسنت إلیكمنفیتین فحذف وجود ال

سم واال ،بوجود األولىمتناع الثانیة اسمیة وفعلیة لربط ل على جملتین اولوال تدخ

  نحو قول الشاعر:  .فذبتداء ویلزم خبره الحمرفوعا باالالذي یأتي بعدها یكون 

  ٣لوال الحیاء لهاجني أستعبار     ولزرت قبرك والحبیب یزار

  الي:ویأتي جوابها ماضیًا مثبتًا واألكثر فیه أن یكون مقترنًا بالالم مثل قوله تع  

 M Ö  Õ     Ø  ×L٤.   

  :الشاعر ومثال الماضي المثبت المجرد من الالم قول

  ٥لجود یفقر واإلقدام قتاللوال المشقة ساد الناس كلهم    ا

M  5   4  3  2 وقد یأتي الجواب ماضیًا منفیًا "بما" مجردًا من الالم ومن ذلك قوله تعالى 

    :  9  8  7  6L١  

                                                   
بَْسًة   .٣٦٩   ص  دیوان الحماسة -  ١ ُس نَبْساً ونُ   )٥٣٢/  ١٦تاج العروس (: تكلم وتحركت شفتاه  بشئيء ، نَبََس یَْنبِ
خراط ھـ، تحقیق: أحمد محمد ال٧٠٢، ت رصف المباني في شرح حروف المعاني ، تأیف المالقي أحمد بن عبد النور -  ٢

  .٢٩٣لعربیة بدمشق ، ص ، مطبوعات مجمع اللغة ا
ھـ، ٢٢٧لم یزكر قائلھ ورد في الالمات تألیف: عبد الرحمن بن اسحق البغدادي النھاوندي الزجاجي، أبو القاسم ، ت   -  ٣

  . ١٣٠م ، ص ١٩٨٥- ھـ ١٤٠٥،  ٢تحقیق: مازن المبارك ، الناشر دار الفكر دمشق ، ط
  ٣١سورة سبأ اآلیة   -  ٤
أبو البقاء عبد هللا بن الحسین بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدین (المتوفى:  یف:تألشرح دیوان المتنبي ، -  ٥

  ١٣٦. /١، بیروت –الناشر: دار المعرفة  مصطفى السقا/إبراھیم األبیاري/عبد الحفیظ شلبي :اتحقیقھـ)٦١٦
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M  Ö  Õ  Ô ف جملة جواب لوال جوازًا إذا دل علیها دلیل ومن ذلك قوله تعالى وقد تحذ

     Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×Lوجوابه لهلكتم . ٢  

  جواب لوال في الدیوان سبعة عشر مره منها:ورد 

بن زید منها قول الحریث وقع جواب "لوال" ماضي مسبوق بما مرتین على النمط اآلتي:

  الخیل:

  ٣ِمْثلي جاَوبني ِشْئتُ  ما إَذا َولِكنْ  ... ساَعةً  النَّاسِ  في ِعْشتُ  ما اَألَسى َلْوالَ وَ  

ي ذاك صبراوتماسكًا ـ لقتلت نفسي فلم أعش یقول لوال لي بالناس أسوة في مصائبهم فاورثن

  ساعة من عمري .

وجملة "ماعشت" جملة فعلیة فعلها ماض "عاش" تاء المتكلم في محل رفع الفاعل، وقعت 

الجواب فعًال ماضیا مثبتًا ثالث مرات  هذه الجملة جواب لوال وفعلها ماضي منفي بما، ورد

  ي:قول حّطان ابن المعلّ  منها

  ٤ َبْعضِ  إَلى َبْعضٍ  ِمنْ  ُرِدْدنَ ... اْلَقَطا َكُزْغبِ  اتٌ ُبنیَّ  َلْوالَ 

  فجملة "ُرددن" وقعت جواب " لوال" وهي فعلیة فعلها ماضي مثبت.

  ٥َطَعْنُت ابَن َعْبِد اْلقْیِس َطْعَنَة ثَاِئر ... َلَها َنَفٌذ َلْوَال الشََّعاُع أَضاَءَها

. ضاء" والهاء في محل نصب مفعول بهمثبت "أ علها ماضفعلیة ف فجملة "اضاءها" جملة

  للوال.والجملة واقعة جوابًا 

  بالالم ثالث مرات منها قول الفند الزماني: ورد الجواب فعًال ماضیًا مثبتا مقترناً و 

  َوأْوَصاِلي ٦ُحُظبَّايَ ... ِفي َعْوضٍ  َنْبلُ  َوَلْوالَ 

  ٧ ِبْاآلِلي َلْیَس  َطْعناً ... اْلَخْیلِ  ُصُدورَ  َلَطاَعْنتُ  

                                                                                                                                                            
  ٢١سورة النور اآلیة  -  ١
  ١٠سورة النور اآلیة  -  ٢
  .٣٣٥ص  الحماسة دیوان -  ٣
  .١٠٢الدیوان ص  -  ٤
  .٥٤ص دیوان الحماسة  -  ٥
: البخ -  ْھرالُحظُبُّ بَّى: الظَّ ج، وقیل: ِع یل. والُحظُ ُب الرَّ ھْر، وقیل: ُصْل   6 ١/٣٢٣ل، لسان العرب ْرق فِي الظَّ
  ٢٠٨  دیوان الحماسة ص - ٧
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فجملة لطاعنت جملة فعلیة فعلها ماٍض (طاعت) وتاء المتكلم في محل رفع فاعل وقعت 

  خیه فقتلهمشبیل الفزارّي لما حاربه بنو أومنه قول:جوبًا ل "لوال"

  بعیدُ  وُهمُ  َنْبلنا َسوابقُ ... إلْیهمْ  َسبَقتْ  أنُهمْ  فلْوال

  ١  َشرید بَناَجوانِ  منْ  َتطاَیرَ ... حتَّى اْلَمْوتِ  ِحیاَض  لحاَسْونا 

مقترن بالالم  اسونا حیاض الموت" وقع فعلها ماضجواب لوال في أول البیت الثاني "لحف

مفعول به مضاف والموت مضاف  لضمیر "نا" في محل رفع فاعل وحیاضوا  "حاسي" 

  الیه والجملة ال محل لها من اإلعراب لوقوعها جوابًا للوال.

  ،في قول اسحق بن خلف: لم مره واحدةرد جواب لوال  فعال مضارعا منفیا بو و 

  ٢ " الظَُّلمِ  ِحْنِدسِ  ِفي الدَُّجى أقَاسِ  َوَلمْ ... اْلَعَدمِ  ِمنَ  أْجَزعْ  َلمْ  أَمْیَمةُ  َلْوالَ 

المضارع المثبت المقترن باالم وأما جزع" مضارعیة منفیة بلم جوابًا للشرط.وقعت جملة "لم أ

  نحو قول حفص ابن االخیف الكناني:

   ٣الُعْرُقوبِ  َعلى بأْرَبعةٍ  َتْحُبو لَتَرْكُتها ... َمْهَمةٍ  َخْرقٍ  وُبْعدُ  السِّفارُ  لْوال

  وقع الجواب جملة مضارعیة مقترنه بالالم مثبته "لتركتها" . 

  لّما" ال محل لها.مته" فجملة أكرمته وقعت جوابًا ل": نحو "لما جاءني أكر  جواب لّما  

ط فهي حرف وجود لوجود أو وجوب لوجوب تختص ا ظرف زمان متضمن معنى الشر لمّ ف

  بالماضي ، فتقتضي جملتین وجدت ثانیتهما عند وجود أوالهما .

فجملة  M  10  /   .   -  ,L٤ وأما جوابها فیكون فعًال ماضیاً  نحو قوله تعالى 

سمیة فعلیة مسبوقة بما كقوله تعالى  ال محل لها،وقد یجئ جوابها جملة اعرضتم فعلیة ا

                                                   
  . ٢٦٤  ص  دیوان الحماسة - ١
ة ، معجم دیوان األدب، تألیف أبو إبراھیم اسحق بن إبراھیم بن الحندس: اللیل الشدید الظلم ، .١٠٠ص   المرجع السابق  - ٢

ھـ، تحقیق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة دكتوي إبراھیم أمین ، طبعة مؤسسة دار ٢٥٠الحسین الفارابي ، ت 
  .٥٢/ ٢م  ، باب فعلل بكسر الفاء والالم ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٤الشعب والصحافة والطباعة والنشر ، القاھرة ، عام النشر 

ل بقیَّتُھ زماَمھا ٣٥٩ دیوان الحماسة ص  -  ٢٤٧/  ٧العین ( السفار: َخیطٌ یَُشدُّ طََرفھ على ِخطام البعیر فیُداُر علیھ ویُُجَع ): 
3  

  .٦٧سورة االسراء االیة  -  ٤
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 M¦      «     ª  ©   ̈      §Lأو جملة فعلیة فعلها مضارع ١.  M  D  C  B    A  @

  J  I  H  G  F  ELوهو مؤول یجادلنا وهو بمعنى الماضي وقیل في هذا  ٢

وف أي أخذ یجادلنا. وقیل یجادلنا ى زیادة الواو،وقیل أن الجواب محذالجواب "وجاءته" عل

  .٣مؤول یجادلنا

بن حمام قول حصین فعال ماضیا مثبت عشر مرات منها  د ورد فق جواب لّما أما 

  :المريّ 

  ٤" أْحزماَ  كانَ  الَّذي األْمرِ  ِإلى َعمْدتُ ... ِبناِفِعي َلْیَس  اْلُودَّ  َرأْیتُ  َوَلمَّا

یقول لما رأیتهم ال ، فمجاز حیث جعل الحزم لألمرلل في البیت الشاعر أشار  

لى أقصى مافي الطوق  من الّلجاج والشر قصدت یرتدعون  عن ركوب الرأس والمجازبة إ

إلى مكان أجمع للحزم معهم من مكاشفتهم وترك اإلبقاء علیهم ، والتكاشف خیر من ركوب 

الغرور مع التشابك فجملة "عمدت"وقعت جوابًا لشرط غیر جازم "لما" وهي جملة فعلیة 

  بن الحرث:ُر ُزفَ ومنه قول فعلها ماضي مثبت وتاء المتكلم في محل رفع فاعل .

  ٥" َتَكسَّرَا أنْ  ِعیَداُنهُ  أَبتْ  ِبَبْعضٍ ... َبْعَضهُ  بالنبع النَّْبعَ  َقَرْعنا َفلمَّا

صلنا أبت العیدان من التكسر یقول لما قرعنا أصلهم بأیشیر الشاعر إلي الحرب ف  

صل،وجملة أي أنه كّال منا أبى أن ینهزم عن صاحبه كنایة عن الرجال والنبع مثل األ

  مثبت وقعت جوابًا"لّما". ابت" فعلیة فعلها ماض"

  : جواب كیف

وف لداللة ما قبلها نحو قولك كیف تجلس فیكون محذوأما جواب كیف الشرطیة 

قتضي وت ،، تحتاج لجملة شرطیة وأخرى جواب للشرطوكیف اسم شرط غیر جازم أجلس.

                                                   
  .٤٢سورة فاطر االیة  -  ١
  .٧٤سورة ھود االیة  -   ٢
  .٤/٣٨٥البرھان في علوم القرآن  -  ٣
  .١٤٨ص حماسة ال دیوان  -  ٤
 )٧٦٤/ ١(فصل النون لسان العرب  القِِسّي، رجالنَّبُع ش .٤١المرجع السابق ص  -  ٥
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ال یجوز "كیف صنع" و معنى غیر مجزومین نحو "كیف تصنع أاللفظ وال قيفعلین متحق

، وال بد ان یوافق فعل الجواب فعل الشرط ومعناه نحو "كیف تكتب  ١تجلس أذهب" باتفاق

  أكتب".

   :إذا جواب 

  عرج المعني:في قول األ سمیة مرتین:ورد جوابها جملة ا

  ُیَقنَّعُ  ما رَْأُسها اْلُفؤَادِ  َنخیبَ ... ُمْشَمِعلَّةً  حاسرًا قاَمتْ  ِهيَ  إَذا

  ٢ " أْصَنعُ  ُكْنتُ  بما َیْجِزیني ُهناِلكَ ... مَیسِّرًا بالّلَجامِ  هِ إلیْ  َوُقْمتُ 

منخوبة القلب  قامت بال قناع، جادة في العدو التي هذه المرأةب الشاعر فرسه یساوي

  فتقارها وذهابها عن عادتها وٕالفها.؛ لدهشها في احائرة اللب ال خمار علیها وآل قناع

  من مبتدأ وخبر جوابًا ل "إذا"  سمیةاقعت جملة "هناك یجزیني" جملة فو 

  بن الورد:منه قول عروة  ورد فعًال مضارعًا منفیًا بال ثالث مرات تقریباً 

  ٣ اْلُمتََنّظرِ  الَغاِئبِ  أْهلِ  فَ َتَشوُ ... اْقِترَاَبهُ  یْأَمُنونَ  ال َبُعُدوا إذا

 قال كأنه محذوف ومفعوله اقترابه یأمنون ال علیه دل مما المصدر على تشوفانتصب 

"ال یأمنون" جملة فعلیة  ، و ورجوعه عوده یترقب الذي والمنتظر رجوعه الغائب أهل تشوف

  ،ومنه قول بعض بني عبس:فعلها مضارع منفي بال وقعت جوابا ل إذا 

  ٤ َلَعاِصبِ  َنُدرُّ  الَ  أَبْینا َما إذا... وٕاَباَءَنا إْعَطاَءَنا وأْخَالَقنا

إذا أعطینا أو  -نا على ما قبلهاعطف أخالقحیث  –قهم یقول إنا نرى أخالقنا في أخال

" مضارعیة فعلها مضارع منفي أ بینا ثم قال إذا أبینا ال نتسهل لمن یرید قهرنا وجملة "الندرُّ

  .)إذا( بال وقعت جوابا ل

  بن ضرار  ْزُء قول جورد جواب إذا فعًال مضارعًا مثبتًا سبع مرات منها:

                                                   
  .٢٧٠مغني اللبیب ص  -  ١
  .١٣٠ص الحماسة دیوان  -  ٢
   ١٦١ص الحماسة دیوان  -  ٣
  .١٢١ ص  دیوان الحماسة -  ٤
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  ١ وَتطیبُ  أْخَالُقهمْ  َلها َتَصفَّى... ُمِصیَبةٌ  ْومٍ قَ  أْخَالقَ  َرنََّقتْ  إذا

رت المصائب أخالق الناس فتغیرت حتى ال یصیر علیه محمل وال إلیها إذا كدّ  فقال  

وجملة "تصفى"  من النوائب ملجأ، فإن أخالق هؤالء تصفى بها ولها وتطیب عند تحاملها.

ومنه قول رجل من بني للشرط .فعلیة فعلها مضارع مبني للمجهول مثبت وقعت جوابًا 

  تمیم:

  ٢اْلُكرَاعُ  َیُضمُُّهما ُنِسَبا إَذا... َتَناَجَالَها َساِبَقْینِ  َسلیَلةُ 

یقول هو ولد فرسین سابقین إذا نسبا ضم مناسبهما ومناصبهما الكراع وهو فحل   

  كریم معروف وجملة "یضمها" مضارعیة فعلها مضارع مثبت وقعت جوابُا للشرط.

  بن ناشب:قول  سعد  مضارعًا منفیًا بلم تسع مرات منها:ورد فعالً 

  ٣ َهاِئَبا األْمرِ  منَ  َیْأتي َما َیْأتِ  َوَلمْ ... َهمِّهِ  َعِزیَمةُ  ُتْرَدعْ  َلمْ  َهمَّ  ِإَذا

  .فعل ما یفعله خائفاً أي إذا هم هذا الرجل أنفذ عزیمته ولم یردعها ولم ی

،ومنه قول علها مضارع مبني للمجهول منفي بلمع" وقعت جوابًا ل "إذا" وففجملة "لم ترد

  تأبط شرا:

  ٤ فاِتكِ  َشْیَحانَ  َقْلبِ  ِمنْ  َكاِلىءٌ  َلهُ ... َیَزلْ  َلمْ  النَّْومِ  َكَرى َعْیَنْیهِ  َحاط ِإَذا

. كأنه مكن منه حتى یجعل أجفانه كالمخیطةإذا خاط عینیه "یرید" إذا مّر فیها وال یرید الت

ینام قلبه. وجملة "لم یزل" مضارعیة وقعت جوابًا للشرط وفعلها  یرید إذا نام عینیه ال

  مضارع منفي بلم.

  وقوع جواب إذا فعًال ماضیًا 

  أبو كبیر الهزلي: ضیا مثبت ثمانیة وعشرین مرة منها قول:ما ورد جواب إذا فعال

  ٥ َألْخَیلِ ا ُطُمورَ  ِلَوْقَعِتَها َیْنُزو ... رََأْیَتهُ  اْلحَصاةَ  َلهُ  َنَبْذتَ  َفِإَذا

                                                   
  .١٢٨ المرجع السابق -  ١
  . ٦٨ ص  دیوان الحماسة -  ٢
  .١٦ص المرجع السابق -  ٣
  .٢٣ص  دیوان الحماسة -  ٤
  .٢٠دیوان الحماسة  ص   -  ٥
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نتباه من یسمع بوقعتها هّد عظیمة یته بحصاة وهو نائم وجدته ینتبه ایقول إذا رم  

مثبت  ة "رأیته فزعًا" فعلیة فعلها ماضفیطمر طمور األخیل، والطمور هو الوثب،وجمل

  وقال أیضا: .)إذا( وقعت جوابًا ل

  ١"  اْلَمَتِهلِّلِ  اْلَعاِرضِ  َكَبْرقِ  َبَرَقتْ ... َوْجِههِ  َأِسرَّةِ  ِإلى َنَظْرتَ  َوٕاذَ 

وجهه تبرق وتشرق إشراق السحاب المتشقق بالبرق  أساریرإذا نظرت إلى  أي  

  وجملة برقت فعلیة فعلها ماضي مثبت وقعت جوابًا إلذا.

  :الجازم وغیر الجازم تقدیم جواب الشرط

بي بشر بن أ قولعشر مرات منها الحماسة  في دیوان  ورد جواب إن مقدمًا علیها

  :بن حمام اْلَعْبِسي

  ٢ َسُیْمَنُع ِمْنَك السَّْبُق إن ُكْنَت َساِبقًا... وَتْقَتُل إْن زلَّْت ِبَك اْلَقَدمانِ 

بسبق فرسك فإن لم یثبت قدماك عند التقاضي به  أي سیمنع منك المتفق علیه من الخطر

  وفي الدفاع عن نفسك فیما یراد من ظلمك قُتلت أیضًا .

لتان جواب األولى في صدره وهي "سیمنع" یمنع فعل مضارع ورد في البیت جم

مثبت مسبوق بالسین وقع جوابًا مقدمًا على الشرط "إن كنت"،وفي عجزه جملة "تقتل" وهي 

  إن زلت" ال محل لهما من اإلعراب.جملة فعلیة فعلها مضارع مثبت وقع جوابًا للشرط "

  ٣نَزقا أوْ  ِشْئتَ  إنْ  ِعقاباً  ... وُیْرِضیكَ  ِباْلِفناءِ  َعْیَنْیكَ  َیْمألُ 

أي یشغل عینیك محاسنها حتى ال تتسع لغیرها ویقال نزقت الفرس إذا ضربته حتى 

وقعت جوابًا للشرط مقدمًا  ینزق،وجملة "یرضیك عقابًا" جملة فعلیة فعلها مضارع مثبت

  : محمد بن عبد اهللا األزديومنه قول علیه.

  ١عَلى َشفا... َوإِْن َبَلْغتني ِمْن أَذاُه اْلَجناِدُع َال أْدَفُع اْبَن اْلَعمِّ َیْمِشي 

                                                   
  .٢١ص  دیوان الحماسة -  ١
  .١٧٤المرجع السابق، ص  -  ٢
نزقا: النزق : نزق  كلمة تدل على عجلة والنزق الخفة والَعجل ونزقت الفرس فنزق ، مقاییس اللفة : تألیف :أحمد بن  -  ٣

ھـ ، تحقیق عبد السالم ھارون ، الناشر : دار الفكر، عام النشر ٣٩٥ن ت فارس بن زكریا الغزویني الرازي أبو الحسی
  ٣٠٣.، دیوان الحماسة ص ٥/٤١٦م ، باب نزق ١٩٧٩ - ھـ  ١٣٩٩
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وقعت جملة . قهرًا وعنفًا ولكن أعطفه بالحسنىأي ال أدفع ابن عمي عن التحریش والنمیمة 

  "ال أدفع" فعلیة فعلها مضارع منفي بال جوابا لشرط جازم مقدمة على الشرط "وٕان بلغتني".

 ُضَبْیَعةَ  بنُ  َجْحَدرُ في قول  ره واحدة تقریبًا في الرجز.أما جملة األمر وردت في الدیوان م  

  : ثعلبة بن قیس بن

ُردُّوا َعَليَّ اْلَخْیَل إْن أَلمَّتِ 
 ٢  

، فجملة "رّدوا" فعلیة فعلها طلبي، وقعت جوابًا مقدمًا على الشرط صرفوا وجوها اليّ أأي 

  "إن ألمت".

  ُحَرْیث بن الَبعیثُ في قول  یباً تقر  ةواحد ةورد مر فقد أما الجواب فعًال ماضیًا  

ْبُت َیْومًا ِبَباِئٍع... َخَالِقي وَال ِدینِي اْبِتَغاَء التََّحبُّبِ  وَلْسُت َوٕاْن ُقرِّ
 ٣  

، وردت جملة "لست" فعلیة فعلها أدنیت وُبجلت بائع نصیبي من شرفيأي لست وٕان 

  ماضي جامد جوابًا مقدمًا علي إن الشرطیة.

  :الضبي حصین بن الفوارس زید ة نحوسمیاأما الجواب جملة 

  ٤ وُقْلُت َلُه ُكْن َعْن ِشماِلي فِإنَّني... َسأْكفیك إْن َذاَد اْلَمِنّیَة َذائُد "

ستنصاره وٕاظهار حاجته وٕاذعانه. وجملة اعطفت علیه وأخذت بالفضل معه بعد یقول ت

  "فإنني ساكفیك" جملة اسمیة وقعت جوابًا مقدمًا على الشرط.

 اب لو :تقدیم جو 

  ورد جواب لو مقدما على الشرط على النمط اآلتي:

  نحو  قول الحارث ابن وعلة الجرمي: 

  ٥َوَتَرْكَتَنا َلْحمًا َعَلى َوَضٍم... لْو ُكْنَت َتْسَتْبِقي ِمَن اللَّْحِم 

                                                                                                                                                            
. الجنادع ما یسؤك من القول وجندع وذات الجنادع الداھیة. تاج العروس مادة ج ن د ع ١٥٣دیوان الحماسة ص  -  ١
،٢٠/٤٧٢.  

  ١٥٩الحماسة دیوان ص    -  ٢
  ١٧٢المرجع السابق  ص   -  ٣
  ٢١٧دیوان الحماسة  ص  -  ٤
  .٦٦دیوان الحماسة  ص  -  ٥
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وهذا مثل یضرب في االنقیاد والذل یقول تركتنا بال دفاع عنا أنك ترد استئصالنا فلست 

  ل وجواب لو "تركتنا" فعل مضارع مثبت مقدم علیها. ومنه أیضا توصف باإلذال

  ١أَعاَن َعليَّ الدََّهَر إْذ َحكَّ َبْرُكُه... َكفى الدَّْهُر َلْو وكَّْلَتُه ِبَي كاِفیا 

أي لو اتخذت الدهر وكیًال واعتمدت علیه لكفاك وجواب لو مقدم علیه وهو "كفى الدهر" 

  ثبت .ومنه قول الشمیذر الحارثي:وهو جملة فعلیة فعلها ماضي م

  ٢وَقْد َساَءني ما َجرَِّت اْلَحْرُب َبْیَننا... َبِني َعِمّیا َلْو َكاَن أْمرًا ُمَداِنیا 

لو كان ما ترددنا فیه قریبًا لساءني ما جنته الحرب بیننا ولكن اآلن لم یسوء وهذا تعظیم 

یر جازم مقدمة علیه فعلها ماضي لما كان الیهم ،فجملة "قد ساءني" وقعت جوابًا لشرط غ

  مسبوق بقد.

: بنة اسمیة فقد جاء في قول الُعدیل أما الجواب جمل     الُفرخ العجليُّ

  ٣َفما تُْرُب أْثَرى َلو َجَمْعَت ُتراَبَها... ِبَأْكَثَر ِمْن اْبَنْي ِنزاٍر عَلى اْلَعدِّ 

  ة.فجملة "فما ترب أثرى" وقعت جوابًا مقدمًا للو وهي جملة اسمی

 قول بعض بني أسد: دما علیها فقد ورد عشر مرات منهاأما جواب لّما مق

 ٤َقَصْرُت َلُه ِمَن اْلَحمَّاِء َلمَّا... َشِهْدُت َوَغاَب ِعْن َداِر اْلَحِمیمِ 

فیقول لما وجدته جریحًا وفي المعركة طریحًا وقد غاب عنه ذووه والمشفقون علیه ، حبست 

قصرت" فعلیة فعلها ماضي مثبت والتاء فاعل والجملة واقعة علیه فرسي فأردفته ،وجملة "

 جوابًا للشرط. ومنه قول أبو صخر الهزلي:

 "٥َرأیُت ُفَضْیلَة اْلُقَرِشيَّ َلمَّا... رَأیُت الَخْیَل ُتْشَجُر بالرَِّماِح 

                                                   
  ١٠٥دیوان الحماسة ص  -  ١
  .٣٢المرجع السابق ص  -  ٢
  .٢٩٢دیوان الحماسة ص  -  ٣
  4 ٥٨ ص دیوان الحماسة - 
١٢٠ ص  المرجع السابق -  5  
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القرشي جنسًا ال عینًا ،فقال رأیت فضیلة القرشیین حین قستهم إلى غیرهم  جعل الشاعر

جملة فعلیة  اشتجار الخیل بالرماح،وجملة "رأیت" في صدر البیت جواب لما تقدم وهوعند 

  " وتاء المتكلم في محل رفع فاعل.ىفعلها ماضي مثبت "رأ

تسع  ورد جملة ماضیة :ورد جواب إذا مقدما علیه كثیرا موضحا علي النمط اآلتي   

  :قول شبیل الفزاري منها عشرة مرة

  ... اْلَوهلْ  في ِخُرونَ اْلُمْسِتأْ  َعِلمَ  قدْ 

َیتْ  السُُّیوفُ  إذا                ١ اْلِخللِ  ِمنَ  ُعرِّ

 فعلیة فعلها ماض وهي   الشرط مقدمة علي جملة الشرط وقعت جملة جواب    

  النصراني الجرمي:بن ومنه قول قنیصة  "قد علم"  مسبوق بقد 

  ْاَألَلدِّ  ْطِفهِ عِ  ِفي َوَنظِري ... اْلُمْمَتدِّ  ِعَنانهِ  ِمنْ  َجِهْلتِ 

   ٢َوَحْردِ  غَضبٍ  ِمنْ  َمْمُلوَءةً  ... َتْردى َجاَءتْ  الَخْیلِ  جَیادُ  إَذا 

جهلت نظري فیه حین حضور الخیل مسرعة في إلي الحرب فیقول یشیر الشاعر  

علي  مقدمهحیث وقعت جملة الجواب ،ضیق الحربو  جریها وهي مملوءة في المعركة

  .علها ماض مثبتوهي فعلیة ف "جهلت ،"الشرط

 بن ثعلبه:ومنه قول جحدر بن ضبیعة بن قیس 

 َوَشمَّتِ  ِخَرق ِفي َلفََّفتْ  َما ... َضمَّتِ  َما َواِلَدةٌ  َعِمَلتْ  َقدْ 

أَتمَِّت  أمْ  اْلَحْرِب  ِفي أُمْخَدجٌ  ... اْلَتفَّتِ  ِباْلُكَماةِ  اْلُكماةُ  إذا
٣   

دتي ماتفرسته من النجدة حین یشیر الشاعر إلي شجاعة أمه فیقول لم یضع علي وال

كانت تضمني، وتلفني في الخرق وأنا في المهد  بل نشأت علي خصال الشجاعة من یوم 

  .فوقعت جملة "ما لففت " جوابا ل"إذا" مقدما علیها،ولدتني

                                                   
  1 ٢٦٣ص دیوان الحماسة ا - 
  2 ٢٤٨المرجع السابق ص  - 

لسان  ،ا ناقص الَخْلِق دً لَ ولك ِمن ِخداجِ الناقة إِذا َولََدْت ذالِخداُج النُّْقصان، وأَصل "أمخدج"  ١٩٥ان الحماسة ص دیو- ٣

٢/٢٤٨العرب فصل الخاء  3  
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  نحو قول سَّوار:الجواب جملة مضارعیة، فقد ورد إحدي عشرة مرة  أما

َسوَّارُ  كریهةٍ  َیْومِ  َوِلكلِّ  ... نااْلقَ  اْحمرَّ  إَذا َسوَّاراً  یْدُعونَ 
١   

في قوله إذا احمر القنا،واحمرار القنا الدم السائل علیه  ر الشاعر إلي الحربیشی

فیلبي دعوتهم ویفرج  -وهي الحرب–ویدعونه لیوم الكریهة  وهي كنایة عن شدة الحرب،

ع المثبت "یدعون عنهم وأنه من حماة الحقیقة وینصر من انتصر به. فوقعت جملة المضار 

  سوارا" جوابا مقدما إلذا ال محل له . 

  بن ثعلب الطائي:  منها قول جابر

مَّوالت َما إذَ  ُصْعُلوكاً  َیكُ  وَلمْ  ... اْكَتَسى إذا َیْوماً  َیْعرَ  لمْ  اْلَفتى كأنَّ 
٢   

إنه لم یعر قط وٕاذا ف البیت إلي الفقر فیقول إذا اكتسى الفتى الشاعر في هذا یشیر

"لم یعر" فوقع جواب إذا الشرطیة جملة مضارعیة فعلها مضارع منفي بلم  .لم یفقرتمول 

   .مقدما

  : مر فقد ورد جوابا مقدما علي إذا الشرطیة ثالث مرات تقریبا منهاأما فعل األ

   ٣َتِصلْ  َما اَ إذ َقِدیماً  َوِصْنِوي ... َراِشداً  خلِتي اْبِلَغا أالَ 

والصنو هو األخ  ذا وصلت إلیهما،إعمي  یقول الشاعر أبلغ خلیلي وأخي أو

  "ابلغا خلتي" فوقعت جملة األمر جوابا مقدما ل"إذا" الشقیق أو العم.

بن قول رّداك  النحو اآلتي  علىإذا  االسمیة فقد وردت جوابا مقدما علىأما الجملة 

  ثمیل: 

   ٤َوَتْقتالِ  ِتباَعاٍت  َبْینَ  ... ُخیُِّروا إَذا اْلَمْوتِ  إلى ِهیمٌ 

                                                   
٢٦٣صدیوان الحماسة -  1  
١١٠المرجع السابق ص  -  2  
  3 ٨٦صدیوان الحماسة  - 
٢٦٥دیوان الحماسة ص -  4  
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یقول: إذا خیر بنو مازٍن فیما یزاولونه بین الصبر على القتال وبین الرضا فیما  

یلحقهم معه تبعات العار، وجدوا یؤثرون فوت الروح على التزام الهضم، إیثار العطشان 

     وقوله "هیم إلي الموت " جملة اسمیة وقعت جوابا ل"إذا"للماء.

  في موضعین :  : ویحذف  جواب الشرط جوازاً  حذف جواب الشرط

: إذا كان الشرط ماضیًا وعلم الجواب نحو : "إن استطعت أن تبتغي نفعاً" حذف أوًال 

  جواب الشرط لداللة الشرط علیه والتقدیر"إن أستطعت أن تبتغي نفعًا فافعل".

 جتمع الشرط والقسم وتقدم علیهما ذو خبر فإنه یجوز حذف جواب الشرط إكتفاءً : إذا ثانیًا 

،وذهب بعض النحاة إلى أن الجواب للسابق منهما، بینما ذهب الفراء إلى أن ١قسملجواب ال

  .٢الجواب للشرط تقدم أو تأخر

األمر أو   یجوز حذف الشرط وأداته مع جزم الجواب وذلك بعد الطلب، سواء كان : اثالث

جزاء النهي أو الدعاء أو االستفهام أو التمني أو العرض أو التحضیض، إذا قصد معنى ال

     ٣)(ال تدن من األسد تسلمْ  نحو قولكسقطت الفاء نحو زرني أزرك، وأ

  ورد جواب الشرط محذوفًا لوجود ما یدل علیه هو جواب القسم السابق على النمط األتي :

  ٤ َعْظِمي ُألوِهَننْ  َسَطْوتُ  َوَلِئنْ ... َجَلالً  َألْعُفَونْ  َعَفْوتُ  َفَلِئنْ 

ي البیت لداللة القسم فالجواب في البیت للقسم وهو سبق ذكره فحذف جواب الشرط ف

(ألعفون) و (ألوهنن) الستیفائه الشروط .وردت نماذج كثیره تدل على حذف جواب الشرط 

 الجتماع الشرط والقسم وتقدم القسم فصار الجواب له وقد سبق ذكرها في هذا البحث ،منها

  : قول ابن ّزیابة

  ٥ اْلغاِلبِ  َمعَ  َسْیَفاَنا َآلبَ ... یاً َخالِ  َالَقْیُتهُ  َلوْ  َواهللاِ       

                                                   
  .٤/٤٤شرح بن عقیل  - ١
  ،١١/٣٢٨، خزانة األدب ١/٣١٢مغني اللبیب   - ٢

٢/٦١٣شرح شذور الذھب للجوجري  -  3  
  ٦٤دیوان الحماسة ص  - ٤

  ٣٩ص الحماسة دیوان   -  ٥
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أي لو خلوت به لقتلته أو قتلني ووردت جملة "آلب" جوابًا للقسم لتقدمه على الشرط وهي 

  فعلیة فعلها ماضي مقترن بالالم مثبت.          

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  



130 
 

 ،، وكذلك المقسم وهو المصدر مثل الُمخرجین: الیم القاف والسین تحریكوالقسم ب  

. وجاء ١وقد أقسم باهللا وأستقسمه به وقاسمه : حلف له وتقاسم القوم تحالفوا ،والجمع أقسام

  . M  Z  Y   XL٢ في التنزیل 

. وللقسم حروف یصل بها إلى ٣ضرب من الخبر یذكر لیؤكد به خبر آخر :مُ والقسَ 

  لتاء.المقسم به وهي الباء، والواو، وا

وتدخل الباء على كل مقسم  ،فالباء هي األصل والواو بدل منها والتاء بدل من الواو

والمضمر نحو (ألنطلّقن)، والواو تدخل على  ،نحو باهللا ألفعلن ،به ظاهرًا كان أو مضمراً 

. وتدخل التاء على اسم اهللا وحده تقول تاهللا  ٤)المظهر دون المضمر نحو (واهللا ألذهبنّ 

  .M  Í  Ì  ËL٥ ومنه قوله سبحانه وتعالى ألركبن، 

 والقسم لیس بمصدر أقسمت بل هو عبارة عن جملة الیمین؛ فهو بمعنى المقسم به،  

  .٦والمقسم به هو كل معظم إال أنه صلى اهللا علیه وسلم نهى عن الحلف بغیر اهللا تعالى

  وآلى.وللقسم أفعال صریحة نحو أحلف، أقسم، وغیر صریحة نحو : اشهد، وعلم، 

، وهو الجملة المجاب بها ٧والبد لجملة القسم من جملة جواب بعدها تسمى جواب القسم

: كالّالم الموطئة للقسم، والم التوكید  ٨القسم الصریح أو المقدر الذي دلت علیه قرینة لفظیة

  في الفعل المضارع المثبت المتصل بنون التوكید.

    

ف وهي إن والالم وكالهما حرو  ١عةأرب فهي أما الحروف التي یجاب بها القسم

، وما وال وكالهما للنفي : تقول (واهللا إنك قائم) وواهللا لتقومّن ، وواهللا لقد قام زید ، لإلیجاب
                                                   

  .١٢/٤٨١لسان العرب ، فصل القاف  -  ١
  ٤٩سورة النمل اآلیة  -  ٢
   ١/١٨٣اللمع في العربیة  -  ٣

  ١/١٨٤اللمع في العربیة  -  ٤
  ٥٧ة األنبیاء اآلیة رسو -  ٥
بن الحسین بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدین (المتوفى:  ،أبو البقاء عبد هللا ،اللباب في علل البناء واإلعراب -  ٦

  ١/٣٧٣، م١٩٩٥ھـ ١٤١٦دمشق الطبعة: األولى،  –ھـ) تحقیق: د. عبد اإللھ النبھان الناشر: دار الفكر ٦١٦
  .١/٣٢٥التطبیق النحوي  -  ٧
  ٨٨واشباه الجمل ص إعراب الجمل  -  ٨

  

  جملة جواب القسم  المبحث الثاني:
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وربما حذفت ال وهي مراده  فضل من عمرو، وتقول واهللا ماقام، وواهللا ال یقوم،أ وواهللا لزید

  مرئ القیس :اكقول 

  ٢وصاليولو قطعوا رأسي لدیِك وأ        فقلت یمین اهللا ابرح قاعداً 

  في من الجواب.أي ال أبرح قاعدًا فحذف حرف الن

  : الحماسة كقول امرأة اسمها لیلي دیوانومنه في 

  واْلَجبلْ  السَّهلِ  في باَألْرزاقِ  تَكفَّلَ  ... بالَّذي ُقْحفانَ  اْبنَ  َیا َیمیناً  َحلْفتُ 

  ٣َجَملْ  ُخفِّهِ  َعلى مْنها َمَشى ما َلها ... أعدُّها ُمْحَصداةٌ  ِحبالٌ  َتزالُ 

 بهِ بل ُیَقاد ح منهالكل  لإلبلثیقة الفتل عندي أعدَها و َأنِّي أقسم ما تزال الحبال التقول:   

لالم وجملة (تزال) جملة فعلیة فعلها مضارع وحذفت منها ا ، تمشي على أرجلها ادامتم

  ، وقعت جوابًا للقسم.النافیة ألمنها من االلتباس

د عقدت العرب جملة جواب القسم من المبتدأ والخبر كما عقدتها من الفعل وق  

بتداء وخبره ،فعمرك مرفوع باالیمن اهللا ألذهبنّ وأل والفاعل. حین قالت لعمرك ألقومنّ 

جواب القسم ولیس بخبر المبتدأ فحذف  محذوف تقدیره لعمرك ما أحلف به، وقولك ألقومنّ 

  .٤اب القسم وكذلك القول في أیمنالخبر لطول الكالم وعوض عنه بجو 

   : أنواع القسم

قسمت أ وهى هو الذي یكون بألفاظ القسم، :الصریحف .وقسم مقدر ،قسم صریح 

  M  f  e  d  c  یمن، وغیرها نحو قوله تعالي:، ویمین، وأوآلیت وحلفت،عمرك

    lk  j  i  h  gL٥  .  

  مرئ القیس :وكقول ا

                                                                                                                                                            
ھـ) تحقیق فائز فارس ، الناشر دار الكتب ٣٩٢اللمع في العربیة ، تألیف ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، ت ( -  ١

  ١/١٨٦العلمیة الثقافیة الكویت ، 
  ١/١٨٦البیت المرئ القیس ورد شاھداَ في اللمع في العربیة  -  ٢
   ٧١١الحماسة ص دیوان  -  ٣
  ١/١٨٦عربیة اللمع في ال -  ٤
  .٥٥سورة الروم اآلیة  -  ٥
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  ١لناموا ، فما إن من حدیث وال وصالي حلفت لها باهللا حلفة فاجر     

  فجملة (لناموا) وقعت جوابًا للقسم .

  ومنه قول زهیر:

  ٢یمینًا لنعم السیدان وجدتما        على كل حال من سحیل ومبرم

  وجملة (لنعم السیدان) وقعت جوابًا للقسم وهي جملة فعلیة فعلها ماض جامد مقترن بالالم.

  . ٣ستعطافيقسمًا خبریًا أو غیر ا سمىفالقسم في األمثلة السابقة ی

  دخال بعض الزیادة على جملته بالتفصیل اآلتي :ویتطلب القسم غیر اإلستعطافي ا

قترانها بالالم وقد فعلها ماضي متصرف مثبت فالكثیر ا : إن كان الجواب جملة فعلیةأوالً 

قسم) أو الداخلة على وتسمى هذه الالم المفتوحة (الم جواب ال ٤معًا نحو واهللا لقد قام زید

  جوابة.

  على النحو اآلتي : الحماسة دیوانجملة جواب القسم بهذا النمط في وردت 

بن قول هشام ، منها  مرة ةإحدى عشر بالالم  ب القسم ماضویة مقترنةجملة جوا وقعت 

  بن دلهم:یرثي أوفى العدوي عقبة 

  ٥فأْوَجُعوا ِبَشرٍّ  َجاؤُا َلَقدْ  ِريَلَعمْ  ... ِركاُبُهمْ  آَبتْ  ِحینَ  أْوَفى الرَّْكبُ  َنَعى

وجعوا قلبًا ي لقد ذكروا شیئًا عظیمًا وأیقول : ذكر الركبان موت أوفى عند إیابهم ، وبقائ

زمن الفعل إلى  مسبوق بقد والالم وقد تقرب ا ماضٍ فعلیة فعله "لقد جاءوا"سلیمًا.وجملة 

  ومنه  وقعت جوابًا للقسم. –الحال 

  .٦بالُعْذر السَّماَحةِ  بابَ  ُمْغِلقٍ  َوال ... ُمَزلَّجٍ  غیرَ  ِدیتَ ُأرْ  لَقدْ  لَعمِري

                                                   
  ١/٢٢٩، ورد شاھداَ في مغني اللبیب ٣٢البیت المرئ القیس في دیوانھ ، ص  -  ١
  .٢/٤٨٨،ورد في ھمع الھوامع ١١البیت لزھیر في دیوانھ ، ص  -  ٢
  .٢/٤٩٨النحو الوافي  -  ٣
  ١/٣٧٨اللباب في علل البناء واإلعراب  -  ٤
عمري : الَعْمر والُعُمر ، والُعْمر: الحیاة فإذا أقسموا فتحوا ال غیر ، والجمع أعمار وسمي . ل٣٣١ الحماسة دیوان -  ٥

الرجل عمراَ تفاؤالً أن یبقى ، والعرب تقول في القسم لعمري ولعمرك، یرفعونھ باإلبتداء ویضمرون الخبر أي لعمرك 
   ٤/٦٠١قسمي ، لسان العرب ، فصل العین المھملة ، 

  ٣٥١ص سة الحمادیوان  -  ٦
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أي : وبقائي لقد اهلمت غیر ضعیف وال جبان وقت المرافعة والممانعة وال متشددًا على 

وجملة (لقد  ،تزاحم المجتدین والسؤال بإقامة المعازیر والعالت فتغلق للسماحة بابًا مفتوحاً 

ي مثبت مقترن بالالم وقد فعلها مبني للمجهول . وقع جوابًا للقسم أردیت) فعلیة فعلها ماض

  ومنه قولعكرشة العبسي یرثي ابنه: ال محل لها.

" السُّْمر باألَسلِ  اْلَقْبضِ  ِشَدادَ  أُكفا... ُقُبوُرُهمْ  وَضمَّتْ  واَرتْ  َلَقدْ  َلَعمِري
 ١  

عن أُكّفا شداد القبض لطشتملت قبورهم على فرسان شجعان یملكون بایقول: وبقائي، لقد ا

وجملة (لقد وارت) فعلیة  ، "ووارت وضمت" سترت ألن الموارى هو الساتر.على الرماح

  فعلها ماضي مثبت مقترن بالالم وقد وقعت جوابًا بالقسم ال محل لها.

أما إذا كان الماضي غیر متصرف فاقترانه بالالم فقط نحو : (واهللا لنعم الرجل زید)    

فال یقترن بشئ وٕانه كان الماضي مثبت لم یزد علیه إال حرف من حروف  )سلی (إال الفعل

  .٢)ما ، ال ، إن (النفي الثالثة التي یكثر دخولها على الجواب المنفي وهي

منه قول خلف  :ى النمط اآلتيورد الفعل الماضي غیر المتصرف في الدیوان عل

  بن ثعلبةابن خلیفة مولى قیس 

  ٣ اَألكلُ  أْرهَقهُ  والَمْأكولُ  اْلَجارُ  إذا... َصریُخهمْ  َیْدُعو اْلَحيُّ  َلِنْعمَ  لَعمِري

إذا أشتد فنعم الحي وقد دعوا  ه،و ستغاث بهم الصریخ فاستصرخهم أجابوه ونصر اأي إذا 

  الزمان ففنى الزاد وعّز الطعام.

له ومث جامد مقترن بالالم وقعت جوابًا للقسم. لنعم الحي) جملة فعلیة فعلها ماضوجملة (

  قول الشاعر:

  َلِنْعمَ 
َ
  ٤السُّْمر الرَُّدْینیَّةِ  ُأْكلَ  اْلَوَغى َغَداة ... َحاِئلٍ  بأْكنَافِ  أْضَحى الَفتي

  أي محمود في الفتیان فتى حصل بجانب هذا الوادي غداة الحرب طمعًا للردینیة السمر.

                                                   
  ٤٢٢المرجع السابق ص  -  ١
  .٢/٤٩٩النحو الوافي  -  ٢
  . ٨١٢ص الحماسة دیوان  -  ٣
    ٦٤٦ ص الحماسة دیوان  -  ٤
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   ومنه  جامد. ضلة (لنعم الفتى) فعلیة فعلها ماوالالم من (لنعم) جواب للقسم المضمر وجم

  بن قنافه:قول یزید 

  ١" َحاِتمُ  باللَّیل الَمْدُعوُّ  اْلَفتى َلبئَس ... بَهیِّنٍ  عليَّ  َعمِري َوما لَعْمري

لة (لبئس أقسم على نفسه وقال مزموم في الفتیان المدعویین باللیل حاتم ، وجم

  جامد مقترن بالالم وقعت جوابًا للقسم . الفتى) فعلیة فعلها ماض

منه قول حریث ابن ربعة مرات تقریبًا على النمط اآلتي :الجواب جملة ماضویة منفیة أ ورد

  جابر الوائلي:

  ٢ ِلَیا هَوى الَ  وأنْ  اْلَمْوَلى َمعَ  َهَواكَ ... ُسْمتَني ِحینَ  أْنَصْفَتني ما َلَعْمُركَ 

 یقول وبقائك ما أعطیتني النصفة حین عرضت على الرضا بأن یكون لك هوى مع موالك

 .منفي بما وقعت جوابًا للقسم ا انصفتني) جملة فعلیة فعلها ماضحتى تنتقم له .وجملة (م

  :وأنس وعمارة الربیع زیاد بني في قاله زهیر بن قیسومنه قول 

  ٣ ُیِضیعُ  َمنْ  ِفي أِبیهمِ  ِذَمارَ ... ِزیادٍ  َبُنو أَضاعَ  َما لَعْمُركَ 

مر یهم وشرف أسالفهم ما یوجب التذأب هؤالء العصابة من حقیقول : وبقائك ما ضیع 

وابًا عند المحافظة علیه في جملة من یضیع حقوق أبائهم .وجملة (ماأضاع) وقعت ج

  زهیر بن كعب ومنه قولمنفي بما . للقسم وهي فعلیة فعلها ماض

  

َليِّ  َقوٍّ  َبینَ  َمصاِرعَ ... أَُبيٍّ  َعلى َخشیتُ  َما َلعْمُركَ    ٤فالسُّ

وجملة (ما عین ذا الرجل أن یصرع بین هذین الموضعلى هیقول ولبقائك ما خشیت 

     بن رأالن السنبسي:ومنه قول جابر منفي بما وقعت جوابًا للقسم. خشیت) فعلیة فعلها ماض

  ١"  َوَمْیَنا َعليَّ  ُبْطالً  َتُقلْ  َلمْ  إَذا... َنَسْبَتِني َما إَذا أْخَزى َما َلَعْمُركَ 

                                                   
  .١٠٢٣ص  المرجع السابق -  ١
  ١٤١المرجع السابق ص  -  ٢
  .١٨٠المرجع السابق ص  -  ٣
سان العرب ، فصل السین المھملة .، السلي واد بالقرب من نیاح فیھ طلح لبني عبس ، ل٣٩٨ ص  دیوان الحماسة-  ٤

١٤/٣٩٧.  
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تقل باطًال، ولم كرت أسالفي وآبائي ولم أذل متى ما ذ ستحي أو ما أهون والوبقائك ما أ

ومنه قول  ، وجملة (ما أخذي) مضارعیة منفیة بما وقعت جوابًا للقسم .تدع علّي زوراً 

  الشاعر:

  ٢" قِدي َهاِلكٍ  َعلى وْجدٍ  ِمنْ  اآلنَ  َقِدي... َهاِلكٍ  إثر َعلى آَسى الَ  فآَلیتُ 

َهَذا فقد بلغ اْلجزع نهایته وحسبي َهَذا الوجد حسبي َفَلْیَس  أقسم ِإنِّي َال َأْحَزن على َهالك بعد

  .ِفیِه مِزید

  ومنه قول زیابة التمیمي: وجملة (ال آسي) مضارعیة منفیة بال وقعت جوابًا للقسم.

ُنوا... َقْتَالُكمُ  أْدِفنُ  الَ  آَلْیتُ    ٣ " َوِسْرَباَلهُ  اْلَمْرءَ  َفَدخِّ

دث َفَقاَل دخنوه ْرء َأي بخروه قیل ِإنَّه طعن رجال فأحمَ وله فدخنوا الوق ،أي حلفتآلیت 

و(ال أدفن قتالكم) وقعت جوابًا للقسم  . رانُكم ِإالَّ َطاهم لقتیَفِإنِّي َال أدفن ال حتهلتطیب رائ

  الصریح آلیت وهي جملة فعلیة فعلها مضارع منفي بال .

 زیادةَ  بن ِمسَورُ  قول في ورد الجواب مضارعًا منفیًا بلم مخالفًا للقاعدة مرتین :

  :اْلحارثي

لِ  أوْ  َضْرَبةً  اَعجِّلْ  لم َلِئنْ ... َكِریهةٍ  ِلَیْومِ  َقْوِمي َیْدُعِني َفالَ    ٤ ُأَعجَّ

یقول ال دعیت لكشف مكروه ، وال للدفع عن مظلوم ، إن لم أعجل ضربه لمن توخى  إن 

لم أقتله أو یقتلني ، وردت جملة المضارع جوابًا للقسم "لم أعجل" منفیة بلم والجواب ال 

  حریث بن عمیرة بن سعد بن حمل بن زیاد ومنه قول.ینفى بلم

   اْلُحُرمُ  َنْخلةَ  ِبِجْنَبيْ  أَهلَّ  وَما ... لهُ  اْلَحجیجُ  َحجَّ  وَما إني ُرَوْیقَ  

  ٥ ِقَدمُ  والَ  عْنُكمْ  بهِ  َسلْوتُ  عْیٌش  ... ُأَالقُكمُ  َلمْ  ُمذْ  ِذْكَرُكمْ  ُیْنِسني مْ ل

                                                                                                                                                            
  ٧٩ ص الحماسة دیوان  -  ١
سُْب ، ویروى قدني من قولھم قدني كذا وكذا أي حسبي،  وربما حزفزا  ٤٣٠ص  المرجع السابق -  ٢ قدي ھو الكفایة والَح

  . ٥٣/٥٢٨النون فقالوا قدي ، تاج العروس باب قدن ، 
بال القمیص والدرع وقیل كل ما یلبس فھو سربال والجمع سرابیل ، لسان .، سربالھ : السر٣٨صالحماسة دیوان   -  ٣

  .١١/٣٣٥العرب ، فصل السین المھملة 
  .١٨٠ص  دیوان الحماسة  ٤
  ٦٠٦ص  دیوان الحماسة -  ٥
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ستطابه لمساعدة هم منذ حصل الفراق بینهم ال عیش احلف بما حلف أنه لم یشغله عن ذكر 

وقعت جملة جواب ف .جده كل وقتتوال بلى ما كان یس ،الزمان له بما سره فتسلى عنهم

القسم (لم ینسني) مسبوقه بلم وال، یقع جواب القسم منفیًا بلم ، وٕانما یجاب القسم من 

لم ینسني) موضع (ما أنساني) للضرورة الشعریة ، فاألفضل (حروف النفي بما وال. فوضع 

  أن یقول "ما أنساني ذكركم".

قتران مضارعها بالالم ونون األغلب واألقوى اضارعیة مثبته ، ف: إن الجواب جملة م ثانیا

  .١التوكید معاً 

جملة المضارع المثبت المؤكد في  أن حسبأ الحماسة دیوانطالعي على بعد ا

  في األغلب منفیة .  وردت وٕانمالم ترد القسم الصریح 

 قول نحو :وردت جملة المضارع جوابًا للقسم الصریح منفیة تسع مرات على النمط اآلتي 

  :میَّادة ابن

  ٢ اِلُبهْ غ أنا أمْ  اْلبْینِ  ِجدَّ  َجدَّ  إذا ... الَهَوى أَیْغلُبني أْدري الَ  َفواهللاِ 

یقول شارفت فراق األحبة بالدالئل الالئحة ، وأحلف باهللا ما أعلم من حالي إذا وقع ، 

ح وقعت جملة "ما أدري" فعلیة فعلها مضارع منفي بما جوابًا للقسم الصریفأأجزع أم اصبر.

  :الهذلي صخر ومنه قول أبو .

  اَألْمُر  أْمُرهُ  والَّذي وأْحیا أماتَ  ... َوالَِّذي وأْضَحكَ  أْبَكى والَّذي أَما

  ٣ الذُّْعرُ  َیُروُعُهما ال مْنها أِلیَفینِ ... أَرى أنْ  الَوْحَش  أْحُسدُ  َترَكْتِني َلَقدْ 

دة بدلیل أن لها جوابًا واحدًا . وتكریره للیمین لیس بتكثیر لألقسام ، ألن الیمین یمین واح

 بن إیاس ومنه قولوفائدة التكرار التفخیم والتهویل .وجملة "لقد تركتني" وقعت جوابا للقسم .

  :األرت

" ُأَعاِوُدهْ  أزَالُ  ما َخیالٍ  ِمنْ  ِثًنى... أنَّها ُأماَمةُ  َتْدري َما َعْمُركلَ 
١  

                                                   
  .٢/٤٩٩النحو الوافي  -  ١
  ٥٧٠دیوان الحماسة ص -  ٢
  ٥١٥ص دیوان الحماسة  -  ٣
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 فیقول : وبقائك ما تعلم هذه المرأة أن خیالها یأت
ً
بعد أخرى . وأنها غافلة  رةأي م ،یني ثنى

  عما أكابده في المنام . وجملة ما تدري فعلیة فعلها مضارع منفي بما وقعت جوابًا للقسم.

وردت في القسم المقدر الذي دلت فأما جملة المضارع المثبت المقترن بالالم والنون 

  علیه الالم الموطئة للقسم على النمط اآلتي :

 َوْعلةَ  ْبنُ  الحارثُ  قول بالالم والنون خمس مرات منها ترنةواب مضارعیة مقوردت جملة الج

  :الَجْرميّ 

  ٢ َعْظِمي ُألوِهَننْ  َسَطْوتُ  َوَلِئنْ ... َجَلالً  َألْعُفَونْ  َعَفْوتُ  َفَلِئنْ 

 عظیم وٕان سطوت نتقام منهم صفحت عن أمرإن تركت مؤاخذتهم واطرحت طلب االیقول 

والجلل یقع على الكبیر والصغیر، وهنا یراد به  ،ددت ركنى، وهعلیهم أضعفت عظمي

الكبیر.والالم في الموضعین موطئة للقسم وجوابها "ألعفّون" و "ألوهّنن" وقع فعل مضارع 

  :الطائيُّ  ومنه قول عاِرق مقترن بالالم والنون.

  ٣ عاِرقهْ  أنا ُذو لْلَعْظمِ  ألنَتِحَینْ  ... َصنْعُتمُ  قدْ  ما بعدَ  ُتغِّیرْ  لمْ  لئنْ 

ر أیها الملك بعض صنیعك، ولم تتدارك ما فاتنا من عدلك ووفائك أقسمت إن لم تغی یقول

وقعت جملة ف ألقصدن في مقاتلتك كسر العظم الذي صرت أعرفه فینتزع العظم منه.

 بن قتادة ومنه قولالجواب "ألنتحّین" فعلیة فعلها مضارع مثبت مقترن بالالم والنون .

  :الَحنفي َمسلمة

  ٤ َكِریمُ  َیُموتَ  أوْ  اْلَغَناِئمَ  َتْحِوي ... ِبَغْزَوةٍ  َألْرَحَلنَّ  َبِقیتُ  فَلئنْ 

وقعت جملة "ألرحلن" ف موت.ألرحلن بغزوة حاویة للغنائم أو أ یقول یعني بالكریم نفسه،

  فعلیة فعلها مضارع مثبت مقترن بالالم والنون جوابًا للقسم .

  واحدة. مرةرد الجواب مضارعًا منفیًا بال و و 

                                                                                                                                                            
  .٧٠١ ص المرجع السابق   -  ١
  ٦٤ السابق صالمرجع  -  ٢
  .٧٩٩المرجع السابق ص   -  ٣
  .٥٤٧ص  دیوان الحماسة  -  ٤
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  ١ أِقیُلها الَ  َدْوَلةً  َعْمٍرو ُأمِّ  على... ِلي أَدلنَ  یْوماً  الدَّهرِ  ناِئباتُ  َلِئنْ 

قیلها على أم عمرو لعددت ذلك ذنبًا ال أیقول : واهللا لئن جعلت لي نوائب الدهر لي دولة 

رع منفي بال منه "الضمیر في أقیلها یعود على النائبات" وجملة "ال أقیلها" فعلیة فعلها مضا

  ، وال یكون جواب الشرط إال مجزوما. قعت جوابًا للقسم ،ألنها مرفوعةو 

 العبسي وهب أبي بن طریفقول أما الجواب فعًال ماضیًا مقترنًا بقد ورد ست مرات منها

  :ابنه یرثي

  َبِدیلُ  ِبالشََّبابِ  َشْیبي ِحینِ  َعلى... َمكاَنهُ  َخلَّى اهللاِ  َعْبدُ  كانَ  لئنْ 

  ٢ وُذُبولُ  َنْهكةٌ  ِجْلِدي َمسَّ  وٕانْ ... َصِلیبةٌ  َقناةٌ  ِمنِّي َبِقَیتْ  َلَقدْ 

لكن یسلط  ،ه، وال یستمر على طریق ووجأل حدإن شیئًا من أسباب الدنیا وأعراضًا ال یدوم 

وقع الجواب جملة فعلیة فعلها ماضي مثبت مقترن بقد والالم "لقد ف علیه التغّیر والتبدل،

  الشاعر:ومنه قول  بقیت" .

ِبباِلكِ  خطَرتُ  أنِّي َسرَّني لَقدْ  ... ِبَمساَءةٍ  ِنْلَتِني أنْ  ساَءِني َلِئنْ 
٣  

" فعلیة سرنيوجملة "لقد  . بفؤادك ذكرت أني سرني فقد لي بإساءتك أسخطتني لئن أقسم   

  السُّلمي َعمرو بن أْشجعُ  ومنه قولفعلها ماضي مثبت مقترن بالالم وقد وقعت جوابًا للقسم 

  ٤ اْلَمَدائحُ  ِفیكَ  َقْبلُ  ِمنْ  َحُسَنتْ  َلَقدْ  ... َوِذْكُرَها اْلَمَراِثي فیكَ  َحُسَنتْ  ِئنْ لَ 

  حسنت فیك المدائح والمراثي.لذلك نك ذو محاسن في حیاتك، وبعد موتك أي أ

  وجملة "لقد حسنت" فعلیة فعلها ماضي منفي بما على النمط اآلتي :

  ٥" اْغترَاُبها غیرِي َضرَّ  ما الُقَرى بَواِدي... ْصَبحتْ أ ِهيَ  لِئنْ  لْیلى أبى َلَعْمرُ 

استخدم الشاعر القسم علي غیر مااعتاد علیه الشعراء، فأقسم"بأبي لیلي" وقسمه 

وٕان عادت هذه المرأة إلى موضعها من وادي  ،بیها تعظیم لها وتنبیه على مكانته من قلبهبأ

                                                   
  ٥١٩ص المرجع السابق  -  ١
  ٤٢٧ص  المرجع السابق   -  ٢
  ٥٥٥المرجع السابق ص  -  ٣
  ٣٣٩ص  دیوان الحماسة -  ٤
  ٥٦٨ المرجع السابق  -  ٥
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منفي  ب فعلیة فعلها ماض. وجملة الجواغتراب عنهالقرى لم یضر غیري البعد منها واالا

  بما "ماضر".

نه بحرفین معًا هما "إن ، والم قترافاألحسن ا اسمیة مثبتة إن كان الجواب جملة ثالثا:

أي: أحلف بالقرآن  M  C  B  A  @  ?  >L٢ نحو:  ١بتداء" في خبرهااال

الم حیث وقعت الالم في بال مرسلین" وقعت جوابًا للقسم مقترنةالكریم . وجملة "إنك لمن ال

سم مجرور والجار لالبتداء من حرف جر والمرسلین اخبر إن " لمن المرسلین" الالم 

  سمها وخبرها وقعت جوابًا للقسم .والمجرور خبر إن والجملة من إن وا

  سمیة في موضعین : هماوردت جملة جواب القسم ا

  ٣ َلَفقیرُ  إنَِّني ِمّني رَ َألْفقَ ... اُلعال أْنیابَها َبْردُ  ُیْهَدى كانَ  َلئنْ 

سنانها . لمن أواضح مقبلها وطیب رضابها، وبراد ي إن كان یتربص بمتسق مضحكها ، أ

فوقعت جملة "إنني لفقیر" هو أفقر مني إلیها فإنني الفقیر مطلقًا وال غایة وراء فقري . 

  سمیة مثبته واقترنت بإن والالم في خبرها . وقعت جوابًا للقسم .ا

  ٤ َلَسقیمُ  إنَّني َداءً  َبغاِنيَ ... ُمَوْیِسلٍ  بَماءٍ  الِمْعَزى َبنُ ل َلئن

، وجملة "إنني لسقیم" إن حرف مصدري ونصب ء في قوله "بماء" تفید الجمع واالختالطالبا

إن ، والالم الم اإلبتداء سقیم خبر إن اسم النون للوقایة ویاء المتكلم في محل نصب 

  في خبر إن ." بإن والالم "سمیة مقترنة ًا للقسم ا"إنني لسقیم" وقعت جوابوجملة 

 ومن جواب القسم ما یخفى ، وهو الذي تقدمه لفظ یدل على القسم نحو قوله تعالى  

 M     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §Lذلك ألن أخذ المیثاق بمعنى  ٥

خذ ، فجملة " ال تعبدون" جواب للقسم الذي تضمنه أستخالف ویدل ذلك على القسماال

                                                   
  .٢/٥٠٠النحو الوافي،   -  ١
  .٣- ٢سورة یس اآلیة  -  ٢
  .٥٥٣دیوان الحماسة  -  ٣
  .١١/٧٢٥لطي وھو تصغیر مأسل ، لسان العرب ، فصل الواو   ل : ماءویسِ مُ .    ٨٤٠المرجع السابق ص   -  ٤
  .٨٣سورة البقرة اآلیة  -  ٥
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 M  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U    T  SL٢ ومنه قوله تعالى  ١المیثاق

  نني به" وقعت جوابًا للقسم الذي تضمنه المیثاق.فجملة " لتأت

ألن اإلیمان جمع  M    ß  Þ    Ý  Ü  ÛÚ     Ù     Ø  ×  Ö   Õ     Ô  ÓL٣ ومنه قوله تعالى 

  .٤یمین وهو بمعنى القسم

  ضًا أن یقع لفظ فیه معنى القسم ومن هذا القبیل قول الفرزدق:وما یحتمل الجواب أی

  ٥تعش فإن عاهدتني ال تخونني       نكن مثل من یا ذئب یصطحبان

فجملة النفي "ال تخونني" إما جواب لعاهدتني وال محل لها أو حال من الفاعل أو المفعول 

 أو كلیهما فمحلها النصب .

  حذف جواب القسم :

الجواب وجوبًا إذا تقدم جواب القسم فذهب بعض النحاة إلى أن یحذف كثیرًا ما یحذف 

  .٦كتنفه ما یغني عن الجوابعلیه أو ا

  ول : زید قائم واهللا ، ونحو إن جاءني زید واهللا أكرمته .فمثال األ

ومثال الثاني : زید قائم واهللا قائم ولذلك جعل سیبویه ذا من قول العرب : ال ها اهللا ذا، 

، وجملة الحق ذا جواب القسم ، ولم  ٧أ مضمر كأنه قال ال ها اهللا ذا الحق ذاخبر المبتد

به  خفش والمبرد، فقولك ذا هو الشئ الذي تقسما صلة هللا تعالى كما ذهب إلیه األیجعل ذ

  قسم به ، فحذفت الخبر لعلم سامع .، فالتقدیر ال واهللا هذا ما أ

ي واهللا األمر فحذف األمر لكثرة قال أوزعم الخلیل في "ذا" أنه المحلوف علیه كأنه 

ستعمالهم هذا في كالمهم وقدم "ها" كما قدم قوم "ها" في قولهم  هاهو ذا وهانذا وهذا قول ا

                                                   
  .١/٥٢٨مغني اللبیب  -  ١
  .٦٦یوسف اآلیة  -  ٢
  .٣٩سورة القلم األیة  -  ٣
  .٩٠إعراب الجمل وأشباه الجمل لقباوة ، ص  -  ٤
  .٢/٢٩٥.، والمقتضب ١/٥٢٩شاھداً في المغني البیت للفرزدق ورد  -  ٥
  .٣١٩- ٢/٣١٨.، المقتضب ١/٨٤٦مغني اللبیب  -  ٦
  .٢/١٤٥الكتاب  -  ٧
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ي "األمر ذا" أو فاعل أ أيأن "ذا" من جملة جواب القسم وهو خبر مبتدأ محذوف  ١الخلیل

وال یقاس  األولأو إثباتًا بدل من  ال یكون "ذا" والجواب الذي یأتي بعده نفیاً  أولیكونن "ذا" 

M . وتحذف جملة جواب القسم جوازًا نحو : ٢أنا أخوك أيعلیه فال یقال : ها اهللا أخوك ، 

    $  #  "!Lفجواب القسم محذوف تقدیره "إنك لمنذر".  ٣  

الشرط "لو" أو "لوال"  أداةالنحاة في حالة تقدم القسم على الشرط إذا كانت  واختلف

  ض النحاة أن الجواب للشرط وجواب القسم محذوف استغنى عنه بجواب الشرط .فیرى بع

وأجاز الجمهور بأن یكون الجواب ألي منهما سواء تقدم الشرط على القسم أو تقدم 

ستثنى من ذلك أداة الشرط "لو" و "لوال" فإذا كانت األداة "لو" و ، وا ٤القسم على الشرط

لسابق لتقدمه لج إلى خبر یرى جمهور النحاة أن الجواب "لوال" ولم یتقدم علیهما ما یحتا

نحو : "واهللا إن جئتني  . ٥وجواب الثاني  محذوف وجوبًا استغنى عنه بجواب المتقدم

وحذف جواب الشرط  ،ألكرمته" فقولك ألكرمته جواب القسم وهو في نیة التقدیم إلى جانبه

"زید واهللا  :نحو ،ة الشرط تقدم أو تأخرإذا تقدم علیهما خبر وجب مراعا وأما ،لداللته علیه

بل یجیزون  ،یكون فعل الشرط ماضیاً أن  لحذف الجواب الكوفیون وال یشترط ،٦إن یقم أقم"

أن یكون مضارعًا ولذا یقولون فیما سد مسده : أنه الجواب الحقیقي ولیس بالدلیل وال 

والتقدیر واهللا أعلم أن  ٨نحو: "وٕان یكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك" .٧بالساد مسد الجواب

  یكذبوك.

وترى الباحثة أن رأي الجمهور هو األنسب ألن القسم إذا تقدم على الشرط كان 

  الجواب مرفوعًا وال یجوز أن یكون جواب الشرط مرفوعًا.

                                                   
  .٢/١٤٥ص الحماسة دیوان  -  ١
  .٢/٣١٢شرح الكافیة  -  ٢
  ١سورة ق اآلیة  -  ٣
  .٢٢٧، التطبیق النحوي ص ١/٨٠١، مغني اللبیب ١١/٣١٧خزانة األدب   -  ٤
  ٢/٥٦٣ھمع الھوامع  -  ٥
  .٤٥٠شرح شذور الذھب ص  -  ٦
  .٤/٤٨٥النحو الوافي  -  ٧
  ٢سورة فاطر االیھ  -  ٨
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  ورد جواب القسم محذوفَا في الدیوان على النمط اآلتي :

  ١ ِذئاُبها إليَّ  ُحبَّتْ  اْلفالَ  ِذَئابَ ... لَها نَسباً  أَرى أّني لوْ  َوُأْقِسمُ 

القسم محذوف لداللة الشرط  ئابها" جوابًا للشرط وجمله جوابوقعت جملة "حبت إلى ذ

  :اْلَعبسيّ  ُقْرواشٍ  ْبن ُشَرْیحُ  لو قومنه  .واستغنى عن جواب القسم لوجود لو 

  ٢ ْنُسروأ ِضباعٍ  ِمنْ  َعَوافٍ  َعلْیهِ ... لتَرْكُتهُ  ِدْرُعهُ  َلْوالَ  َوُأْقِسمُ 

لوال درعه التي استظهر بها وظاهر بثوبه فوقها لتركته بطعنتي مقتوًال وعوافي السباع أي 

فعلیة فعلها مضارع مثبت مقترن بالالم جوابًا " لتركته "وقعت جملة  .تنال منهتأتیه والطیر 

  ومن قول العدیلللشرط واستغنى عن جواب القسم بجواب الشرط لوقوع لوال.

  " َسْعدِ  عَلى َوَعْوفٍ  َقْیسٍ  عَلى ِبَقْیسٍ ... عَلْیِهمِ  اْلُخُروجَ  ُرْمتُ  نْ َلئِ  َلَعْمري

  ٣ َصْلدِ  رَاِبَیةٍ  َفْوقَ  آلٍ  ِلَرْقراقِ ... ِسقاِئهِ  في الَِّذي َكُمْهِریقِ  َلُكْنت

 .من مكان یتوصل إلیه بمشقة وتكلف لعمري إذا ركبت هذه الخطة معهم فترقرق له السراب

كمهریق" جوابًا للشرط واستغنى عن جواب القسم لداللة الشرط علیه ،  عت جملة "لكنتوق

  ویجوز أن تكون جوابًا للقسم. 

 

  

  :المبحث الثالث : جملة صلة الموصول

والموصول هو اسم مفعول  ،سم موصول أو لحرفهي الجملة التي تقع صلة ال

  سمى هذه الجملةوت  ٤إذ ال یتم معناه إال بالصلة ،وصل الشئ بغیره وجعله من تمامه

ما بذا تم فإ به فیتم اسماً  هتصلفسه ویفتقر إلى كالم بعده صلة ... والموصول ال یتم بن

كالمبتدأ والخبر. نحو (جاء الذي احترمه)  ،٥بعده كان حكمه حكم سائر االسماء التامة

                                                   
  ٥٦٧ص  الحماسة  دیوان  -  ١
  .١٥٥ص  المرجع السابق -  ٢
  .٥٢١المرجع السابق ص  -  ٣
 .١/٦٩ضري حاشیة الخ-  ٤
 .٣/١٣٨  شرح المفصل  -  ٥
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لت مع الموصول جملة.ویشترط كمّ  ،حترمه صلة موصول ال محل لها من اإلعرابفجملة ا

تعجبیة : فال یجوز (جاء الذي ما صلة الموصول أن تكون خبریة ال إنشائیة وال  ملةفي ج

أما اإلنشاء هو من  ٢: هو الكالم الذي یقبل الصدق والكذب لذاتهألن الخبر ١حسنه)أ

 ٤فتقول جاءني الذي قام : والذي ال تضربه . ٣الكالم ما ال یحتمل التصدیق أو التكذیب

  .٥هیوز أن تكون الصلة جملة إنشائانه یج إليوذهب الكسائي 

، التي، الذان،اللتان، : الذيسمي نحو، فالموصول االسمي أو حرفيإما ا والموصول

  آیة.  ،ذو، أي  ذا ، ماذا،  ما،  من، واللواتي، ال،، والالئي، ین،واُاللى، والالتيالذ

مبهمة، والبد لها من صالت تزیل  -حرفیةاسمیة أو  –لموصالت جمیعها إن ا

وتوضحها وتخصصها وتتم معانیها، وال تكون صالتها إّال الجمل أو الظروف والبد  إبهامها

 ٦ل بینها وبین الموصول بأجنبيصفي الصلة من ضمیر یعود إلى الموصول، وال یجوز الف

إذا تقدم علیه ضمیر المخاطب نحو: أنت  ، فیجوز الفصل بالنداءستثنى من ذلك النداءوا

یتقي -واهللا-ة، ویجوز كذلك الفصل بالقسم نحو: ظفر الذيق المكافأتستح -أحمدیا –الذي 

  .٧یرعى شئوني -حفظه اهللا-مواله، ویجوز الفصل بالجملة المعترضة نحو:والدي الذي

  ف العائد من الصلة :حذ

ف في نحو (جاء ن مبتدأ مخبرا عنه بمفرد، فال یحذف العائد المرفوع إذا كایحذ"

ي الدار : (جاء الذي هو یقوم) أو هو فحوغیر مبتدأ وال في ن ذان قاما) أو ضربا ألنهلال

ف الباقي بعد الحذ ؛ إذحذفهعلي إذا حذف الضمیر لم یدل دلیل ف ،ألن الخبر غیر مفرد

M  x  w  v ونحو  M   R  QL٨ صالح ألن یكون صلة كامله بخالف الخبر المفرد نحو 

                                                   
 .٢٤٤معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ص  -  ١
ھـ) ، ضبط ١٣٦٢ة في المعاني والبیان والبدیع ، تألیف : أحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشمي (ت جواھر البالغ -  ٢

 .١/٥٥وتدقیق وتوثیق د. یوسف الصمیلي، الناشر المكتبة العصریة بیروت ،د. ت .ط  
 ، ط. د ،ت .٢/٦المنھاج الواضح للبالغة تألیف : حامد عوني ، الناشر المكتبة األزھریة للتراث  ٣
 .١٩٠ور الذھب شرح شذ -  ٤
 .١/١٥٤بن عقیل اشرح  -  ٥
 .١/١٨٩اللمع في العربیة -  ٦

  .١/١٧٠أوضح المسالك  -  ٧
 .٦٩سورة مریم األیة  -  ٨
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       z  yLإال أن  ف في غیر، وال یكثر الحذااء أي معبود فیهي هو إله في السمأ ١

  .٢"طالت الصلة

نحو  فه جوازًا حسنًا لطول الكالمجاز حذفبالفعل أما إذا كان العائد منصوبًا متصال 

 . ٣ف الضمیر الهاء لطول الكالمي الذي كلمته حذكلمت الذي كلمت، أ

 مررت زیدوال تقول الذي  ،به زیدتقول الذي مررت  ،فهافصلت الصلة لم یجز حذفإذا ان

  .٤تصالهالفعل وامن ضمیر ال النفصال

: أن الغرض من الجملة الخبریة ا: أحدهألربعة أوجه وٕانما كانت جملة الصلة خبریة

فال یحصل به اإلیضاح  مبهم فالموصول فیها غیر الخبریةأما الجملة  ،یضاح الموصولإ

   ٥ستفهام كاألمر واال

مواجهة لرة للغیبة فلو وصلت باألمر والنهي لسماء الظاه: أن الذي اسم ظاهر واأل ثانیها

والضمیر  ،یكون فاعلها غیر الذي ا؛ألن المواجهة خطاب وٕان كان للغائب لزم أنلتناقض

  العائد على الذي هو الذي في المعنى.

واحد ال یدل على األمر والنهي واالسم ال ،ن الذي وصلته مقدران باسم واحد: إلثالثا

  آخر. ى مسمىالستفهام مع داللته علوا

ن الذي وصلته یخبر عنهما تارة وبهما ُأخرى واألمر والنهي واالستفهام ال یصح إ :الرابع

  .٦فیهما ذلك

  الموصول األسمي:

الذي : للمفرد المذكر وغیره  : هي أسماء ثمانیة وهو ضربان : نصي ومشترك فالنص

 و ٧ M    Á  À  ¿  ¾  ½Lنحو:  

                                                   
 .٨٤سورة الزخرف اآلیة  -  ١
 .١/١٧١أوضح المسالك  -  ٢
 .١/١٩٠اللمع في العربیة -  ٣
 .١/١٩٠ المرجع السابق -  ٤

٢/١١٧اللباب في علل البناء   -5  
 .٢/١١٩ اللباب في علل البناء واالعراب  -  ٦
 .٧٤سورة الزمر االیة  -  ٧
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 M      6  5  4  3  2Lللمفرد المؤنث العاقلة وغیرها: نحو قوله والتي  ١

  . L٣&  '  )  (  *    +              M و  L٢!  "  #  $  %  &  '  )  M تعالى : 

  وفي الذي والتي ست لغات:

  . ٤بیاء ساكنه وهو أفصح اللغات "االذي"األول: 

  ).  ،اللتِّ اللذِّ ( مكسورتین ف الیاء مع بقاء الذال والتاءالثاني: حذ

  )اللْذ،واللتْ ف الیاء وتسكین الذال والتاء (الث: حذالث

  )اللذيِّ الرابع: تشدید الیاء المكسورة (

  )اللذيُّ الخامس: تشدید الیاء مضمومة (

اللغة قرأ بعض األعراب : هذه ف والالم وتخفیف الیاء الساكنه وبف األلالسادس: حذ

  .٥ین)(صراط لذ

نصبا وجرًا، والقیاس في  )الذین واللتین(و  ،اللذان) و(اللتان) رفعافأما مثناهما (

وفتیان بقلب األلف یاء، تثنیتهما أن یقال اللذیان واللتیان كما یقال القاضیان بإثبات الیاء 

  .٦فوا یاء الذي والتي ألنهم مبنیات، ففرقوا بین المعرب والمبنى في التثنیةولكنهم حذ

زیل د یقال بالواو رفعًا وهو لغة هُ مطلقًا، وق واللذین بالیاء األُليف :جمع المذكرأما 

اتي باثبات یاءاتها وهو وجمع المؤنث: الالتي والالئي واللواتي واللوائي واللو  قیل.أو عُ 

فوا التاء والیاء من الالتي واللوائي فقالوا خفیفًا واجتناب االستطاله .وقد حذفها وتاالصل وحذ

  .٧واللوا الال،

في دیوان الحماسةعلى النمط االسمي وردت صلة الموصول جمله مع الموصول 

  تي :اآل

                                                   
 .١٠٣سورة األنبیاء االیة  -  ١
 ١سورة المجادلة االیة -  ٢
 .١٤٢سورة البقرة االیة  -  ٣
 .٢/٥٥٥االنصاف في مسائل الخالف -  ٤
 .١/١٩١شرح التسھیل -  ٥
 .١/١٤٤وضح المسالك أ -  ٦
 .١/١٩٥شرح التسھیل  -  ٧
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  :السَّلوليُّ  الُعَجْیر منها ضمیر الصلة غیر المحذوف، في قول 

 .١حاِمُلهْ  َفْهوَ  َحمَّْلَتهُ  الَِّذي وكلُّ  ... ظالماً  َوُیْرضیكَ  َمْظُلوماً  َیسرُّكَ 

لم و  فعلیة فعلها ماض صلة موصول ال محل لها من اإلعراب )وقعت جملة (حملته   

  :الحارثي زیاد بن یحیىیحذف منها ضمیر الصلة.ومنه قول 

ُدوَكهُ  الَِّذي الثَّْوبُ  َدِنس َوما   ٢فََتَقطَّعا اْلِبَلى َرْیبُ  َخاَنهُ  َوٕانْ  ... َزوَّ

 ) فعلیة. وجملة (ذودوكه تاً هذا تعظیم للمرثي . بان حاله بخالف أحوال غیره حیًا أو می

  یحذف منها العائد.فعلها ماض صلة للموصول الذي لم 

  :َفْقَعس بني بعضقول  نهم فكثیرالحماسة دیوان فت صلته في أما الذي حذ

  ٣ َتْطُلبُ  ُكنتَ  الَِّذي أْدرْكتَ  أنت إَذا... َلْیَلةً  الدَّْهر ِمنَ  ُتْسَبقً  َلمْ  كَأنَّكَ 

فعلیة  )في الدیة.وقعت جملة الصلة (تطلب ه بعث وتحضیض على طلب الدم والزهدفی

  جائز . حذفوهو  )الذي كنت تطلبه(ها العائد الستطالة الصلة والتقدیر حذف من

  الُخزاعّیة: األْحجم بنت فاطمةومنه قول 

ِزیَّةِ  َبْعضِ  ِمنْ  هانَ    أِجدُ  الَِّذي َبْعضِ  ِمنْ  هانَ  ... أوْ  الرَّ

  ٤وَرُدوا الَِّذي اْلَحْوضِ  واِرُدوا ... أِمُروا َوٕانْ  َحيٍّ  ما ُكلُّ 

 زمنا عشیرتهم بهم تمتعت لو.فقالت: إلي الخلف من األوالد والعز أشارت الشاعرة

 من أجده ما بعض أو یباالمص بعض تلخفّ  أوالدا خلفوا أو العز حازت حتى طویال

والضمیر العائد من الصلة فجملة (وردوا) فعلیة فعلها ماض وقعت صلة موصول  .الحزن

  فه جائز.حوض الذي وردوه) وحذیر (واردوا السم بصلته. والتقدمحذوف الستصالة اال

  :ابنه یرثي العبسي وهب أبي بن طریفومنه قول 

  ١ َدُحولُ  اْلمَقامِ  وَزْورَاءُ  تُرُاب... دوَنهُ  حالَ  َقدْ  تَْبِكینَ  الَِّذي فإنّ 

                                                   
 .٣٦٥ص الحماسة دیوان   -  ١
 ٣٤٠ص الحماسة دیوان  -  ٢
 .٧٠المرجع السابق ص  - ٣
 ٣٦٢ص  دیوان الحماسة  -  ٤
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ف العائد من جملة الصلة ، فحذ تراب مهیلوبینه  وبیننا حالكیه أي إن الذي تب

  :ناشب بن سعدومنه قول  ف الضمیر لطول الكالم.حذ كین) والتقدیر (إن الذي تبكیه)(تب

طاِلَبا ُكْنتُ  الَِّذي بإْدراكِ  َیمیِني... اْنثََنتْ  إَذا ِتَالِدي َعْیِني ِفي وَیْصُغرُ 
 ٢  

 أنه على الكالم بهذا ونبه به تضن النفس ألن ،بالذكر وخصه القدیم المال التالد

 المال إنفاق عینه في یقل كذلك ،لعارا من خوفا والوطن الدار ترك قلبه على یخف كما

ن اإلعراب فجملة (كنت طالبًا) صلة موصول ال محل لها مالمطلوب.  إدراك عند القدیم

ف الضمیر العائد إلى الموصول الستطالة الكالم. والتقدیر (الذي فعلیة فعلها ماض وقد حذ

  كنت طالبه) وحذفه جائز التصاله بالفعل.

  :ناشب بن سعد قول یجز حذف العائد نحو لمفأما إذا انفصلت الصلة 

  ٣صاِحَبا األْمرِ  ُمْفِظعِ  منْ  بهِ  َیُهمُّ  ... الَِّذي َعلى ُیِریدُ  الَ  َغَمراتٍ  أِخي

 مالزم بأنه نفسهالشاعر  فیص، عزمات أخي ویروي ،الشدائد هي  الغمرات 

 عن بشجاعته يیكتف بل األمور فظائع من یقصده فیما رفیقا یتخذ ال برأیه مستبد للشدائد

  وقعت جملة الصلة (یهم به) ولم یحذف العائد منها.  ،غیره

َمْرَدلُ  في قولالحماسة مرة واحدة دیوان فقد ورد في أما مثنى الذي    :َشریك بن الشَّ

  ٤َعْقلي في اْلُحْزنُ  أسَرعَ  َحتَّى ُدُموِعيَ  ... تََبرََّضا الَّلَذانِ  َخِلیَاليَ  َنْفِسي

ستطالة الصلة موصول حذف منها العائد إلى اسم الموصول ال لةص )اوقعت جملة (تبرض

  اه) والتقدیر (تبرض

 بن الُعَدیلأما( الّذا ) محذوف النون فقد ورد في دیوان الحماسة مرتان تقریبا منها قول 

   : العجليُّ  الُفْرخ

                                                                                                                                                            
رٌْض عنَد ِذي ِخیٍم) ، وَ   .٤٢٧ص  المرجع السابق -  ١ ْوَراُء: (أَ نَاِء وآخرالزَّ ُل الدَّْھ /  ١١تاج العروس  ةُ.ھریرھَا ھِھي أَوَّ

٤٦٦ 
 .١٥المرجع السابق ص  -  ٢
 ١٥ع السابق ص المرج -  ٣
رضھ الناس تبّرضا أي یأخذونھ قلیالً بالشئ ، أخذه قلیال ، ماء قلیل لیت . تبرضا : تبرض٣٤٣دیوان الحماسة ص  -  ٤

 .٢٣٨ /١٨الجفاف، تاج العروس مادة برض  قلیأل وفي البیت داللھ على
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  ١ السُّدِ  إلى ُنوبِ اْلجَ  َبْینَ  َما َتَزْعَزعَ ... َتَزْعَزعا لوْ  اللََّذا اَألْرضِ  َكَنَفا ُهَما

 إلیهما إال القبائل تستند فال قبیلة كل قوام بهما ومضر ربیعة أنأشار الشاعر إلي 

 أهل حكام أنهم األرض، أي تحركت تحركا فلو كنفا األرض) أي جانباها، فقال: (هما

حرث بل –ف النون من (اللذا لو تزعزعا) الستطالة االسم بصلته ، وهي لغة فحذ .األرض

  فون نون اللذان واللتان في المثنى المرفوع نحو:ب وبعض بني ربیعة، یحذبن كع

  .٢ا األغالالعمى اللذا قتال      الملوك وفككبني كلیب إن أ

  على النمط اآلتي : فقد ورد في الدیوان أما جمع المذكر (الذین ، واألُلى) . 

  :العجليُّ  الُفْرخ بن الُعَدیلمرتین، في قول  ليورد األُ 

  ٣َواْلِجدِّ  اْلُمزاَحةِ  ِعْندَ  أِبي أُبوُهمْ  ... ىاُألول إخَوِتيَ  اْلَمْوتَ  ُأَساِقي ْلتُ َظلِ 

أوقعت بأخواتي وساقیتهم كأس اِقع و لالطیر ِحین مرورها ِبي على ا نه لما دّلتأ

 ىولِ واألُ  . انف شؤوننا بتقلب الزَّمالك الختذلجد واحد و  اءالحْرب َوإِن ُكنَّا في الحقیقة َأبن

 بعض ومنه قول وجملة (أبوهم) صلة موصول ال محل لها من اإلعراب.معني الذین  في

  :َفْقَعس بني

  ٤  َیَتَقلَّبُ  إذْ  الدَّْهرِ  َحَدثَانِ  َعَلى... َیْخُذُلوَنِني اُألَلى َمَواليَّ  َرأیتُ 

 الحال موضع في الدهر حدثان وعلى ،العم بنو هنا ،وهمالمواليأشار الشاعر إلي 

، بمعنى الذین ألُلى، اوتغیره تقلبه في أو الدهر في یحدث لما مقاسیا یخذلونني همرأیت أي

  لونني) صلة موصول ال محل لها من اإلعراب.وجملة (یخذ

  :ُعلَّفة بن قیلع بن َعملَُّس  منها قولوردت في الدیوان تسع مرات  فقد أما الذین

  ٥ َتضیمُ  الَّذینَ  إالَّ  بأْنُفسهمْ ... تخاُفهُ  َشیًئا النَّاُس  َیقیكَ  ال وٕاذْ 

                                                   
د٢٩٢ص الحماسة دیوان   -  ١ رتفع الساد األفق والجمع سدود ، الموالسُّد السحاب  ،: من السحاب النشء األسود، السُّ
 .٣/٢٠٨سان العرب ، فصل السین المھملھ ل
 .١/١٤٨أوضح المسالك قائلھ األخطل یھجو جریرا، ورد شاھدا في -  ٢

  ٢٨٩ص الحماسة دیوان  -  ٣
  .٦٩ص الحماسة دیوان  - ٤
 .٦٢٥المرجع السابق ص  -  ٥
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 لك واقي ال عقیل یا  أشار الشاعر إلي أنه الیخاف إال من الذین ظلمهم،  فیقول

وقعت صلة موصول ال محل  فعلیة  (تضیم) فجملة تظلمهم كنت الذین إال تخافه من شيء

لها من اإلعراب وحذفت العائد إلى الموصول محذوف التصاله الصلة . وحذفه جائز . 

  ومنه قول األخنس: یر (الذین تضیمهم).والتقد

  ١ أَصاِحبُ  الَّذینَ  ُخْلَصاِني ُأوَلِئكَ ... َصَحاَبِتي َوالُغَواةُ  َدْهراً  ِعْشتُ  َوَقدْ 

 لي یطیب ال، فطویال لهم  بقیت زمانا خالصه إلى أصحابه ومودتهفیقول إن ا

جملة (أصاحب) و  .أصحابي فاتخذتهم مودتهم لي خلصواا الذینى الندام بحضور إال عیش

وقعت صلة للموصول وحذف منها العائد أي الموصول الستطالة االسم والتقدیر (الذین 

  :یكِربد مع بن ور عم. ومنه قول أصاحبهم) 

 ٢ َفْرَدا السَّْیفِ  ِمْثلَ  َوَبِقیتُ ... أِحبُهمْ  الَِّذینَ  َذَهبَ 

 له ثاني ال یفكالس األمور على یعینني  لي صاحب ال وحدي فصرت قرنائي مضى قد أي

(أحبهم) صلة موصول ال محل لها فجملة ، منفردا أي الحال على فردا ینتصب، و غمده في

  من االعراب.

  على النمط اآلتي : دیوان الحماسة ورد في فقد أما المفرد المونث 

  :َزْنباع بن الحكم بن َمْروان بن غالقمنها قول  ة في الدیوان ثالث عشرة مرةوردت مفرد

  ٣ شائما األ ُیْدَعْونَ  الَ  َبْعدُ  وَما... َمضتْ  التَّي السِّنینَ  في َهْیرٌ زُ  فأْضحتْ 

 جمع واألشائم،  وحدیثا قدیما باألشائم إال عرفتُ  ال زهیر قبیلة أضحت یقول الشاعر:  

  بن عقیل:تي ال محل له .  ومنه قول عمارة أشأم،وجملة (مضت) صلة اسم الموصول ال

ا َوْیَلها َدَعتْ ... الَّتي َناِئَلةَ  َبْعدَ  یْرَتِجیُكمْ  فَمنْ    ٤ غاِلبِ  ثَارَ  رَأتْ  لمَّ

                                                   
 ٢٨٤ ص  دیوان الحماسة  -  ١
 ٥٢. المرجع السابق ص  -  ٢
  ١٧٤ ص  دیوان الحماسة -  ٣
  ٦٢٩المرجع السابق ص  -  ٤
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ا علي هو فعیر  أخیها أو أبیها قاتل زوجتها نائلة اسمیشیر الشاعر إلي أن امرأة  

 ثار رأت لما صاحت أي أبوها أو أخوها هو وغالب بالویل صاحت أي ویلها ودعت، ذلك

 التي نائلة ومنكم أهله من وتكونون الخیر منكم یرجى كیف والمعنى أخیها أو أبیها غالب

. وجملة "دعت ویلها " فعلیه وقعت صلة عارا بذلك فأورثتكم أخیها أو أبیها قاتل زوجت

َمْینةِ  ابنللموصول ال محل لها.ومنه قول    الدُّ

ُدودِ  َداني الرِّضا َبعیدُ ... مْ هَ َفُكلّ  َقْومي أْحفْظتِ  الَّتي وأنتِ     ١ َكظیمُ  الصُّ

 الرضا بعید فكلهم عليّ  قومي أغضبت التي أنتلشاعر محبوبته فیقول: یعاتب ا

اسم الموصول خبرًا للضمیر  وقعف .الغضب من الجوف ممتلئ والهجر الصد قریب عني

  یراعى فیه الضمیر العائد مطابقته.ومنه قول سلمي ابن ربیعة:(أنِت) وجاز أن 

  ٢" َواّلِتي اللَّتََیا َجاِنیَها َفْیتُ َوكَ ... َبْیَنها اْلَعِشیرةِ  ثَأى َرأْبتُ  وَلَقدْ 

 وأستغنى عن الصلة عن كونها وصلتین أو أن صلتیهما محذوفتاناللتّیا تصغیر التي 

  لداللة الحال علیها.

  :النمیري الرَّاعيفي قول  ورد مرة واحدة فقد أما جمع المؤنث

  ٣ ِبالصَُّوى َتَمتَّْعنَ  ياَلالَّت ِمنَ  ِهَجاناً ... َعِریَكةٍ  َذاتَ  َكْوماءَ  فأْبَصْرتها

أبصرتها طویلة السنام غلیظة العظام ، وبقین صمًا أستمتعت  یصف الشاعر الناقة فقال 

  ي.ملة تمتعت صلة ألسم الموصول الالتوقعت جفبالرعي.

وذو، وماذا، وال، أما (أل،  أي،و  ما،و  من،فهو أما الموصول االسمي المشترك 

ع ، وأن یشترك فیها المفرد والمثنى والجمع ، والمذكر ، ومن) تكون بلفظ واحد للجمیوما

  .٤والمؤنث

                                                   
 ٥٩٦ دیوان الحماسة  -  ١
 ٢١٤المرجع السابق  -  ٢
، كوماء ناقة طویلة السنام ، عظیمتھ والجمع كوٌم ، وأكوم العظم في كل شيء العین ، باب ٦٦٧  دیوان الحماسة ص -  ٣

ب في الطریق یھتدى بھا من حجارة ، جمھرة اللغة ، باب .. الصوى : جمع صوة وھي أعالم تنص٥/٤١٨الكاف والمیم ، 
 .٣/١٢٩٢الصاد والواو 

 .١/١٤٨شرح بن عقیل  -  ٤



151 
 

وتكون لغیر العاقل وفیها ثالث  M  0  /  .  -L١ للعالم : نحومن تكون و  

  مسائل:

  ومنه : Ç   Æ    ÅL٢   َمنْ  Mأن ینزل منزلته نحو :أحدها

  .٣أسرب القطا هل من یعیر جناحه

M  J  I   H    G   F  E  D  C ، نحو: ت علیهیجتمع مع العاقل فیما وقع : أنالثاني 

  N  M  L  KL  ن على من فإن قوله(من في السموات ومن في واألرض)وقوع م ٤

جتماع العاقل مع غیر العاقل فیما دخلت علیه ألن (في ال یعقل والذي سوغ ذلك ا

ل السموات) یشمل المالئكة والشمس والقمر والنجوم وغیرها،( ومن في األرض) یشم

  .٥اآلدمیین والجبال والبحار واألشجار وغیرها

?  @       M   A M    8  7      6  5L٦ : أن یقترن به في عموم فصل بمن نحو:  الثالث

  CBLقترانها بالعاقل في عموم كل دابة ، فهي تشمل العاقل وغیرهال ٧ 

  یب :ببن الطده بَ وردت من اسم موصول في دیوان الحماسة ، في قول عَ 

  ٨َسلََّما ِبالَدكَ  َشْحط َعنْ  َزارَ  إَذا ... الرََّدى َغَرَض  غاَدْرَتهُ  َمنْ  ِحّیةَ تَ 

(من  أي أحییك تحیة من الرجل الذي غادرته غرض الردى، أو تحیة انسان هكذا.

 ومن بمعني الذي.غادرته) من اسم موصول (غادرته) صلته ال محل لها من االعراب.

  :لحارثيا المَراِثدِ  ُسَیودُ  ومنأ قول

لَ  باألقرَابِ  ُیَقْعِقعُ  ... َفجاَءَها اْلَعوانُ  اْلحربُ  لهُ  أشاَرتْ    ١أَتى َمنْ  أوَّ

                                                   
 .٤٣سورة الرعد اآلیة -  ١
 .٥سورة األحقاف اآلیة  -  ٢
، شرح ١/١٤٤صدر بیت وعجزه (لعلي إلى من قد ھویت أطیر ) ینسب إلى مجنون لیلى شاھداً في أوضح المسالك  -  ٣
 .١/١٤٨بن عقیل ا
 .١٨سورة الحج االیة  -  ٤
 .١/١٤٤أوضح المسالك  -  ٥

  ٤٥سورة النور االیة  -  ٦
  ٤٥سورة النور االي  -  ٧
 ٣١٢ص  دیولن الحماسة -  ٨
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: فإنها إلي ما ال  أما ما الموصولة فجملة من أتى من اسم موصول والفعل أتى صلة لمن.

دلت على ما ال  فإن ما الموصولة M     JI  H  GL٢  ن تكون بمعنى الذي نحو:یعقل ، وأ

M      d  c  ba   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z وأن تكون معرفة . وأما نحو قوله تعالى ٣یعقل

          eLفهي للعاقل وغیره، أّما نحو ٤M     _  ^  ]  \  [    ZLفانها  للعاقل وأما ٥

  .٦فهي للمبهم ،قولك رأیت شبحًا فانظر إلى ما ظهر

  لى المبهم.غیره وإ قة إلى العاقل و مثلة السابفدلت ما الموصولیة في األ

  :العبسيّ  حمام بن أبيوردت ما في الدیوان كثیرًا منها قول 

  ٧ ِلَیا یَرى الَ  ما ِلْلَمْرءِ  أَرى َولْستُ ... َیهاُبني الَ  ِلَمنْ  ِبَهیَّابٍ  َوَلْستُ 

، وال أتهیبه إذا لم یتهیبني وال أرى إعظام المرء أي ال أحتشم من ال یحتشمني

وجملة (ماالیرى لیا) ما أسم موصول بمعنى الذي (وال یرى لیا) صلة وٕاجالله ما ال یراه لي.

  ف مفعول یرى تخفیفًا.وحذ موصول ال محل لها من اإلعراب.

  ٨ شائما األ ُیْدَعْونَ  الَ  َبْعدُ  وَما... َمضتْ  التَّي السِّنینَ  في ُزَهْیرٌ  فأْضحتْ 

  له وهو " بعد ال یدعون" ما اسم موصول والذي بعده صلة سبق ذكره في االستشهاد بحتي، 

  :ربیعة بن ُسْلميِ  بن ُغویَّةُ ومنه قول 

  .٩أَباليِ  ما ِبكِ  فال ِلَتْحُزَنني... ِباْحِتمالِ  ُأمامةُ  ناَدتْ  أال

موصول ما أبالي ما اسم موصول بمعنى الذي وجملة ابالي : فعلیة وقعت صلة السم ال

  ف منها العائد لطول الصلة والتقدیر (ما ابالیه).وحذ

                                                                                                                                                            
 ٣٣٢المرجع السابق ص  -  ١

  .٩٦سورة النحل االیة  -  ٢
 .١/١٥٥أوضح المسالك  -  ٣

  ١سورة الحشر االیة   -  ٤
  ٣سورة النساء  -  ٥
 ١٤٤ص أوضح المسالك -  ٦
 .٣٠١ص الحماسة دیوان  -  ٧
 .١٥٧المرجع السابق ص  -  ٨
 ٤٠٠المرجع السابق  -  ٩
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  ومنه قول رجل من بني كلب: 

  ١ َقُروِني َعْنُهمْ  أْصَبَحتْ  َولكنْ ... َوْجِدي َتِجِدینَ  َما ِمْثلُ  َفِإنِّي

 ف الضمیر في قوله تجدیندین) صلة موصول ال محل لها من اإلعراب وحذوجملة (ماتج

  تجدینه.الستصالة االسم بصلته والتقدیر 

، وخالف في م موصول مبني على الضمسابفتح الهمزة وتشدید الیاء فهي  أما أيّ 

  ه قول الشاعر:لیتها ثعلب ، ویردّ و موص

  ٢هم أفضلفسلم على أیُّ 

وال تضاف إلى نكرة خالفا ألبن عصفور وال یعمل فیها إّال مستقبل متقدم نحو (لننزعن من 

كل شیعة أیهم أشد) فاختلفوا في إعراب أّي الموصولة فمنهم من قال أنها معربة دائمًا 

إذا كان بمعنى الذي وحذف العائد  وذهب الكوفیون إلى أن أیهم  ،م من قال أنها مبنیةومنه

، نحو قولهم (ألضربن أیهم أفضل) والذي ذهب إلیه البصریون أنها من الصلة فهي معربه

(ألضربن ف منها العائد أنها معربه ، نحو ضم، وأجمعوا على أنهم إذا لم یحذمبنیه على ال

فضل) خبرها ویحمله إلى أن أیهم مرفوع باالبتداء و(أ بن أحمدلخلیل أیهم أفضل) وذهب ا

یهم مرفوعة وان أ ٣على الحكایة بعد قول مقدر نحو: (ألضربن الذي یقال له أیهم أفضل)

أمّا عند سیبویه فهي مبنیة على  ٤ألن الضمة فیها ضمة إعراب ال ضمة بناء ؛باالبتداء

وما بعدها واكتفى الفعل بما ذكره معه كما تقول  وأن قوله (لننزعن) عمل في (من) ٥الضم

  ، ویقول ابن مالك :٦قتلت من كل قبیل وأكلت من كل طعام

  .٧فنحذیرًا اعربت مالم تضف   وصدر وصلها ضموأ أي كما

                                                   
 ١٠٥ص  لمرجع السابقا -  ١
، أوضح المسالك ١/١٠٨بن علھ ورد شاھداً في المغني الك ) قائلھ غسان بن ماعجز بیت صدره (إذا ما لقیت  -  ٢
 .١/١٥٧، شرح التصریح على التوضیح ١/١٥٦
 .١/٥٨٣سائل الخالف االنصاف في م -  ٣
 ١/٥٨٥المرجع السابق  -  ٤
 .٢/١٨٥الخصائص  -  ٥
 ١/٥٨٥االنصاف في مسائل الخالف  -  ٦
دار  ھـ ، الناشر٦٧٢هللا جمال الدین ت  بیاني، أبو عبدلبن مالك تألیف : محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي ااألفیة  -  ٧

 .١/١٦التعاون 
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لفظُا وكان صدر صلتها ضمیرًا محذوف نحو أّیهم  أي تكون مبنیة على الضم إذا أضیفت

  أربع أحوال :، وأّیهم أفضل، وأن أي لها أشدُ 

  : أن تضاف ویذكر صدر صلتها نحو: یعجبني أّیهم قائم.أوالً 

  یذكر صدر صلتها نحو: یعجبني أي قائم.: أن ال تضاف وال ثانیا

ي أي قائم وهو قائم ، وفي هذه : : أن ال تضاف ویذكر صدر صلتها نحو: یعجبنثالثاً 

  حوال الثالثة تكون معربة .األ

ر الصلة نحو: یعجبني أیهم قائم . وفي هذه الحالة تبنى ف ضمی: أن تضاف ویحذرابعاً 

  .١على الضم

فقد جاءت كلها    ،أّي الموصولیةأقف علي  العي على دیوان الحماسة لمطّ وحسب ا

  ستفهام.بصیغة اال

نحو قولهم ماذا  ،ستفهام بما: أن یكون ذا بمعنى الذي، بعد ا ذا): لها معنیان : األولأما (

یجوز فیه النصب ، وقد قرئ بهما قوله ابها مرفوعًا، فعت؟ فیكون جو صنعت : ما الذي صن

على الوجه   ب حمالبالرفع وغیره بالنص M   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄL٢  تعالى :

  .٣اآلخر. وفي قوله ماذا صنعت فتقول في الجواب خیراً 

ان كولو جعل ذا بمعنى الذي فالرفع أولى في الحالتین، أما إذا قصد بذا اإلشارة ، ف

  .٤(ماذا) و (من ذا)   مبتدأ وخبرًا واستغنى عن جواب وتفصیل

  على النمط اآلتي:الحماسة دیوان فقد وردت ذا في 

 بشیر بن محمدبعد اسم االستفهام (ما) تسع مرات، منها قول وردت ذا في الدیوان 

  :الخارجي

  ٥السَّباِئبِ  ِفي واأْدَرجُ  ماَذا الّلحدِ  إلى ... ِبهِ  َغْدَوا ُأناٌس  َیْدري َوما أُقولُ 

                                                   
 .١/١٦١بن عقیل اشرح  -  ١
 .٢١٩البقرة اآلیة سورة  -  ٢
 .١/١٩٦شرح التسھیل  -  ٣
 .١/١٩٧المرجع السابق  -  ٤
 .١١٩  ص الحماسة دیوان  -  ٥
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ن به و أي أنه رجل أدرج في الكفن والغادهذا فعل من أعیاه األمر فالتحق بالیأس ، 

ذا أدرجوا) إن ما مع ذا بمنزلة اسم واحد وقوله (ما یع للشأن.إلى اللحد ال یعلمون وهذا تفظ

ا ماضي یة فعلهسمًا وذا خبره بمعنى الذي (وأدرجوا) جملة فعلویجوز أن یكون ما وحده ا

ومنه ف منها الصلة الستطالة لالسم بصلته والتقدیر (أدرجوه) وقعت صلة لموصول حذ

  قول  آخر:

  .١ َوَباِكي َعَلْیهِ  َباِكَیةٍ  َدْمعِ  ِمنْ  ... ِسماكِ  بنُ  َوِثیَرةُ  أَجالَ  َماَذا

(ماذا آجال وتیره بن سماك) ماذا اسم موصول یجوز أن یكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحد 

  ومنه أیضاجملة بعده صلة له.الوز أن یكون ما اسم مبتدأ وذا خبره بمعنى الذي و ویج

نَّ  مِنْ  َغیَّْضنَ  راتِِھ قِیتَ  ماَذا ... لِي وقُْلنَ  َعَب ى مِنَ  لَ   .٢ ولَقیَنا اْلَھَو

لقیت صلة موصول أن تكون ذا بمعنى اللذي و تكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحد، و یجوز أن 

  اعي:الرّ ومنه قول ف منها العائد والتقدیر (ماذا لقیته) .راب حذال محل لها من اإلع

  .٣ ُشُهوُدها الشِّتاءِ  وِضیَفانُ  ِبَسْیِفي... َنحْرُتها َقُلوصٍ  ِمنْ  َنِكْرتُمْ  َماذا

ناقة  صاحبها وأعطیت للضیفان نحرها إلى الضرورة دعتني قلوص أجل من لنا تعییركم ما

كرتم صلة لها زلة اسم واحد وذا بمعنى الذي ، ونبمن یجوز أن تكون ما مع ذا خیر منها.

  كرتموه) .ائد والتقدیر (نحزف منها الع

  ، وتؤنث وتفرد وتجمع.ها وقد تعرببناؤ  والمشهور صة بطيخافهي ة أما ذو الطائی

  على النمط اآلتي: الحماسة دیوانوردت ذو في 

  .٤ عاِرقهْ  أنا ُذو لْلَعْظمِ  ألنَتِحَینْ  ... َصنْعُتمُ  قدْ  ما بعدَ  ُتغِّیرْ  لمْ  لئنْ 

) صلة أنا عارقهوهي بمعنى الذي وجملة ( جاءت ذو في البیت مبنیةسبق ذكره في القسم 

  بن الفحل:ومنه قول سنان لها.

                                                   
 .٦٦٢ص  دیوان الحماسة -  ١
 .٥٦٩المرجع السابق ص  -  ٢
 .٦٧٢ص  دیوان الحماسة  -  ٣
 ٧٩٩المرجع السابق ص  -  ٤
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  ١" -"  َطَوْیتُ  َوُذو َحَفْرتُ  ُذو َوِبْئِري... َوَجّدي أِبي َماءُ  اْلَماءَ  فِإنَّ 

مع المذكر  ي ، وهي تقع مع المؤنث كما تقعفإن ذو في البیت لغة طائیة في معنى الذ

  والبئر مؤنثة وجملة حفرت صلة لذو. رى ذو حفرت)ولهذا صلح أن یقول (بئ

الموصول اسمًا على  ویكون أل سمًا وحرفاً مشترك یكون الفظ  فهي أما أل الموصولیة:

ا ني إلى أنها حرف موصول واألخفش إلى أنهوهو مذهب الجمهور وذهب الماز  ٢الصحیح 

  تعریف.

  سم یتلخص في اآلتي :والدلیل على أنها ا

وف قال المازني عائد إلى محذ ،تقي ربه: عود الضمیر علیها نحو: قد أفلح المأوال

  هذا منها. ال ضرورة ولیسف غیرها إمظان ال یحذف الموصوف ، وورد في حذموصوف

أنها اسما  . فلوالتحسان خلو الصفة معها عن الموصوف، نحو جاء الكریماس ثانیا:

موصوفا قد اعتمدت الصفة علیه كما تعتمد الصفة على الموصوف لفتح خلوها من 

  .٣الموصوف

لفعل، موصوله واسم الفاعل في تأویل اإعمال اسم الفاعل بمعنى المعنى فلوال أنها : لثاً ثا

.حق منه بدونهالكان منع اسم الفاعل معها أ  

   : دخولها على الفعل نحو:رابعا

  .٤حكم الترضي حكومتهما أنت بال

وتصل بصفة محضة كاسماء  تختص باألسماء وال تختص باألفعال والمعرفة

، وعلى ذلك أجاز بن هشام دخولها والصفات المشبهه بأسماء الفاعلینوالمفعولین  ،الفاعلین

على وصف  ةداخل بشرط أن تكون ةفقال: (وٕانما تكون موصول ةالصفة المشبه  على

ت على اسم ، أما إذا دخلةاعل واسم المفعول والصفة المشبهم الفصریح لغیر تفضیل كاس

                                                   
 ٢٣٠ص  دیوان الحماسة  -  ١

  .١/٣٤٣بن مالك اقاصد والمسالك ، شرح الفیة ، أنظر توضیح الم١/١٩٢الجنى الداني  -  ٢
  .١/٢٢٦ علي الفیة  شرح األشموني -  ٣
، ١/٢٢٦صدر بیت عجزه وال األصیل وال ذي الرأي والجدل ، قائلھ الفرزدق ، ورد شاھدا في حاشیة الصبیان  -  ٤

  .١/٢٢٧وشرح االشموني 
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كالصاحب أو على وصف كالتفضیل  ةسماء الجامد، أو على وصف یشبه األجامد كالرمل

١فهي حرف تعریف)
   

  

اِبحِ  ِلْلحِرثِ  َزیَّاَبةَ  َلْهفَ  َیا    َفاآلِیب َفاْلَغاِنمِ  ... الصَّ

  ٢اْلغاِلبِ  َمعَ  َسْیَفاَنا َآلبَ  ... َخاِلیاً  َالَقْیُتهُ  َلوْ  َواهللاِ 

 ورجع منهم فغنم بالغارة قومي صبحأ إذ الحرث على أمي لهفیا  الشاعر لقا 

اآلیب هي أسماء أفعال، وأّن وقوله الصابح والغانم و  سرته.وأ فقتلته لقیته أكون ال أن سالما

الذي صبح و " أل"  في قوله الصابح، والغانم، واآلیب اسم موصول بمعني الذي ، أي 

  الذي غنم، والذي آب.

  لموصالت الحرفیة:ا

وهي التي تنصب المضارع وتوصل بفعل متصرف  ،الموصالت المصدریةبتسمى    

نحو قوله تعالى:  "أن الثقیلة"ولیها وهي التي غیر ممطلقًا. ومنها "أن" وهي التي توصل بمع

 MF  E  D L دة نحو قوله تعالىائن الز وأ  ٣  M  $  #  "  !L ن التفسیریة وأ  ٤

ن الموصولیة فنحو أما أ  ٥ M8  7       6  5  4  3  29  L نحو قوله تعالى: 

مر المتصرف أرسلت ، والماضي المتصرف نحو عجبت أن أتیت، وفعل األُأرید أْن تفعل

دت أن یِّ ، وقُ أنها أْن التفسیریة ، لئال یتوهمإلیه بأن أفعل، وقرنت أْن بالباء بعد أرسلت

، وال أمر كهلم في صل بما ال تصرف له من مضارع كعسىألنها ال تو  ؛عل المتصرفبالف

    ٦لغة بني تمیم 

ل منها و ، والمصدر المؤ عل المضارع المقترن بالم التعلیلومنها كي وتوصل بالف

، أو لخافض، أو في محل نصب بنزع ادها یكون في محل جر بحرف جر ظاهرمما بع

                                                   
  .١/٢٢٦، ینظر حاشیة الصبیان ١/٢٢٧شرح األشموني  - ١

٣٩الحماسة  دیوان  -  2. 

٢٠سورة المزمل اآلیة  -  3  
  4 ٩٦سورة یوسف االیة - 
٦٣سورة الشعراء اآلیة  -  5  
- ١/٢٢٣شرح التسھیل  -  6  
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وتقترن بها   ١ M  ½  ¼  »  º   ¹L و قوله تعالى : في محل نصب مفعوًال به ، نح

، وال یتعین ، لفظًا نحو جئت لكي أراك، وتقدیرًا نحو جئت كي أراكالم التعلیل لفظًا وتقدیراً 

تكون  ، وأما إذا لم تقترن بالالم لفظًا فیحتمل أنها مصدریة إال وهي مقرونة بالالمكون

جر ، ویحتمل أن تكون حرف في جئت أن أراك . كما تقدر مع أن،، والالم مقدرةمصدریة

كي في دیوان الحماسة قلیلة منها قول  ، ووقعت  ٢، وال تقع إال مجرورة بها بمعنى الالم

  جابر بن ثعلب الطائي:

◌َ 3فإنَّ الَفتًى َذا اْلَحْزِم َراِم ِبَنْفِسِه ... َجواِشَن َهَذا اللَّْیِل َكْي َیَتَموَّال  

والصعوبات فإن استبدل لف ، ویرمي بنفسه المتال نفسه المشاقیحمّ  إن الفتى الحازم یقول 

، ونال عقب ضیقه رخا فكأنه ما سبق إلیها وال زحم فیهما وفي طریقته ما بعده بعسره یسرا

وقعت كي حرف مصدري وما بعدها صلة لها وهي جملة فعلیة فعلها مضارع " یتموال "  ، 

تص بنیابتها عن ظرف زمان ، موصولة في أما ما فتوصل بفعل متصرف غیر أمٍر وتخ

الغالب بفعل ماضي  اللفظ مثبت أو منفي بلم ، ولست اسمًا فتفتقد إلى ضمیر خالفًا البن 

ووقعت ما في الدیوان كثیرة منها قول أُنیف بن    4الحسن والسراج ، توصل بجملة اسمیة 

 ُقریط:

5ي النَّاِئَباِت َعلى ما قاَل ُبْرهاَناَال َیْسَأُلوَن أَخاُهْم ِحیَن َیْنُدُبُهْم ... فِ   

ى غوثه ، ولكن نعجل إلمستنجد توصًال إلى دفعه أو مطلبهیقول إنا ال نطلب العلل على ال

، ونلبي استنجاده واستصراخه. فقد وقعت ما موصولیة في قوله ما قال برهانًا في كل حال

من اإلعراب ، ومنه  ، وما في محل جر بعلى والجملة بعدها صلة موصول ال محل لها

 قول برج بن مسهر: 

                                                   
٢٣سورة الحدید اآلیة  -  1  

 
  - - . ١١٩، وإعراب الجمل وأشباه الجمل لقباوة ، ص  ١/٢٢٤تسھیل ، الشرح  -   2 

١٠٩دیوان الحماسة ص -  3  
١/٢٢٢شرح التسھیل  -  4  
٥دیوان الحماسة ص  -  5  
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ُف ُثمَّ َیأِوي ... َذُوو اَألْمَواِل ِمنَّا واْلَعِدیم ُف َما ُنَطوِّ ◌ُ  1ُنَطوِّ  

وف أي مدة تطوافنا ، فقد وصلت ما بمضارع خال من النفي بلم وف ما نطِّ طِّ قوله نو 

 والجملة صلة لما ال محل لها من اإلعراب.

أن تصلح في موضعها "أن" ، وأكثر وقوعها بعدما یدل على  أما لو المصدریة فعالمتها

    MF      L  K    J  I  H  GL 2  تمنِّ ، كقوله تعالى

 وفي دیوان الحماسة نحو قول الشاعر مساج بن سباع:

ْفُت ِفي اآلفاِق َحتَّى ... َبلیُت وَقْد أَنى ِلي لْو أِبید ◌ُ  3َلَقْد َطوَّ  

ها وغربها ، عافیها بما یطلب به مثل المال والجاه والعز یقول جرت في نواحي األرض شرق

والفخر إلى ان مسني الكبر ، وتسلط علّى البلى والهرم. ولو هنا بمعنى اْن وما بعدها صلة 

 لها ال محل لها من اإلعراب.

ویرى الجمهور أن لو ال تكون مصدریة بل تالزم الشرط ویقدر لها جوابًا ویستدل على ذلك 

    4مع دخول الجار علیهبأنه لم یس

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

                                                   
٥٣٤المرجع السابق ص  -  1  

٩٦سورة البقرة اآلیة  --  2  
٤٠٢دیوان الحماسة ص -  3  
١٢٠لقباوة ص شباه الجملإعراب الجمل وأ -  4  
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هلمبحث الرابع الجملة التابعة لجملة ال محل لا  

وهي التي تكون تابعة لجملة قبلها في الحكم ، مطابقة له في اإلعراب ، ولذلك أطلق علیه 

التابع إذ أن  في العربیة التابع ، لمطابقته لها ، وال یتبع ما قبله إال ألنه له عالقة وثیقة به

  1مسمًا واحدًا في الحكالمتبوع یكونان او 

وعرف الزمخشري التوابع بأنها "هي األسماء التي ال یمسها اإلعراب إال على سبیل التبع 

بن یعیش التوابع ا،ویقول  3 ، ووافقه ابن هشام في قطر الندى على هذا التعریف 2 لغیرها"

؟؟ ثوانها له في العوامل ، ویقصد بقوله هي الثوان المساویة األول في اإلعراب ، بمشاركت

. 4 أي فروع في استحقاق اإلعراب  

" كلها وهي خمسة أضرب : تأكید ، وصفة ، وبدل ، وعطف بیان ، وعطف صرف "نسق

ثنان هي: العطف والبدل : ألن عطف البیان یضم إلى البدل ، للمفردات : أما في الجمل ا

  توصف ، والتوكید ال یكون إال لفظیًا . ال تكون للجمل ألن الجملة الفأما الصفة 

                                                   
٢/١٩األصول في النحو البن السراج  -  1  
٣/٣٨شرح المفصل البن یعیش  -  2  
ن أحمد بن عبدهللا بن یوسف أبومحمد جمال الدین بن ھشام شرح قطر الندي وبل الصدي ، تألیف ةعبد هللا بن یوسف ب - ٤

  3  ١/٢٨٣ھـ١٣٨٣تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، الناشر القاھرة ، الطبعة الحادیة عشر ٧٦١األنصاري المتوفي 
٣/٣٨شرح  المفصل البن یعیش  -  4  
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 العطف: 

، وعطفت الشئ عطفًا ثنیته أو أملته فأنعطف وَعَطَف و لغة هو الثني والمیل فعطال

عطوفًا مال . وعطفتُه عن حاجته عطفًا صرفته عنها . وُمْنَعَطف الوادي على صیغة اسم 

لشئ نفسه ، فهو اسم عین .اسم فاعل ا المفعول حیث ینعطف فهو اسم معنى والمنعِطفْ   

واستعطفته سألته أن یعطف وِعطُف الشئ جانبه والجمع أعطاف مثل حمل وأحمال ، وفي 

. 1 الطریق عطف بالفتح إعوجاج ومیل  

، ألن العطف نوعان ،  فلم یذكر له النحاة تعریفًا واحدًا للعطأما العطف اصطالحًا: 

ئق تختلف عن اآلخر . لذلك عرف ا حقامعطف النسق وعطف البیان ولكل واحدة منه

 النحاة كل نوع على حده . 

 أوًال: عطف البیان: 

جاء  .2  أو یخصصه ، نحو أقسم باهللا أبا حفص عمر هو تابع غیر صفة یوضح متبوعه

عطف البیان في قوله "عمر"   موضحًا لمتبوعة،  حیث كشف عن الكنیة لقیامه بالشهره 

 مخصص كلمة "طعام" جاءت 3 رة طعام مساكین"ومنه قوله تعالى: "أو كفا دونها.

و"زیتونة" جاءت مبینة . 4. وقوله تعالى: " یوقد من شجرة مباركة زیتونة  لمتبوعها

 كوفیون وبعض البصریین المتقدمین الوقد نفاه البصریون وأثبته ، هذا وموضحة لمتبوعها

 اوالناظم وابنه خالف، وابن جني، وبعض المتأخرین، كالزمخشري، وابن عصفور، كالفارسي

5 لبقیة البصریین الذین یعدون ذلك بدل كل من كل   

                                                   
) ھـ ٧٧٠لفیومي ثم الحموي أبو العباس (ت بن علي ا المصباح المنیرفي غریب الشرح الكبیر، تألیف أحمد بن محمد - ٦

٢/٤١٦الناشر المكتبة العلمیة بیروت ،باب (عطف)     

٣/٣٠٤وضح المسالك أ -  2  
٩٥سورة المائدة  اآلیة -  3  
٣٥سورة النور اآلیة  -  4  
٣/٣٠٩أوضح المسالك  -  5  
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ز وذهب قوم إلي جوا،ینتوعه نكر حاة إلى امتناع كون عطف البیان ومتبوذهب أكثر الن

ة "یوقد من شجرة ما اآلیة السابقهكیر قیل ومن تن فیكونان منّكرین كما یكونان معّرفین ذلك

.بیان لشجرة زیتونة عطف و 1 مباركة زیتونة"  

: أو "عطف الحرف" ثانیًا: عطف النسق  

، والنسُق من الثغور ما جاء من الكالم على نظام واحد لغة: بفتح السین والنون: هو

الشئ ، والنسُق بتسكین السین، نسق سٌق ، ونسقها انتظامها في النبتهالمستویة ، یقال ثغر ن

لنحویون حروف العطف حروف ، ویسمي ابعضه إثر بعض، والنسق كالعطف على األول

.  2 النسق ألن الشئ إذا عطفت علیه شیئًا بعده جرى مجرى واحداً   

 عًا هو وصف كبطل وحسن ، فیقال " ثغر والنسق بفتح السین والنون جمی

رز نسق إذا كان منتظمًا ومنه كالمًا نسق إذا كانت كثیرة األسنان " ویقال خنسق 

بفتح النون وسكون السین مصدر، نحو نسقت والنسق  إذا جاء على نظام واحد . 

ذا النوع إّال الكالم نسقًا أي إذا عطفته بعضه على بعض . ولم یقل النحاة في ه

، والكالم النسق ، هو النظام الواحد ، والنظام الواحد یقصد به بفتح النون والسین

میهمایس كثیراً و   .عالمات اإلعراب التي یشترك فیها المعطوف والمعطوف علیه  

.   3 سیبویه باب الشركة  

 النسق اصطالحًا: 

اتفق النحاة في مفهوم النسق على أنه التابع المتوسط بینه وبین متبوعه أحد حروف 

، وتنقسم هذه ، حتى ، أم، بل ، لكن، الفاء، ثمروف العطف هي: الواو.وح4 العطف

 الحروف إلى قسمین: 

                                                   
٣/٢٢٥٤بن عقیل اشرح  -  1  
 ٢٦/٤٢تاج العروس باب ن، س، ق - 

2
  

: تألیف محمد عید ، الناشر مكتبة الشباب  النحو المصفى -  -  3  
  4 ١/٦٠٧المرجع السابق ،  - 
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، وهي الواو، الفاء، ثم، ه لفظًا وحكماً أحدهما: ما یشترك فیه المعطوف مع المعطوف علی

، أم . أو  

  1 .ثانیًا: ما یشترك فیه المعطوف علیه لفظًا فقط وهي ثالثة ، ال ، لكن المخفضة ، بل

ما یشترك في المعطوف مع المعطوف علیه لفظًا ومعنًى: و   

  حو : جاءشراك الثاني فیما دخل األول ولیس دلیل على أیهما كان أوًال نا : ومعناهاالواو

£    ¤   M  ، وقوله تعالى : وعمرو؛ ألن مجئ زید وعمرو لیس له رتبة معلومةزید 

  ¦  ¥ L    2  3 قبل السجود والركوع في الترتیب .   

 وقول الشاعر:

   

4وأترك مشدودًا على وثاقیا       كفى حزنًا أن ُتطرد الخیل بالقنا  

الخیل" ال محل لها من اإلعراب  ل "تطردفجملة "أترك" معطوفة بالواو على صلة الموصو   

: قول الفند الزماني أن الواو أكثر ورودًا في الحماسة منها نالحظ   

5 َصفْحنا َعْن َبِني ُذْهٍل ... َوُقْلنا اْلَقْوُم إْخَوانُ   

صفحة أعناقنا ووجوهنا ، وهي جانبها ،  ولَّیناهمصفحنا عن بني ذهل أي أعرضنا عنهم ، 

M  d   تعالي: ا كان منهم أو یقال ضربنا عنهم صفحًا ومنه قولهفلم نؤاخذهم بم

g     f  e    L 6   فجملة "صفحنا" صفح فعل ماٍض ، والضمیر "نا "، لجماعة

المتكلمین في محل رفع فاعل ، والجملة ابتدائیة ال محل لها من اإلعراب ، وجملة "وقلنا" 

رفع فاعل ، وقعت معطوفة على  الواو عاطفة ، قال فعل ماضي والضمیر نا في محل

                                                   
٣٣٤٨شرح التسھیل  -  1  
٤٣سورة ال عمران اآلیة  -  2  
٣/٢٤٧البحر المحیط في التفسیر -  3  
١٢٨إعراب الجمل  وأشباه الجمل لقباوة ص قائلھ ابن محجن ورد في -  4  
٦دیوان الحماسة ص  -  5  
٥ سورة الزخرف اآلیة -  6  



164 
 

بن مقروم ربیعة   ومنه قول   الجملة االبتدائیة فهي مثلها ال محل لها من اإلعراب .

 الضبّي:

1 أْرَجْیُتُه َعنِّي فأْبَصَر َقْصَدهُ ... وَكَوْیُتُه َفْوَق النَّواِظِر ِمْن َعلِ 
 

، ل وهو أفعلته من الوجىالصحیحة قایروي "أوجیته" ذكره بعض المتأخرین وأنها الروایة 

    2تان والهمُز أفصححیحة "أرجأته" و "أرجیته" وهما لغویقال أن الروایة االص

وجملة "أرجیته" فعلیة فعلها ماٍض مثبت ، ابتدائیة ال محل لها من األعراب ، "وكویته" 

  بن ناشب:ومنه قول سعد مطوفة علیها فهي مثلها في األعراب .

  3 وأْجَعُل َهْدَمها ... ِلِعْرِضَي مْن باِقي اْلَمَذمَِّة حاِجَبا َوأْذَهُل َعْن َداِري

الذهول ، ترك الشئ متناسیًا له ومتسلیًا عنه ، یقول إذا ضاق المنزل بي حتى یصیر دار 

 الصوان انتقلت عنه ، وأجعل خرابه وقایة للنفس من العار الباقي والذم الالحق . 

، و"أجعل هدمها" الواو والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا وجملة "أذهل" فعلیة فعلها مضارع،

، وهدمها مفعول أول ع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أناعاطفة وأجعل فعل مضارع مرفو 

ألجعل وحاجبًا انتصب على أنه مفعول ثاني ألجعل . والجملة ابتدائیة معطوفة على 

وقال أیضاالجملة األولى ال محل لها من اإلعراب .   

َهمَّ َلْم ُتْرَدْع َعِزیَمُة َهمِِّه ... َوَلْم َیْأِت َما َیْأتي مَن األْمِر َهاِئَبا ِإَذا
 4  

، والهیبة تكون من الزعر واإلجالل جمیعًا ویقال للجبان هیوب یقال ردعته فارتدع أي كففته

في ، ولم یكن خائفًا لرجل بشئ أنفذ عزیمته ولم یردعها، والمحتشم مهیب فقال إذا هم هذا ا

 رط . "إذا هم" الفعلها . وجملة "لم تردع" فعلیة فعلها مضارع مسبوق بلم و قعت جوابًا للش

محل لها من اإلعراب وجملة "لم یأت" فعلیة فعلیة فعلها مضارع مسبوق بلم معطوف على 

ومنه قول تأبط شرا:جملة الشرط ال محل لها .   

                                                   
١٤دیوان الحماسة ص  -  1  
١/٥٠شرح دیوان الحماسة للمرزوقي  -  2  
١٥ دوان الحماسة ص -  3  
١٦دیوان الحماسة ص  -  4  
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1 هُ ... َأَضاَع َوقاَسى َأْمَرُه َوْهَو ُمْدِبرُ ِإَذا اْلَمْرُء َلْم َیْحَتْل َوَقْد َجدَّ ِجدُّ   

قول "لم یحتل" ذهب بعضهم إلى أن الحیلة مأخوذة من قولهم حال الشئ أي انقلب عن 

كون بمعنى ، ویجوز أن یوجد أمره ضائعاً اع" یجوز أن یكون معناه ، وقول "أضهجهت

الضمیر راجع إلى المرء، ز أن یكون فائت . ویجو  لِّ وَ ، وقاسي أمره شِقي به وهو مضیع

وهي فعلیة ال محل لها من اع" وقعت جوابًا للشرط ومعناه عالج أمره وكابده، وجملة "أض

، وجملة "وقاسي أمره" فعلیة وقعت معطوف على جواب شرط فهي مثلها ال محل اإلعراب

   لها .
 
 

 

 
  العطف بالفاء:

ن االمر بینهما قریب، أو  ،لوتوجب  الثاني بعد االو  ،رتیب والتعقیبتال الفاء تفید  

المدینة وهذا الترتیب یفید اتصال الثاني تیت أ: دخلت مكة فالمدینة. قدمت مكة و كقولك

   ٢ مرا.عباألول. وتقول رأیت زیدًا ف

  :الحماسة  دیواننعرض لها في فترتیبها في الجملة أما 

  :قول  اء عاطفة جملة علي جملة في الدیوان قلیلیة منهافوردت ال

  ١ ْت َفَحیَّْت ُثمَّ قامْت َفَودََّعْت ... َفلمَّا َتَولَّْت كاَدت النَّْفُس َتْزَهقُ أَلمَّ 

                                                   
١٧المرجع السابق ص  -  1  
  2 ٢/٥٥،ینظر االصول في النحو  ١/١٠المقتضب - 
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ا هو الوجه من االنسان، یقول جائتنا التحیة هي السالم والملك والبغاء والمحیَّ   

  ثرها.أواعرضت فلما كادت النفس تخرج في فسلمت علینا، ثم لم تلبث اال قلیًال حتي قامت 

حیت)علي فحیث عطفت جملة ( بیت مرتین وتفید الترتیب والعطف.ء في الافوردت الف

ي مثلها فه محل لها من االعراب الجملة االبتدائیة (أتتنا) وهي فعلیة فعلها فعل ماضي ال

لها  وتاء التأنیث الساكنة ال محل ودع، فعلیة فعلها ماض  عراب، وجملة (فودعت).في اإل

في الثانیة و  ىلي جملة (ثم قامت) وهي معطوفة علاء عفوقعت معطوفة بالو  ،عرابمن اإل

  بن مقروم الضبّي:ومنه قول ربیعة فادت الترتیب.أصدر البیت ثالث جمل متعاطفات 

   ٢ أْرَجْیُتُه َعنِّي فأْبَصَر َقْصَدهُ ... وَكَوْیُتُه َفْوَق النَّواِظِر ِمْن َعلِ 

رجیته ال محل لها من أ ىلبصر) معطوفة عأالواو وجملة (فسبق ذكره في العطف ب  

  ومنه قول سنان بن الفحل :االعراب. 

   ٣ وَلِكنِّي ظُِلْمُت َفِكْدُت أْبكي ... ِمَن الظُّْلِم اْلُمَبیَِّن أْو بَكْیتُ 

رفت افش ،ي طال مالزمتي لهللت عن حق وتناز لفه، و آعرض علي ضیم لم   یقول: 

جملة ابتدائیة ال محل لها لعت تابعة ت) فعلیة فعلها ماضي وقدالبكاء أو بكیت.وجملة (فك

  یب:بده ابن الطّ بَ ومنه قول عَ من االعراب (ظلمت) فهي مثلها ال محل لها.

  ٤ َنَعى الرَّْكُب أْوَفى ِحیَن آَبْت ِركاُبُهْم ... َلَعْمِري َلَقْد َجاؤُا ِبَشرٍّ فأْوَجُعوا 

من االعراب (لقد جاءوا)  وجعوا) تابعة لجملة ال محل لهاأسبق ذكره في القسم وجملة  (ف

وجعوا) أجوابا للقسم وعطفت علیها جملة (فوهي فعلیة فعلها ماضي مسبوق بقد، وقعت 

  عرابها.إاء فلها فبال

                                                                                                                                                            
- ١١دیوان الحماسة ص -   1  
  2 ١٤المرجع السابق ص - 
  3 ٢٣١المرجع السابق ص - 
 ٣١٣لحماسة صدیوان ا - 

4  
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ثم كالفاء في التشریك والترتیب اال انها تدل علي المهلة. التراضي نحو قوله     

ثم في االیة حرف عطف یفید التراضي جاءت   ١   M         z  y  x  w  v    uL   تعالي: 

والترتیب، یوم حشر  الموتي یوم القیامة  بین دفن االنسان وبین حشره مدة طویلة ال یعلمها 

    ٢ . اال اهللا

بن ُعلبة قول جعفر  وردت ثم في الدیوان عشرة مرات في عطفها للجملة علي الجملة منها

  الحارثي: 

ُحرٍَّة ... َیَرى َغَمَراِت اْلَمْوِت ُثمَّ َیُزوُرَها َال یْكِشُف اْلَغمَّاَء إالَّ ابنُ  
 ٣  

ر وال بكریم یري قمم الموت ثم یتوسطها ویص ال رجلإال یكشف الخصلة الشدید 

دركها بحاسة أتحققها بالممارسة حتي یصیر كأنه یعدل عنها (ویري غمرات الموت) أي ی

لة (ثم یزورها) عراب وجممن اإل لموت) ابتدائیة ال محل لهاوجملة (یري غمرات ا العین.

  ي في عطف المفرد بالمفرد لثم.خاألن التر  ؛يخمعطوفة علیها بثم، وثم هنا ال تفید الترا

  ٤ إْن ُتْذِنُبوا ثُمَّ َتأِتیني َبِقیَُّتُكْم ... َفَما َعَليَّ ِبَذْنٍب ِعْنَدُكْم َفْوتُ  

ما یالحقكم من الئمة  كمجرامكم وتیقنإن تجرموا ثم یصح عندي تعمدكم في إیقول 

وجملة  اتكم ومحاسبتكم.ذوتني مكافأتكم ، وال یعنیني مؤاخنكم مستهینین فما یفإ وعیب ، و 

  (ثم یأتي) معطوفة الي (إن تذنبوا) ال محل لها من االعراب.

  ٥ ُردُّوا َعَلْینا َشْیَخنا ثمَّ َبَجلْ 

عنه ، یقول انا  عثمان بن عفان رضي اهللا هو  الشیخالثأر و  یشیر الشاعر إلى  

علي  (ثم بجل) ثم حرف عطف جملة،نا ثأره فحسبنا ذاك وقوله كر أدذا إطالبون بدمه ف

  وهي بمعني حسب والتقدیر (بجلنا) وبجل في محل رفع علي االبتداء. جملة 

                                                   
٢٢ - ٢١سورة عبس اآلیة  -  1  
٣/٣٢أوضح المسالك  -  2  
  3 ١٠دیوان الحماسة ص  - 
٤٧المرجع السابق ص  -  4

  

  5 ١٠٤دیوان الحماسة ص  - 

  العطف بثم:
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    وبعد الخبر  ، بعد الطلب ف ،اء المفیدةیشتي العاطفة ألحد الشیئین أو األأت 

١  M §  ¦  ¥  ¤   £¨    L    : ىعالنحو قوله ت
حد الشیئین أما االیة الكریمة ألجاءت في   

́   M     º  ¹   ¸  ¶  µ   نحو قوله تعالي: فشیاء األ  ³  ²   ±  °

»           ¾  ½  ¼¿   L  ٢
و أقمت أ يّ ن یقال سواء علأع متنشیاء احد األنها ألو كول  

    ٣ قعدت ألن سواء ال بد فیها من شیئین.

بر، باحة بعد الطلب والشك والتشكیك بعد الخربعة معاني التخییر واإلأ (أو)ول

باحة نحو جالس الحسن أو ابن سیرین جمیعا، ختها، واإلأو أفمثال التخییر نحو تزوج هند 

و أن سیأتي منهما، للتشكیك جاء زید ذا لم تعلم مإ وو عمر أزید  قولك جاءفأما للشك 

َجْعَفر بن ل ومنه قو ٤بهمت علي المخاطب.ألذي یأتي منها، ولكنك نت تعلم باذا كإ وعمر 

   علبة اْلَحاِرِثيّ 

  ٥ َفقاُلوا لَنا ِثْنَتاِن َال ُبدَّ ِمْنُهما ... ُصُدوُر ِرماٍح اُشِرَعْت أْو َسَالِسلُ  

فیقول ادارنا اعداؤنا علي خصلتین علینا  ءلتقاحكي الشاعر ما دار بینهم عند اال

فیهما وهو االستسالم او القتل واو (جاءت هنا للتخییر)، حیث خیرهم بین بهما وخیرونا 

اثنین (صدور رماح اشرعت، السالسل) فقال ال بد منها عن طریق التعاقب العلي ریق 

  الجمع بینهما.

  ٦ َفَلْسنا َكمْن كْنُتْم ُتِصیُبوَن َسّلًة ... َفَنْقَبَل َضیمًا أْو ُنَحّكَم َقاضیاً  

شار الیهم بقوله (كمن كنتم) وتصریح للمخاطبین یقول أم تعریض بقو  في هذا الكالم

و ننصب حاكما یقضي بیننا وبینكم. أتنلونهم سرقة فنلتزم لكم الضیم  لسنا كالذین كنتم

و هنا للتخییر وهي أي سرقة وجاءت أالسرقة ویقولون في بني فالن سلة ویقصد بالسلة 

                                                   
  1 ١٩سورة الكھف اآلیة  - 
٨٩سورة المائدة اآلیة  -  2  
١/٣٠١شرح قطر الندي وبل الصدي  -  3  
١/٣٠٢المرجع السابق  -  4 
٩سة ص دیوان الحما -  5  
  6 ٣٢دیوان الحماسة ص - 

   :أوالعطف 
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(نقبل ضیمًا) وال محل لها من  ة علي جملةعاطفة عطفت جملة (نحكم قاضیا) وهي فعلی

  عراب.اإل

  َتناُلوا اْلِغَنى أَو تَْبُلُغوا ِبُنُفوِسُكْم ... إَلى ُمْسَتراٍح ِمْن ِحَماٍم ُمَبرِّحِ  

  ١ َیْبُلَغ ُعْذرًا أو ُیِصیَب َرِغْیَبًة ... َوُمْبلُغ َنْفٍس ُعْذَرها ِمْثُل ُمْنِجحِ لِ  

لي الموت إوتبلغوا حدا من الطلب یقضي بكم  لغني ،أي سیروا واجتهدوا لتنالوا ا

ن المجتهد لي قاطع الموت ألإ ةشار إزرًا) في البیت الثاني: المریح الباسط لعزركم، وقوله (ع

شارة الي نیل إو یصب رغیبه) أعزر وقوله (أمله فقد أجله دون أفي لب الشيء إذا حال 

  الغني.

 فعلیة-(وبلغوا)  جملة تحیث عطف علي جملة، جملةجاءت أو في البیت عاطفة ف

عراب فهي مثلها في ن اإل(تنالوا) وهي ابتدائیة ال محل لها م جملة علي -فعلها ماض

ة (یبلغ عزرًا) عراب، وفي البیت الثاني جاءت جملة (یصیب رغیبة) معطوفة علي جملاإل

  عراب ابتدائیة.ال محل لها من اإل

  ٢ ُه ... َیْمشي َفَیْقَعُس أْو ُیِكبُّ فََیْعثُرُ َورَأْیَن َشْیخًا َقْد َتَحنَّى َظْهرُ  

 ذا استمرإیة القعسان شمحدوب الظهر یمشي میقول: ورأیت شیخا منحني الصلب 

ن العثر قبل (أو یعثر فینكب) ألن یقول  أو یتعثر فیسقط، وكان الواجب أفي المشي 

تي ال محل لها أ ر) معطوفة بأو علي (یمشي فیقعس)و یكب فیعثأالسقوط وجاءت جملة (

طفت الجملة علي ما ال محل له فهي ال ذا عُ إرابها. وهي ابتدائیة فإعمن اإلعراب فاخذت 

   .محل لها من اإلعراب

  الباحثة أن الجملة المعطوفة غالبًا ابتدائیة في عطف النسق. ىوتر 

                                                   
١٧٨المرجع السابق ص  -  1  
١٧٦ المرجع السابق ص -  2
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ا دلت ثوبالتغییر ، واستب :، والتبدیلمنه ضوعو من الشيء)  فالبدل لغة: (خل  

    . ١ .خا مكان أخ ، ونحو ذلك المبادلة واالبدالأو  مكان ثوب،

ود بالحكم واحدة هو التابع المقص البدل بعبارة ففي تعری ةواصطالحًا: اتفق النحا  

   ٢ خیك زید.أ، فهو عكس النسق نحو مررت ب هبوعتدون واسطة بینه وبین م

التابع : ال واسطة. وفسره بقوله سبة بنه  التابع المقصود بالنأبن عقیل باوعرفه 

خرج النعت والتوكید وعطف البیان، ألن كل واحد مكمل أفصل  ةجنس والمقصود بالنسب

   ٣ . للمقصود بالنسبة ال مقصود بها، وبال واسطة

بین واختلفوا في تسمیته فسماه البصریون البدل، وسماه الكوفیون الترجمة والت  

لي ما قبله لیفید الحكم إیذكر االسم مقصودا بالنسبة ن أوالغرض منه  ،ویسمونه التكریر

   ٤. وتقریره ولذلك یقولون البدل في حكم تكریر العامل

كالم هو التمهید والتهیئة لذكر الثانیة فكأنك لا في والفائدة من ذكر المبدل منه  

فیكون المجهود النهائي من الجمل ذكرت الجملة مرتین مرة جملة ومرة واضحة محددة 

  ٥ رسخ في الذهن.أح و وضأ

  أنواع البدل:

بدل و ل بعض من كل ، نواع هي: بدل كل من كل، وبدأربعة أ ىلإینقسم البدل   

  بدل غلط. نتناولها علي النحو األتي:و بدل نسیان ، و ضطراب ، ابدل و اشتمال ، 

  وًال: بدل كل من كل:أ

د اهللا ، ومررت عبرجل مررت بو هو ما ابدلته من األول نحو: مررت بعبد اهللا زید،   

وان تبدل  عرفة، موالنكرة من ال المعرفة من النكرة،  ن تبدلأ :بدالاإلفي  زبزید، ویجو 

مظهر ، والمظهر من المضمر من ال ضمر. والم النكرة من النكرة، و المعرفة المعرفة من

                                                   
٥٤/ ٨العین (باب الدال ، الالم ،الباء)  -  1  
٣/٢٤٧شرح ابن عقیل  -  2  
٣/٢٤٧المرجع السابق  -  3  
  4 ١٩٠شرح التصریح علي التوضیح أو التوضیح بمضمون  التوضیح ص - 
١/٦٢٦ النحو المصفى -  5  

  ثالثا: البدل:
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ت رر وم    M   @  ?  >   =  <  L١          : بدال المعرفة من النكرة نحو قوله تعاليإف

¶     M   وقوله تعالي:  لرج دحو: مررت بزیبدال النكرة من المعرفة نإما ، أعبد اهللاجل بر 

  »    º  ¹  ¸   L ن وبهما أخویك فهذا إبدال الظاهر م ،زید وأما نحو مررت به   ٢

د، فال یجوز أن تقول رأیت نحو: رأیت الذي قام زیفما المضمر من الظاهر أ، المضمر

    .٣ .تبنیه لغیره الن األب غیر زید فباه ، ألأزیدًا 

  ثانیا: بدل بعض من كل:

یت قومك تأسه، و أزیدًا ر  ، ضربتو بعضهأن یكون البدل جزء من المبدل منه أهو   

لقیت كثرهم ، و أتیت قومك بعضهم، ورأیت قومك أسه ، و أبعضهم، نحو ضربت زیدًا ر 

  .یأتي هذا علي وجهینف ولها.أها و قومك ثالثتهم وضربت وج

 .االسم تاكیداً ولها ولكنه ثني أقومك، وثلثي قومك، وضربت وجوها  كثر أراد أنه أ: اولهمأ 

   ٤ M  Ë   Ê  É  È L  منه قوله تعالي: و 

ن یبین ما الذي رأي منهم فیقول ثالثتهم أو أیبدوا  یتكلم فیقول: رایت قومك ثمنه أ :والثاني 

|    }M r  q u    t  sv  z   y  x  w : ناسا منهم ومن هذا قول اهللا عز وجل

¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }¦           L ٦ والمستطیعون لبعض الناس. ٥  

  ثالثا: بدل االشتمال:

أن یكون بدل االشتمال مصدرا داًال علي معني قائم بمسمي المبدل منه نحو عددین   

M  :وله تعاليته ، أو دافع فیه تحو قمن زید حلمه، أو صادر منه نحو عجبت منه قرأ

                                                   
٥٣-٥٢سورة الشوري اآلیة  -  1  
١٦- ١٥سورة العلق اآلیة  -  2  
٢/٤٦األصول في النحو  -  3  
  4 ٣٠سورة الحجر اآلیة  - 
  5 ٩٧سورة آل عمران اآلیة  - 
١/٢٧، ینظر المقتضب  ١/١٥٠الكتاب  -  6
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C  B    A    @  ?  >D  G  F  E L   وأن یكون بدل االشتمال غالبا بالمصادر:  ١

  كالعقل والنبل والجود... ).

قائم به لثاني او  الثاني  مشتمًال علي األول  یكونویشترط في بدل االشتمال أن 

لحاضر كثیرًا ویختص بدل البعض  واالشتمال باتباعها ضمیر ا، كقولك یعجبني زیدًا عقله

    . ٢.ویتضمن ضمیرًا یقوم مقامه

  رابعا: بدل النسیان واالضراب والغلط:

یضا ولكن یتبین فساد قصده فهو حینئذ بدل عن لفظ أوهو ما یقصد ذكر متبوعة   

ن تكون قصدت ذكر (زید) ثم تبین فساد هذا أنه یصح إجاء زید عمرو ف ذكر نسیانا كقولك

   ٣ هو عمرو فذكرته. تيأي ن الذإ نه لم یأتي و إد فالقص

  راب:ضخامسًا بدل اال

(إن  :علیه السالم اء، نحو قولهدضا بدل البأیذكر متبوعة ویسمي  به وهو ما یقصد  

   تسعها ومابعده ف٤  )نصفهاثلثهاعشرها ،تسعها ... إلي لیصلي الصالة وما كتب له  العبد

  ٥  .مبدل منه وعشرهاضراب ابدل 

  بدل الغلط: ادساً س

نسان أن یأتي وقع في كالم اإل ذاإواألولي في مثل هذا  ،ما یقع علي غیر قصدهو   

ذكر غلطًا. نحو جاء الذي  ظفللاوال یقاس علیه، ألنه بدل من  ط، الغنه أل) لیعلم بب(

  وتذكر زید. طلغعمرو فترید زید عمرو ت

 لم یرد  في دیوان الحماسة اال في بیت -حسب علمي–ویبدو لي أن البدل جملة 

  : ُقَریُط بُن ُأَنیفواحد هو قول 

                                                   
٢١٧سورة البقرة اآلیة  -  1  
٢/٧٢١، ینظر اللمحة في شرح الملحة ٣/٣٣٥شرح التسھیل  -  2  
٢/٧٨٨ذور الذھب للجوجري شرح ش -  3  
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تألیف: أبو عبدهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني (المتوفي سنة  -  ٤ 

ھـ)،تحقیق :شعیب  األرنؤوط  وآخرون ،إشراف :دعبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة ،الطبعة ٢٤١
  4  ٣١/١٨٩م ٢٠٠١ھـ،١٤٢١األولي

٢/٧٨٩شرح شذور الذھب للجوجري  -  5
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 َلْو ُكْنِت ِمْن َماِزٍن َلْم َتْسَتبْح ِإِبِلي ... َبُنو اللَِّقیَطِة ِمْن ُذْهِل ْبِن َشْیَبانا "

  ١ إًذا َلقاَم ِبَنْصِري َمْعَشٌر ُخُشٌن ... ِعْنَد اْلَحِفیَظِة ِإْن ُذو ُلوَثٍة َالنا

  .ستبح إبلي بنو اللقیطة)(لم توجملة (قام معشر) بدل من قوله  

 

 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

                                                   
٤دیوان الحماسة ص  - 1  
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بالجمل التي المحل لها من اإلعراب، متناولة أربعة  دراسة هذه الاهتمت قد 

عصر ال الذي عاش في -عن حیاة الشاعر أبي تمام الفصل األول تحدثت في فصول، 

اسمه، ومولده، ونسبه، وحیاته، ومن ثم حماسته وقمت  تحدثت عن العباسي األول، حیث 

 –رات الشعریة) قبل وبعد دیوان الحماسة أو االختیا بإعطاء فكرة في تصنیف الحماسات(

موضحة الظروف والمالبسات التي حدثت في تألیفها، واألغراض التي  –ما أمكن ذلك 

 ،فوالمنهج الذي سار علیه كل مؤلَ  ،وطریقة التألیف ،یرمي إلیها أصحابها من تصانیفهم

ألخري ألبي وأشرت إلي االختیارات ا –موضوع الدراسة  –ووقفت علي دیوان الحماسة 

 ،وشهرته ،شرت إلي مكانته بین االختیارات الشعریةأو  ،تمام من غیر دیوان الحماسة

  .واألدب واهتمام الناس به، وقیمته العلمیة عند علماء اللغة

فقد تحدثت فیه عن الجملة العربیة وأقسامها، فبدأت بالفرق بین  :أما الفصل الثاني  

أقسام الجملة  عن تحدثتثم  ،القدامي والمحدثینالكالم والجملة، ومفهوم الجملة عند 

عتبار المحل، ااالسمیة والفعلیة والظرفیة، ووقفت عند الجملتین الكبري والصغري، والجملة ب

  حیث فّصلت الجملة التي لها محل من اإلعراب موضحة فكرة كل جملة.

أربعة مباحث في كل مبحث ذكرت جملة  ىفقد احتوي عل: الثالث أما الفصل  

في ففصلتها وطبقتها علي دیوان الحماسة ولم أفرد للتطبیق فصًال، بل أدرجته علي نمازج. 

 ،االستئنافیة واالبتدائیةالجملة المبحث األول  ذكرت الجملة االستئنافیة، وقد فصلت بین 

وذكرت أحرف االستئناف، وذكرت في المبحث الثاني الجملة االبتدائیة، وفّصلت حروف 

. وفي المبحث الثالث تحدثت عن االبتدائیة  وات التي اشتملت علیها الجملةاالبتداء واألد

عتراض وذكرت عتراضیة وأشرت لها عند البالغیین والنحویین، وذكرت أحرف االالجملة اال

عتراضیة والحالیة من التباس، ثم تحدث في المبحث الرابع عن الجملة التفسیریة ما بین اال

ر بأن، واقتضت طبیعة الجملة التفسیریة أن تكون قلیلة  مقارنة وذكرت التفسیر بأي والتفسی

  بالجمل السابقة.

 

  

 والنتائج الخاتـمة

  M      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x   w

   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L ١٩ :النمل  

 أحمد اهللا كثیرا وأثني علیه بأن وفقني إلتمام هذا البحث الذي كان فكرًة وحلمًا،

     .فصار واقعًا ملموسًا 

          وبعد
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 فقد احتوي أیضا علي أربعة مباحث، ُطبقت علي دیوان الحماسة،:أما الفصل الرابع  

وغیر الجازم وعن تقدیم  ،المبحث األول جملة جواب الشرط، فتحدثت عن الشرط الجازم

وتحدثت عن اجتماع الشرط والقسم. ثم  ،الكالم علیهوحذف جواب الشرط لداللة  ،جوابه

وذكرت  ،ت القسم الصریح والمقدرذكر ف ،ي المبحث الثاني عن جملة جواب القسمفت تحدث

األسباب التي تكون فیها جملة القسم خبرًا، أو صلة. أما المبحث الثالث فتحدثت فیه عن 

ي المبحث الرابع فت تحدث، ثم جملة الصلة فذكرت الموصوالت االسمیة والحرفیة وفصلتها

والبدل.  فاشتملت علي عطف النسق ،عرابالجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإل عن

وقد اقتضت طبیعة الفصل الثالث والرابع أن تكون أكبر حجما الحتوائها علي نمازج 

  التطبیق.

   النتائج:

  في دیوان الحماسة . / إن الجمله التفسیریة أقل شیوعًا ١

  . ةعتراض جملة ورد بقلفي الدیوان مفرد كثیرا  بینما االعتراض ورد اال/ ٢

  .ن الحماسة مقارنة بالجمل األخري/ إن الجملة االبتدائیة، والشرطیة أكثر شیوعًا في دیوا٣

  / إن القسم الصریح ورد في دیوان الحماسة أكثر منه في القسم المؤول .٤

 الموصول الحرفي جملة بینما  بكثرة، یوان الدفي  تالموصول االسمي وردجملة / إن ٥

  . وردت بقلة

 ./ وردت الجملة التابعة لجملة المحل لها في دیوان الحماسة بكثرة ولكنها في باب النسق٦

  كثیرًا . ابینما البدل ورد مفرد

/ وردت حروف الشرط الجازمة في دیوان الحماسة بقلة أما الحروف غیر الجازمة فقد ٧

  وردت بكثرة 

  .االسمیة االبتدائیة إن الجملة االبتدائیة الفعلیة أكثر شیوعا من الجملة  /٨

  التوصیات:
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اج إلي الدراسة ال یزال دیوان الحماسة زاخرًا بالقضایا النحویة والصرفیة التي تحت

بكل جوانب الجمل التي المحل لها من  توال أدعي بأنني قد أحط ،المتأنیة العمیقة

غیر أني . أو سهو. وهذا من طبیعة البشر أالتقصیر نتیجة خطقع مني إالعراب، فقد ی

اهللا الطیب رحمه اهللا في مقدمة كتابه المرشد إلي فهم د ن بما قاله أستاذنا الدكتور عبمؤ أ

) لذلك داد بهاًء مع تكرار النظر )ز ن شوارد العلم كاألبكار الحسان تأشعار العرب (( إ

. كما ودراسة الجوانب النحویة والصرفیةماسة، دیوان الح ىأوصي الباحثین بالوقوف عل

  أوصي الباحثین بدراسة  الشرط في دیوان الحماسة .

ه أوال وآخرا، وٕان كان من  لله الحمد والمنّ كان في البحث من فضل وٕاتقان فــ فإن

، والخیر أردت ،لكمال وحده، وعزائي أن الحق أممتذلل وعوج فمن نفسي والشیطان وهللا ا

  یت.والصواب تحر 

                                                     

  واهللا المستعان                                                            
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 الفھــــــــــارس الفنیــــــــــة

 

 فهرس اآلیات القرآنیة

ثــــــــــــــفهرس األحادی  

ارـــــــــــــــــــفهرس األشع  

ـــفهرس األع المــــــــــــــــ  

 فهرس المصادر والمراجع

ـــــفهرس الموضوع ـــــ اتـ  
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ـــ   ــرةسورة البقـــــــــــــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــــــــــ   

ُیْؤِمُنوَن) الَ  تُْنِذْرُهمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأْنَذْرَتُهمْ  َعَلْیِهمْ  َسَواءٌ  َكَفُروا الَِّذینَ  (ِإنَّ  ٦ ٣٨  ١ 

)َوإَِذا ِقیَل َلهُْم َال تُْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ ( ١١ ١٠١  ٢ 

٩١-

٩٧ 

ْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َفإِ ( ٢٤

)ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِرینَ   

٣ 

ِإنَّ اللََّه َال َیْسَتْحِیي َأْن َیْضِرَب َمَثًال َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأمَّا ( ٢٦ ٦٥

ا الَِّذیَن َكَفُروا َفَیُقوُلوَن الَِّذیَن آَمُنوا فََیْعَلمُ  وَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَأمَّ

َماَذا َأَراَد اللَُّه ِبَهَذا َمَثًال ُیِضلُّ ِبِه َكِثیرًا َوَیْهِدي ِبِه َكِثیًرا َوَما ُیِضلُّ ِبِه 

)ِإالَّ اْلَفاِسِقینَ   

٤ 

َذُلوٌل تُِثیُر اْألَْرَض َوَال َتْسِقي اْلَحْرَث  َقاَل ِإنَُّه َیُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة الَ ( ٧١ ٤٣

ُمَسلََّمٌة َال ِشَیَة ِفیَها َقاُلوا اْآلَن ِجْئَت ِباْلَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا 

)َیْفَعُلونَ   

٥ 

ِن ِإْحَساًنا َوإِْذ َأَخْذَنا ِمیثَاَق َبِني ِإْسَراِئیَل َال َتْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َوِباْلَواِلَدیْ ( ٨٣ ١٣٩

َالَة  َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَیتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقیُموا الصَّ

َكاَة ثُمَّ َتَولَّْیُتْم ِإالَّ َقِلیًال ِمْنُكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضونَ  )َوآُتوا الزَّ  

٦ 

 َأَحُدُهمْ  َیَودُّ  َأْشَرُكوا الَِّذینَ  َوِمنَ  َیاةٍ حَ  َعَلى النَّاسِ  َأْحَرَص  (َولََتِجَدنَُّهمْ  ٩٦ ١٥٨

 َواللَّهُ  ُیَعمَّرَ  َأنْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبُمَزْحِزِحهِ  ُهوَ  َوَما َسَنةٍ  َأْلفَ  ُیَعمَّرُ  َلوْ 

َیْعَمُلوَن) ِبَما َبِصیرٌ   

٧ 

ا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهیَم ُمَصل�ى َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمثَاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمًنا َواتَِّخُذو ( ١٢٥ ١٠٤

َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإْبَراِهیَم َوإِْسَماِعیَل َأْن َطهَِّرا َبْیِتَي ِللطَّاِئِفیَن َواْلَعاِكِفیَن 

)َوالرُّكَِّع السُُّجودِ   

٨ 

َلُكُم الدِّیَن َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهیُم َبِنیِه َوَیْعُقوُب َیا َبِنيَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى ( ١٣٢ ٣٤

)َفَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُمونَ   

٩ 

 
 
 
 
\ 
 
 

 

ـــــفهرس اآلی ــــ اتـــــــــــــــــــ  
 
 

رقم 

 الصفحة 

ــــــــــــــــة اآلیـــــــــــة ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ  اآلی

 

 الرقم 
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َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهیُم َبِنیِه َوَیْعُقوُب َیا َبِنيَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّیَن ( ١٤٢ ١٤٤

)َفَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُمونَ   

١٠ 

اٌح َأْن تَْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم َفِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َلْیَس َعَلْیُكْم ُجنَ ( ١٩٨ ٧٥

َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِْن 

الِّینَ  )ُكْنتُْم ِمْن َقْبِلِه َلِمَن الضَّ  

١١ 

َعَث اللَُّه النَِّبیِّیَن ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذِریَن َوَأْنَزَل َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفبَ ( ٢١٣ ٢٧

َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ِلَیْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِفیَما اْخَتَلُفوا ِفیِه َوَما اْخَتَلَف 

َفَهَدى اللَُّه  ِفیِه ِإالَّ الَِّذیَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبیَِّناُت َبْغًیا َبْیَنُهمْ 

الَِّذیَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفیِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه َواللَُّه َیْهِدي َمْن َیَشاُء ِإَلى 

)ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ   

١٢ 

،٥٠  

١٠٠ 

ِلُكْم َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َیْأِتُكْم َمَثُل الَِّذیَن َخَلْوا ِمْن َقبْ ( ٢١٤

َمسَّْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُه 

)َمَتى َنْصُر اللَِّه َأَال ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقِریبٌ   

١٣ 

َكِبیٌر َوَصدٌّ َعْن َیْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه ( ٢١٧ ١٧١

َسِبیِل اللَِّه َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر ِعْنَد اللَِّه 

َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل وََال َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َیُردُّوُكْم َعْن ِدیِنُكْم 

ْن َیْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِه َفَیُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأوَلِئَك ِإِن اْسَتَطاُعوا َومَ 

ْنَیا َواْآلِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها  َحِبَطْت َأْعَماُلهُْم ِفي الدُّ

)َخاِلُدونَ   

١٤ 

بِیٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم كَ (ی ٢١٩ ١٥٤

َوإِْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما َوَیْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُیَبیُِّن 

)اللَُّه َلُكُم اْآلَیاِت َلَعلَُّكْم َتتََفكَُّرونَ   

١٥ 

٣١،  ٢٢٢- ى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحیِض َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأذً ( ١٦ 
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وََال َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َیْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْیُث َأَمَرُكُم اللَُّه  ٢٢٣ ٩٥

) ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم ٢٢٢ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطهِِّریَن (

َثُكْم َأنَّى ِشْئتُْم َوَقدُِّموا ِألَْنُفِسُكْم َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَُّكْم َفْأُتوا َحرْ (

)ُمَالُقوُه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنینَ   

 َبْیعٌ  الَ  َیْومٌ  َیْأِتيَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَزْقَناُكمْ  ِممَّا َأْنِفُقوا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها (َیا ٢٥٤ ٣٧

الظَّاِلُموَن) ُهمُ  َواْلَكاِفُرونَ  َشَفاَعةٌ  َوالَ  ُخلَّةٌ  الَ وَ  ِفیهِ   

١٧ 

 َوُهمْ  َكَسَبتْ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتَوفَّى ثُمَّ  اللَّهِ  ِإَلى ِفیهِ  ُتْرَجُعونَ  َیْوًما (َواتَُّقوا ٢٨١ ٣٧

ُیْظَلُموَن) الَ   

١٨ 

َدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�ى َفاْكتُُبوُه َوْلَیْكُتْب َأیُّهَا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم بِ َ(یا ٢٨٢ ٤٥

َبْیَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوَال َیْأَب َكاِتٌب َأْن َیْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه َفْلَیْكُتْب 

ِإْن َوْلُیْمِلِل الَِّذي َعَلْیِه اْلَحقُّ َوْلَیتَِّق اللََّه َربَّهُ وََال َیْبَخْس ِمْنُه َشْیًئا فَ 

َكاَن الَِّذي َعَلْیِه اْلَحقُّ َسِفیًها َأْو َضِعیًفا َأْو َال َیْسَتِطیُع َأْن ُیِملَّ ُهَو 

َفْلُیْمِلْل َوِلیُُّه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَِإْن َلْم َیُكوَنا 

َن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن مِ 

َهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا وََال َتْسَأُموا َأْن  َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى وََال َیْأَب الشُّ

َهاَدِة  َتْكتُُبوُه َصِغیرًا َأْو َكِبیًرا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأْقَوُم ِللشَّ

ْدَنى َأالَّ َتْرتَاُبوا ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِدیُروَنهَا َبْیَنُكْم َفَلْیَس َوأَ 

َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَباَیْعتُْم وََال ُیَضارَّ َكاِتٌب وََال 

ُقوا اللََّه َوُیَعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشِهیٌد َوإِْن َتْفَعُلوا َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَّ 

)َشْيٍء َعِلیمٌ   

١٩ 

  سورة آل عمران  

اْلِمیَعاَد) ُیْخِلفُ  الَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِفیهِ  َرْیبَ  الَ  ِلَیْومٍ  النَّاسِ  َجاِمعُ  ِإنَّكَ  َربََّنا ( ٩ ٣٧  ٢٠ 

 ٢١ َوَضَعتْ  ِبَما َأْعَلمُ  َواللَّهُ  ُأْنَثى َضْعُتَهاوَ  ِإنِّي َربِّ  َقاَلتْ  َوَضَعْتَها (َفَلمَّا ٣٦ ٩٥
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ْیُتَها َوإِنِّي َكاْألُْنَثى الذََّكرُ  َوَلْیَس   َوُذرِّیََّتَها ِبكَ  ُأِعیُذَها َوإِنِّي َمْرَیمَ  َسمَّ

الرَِّجیِم) الشَّْیَطانِ  ِمنَ   

الرَّاِكِعیَن) َمعَ  َواْرَكِعي َواْسُجِدي ِلَربِّكِ  اْقُنِتي َمْرَیمُ  (َیا ٤٣ ١٦٢  ٢٢ 

 اللَّهُ  َكَذِلكِ  َقالَ  َبَشرٌ  َیْمَسْسِني َوَلمْ  َوَلدٌ  ِلي َیُكونُ  َأنَّى َربِّ  (َقاَلتْ  ٤٧ ٤٨

َفَیُكوُن) ُكنْ  َلهُ  َیُقولُ  َفِإنََّما َأْمًرا َقَضى ِإَذا َیَشاءُ  َما َیْخُلقُ   

٢٣ 

 َأَحدٌ  ُیْؤَتى َأنْ  اللَّهِ  ُهَدى اْلُهَدى ِإنَّ  ُقلْ  ِدیَنُكمْ  تَِبعَ  ِلَمنْ  ِإالَّ  ُتْؤِمُنوا (وَالَ  ٧٣ ٩٦

 ُیْؤِتیهِ  اللَّهِ  ِبَیدِ  اْلَفْضلَ  ِإنَّ  ُقلْ  َربُِّكمْ  ِعْندَ  ُیَحاجُّوُكمْ  َأوْ  ُأوِتیُتمْ  َما ِمْثلَ 

َعِلیٌم) َواِسعٌ  َواللَّهُ  َیَشاءُ  َمنْ   

٢٤ 

 النَّاسِ  َعَلى َوِللَّهِ  آِمًنا َكانَ  َدَخَلهُ  َمنْ وَ  ِإْبَراِهیمَ  َمَقامُ  َبیَِّناتٌ  آَیاتٌ  (ِفیهِ  ٩٧ ١٧١

 َعنِ  َغِنيٌّ  اللَّهَ  َفِإنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبیًال  ِإلَْیهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَبْیتِ  ِحجُّ 

 اْلَعاَلِمیَن)

٢٥ 

 َخَباالً  َنُكمْ َیْأُلو  الَ  ُدوِنُكمْ  ِمنْ  ِبَطاَنةً  َتتَِّخُذوا الَ  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها (َیا ١١٨ ٤٣

 ُصُدوُرُهمْ  ُتْخِفي َوَما َأْفَواِهِهمْ  ِمنْ  اْلَبْغَضاءُ  َبَدتِ  َقدْ  َعِنتُّمْ  َما َودُّوا

َتْعِقُلوَن) ُكْنتُمْ  ِإنْ  اْآلَیاتِ  َلُكمُ  َبیَّنَّا َقدْ  َأْكَبرُ   

٢٦ 

 َفاْسَتْغَفُروا اللَّهَ  ُرواَذكَ  َأْنُفَسُهمْ  َظَلُموا َأوْ  َفاِحَشةً  َفَعُلوا ِإَذا (َوالَِّذینَ  ١٣٥ ٩٧

وا َوَلمْ  اللَّهُ  ِإالَّ  الذُُّنوبَ  َیْغِفرُ  َوَمنْ  ِلُذُنوِبِهمْ   َوُهمْ  َفَعُلوا َما َعَلى ُیِصرُّ

 َیْعَلُموَن)

٢٧ 

ــــــاء   ـــــ ـــــ ـــــ   سورة النســـــــــــــــــــــــ

 النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا اَمىاْلَیتَ  ِفي تُْقِسُطوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  (َوإِنْ  ٣ ١٥١

 َأْیَماُنُكمْ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  َفَواِحَدةً  َتْعِدُلوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  َفِإنْ  َوُرَباعَ  َوُثَالثَ  َمْثَنى

َتُعوُلوا) َأالَّ  َأْدَنى َذِلكَ   

٢٨ 

َالةَ  تَْقَرُبوا الَ  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها (َیا ٤٣ ٣٤  َما َتْعَلُموا َحتَّى ُسَكاَرى َوَأْنتُمْ  الصَّ

 َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ  َتْغَتِسُلوا َحتَّى َسِبیلٍ  َعاِبِري ِإالَّ  ُجُنًبا وَالَ  َتُقوُلونَ 

٢٩ 
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 َتِجُدوا َفَلمْ  النَِّساءَ  َالَمْستُمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى

 َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْیِدیُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  َفاْمَسُحوا َطیًِّبا َصِعیًدا ُمواَفَتَیمَّ  َماءً 

َالةَ  تَْقَرُبوا الَ  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َغُفوًراَیا َعُفو�ا  َحتَّى ُسَكاَرى َوَأْنتُمْ  الصَّ

 ُكْنتُمْ  َوإِنْ  َتْغَتِسُلوا َحتَّى َسِبیلٍ  َعاِبِري ِإالَّ  ُجُنًبا وَالَ  تَُقوُلونَ  َما َتْعَلُموا

 َالَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمْرَضى

 ِبُوُجوِهُكمْ  َفاْمَسُحوا َطیًِّبا َصِعیًدا َفتََیمَُّموا َماءً  َتِجُدوا َفَلمْ  النَِّساءَ 

ا)َغُفورً  َعُفو�ا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْیِدیُكمْ   

٤٤ ٩٥-

٤٦ 

َالَلةَ  َیْشَتُرونَ  اْلِكتَابِ  ِمنَ  َنِصیًبا ُأوُتوا الَِّذینَ  ِإَلى َترَ  َأَلمْ (  الضَّ

 َوِلی�ا ِباللَّهِ  َوَكَفى ِبَأْعَداِئُكمْ  َأْعَلمُ  َواللَّهُ  السَِّبیلَ  َتِضلُّوا َأنْ  َوُیِریُدونَ 

 َعنْ  اْلَكِلمَ  ُیَحرُِّفونَ  واَهادُ  الَِّذینَ  ِمنَ ) ٤٥( َنِصیًرا ِباللَّهِ  َوَكَفى

 َلی�ا َورَاِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْیرَ  َواْسَمعْ  َوَعَصْیَنا َسِمْعَنا َوَیُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ 

 َواْسَمعْ  َوَأَطْعَنا َسِمْعَنا َقاُلوا َأنَُّهمْ  َوَلوْ  الدِّینِ  ِفي َوَطْعًنا ِبأَْلِسَنِتِهمْ 

 ِإالَّ  ُیْؤِمُنونَ  َفَال  ِبُكْفِرِهمْ  اللَّهُ  َلَعَنُهمُ  َوَلِكنْ  َأْقَومَ وَ  َلُهمْ  َخْیًرا َلَكانَ  َواْنُظْرَنا

)َقِلیًال   

٣٠ 

 َسَأُلوا َفَقدْ  السََّماءِ  ِمنَ  ِكَتاًبا َعَلْیِهمْ  تَُنزِّلَ  َأنْ  اْلِكتَابِ  َأْهلُ  (َیْسَأُلكَ  ١٥٣ ٤٧

اِعَقةُ  َفَأَخَذْتُهمُ  َجْهَرةً  اللَّهَ  َأِرَنا َفَقاُلوا َذِلكَ  ِمنْ  َأْكَبرَ  ُموَسى  الصَّ

 َعنْ  َفَعَفْوَنا اْلَبیَِّناتُ  َجاَءْتُهمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتََّخُذوا ثُمَّ  ِبُظْلِمِهمْ 

ُمِبیًنا) ُسْلَطاًنا ُموَسى َوآَتْیَنا َذِلكَ   

٣١ 

ْمَنا َهاُدوا الَِّذینَ  ِمنَ  (َفِبُظْلمٍ  ١٦٠ ٧٥  َوِبَصدِِّهمْ  َلُهمْ  لَّتْ ُأحِ  َطیَِّباتٍ  َعَلْیِهمْ  َحرَّ

َكِثیًرا) اللَّهِ  َسِبیلِ  َعنْ   

٣٢ 

ـــــدة     سورة المـــائـــ

اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذینَ  اللَّهُ  (َوَعدَ  ٩ ١٠١ َعِظیٌم) َوَأْجرٌ  َمْغِفَرةٌ  َلُهمْ  الصَّ  ٣٣ 

 ٣٤ َعقَّْدُتمُ  ِبَما ُیَؤاِخُذُكمْ  َوَلِكنْ  مْ َأْیَماِنكُ  ِفي ِباللَّْغوِ  اللَّهُ  ُیَؤاِخُذُكمُ  (الَ  ٨٩ ١٦٧
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 َأْهِلیُكمْ  ُتْطِعُمونَ  َما َأْوَسطِ  ِمنْ  َمَساِكینَ  َعَشَرةِ  ِإْطَعامُ  َفَكفَّاَرُتهُ  اْألَْیَمانَ 

 َكفَّاَرةُ  َذِلكَ  َأیَّامٍ  َثَالَثةِ  َفِصَیامُ  َیِجدْ  َلمْ  َفَمنْ  َرَقَبةٍ  َتْحِریرُ  َأوْ  ِكْسَوُتُهمْ  َأوْ 

 َلَعلَُّكمْ  آَیاِتهِ  َلُكمْ  اللَّهُ  ُیَبیِّنُ  َكَذِلكَ  َأْیَماَنُكمْ  َواْحَفُظوا َحَلْفُتمْ  ِإَذا َماِنُكمْ َأیْ 

 َتْشُكُروَن)

ْیدَ  َتْقُتُلوا الَ  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها (َیا ٩٥ ١٦١  ِمْنُكمْ  َقَتَلهُ  َوَمنْ  ُحُرمٌ  َوَأْنُتمْ  الصَّ

 َهْدًیا ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَوا ِبهِ  َیْحُكمُ  النََّعمِ  ِمنَ  َقَتلَ  َما ِمْثلُ  َفَجَزاءٌ  ُمَتَعمًِّدا

 ِلَیُذوقَ  ِصَیاًما َذِلكَ  َعْدلُ  َأوْ  َمَساِكینَ  َطَعامُ  َكفَّاَرةٌ  َأوْ  اْلَكْعَبةِ  َباِلغَ 

 َعِزیزٌ  َواللَّهُ  ِمْنهُ  اللَّهُ  َفَیْنتَِقمُ  َعادَ  َوَمنْ  َسَلفَ  َعمَّا اللَّهُ  َعَفا َأْمرِهِ  َوَبالَ 

اْنِتَقاٍم) ُذو  

٣٥ 

 َوُكْنتُ  َوَربَُّكمْ  َربِّي اللَّهَ  اْعُبُدوا َأنِ  ِبهِ  َأَمْرَتِني َما ِإالَّ  َلُهمْ  ُقْلتُ  (َما ١١٧ ١٠٣

ِقیبَ  َأْنتَ  ُكْنتَ  َتَوفَّْیتَِني َفَلمَّا ِفیِهمْ  ُدْمتُ  َما َشِهیًدا َعَلْیِهمْ   َعَلْیِهمْ  الرَّ

َشِهیٌد) َشْيءٍ  ُكلِّ  ىَعلَ  َوَأْنتَ   

٣٦ 

اِدِقینَ  َیْنَفعُ  َیْومُ  َهَذا اللَّهُ  (َقالَ  ١١٩ ٣٥  ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٌ  َلُهمْ  ِصْدُقُهمْ  الصَّ

 َذِلكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  اللَّهُ  َرِضيَ  َأَبًدا ِفیهَا َخاِلِدینَ  اْألَْنَهارُ  َتْحِتَها

اْلَعِظیُم) اْلَفْوزُ   

٣٧ 

ــامسورة ا   ـــــ ــــــ ـــــــــــ ألنع   

 َأْنُتمْ  ثُمَّ  ِعْنَدهُ  ُمَسم�ى َوَأَجلٌ  َأَجًال  َقَضى ثُمَّ  ِطینٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي (ُهوَ  ٢ ٤٥

 َتْمَتُروَن)

٣٨ 

 ِفيوَ  َیْفَقُهوهُ  َأنْ  َأِكنَّةً  ُقُلوِبِهمْ  َعَلى َوَجَعْلَنا ِإَلْیكَ  َیْسَتِمعُ  َمنْ  (َوِمْنُهمْ  ٢٥ ١٠٠

 َجاُءوكَ  ِإَذا َحتَّى ِبهَا ُیْؤِمُنوا الَ  آَیةٍ  ُكلَّ  َیَرْوا َوإِنْ  َوْقًرا آَذاِنِهمْ 

ِلیَن) َأَساِطیرُ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َیُقولُ  ُیَجاِدُلوَنكَ  اْألَوَّ  

٣٩ 

یُكْم ِمْنَها َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب ثُمَّ َأْنتُ ( ٦٤ ٤٩ )ْم ُتْشِرُكونَ ُقِل اللَُّه ُیَنجِّ  ٤٠ 

ْنسِ  َشَیاِطینَ  َعُدو�ا َنِبيٍّ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا (َوَكَذِلكَ  ١١٢ ١١٤  ٤١ َبْعُضُهمْ  ُیوِحي َواْلِجنِّ  اْإلِ
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 َوَما َفَذْرُهمْ  َفَعُلوهُ  َما َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ  ُغُروًرا اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  َبْعضٍ  ِإَلى

 َیْفَتُروَن)

 ُیِضلَّهُ  َأنْ  ُیِردْ  َوَمنْ  ِلْإلِْسَالمِ  َصْدَرهُ  َیْشَرحْ  َیْهِدَیهُ  َأنْ  اللَّهُ  ُیِردِ  (َفَمنْ  ١٢٥ ٦٦

عَّدُ  َكَأنََّما َحَرًجا َضیًِّقا َصْدَرهُ  َیْجَعلْ   اللَّهُ  َیْجَعلُ  َكَذِلكَ  السََّماءِ  ِفي َیصَّ

ُیْؤِمُنوَن) الَ  الَِّذینَ  َعَلى الرِّْجَس   

٤٢ 

  سورة األعـــــــــراف  

 آَباَءَنا َمسَّ  َقدْ  َوَقاُلوا َعَفْوا َحتَّى اْلَحَسَنةَ  السَّیَِّئةِ  َمَكانَ  َبدَّْلَنا (ثُمَّ  ٩٥ ٥١

رَّاءُ  َیْشُعُروَن) الَ  َوُهمْ  َبْغَتةً  َفَأَخْذَناُهمْ  َوالسَّرَّاءُ  الضَّ  

٤٣ 

٩٥ ٢٤-

٩٧ 

 آَباَءَنا َمسَّ  َقدْ  َوَقاُلوا اَعَفوْ  َحتَّى اْلَحَسَنةَ  السَّیَِّئةِ  َمَكانَ  َبدَّْلَنا ثُمَّ (

رَّاءُ   اْلُقَرى َأْهلَ  َأنَّ  َوَلوْ َیْشُعُروَن  الَ  َوُهمْ  َبْغَتةً  َفَأَخْذَناُهمْ  َوالسَّرَّاءُ  الضَّ

 َكذَُّبوا َوَلِكنْ  َواْألَْرضِ  السََّماءِ  ِمنَ  َبَرَكاتٍ  َعَلْیِهمْ  َلَفَتْحَنا َواتََّقْوا آَمُنوا

َیْكِسُبوَن) َكاُنوا اِبمَ  َفَأَخْذَناُهمْ   

٤٤ 

 َعْنَها َوَكاُنوا ِبآَیاِتَنا َكذَُّبوا ِبأَنَُّهمْ  اْلَیمِّ  ِفي َفَأْغَرْقَناُهمْ  ِمْنُهمْ  (َفاْنَتَقْمَنا ١٣٦ ٤٧

 َغاِفِلیَن)

٤٥ 

 امٍ َأْصنَ  َعَلى َیْعُكُفونَ  َقْومٍ  َعَلى َفَأَتْوا اْلَبْحرَ  ِإْسَراِئیلَ  ِبَبِني (َوَجاَوْزَنا ١٣٨ ٧٣

 َقْومٌ  ِإنَُّكمْ  َقالَ  آِلَهةٌ  َلُهمْ  َكَما ِإَلًها َلَنا اْجَعلْ  ُموَسى َیا َقاُلوا َلُهمْ 

 َتْجَهُلوَن)

٤٦ 

ُمِبیٌن) َنِذیرٌ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ  ِجنَّةٍ  ِمنْ  ِبَصاِحِبِهمْ  َما َیَتَفكَُّروا (َأَوَلمْ  ١٨٤ ٣٥  ٤٧ 

َیْعَمُهوَن) ُطْغَیاِنِهمْ  ِفي َوَیَذُرُهمْ  َلهُ  َهاِديَ  َفَال  اللَّهُ  ُیْضِللِ  (َمنْ  ١٦٨ ٣٦  ٤٨ 

ـــــــــــال   ـــ   سورة األنف

 َرَمى اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َرَمْیتَ  ِإذْ  َرَمْیتَ  َوَما َقَتَلُهمْ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َتْقُتُلوُهمْ  (َفَلمْ  ١٧ ٥٨

َعِلیٌم) َسِمیعٌ  هَ اللَّ  ِإنَّ  َحَسًنا َبَالءً  ِمْنهُ  اْلُمْؤِمِنینَ  َوِلُیْبِليَ   

٤٩ 

  سورة التوبـــــــــــــــــــــــــــة  



185 
 

 َذِلكَ  اللَّهِ  اْبنُ  اْلَمِسیحُ  النََّصاَرى َوَقاَلتِ  اللَّهِ  اْبنُ  ُعَزْیرٌ  اْلَیُهودُ  (َوقَاَلتِ  ٣٠ ٦١

 َأنَّى اللَّهُ  َلُهمُ َقاتَ  َقْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َقْولَ  ُیَضاِهُئونَ  ِبَأْفَواِهِهمْ  َقْوُلُهمْ 

 ُیْؤَفُكوَن)

٥٠ 

 تََبیَّنَ  َفَلمَّا ِإیَّاهُ  َوَعَدَها َمْوِعَدةٍ  َعنْ  ِإالَّ  ِألَِبیهِ  ِإْبَراِهیمَ  اْسِتْغَفارُ  َكانَ  (َوَما ١١٤ ٤٥

َحِلیٌم) َألَوَّاهٌ  ِإْبَراِهیمَ  ِإنَّ  ِمْنهُ  َتَبرَّأَ  ِللَّهِ  َعُدوٌّ  َأنَّهُ  َلهُ   

٥١ 

ــــسسورة یون   ـــ   

 َأنِ  َدْعَواُهمْ  َوآِخرُ  َسَالمٌ  ِفیهَا َوَتِحیَُّتُهمْ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ  ِفیهَا (َدْعَواُهمْ  ١٠ ١٠٣

اْلَعاَلِمیَن) َربِّ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ   

٥٢ 

 ِفي َمْكرٌ  َلُهمْ  ِإَذا َمسَّْتُهمْ  َضرَّاءَ  َبْعدِ  ِمنْ  َرْحَمةً  النَّاَس  َأَذْقَنا (َوإَِذا ٢١ ٧٧

َتْمُكُروَن) َما َیْكتُُبونَ  ُرُسَلَنا ِإنَّ  َمْكًرا َأْسَرعُ  اللَّهُ  ُقلِ  آَیاِتَنا  

٥٣ 

 ِمنَ  َلُهمْ  َما ِذلَّةٌ  َوَتْرَهُقُهمْ  ِبِمْثِلَها َسیَِّئةٍ  َجَزاءُ  السَّیَِّئاتِ  َكَسُبوا (َوالَِّذینَ  ٢٧ ٩٣

 ُأوَلِئكَ  ُمْظِلًما اللَّْیلِ  ِمنَ  ِقَطًعا مْ ُوُجوُههُ  ُأْغِشَیتْ  َكَأنََّما َعاِصمٍ  ِمنْ  اللَّهِ 

َخاِلُدوَن) ِفیهَا ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ   

٥٤ 

ـــــــــود   ـــــ   سورة هـــ

ْوعُ  ِإْبَراِهیمَ  َعنْ  َذَهبَ  (َفَلمَّا ٧٤ ١١٩ ُلوٍط) َقْومِ  ِفي ُیَجاِدُلَنا اْلُبْشَرى َوَجاَءْتهُ  الرَّ  ٥٥ 

ُمْخَتِلِفیَن) َیَزاُلونَ  وَالَ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاَس  َلَجَعلَ  بُّكَ رَ  َشاءَ  (َوَلوْ  ١١٨ ١١٣  ٥٦ 

ـــــوسف     سورة یـــــ

 َوالشَّْمَس  َكْوَكًبا َعَشرَ  َأَحدَ  َرَأْیتُ  ِإنِّي َأَبتِ  َیا ِألَِبیهِ  ُیوُسفُ  َقالَ  (ِإذْ  ٤ ٤٢

َساِجِدیَن) ِلي َرَأْیُتُهمْ  َواْلَقَمرَ   

٥٧ 

 ُكلَّ  َوآَتتْ  ُمتََّكأً  َلُهنَّ  َوَأْعَتَدتْ  ِإلَْیِهنَّ  َأْرَسَلتْ  ِبَمْكِرِهنَّ  َسِمَعتْ  مَّا(َفلَ  ٣١ ٢٧

 َوَقطَّْعنَ  َأْكَبْرَنهُ  َرَأْیَنهُ  َفَلمَّا َعَلْیِهنَّ  اْخُرجْ  َوَقاَلتِ  ِسكِّیًنا ِمْنُهنَّ  َواِحَدةٍ 

َكِریٌم) َمَلكٌ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ  َبَشًرا َهَذا َما ِللَّهِ  َحاَش  َوُقْلنَ  َأْیِدَیُهنَّ   

٥٨ 

ِحیٍن) َحتَّى َلَیْسُجُننَّهُ  اْآلَیاتِ  َرَأُوا َما َبْعدِ  ِمنْ  َلُهمْ  َبَدا (ثُمَّ  ٣٥ ٣٨  ٥٩ 
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١٠٠ 

٦٦   ١٣٩  َأنْ  ِإالَّ  ِبهِ  َلتَْأتُنَِّني اللَّهِ  ِمنَ  َمْوِثًقا ُتْؤُتونِ  َحتَّى َمَعُكمْ  ُأْرِسَلهُ  َلنْ  (َقالَ  

َوِكیٌل) َنُقولُ  َما َعَلى اللَّهُ  َقالَ  َمْوِثَقُهمْ  آَتْوهُ  َفَلمَّا ِبُكمْ  ُیَحاطَ   

٦٠ 

٩٦ ١٥٧ 

 

 َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  َقالَ  َبِصیًرا َفاْرَتدَّ  َوْجِههِ  َعَلى َأْلَقاهُ  اْلَبِشیرُ  َجاءَ  َأنْ  (َفَلمَّا

َتْعَلُموَن) الَ  َما اللَّهِ  ِمنَ  َأْعَلمُ  ِإنِّي  

٦١ 

ــد سورة   ــــــ الرعـــــ   

99 ٢٣ 

24 

 َوُذرِّیَّاِتِهمْ  َوَأْزَواِجِهمْ  آَباِئِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َیْدُخُلوَنَها َعْدنٍ  (َجنَّاتُ 

 َوَمنْ  َیْدُخُلوَنَها َعْدنٍ  َباٍبَجنَّاتُ  ُكلِّ  ِمنْ  َعَلْیِهمْ  َیْدُخُلونَ  َواْلَمَالِئَكةُ 

 ِمنْ  َعَلْیِهمْ  َیْدُخُلونَ  َواْلَمَالِئَكةُ  َوُذرِّیَّاِتِهمْ  مْ َوَأْزَواِجهِ  آَباِئِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ 

)َسَالٌم َعَلْیُكْم ِبَما َصَبْرتُْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّارِ  َبابٍ  ُكلِّ   

٦٢ 

َوَیُقوُل الَِّذیَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكَفى ِباللَِّه َشِهیًدا َبْیِني َوَبْیَنُكْم ( ٤٣ 150

)ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ  َوَمنْ   

٦٣ 

ـــــــیم   ـــ ــ ــــ   سورة إبراهــــــــ

َلَشِدیٌد) َعَذاِبي ِإنَّ  َكَفْرُتمْ  َوَلِئنْ  َألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  َلِئنْ  َربُُّكمْ  َتَأذَّنَ  (َوإِذْ  ٧ ج  ٦٤ 

 َشْيءٍ  ِمنْ  اللَّهِ  َعَلى َیْخَفى اَومَ  ُنْعِلنُ  َوَما ُنْخِفي َما َتْعَلمُ  ِإنَّكَ  (َربََّنا ٣٨ ٤٦

السََّماِء) ِفي َوالَ  اْألَْرضِ  ِفي  

٦٥ 

  سورة الحـــجــــر  

ُمْسِلِمیَن) َكاُنوا َلوْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َیَودُّ  (ُرَبَما ٢ ٧١  ٦٦ 

َأْجَمُعوَن) ُكلُُّهمْ  اْلَمَالِئَكةُ  (َفَسَجدَ  ٣٠ ١٧٠  ٦٧ 

ِإْبَراِهیَم) ْیفِ ضَ  َعنْ  (َوَنبِّْئُهمْ  ٥١ ٤١  ٦٨ 

َوِجُلوَن) ِمْنُكمْ  ِإنَّا َقالَ  َسَالًما َفَقاُلوا َعَلْیهِ  َدَخُلوا (ِإذْ  ٥٢ ٤١  ٦٩ 

  سورة النحل  

ُبرِ  (ِباْلَبیَِّناتِ  ٤٤ ٩٦  ٧٠ َوَلَعلَّهُمْ  ِإلَْیِهمْ  ُنزِّلَ  َما ِللنَّاسِ  ِلتَُبیِّنَ  الذِّْكرَ  ِإَلْیكَ  َوَأْنَزْلَنا َوالزُّ
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كَُّروَن)َیَتفَ   

 َأْجَرُهمْ  َصَبُروا الَِّذینَ  َوَلَنْجِزَینَّ  َباقٍ  اللَّهِ  ِعْندَ  َوَما َیْنَفدُ  ِعْنَدُكمْ  (َما ٩٦ ١٥١

َیْعَمُلوَن) َكاُنوا َما ِبَأْحَسنِ   

٧١ 

ا َأْنَت ُمْفَتٍر َبْل َوإَِذا َبدَّْلَنا آَیًة َمَكاَن آَیٍة َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما ُیَنزُِّل َقاُلوا ِإنَّمَ ( ١٠١ ٩١

)َأْكَثُرُهْم َال َیْعَلُمونَ   

٧٢ 

ــــــــــــراء     سورة اإلســـــ

وَنكَ  َكاُدوا (َوإِنْ  ٧٦ ١١٩  َیْلَبثُونَ  الَ  َوإًِذا ِمْنَها ِلُیْخِرُجوكَ  اْألَْرضِ  ِمنَ  َلَیْسَتِفزُّ

َقِلیًال) ِإالَّ  ِخَالَفكَ   

٧٣ 

       

ــ   ـــــــــ هفسورة الكـ   

 َلِبْثَنا َقاُلوا َلِبْثتُمْ  َكمْ  ِمْنُهمْ  َقاِئلٌ  َقالَ  َبْیَنُهمْ  ِلَیَتَساَءُلوا َبَعْثَناُهمْ  (َوَكَذِلكَ  ١٩ ١٦٧

 ِبَوِرِقُكمْ  َأَحَدُكمْ  َفاْبَعُثوا َلبِْثتُمْ  ِبَما َأْعَلمُ  َربُُّكمْ  َقاُلوا َیْومٍ  َبْعَض  َأوْ  َیْوًما

 ِمْنهُ  ِبِرْزقٍ  َفْلَیْأِتُكمْ  َطَعاًما َأْزَكى َأیُّهَا ْلَیْنُظْر فَ  اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى َهِذهِ 

َأَحًدا) ِبُكمْ  ُیْشِعَرنَّ  وَالَ  َوْلَیَتَلطَّفْ   

٧٤ 

ِذْكًرا) ِمْنهُ  َعَلْیُكمْ  َسَأْتُلو ُقلْ  اْلَقْرَنْینِ  ِذي َعنْ  (َوَیْسأَُلوَنكَ  ٨٣ ٤٠  ٧٥ 

 َكانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ِإَلُهُكمْ  َأنََّما ِإَليَّ  ُیوَحى ُكمْ ِمْثلُ  َبَشرٌ  َأَنا ِإنََّما (ُقلْ  ١١٠ ٦٣

َأَحًدا) َربِّهِ  ِبِعَباَدةِ  ُیْشِركْ  َوالَ  َصاِلًحا َعَمًال  َفْلَیْعَملْ  َربِّهِ  ِلَقاءَ  َیْرُجو  

٧٦ 

ـــــم   ـــــ   سورة مریــ

 َهلْ  ِلِعَباَدِتهِ  َواْصَطِبرْ  ْعُبْدهُ َفا َبْیَنُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  (َربُّ  ٦٥ ٤٥

َسِمی�ا) َلهُ  َتْعَلمُ   

٧٧ 

ْنَسانُ  (َوَیُقولُ  ٦٦ ٤٥ َحی�ا) ُأْخَرجُ  َلَسْوفَ  ِمتُّ  َما َأِإَذا اْإلِ  ٧٨ 

ِجِثی�ا) َجَهنَّمَ  َحْولَ  َلُنْحِضَرنَُّهمْ  ُثمَّ  َوالشََّیاِطینَ  َلَنْحُشَرنَُّهمْ  (َفَوَربِّكَ  ٦٨ ٤٧  ٧٩ 

ِعِتی�ا) الرَّْحَمنِ  َعَلى َأَشدُّ  َأیُُّهمْ  ِشیَعةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َلَنْنِزَعنَّ  (ثُمَّ  ٦٩ ١٤٣  ٨٠ 



188 
 

ــه   ـــــــــــــ ـــــ ـــــ   سورة طـ

٧٧ 

٧٨ 

  َفِإَذا (َفَأْلَقاَها ٢٠
َ
َتْسَعى) َحیَّةٌ  ِهي  ٨١ 

٣٨ ١٠٥-

٣٩ 

 َفاْقِذِفیهِ  التَّاُبوتِ  ِفي ِذِفیهِ اقْ  َأنِ ) ٣٨( ُیوَحى َما ُأمِّكَ  ِإَلى َأْوَحْیَنا (ِإذْ 

 َعَلْیكَ  َوَأْلَقْیتُ  َلهُ  َوَعُدوٌّ  ِلي َعُدوٌّ  َیْأُخْذهُ  ِبالسَّاِحلِ  اْلَیمُّ  َفْلُیْلِقهِ  اْلَیمِّ  ِفي

َعْیِني) َعَلى َوِلُتْصَنعَ  ِمنِّي َمَحبَّةً   

٨٢ 

٦٦ ٧٨ 

 

 َأنَّهَا ِسْحِرِهمْ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  ُیَخیَّلُ  َوِعِصیُُّهمْ  ِحَباُلُهمْ  َفِإَذا َأْلُقوا َبلْ  (َقالَ 

 َتْسَعى)

٨٣ 

ـــــاء     سورة األنبیــــ

٩٩ 

١٠١ 

وا ُقُلوُبُهمْ  (َالِهَیةً  ٣  ِمْثُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  َهَذا َهلْ  َظَلُموا الَِّذینَ  النَّْجَوى َوَأَسرُّ

تُْبِصُروَن) َوَأْنُتمْ  السِّْحرَ  َأَفَتْأُتونَ   

٨٤ 

٥٥ 

 

٣٩-

٤٠ 

َلْو َیْعَلُم الَِّذیَن َكَفُروا ِحیَن َال َیُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النَّاَر وََال َعْن (

) َبْل تَْأِتیِهْم َبْغَتًة َفتَْبهَُتُهْم َفَال ٣٩ُظُهوِرِهْم وََال ُهْم ُیْنَصُروَن (

)َیْسَتِطیُعوَن َردََّها وََال ُهْم ُیْنَظُرونَ   

 

ُمْدِبِریَن) ُتَولُّوا َأنْ  َبْعدَ  َأْصَناَمُكمْ  َدنَّ َألَِكی (َوتَاللَّهِ  ٥٧ ١٢٩  ٨٥ 

 َوْیَلَنا َیا َكَفُروا الَِّذینَ  َأْبَصارُ  َشاِخَصةٌ  ِهيَ  َفِإَذا اْلَحقُّ  اْلَوْعدُ  (َواْقَتَربَ  ٩٧ ٧٨

َظاِلِمیَن) ُكنَّا َبلْ  َهَذا ِمنْ  َغْفَلةٍ  ِفي ُكنَّا َقدْ   

٨٦ 

 ُكْنتُمْ  الَِّذي َیْوُمُكمُ  َهَذا اْلَمَالِئَكةُ  َوَتَتَلقَّاُهمُ  اْألَْكَبرُ  َفَزعُ الْ  َیْحُزُنُهمُ  (الَ  ١٠٣ ١٤٤

 ُتوَعُدوَن)

٨٧ 

ـــج   ـــــــــــــــ   سورة الحـ

 ُتَرابٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  َفِإنَّا اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْیبٍ  ِفي ُكْنتُمْ  ِإنْ  النَّاُس  َأیَُّها (َیا ٥ ٤٥

 ِلُنَبیِّنَ  ُمَخلََّقةٍ  َوَغْیرِ  ُمَخلََّقةٍ  ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  َعَلَقةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ثُمَّ 

 ثُمَّ  ِطْفًال  ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  ُمَسم�ى َأَجلٍ  ِإَلى َنَشاءُ  َما اْألَْرَحامِ  ِفي َوُنِقرُّ  َلُكمْ 

٨٨ 
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 اْلُعُمرِ  َأْرَذلِ  ِإَلى ُیَردُّ  َمنْ  َوِمْنُكمْ  ُیَتَوفَّى َمنْ  َوِمْنُكمْ  َأُشدَُّكمْ  ِلتَْبُلُغوا

 َعَلْیَها َأْنَزْلَنا َفِإَذا َهاِمَدةً  اْألَْرَض  َوَتَرى َشْیًئا ِعْلمٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َیْعَلمَ  ِلَكْیَال 

َبِهیٍج) َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَأْنَبَتتْ  َوَرَبتْ  اْهَتزَّتْ  اْلَماءَ   

 اْألَْرضِ  ِفي َوَمنْ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  َلهُ  َیْسُجدُ  اللَّهَ  َأنَّ  َترَ  (َأَلمْ  ١٨ ١٥٠

ْمُس   النَّاسِ  ِمنَ  َوَكِثیرٌ  َوالدََّوابُّ  َوالشََّجرُ  َواْلِجَبالُ  َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرُ  َوالشَّ

 اللَّهَ  ِإنَّ  ُمْكِرمٍ  ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّهُ  ُیِهنِ  َوَمنْ  اْلَعَذابُ  َعَلْیهِ  َحقَّ  َوَكِثیرٌ 

َیَشاُء) َما َیْفَعلُ   

٨٩ 

َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ ( ٦٢ ٥١

)اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكبِیرُ   

٩٠ 

  سورة المؤمنــــــــون  

 َوَفارَ  َأْمُرَنا َجاءَ  َفِإَذا ِیَناَوَوحْ  ِبَأْعُینَِنا اْلُفْلكَ  اْصَنعِ  َأنِ  ِإَلْیهِ  (َفَأْوَحْیَنا ٢٧ ١٠٤

 َعَلْیهِ  َسَبقَ  َمنْ  ِإالَّ  َوَأْهَلكَ  اْثَنْینِ  َزْوَجْینِ  ُكلٍّ  ِمنْ  ِفیَها َفاْسُلكْ  التَّنُّورُ 

ُمْغَرُقوَن) ِإنَُّهمْ  ظََلُموا الَِّذینَ  ِفي ُتَخاِطْبِني وَالَ  ِمْنُهمْ  اْلَقْولُ   

٩١ 

٦٢ ٥٥-  

٦٣ 

َبْل   الَ  َوُهمْ  ِباْلَحقِّ  َیْنِطقُ  ِكَتابٌ  َوَلَدْیَنا ُوْسَعَها ِإالَّ  ًساَنفْ  ُنَكلِّفُ  (وَالَ 

)ُقُلوُبُهْم ِفي َغْمَرٍة ِمْن َهَذا َوَلُهْم َأْعَماٌل ِمْن ُدوِن َذِلَك ُهْم َلهَا َعاِمُلونَ   

٩٢ 

  سورة النور  

)اللََّه َتوَّاٌب َحِكیمٌ  َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعلَْیُكْم َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ ( ١٠ ١١٧  ٩٣ 

ْیَطاِن َوَمْن َیتَِّبْع ُخُطَواِت ( ٢١ ١١٧ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ

الشَّْیَطاِن َفِإنَُّه َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْیُكْم 

ى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنَّ اللََّه ُیَزكِّي َمْن َیَشاُء َواللَُّه َوَرْحَمُتُه َما َزكَ 

)َسِمیٌع َعِلیمٌ   

٩٤ 

َماَواتِ  ُنورُ  (اللَّهُ  ٣٥ ١٦١  ِمْصَباحٌ  ِفیهَا َكِمْشَكاةٍ  ُنورِهِ  َمَثلُ  َواْألَْرضِ  السَّ

 َشَجَرةٍ  ِمنْ  ُیوَقدُ  رِّيٌّ دُ  َكْوَكبٌ  َكَأنََّها الزَُّجاَجةُ  ُزَجاَجةٍ  ِفي اْلِمْصَباحُ 

٩٥ 
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 َتْمَسْسهُ  َلمْ  َوَلوْ  ُیِضيءُ  َزْیُتَها َیَكادُ  َغْرِبیَّةٍ  وَالَ  َشْرِقیَّةٍ  الَ  َزْیُتوَنةٍ  ُمَباَرَكةٍ 

 اْألَْمَثالَ  اللَّهُ  َوَیْضِربُ  َیَشاءُ  َمنْ  ِلُنورِهِ  اللَّهُ  َیْهِدي ُنورٍ  َعَلى ُنورٌ  َنارٌ 

َعِلیٌم) َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َواللَّهُ  ِللنَّاسِ   

ِفي ُبُیوٍت َأِذَن اللَُّه َأْن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبُِّح َلُه ِفیهَا ِباْلُغُدوِّ ( ٣٦ ٤١

) َواْآلَصالِ   

٩٦ 

َالِة َوإِیَتاِء ( ٣٧ ٤١ ِرَجاٌل َال تُْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة وََال َبْیٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه َوإَِقاِم الصَّ

َكاِة َیَخاُفوَن َیْوًما تَتََقلَُّب ِفیِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ  )الزَّ  

٩٧ 

َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى َبْطِنِه َوِمْنهُْم َمْن ( ٤٥ ١٥١

اللَُّه َما َیَشاُء  َیْمِشي َعَلى ِرْجَلْیِن َوِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى َأْرَبٍع َیْخُلقُ 

)ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ   

٩٨ 

ــراء     سورة الشـــــــــعـ

ِللنَّاِظِریَن) َبْیَضاءُ  ِهيَ  َفِإَذا َیَدهُ  (َوَنَزعَ  ٣٣ ٧٨  ٩٩ 

 ُكلُّ  َفَكانَ  َفاْنَفَلقَ  اْلَبْحرَ  ِبَعَصاكَ  اْضِربْ  َأنِ  ُموَسى ِإَلى (َفَأْوَحْیَنا ٦٣ ١٥٧

اْلَعِظیِم) َكالطَّْودِ  ِفْرقٍ   

١٠٠ 

١٣٢ ٣٨-

١٣٣ 

َوَبِنیَن) ِبأَْنَعامٍ  َأَمدَُّكمْ ) ١٣٢( َتْعَلُمونَ  ِبَما َأَمدَُّكمْ  الَِّذي (َواتَُّقوا  ١٠١ 

ــــــــل   ــ   سورة النم

 َمْهِلكَ  َشِهْدَنا َما َوِلیِّهِ لِ  َلَنُقوَلنَّ  ثُمَّ  َوَأْهَلهُ  َلُنَبیِّتَنَّهُ  ِباللَّهِ  َتَقاَسُموا (َقاُلوا ٤٩ ١٢٩

َلَصاِدُقوَن) َوإِنَّا َأْهِلهِ   

١٠٢ 

  سورة القصص  

ْزقَ  َیْبُسطُ  اللَّهَ  َوْیَكَأنَّ  َیُقوُلونَ  ِباْألَْمسِ  َمَكاَنهُ  َتَمنَّْوا الَِّذینَ  (َوَأْصَبحَ  ٨٢ ٧٥  الرِّ

 َوْیَكَأنَّهُ  ِبَنا َلَخَسفَ  َعَلْیَنا اللَّهُ  َمنَّ  َأنْ  َلْوالَ  َوَیْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َیَشاءُ  ِلَمنْ 

اْلَكاِفُروَن) ُیْفِلحُ  الَ   

١٠٣ 
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  سورة العنكبوت  

)َأَوَلْم َیَرْوا َكْیَف ُیْبِدُئ اللَُّه اْلَخْلَق ثُمَّ ُیِعیُدهُ ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َیِسیرٌ ( ١٩ ٤٩  ١٠٤ 

 النَّْشَأةَ  ُیْنِشئُ  اللَّهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َبَدأَ  َكْیفَ  واَفاْنُظرُ  اْألَْرضِ  ِفي ِسیُروا (ُقلْ  ٢٠ ٤٩

َقِدیٌر) َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اللَّهَ  ِإنَّ  اْآلِخَرةَ   

١٠٥ 

ــــــــــــــــــروم     سورة الـ

 نَ مِ  َدْعَوةً  َدَعاُكمْ  ِإَذا ثُمَّ  ِبَأْمِرهِ  َواْألَْرُض  السََّماءُ  َتُقومَ  َأنْ  آَیاِتهِ  (َوِمنْ  ٢٥ ٧٧

َتْخُرُجوَن) َأْنُتمْ  ِإَذا اْألَْرضِ   

١٠٦ 

 َقدََّمتْ  ِبَما َسیَِّئةٌ  ُتِصْبهُمْ  َوإِنْ  ِبَها َفِرُحوا َرْحَمةً  النَّاَس  َأَذْقَنا (َوإَِذا ٣٦ ٧٧

َیْقَنُطوَن) ُهمْ  ِإَذا َأْیِدیِهمْ   

١٠٧ 

١٣١ 

 

 َكاُنوا َكَذِلكَ  َساَعةٍ  َغْیرَ  بُِثوالَ  َما اْلُمْجِرُمونَ  ُیْقِسمُ  السَّاَعةُ  َتُقومُ  (َوَیْومَ  ٥٥

 ُیْؤَفُكوَن)

١٠٨ 

ــجـــدة     سورة الســـ

٣-٢ ٥٣  اْفَتَراهُ  َیُقوُلونَ  َأمْ ) ٢( اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  ِمنْ  ِفیهِ  َرْیبَ  الَ  اْلِكتَابِ  (تَْنِزیلُ  

 َلَعلَُّهمْ  َقْبِلكَ  ِمنْ  ِذیرٍ نَ  ِمنْ  َأتَاُهمْ  َما َقْوًما ِلتُْنِذرَ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  ُهوَ  َبلْ 

 َیْهتَُدوَن)

١٠٩ 

 َأْبَصْرَنا َربََّنا َربِِّهمْ  ِعْندَ  ُرُءوِسِهمْ  َناِكُسو اْلُمْجِرُمونَ  ِإذِ  َتَرى (َوَلوْ  ١٢ ١١٤

ُموِقُنوَن) ِإنَّا َصاِلًحا َنْعَملْ  َفاْرِجْعَنا َوَسِمْعَنا  

١١٠ 

  سورة ســـــــــــــــبأ  

 َتَرى َوَلوْ  َیَدْیهِ  َبْینَ  ِبالَِّذي َوالَ  اْلُقْرآنِ  ِبَهَذا ُنْؤِمنَ  َلنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  الَ (َوقَ  ٣١ ١١٧

 اْلَقْولَ  َبْعضٍ  ِإَلى َبْعُضُهمْ  َیْرِجعُ  َربِِّهمْ  ِعْندَ  َمْوُقوُفونَ  الظَّاِلُمونَ  ِإذِ 

ُمْؤِمِنیَن) َلُكنَّا َأْنُتمْ  َلْوالَ  اْسَتْكَبُروا ِللَِّذینَ  اْسُتْضِعُفوا الَِّذینَ  َیُقولُ   

١١١ 

  سورة فـــــــاطر  



192 
 

 ُمْرِسلَ  َفَال  ُیْمِسكْ  َوَما َلهَا ُمْمِسكَ  َفَال  َرْحَمةٍ  ِمنْ  ِللنَّاسِ  اللَّهُ  َیْفَتحِ  (َما ٢ ١٤١

اْلَحِكیُم) اْلَعِزیزُ  َوُهوَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َلهُ   

١١٢ 

 اللَّهَ  َیْخَشى ِإنََّما َكَذِلكَ  َأْلَواُنهُ  ُمْخَتِلفٌ  اْألَْنَعامِ وَ  َوالدََّوابِّ  النَّاسِ  (َوِمنَ  ٢٨ ٦٣

َغُفوٌر) َعِزیزٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ   

١١٣ 

 ِمنْ  َأْهَدى َلَیُكوُننَّ  َنِذیرٌ  َجاَءُهمْ  َلِئنْ  َأْیَماِنِهمْ  َجْهدَ  ِباللَّهِ  (َوَأْقَسُموا ٤٢ ١١٩

ُنُفوًرا) ِإالَّ  َزاَدُهمْ  َما َنِذیرٌ  َجاَءُهمْ  َلمَّافَ  اْألَُممِ  ِإْحَدى  

 

١١٤ 

ـــــــس   ـــــ   سورة یـــــ

٣-٢ ١٣٨ اْلُمْرَسِلیَن) َلِمنَ  ِإنَّكَ ) ٢( اْلَحِكیمِ  (َواْلُقْرآنِ    ١١٥ 

َخاِمُدوَن) ُهمْ  َفِإَذا َواِحَدةً  َصْیَحةً  ِإالَّ  َكاَنتْ  (ِإنْ  ٢٩ ٧٨  ١١٦ 

ــ   ــــاتسورة الصافـ   

٨-٧ ٤٢  اْألَْعَلى اْلَمَإلِ  ِإَلى َیسَّمَُّعونَ  الَ ) ٧( َماِردٍ  َشْیَطانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  (َوِحْفًظا 

َجاِنٍب) ُكلِّ  ِمنْ  َوُیْقَذُفونَ   

١١٧ 

َسَیْهِدیِن) َربِّي ِإَلى َذاِهبٌ  ِإنِّي (َوَقالَ  ٩٩ ٩٧  ١١٨ 

ِإْبَراِهیُم) َیا َأنْ  (َوَناَدْیَناهُ  ١٠٤ ١٠٤  ١١٩ 

ــزمر   ـــــ   سورة الــــــــــ

َوِسیَق الَِّذیَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها ُفِتَحْت َأْبَواُبَها ( ٧١ ٥١

َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها أََلْم َیْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َیْتُلوَن َعَلْیُكْم آَیاِت َربُِّكْم 

اَء َیْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َبَلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى َوُیْنِذُروَنُكْم ِلقَ 

)اْلَكاِفِرینَ   

١٢٠ 

 اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َنتََبوَّأُ  اْألَْرَض  َوَأْوَرَثَنا َوْعَدهُ  َصَدَقَنا الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  (َوقَاُلوا ٧٤ ١٤٤

َن)اْلَعاِمِلی َأْجرُ  َفِنْعمَ  َنَشاءُ  َحْیثُ   

١٢١ 

ــت   ـــلـ   سورة فصــ
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 َوُذو َمْغِفَرةٍ  َلُذو َربَّكَ  ِإنَّ  َقْبِلكَ  ِمنْ  ِللرُُّسلِ  ِقیلَ  َقدْ  َما ِإالَّ  َلكَ  ُیَقالُ  (َما ٤٣ ٣٧

َأِلیٍم) ِعَقابٍ   

١٢٢ 

  سورة الشوري  

٥٢ ١٧٠-

٥٣ 

 وَالَ  اْلِكتَابُ  َما ِريَتدْ  ُكْنتَ  َما َأْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا ِإَلْیكَ  َأْوَحْیَنا (َوَكَذِلكَ 

یَمانُ   َوإِنَّكَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  َنْهِدي ُنوًرا َجَعْلَناهُ  َوَلِكنْ  اْإلِ

 ِفي َما َلهُ  الَِّذي اللَّهِ  ِصَراطِ ) ٥٢( ُمْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َلَتْهِدي

اْألُُموُر) َتِصیرُ  اللَّهِ  ِإَلى َأالَ  اْألَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ   

١٢٣ 

  سورة الزخــــــــــرف  

ُمْسِرِفیَن) َقْوًما ُكْنتُمْ  َأنْ  َصْفًحا الذِّْكرَ  َعْنُكمُ  (َأَفَنْضِربُ  ٥ ١٦٣  ١٢٤ 

 َوُهوَ  ُمْسَود�ا َوْجُههُ  َظلَّ  َمَثًال  ِللرَّْحَمنِ  َضَربَ  ِبَما َأَحُدُهمْ  ُبشِّرَ  (َوإَِذا ١٦ ٥٣

 َكِظیٌم)

١٢٥ 

اْلَعِلیُم) اْلَحِكیمُ  َوُهوَ  ِإَلهٌ  اْألَْرضِ  َوِفي ِإَلهٌ  السََّماءِ  ِفي الَِّذي ُهوَ (وَ  ٨٤ ١٤٣  ١٢٦ 

  سورة الجاثیة  

 َما َنْدِري َما ُقْلُتمْ  ِفیَها َرْیبَ  الَ  َوالسَّاَعةُ  َحقٌّ  اللَّهِ  َوْعدَ  ِإنَّ  ِقیلَ  (َوإَِذا ٣٢ ١٠١

ِبُمْسَتْیِقِنیَن) َنْحنُ  َماوَ  َظن�ا ِإالَّ  َنُظنُّ  ِإنْ  السَّاَعةُ   

١٢٧ 

ـــــاف   ـــــ   سورة األحقـــ

 َیْومِ  ِإَلى َلهُ  َیْسَتِجیبُ  الَ  َمنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َیْدُعو ِممَّنْ  َأَضلُّ  (َوَمنْ  ٥ ١٥٠

َغاِفُلوَن) ُدَعاِئِهمْ  َعنْ  َوُهمْ  اْلِقَیاَمةِ   

١٢٨ 

ـــــدسورة    محـــمــ   

َأْرَحاَمُكْم) َوتَُقطُِّعوا اْألَْرضِ  ِفي تُْفِسُدوا َأنْ  َتَولَّْیُتمْ  ِإنْ  ْیُتمْ َعسَ  (َفَهلْ  ٢٢ ٩٧  ١٢٩ 

  سورة ق  

اْلَمِجیِد) َواْلُقْرآنِ  (ق ١ ١٤٠  ١٣٠ 

اریاتسورةالـــــذ     
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٢٤ ٤١-

٢٥ 

َقاُلوا ِإْذ َدَخُلوا َعلَْیِه فَ    َهْل َأتَاَك َحِدیُث َضْیِف ِإْبَراِهیَم اْلُمْكَرِمیَن (

)َسَالًما َقاَل َسَالٌم َقْوٌم ُمْنَكُرونَ   

١٣١ 

٢٥  ٤١ ُمْنَكُروَن) َقْومٌ  َسَالمٌ  َقالَ  َسَالًما َفَقاُلوا َعَلْیهِ  َدَخُلوا (ِإذْ    ١٣٢ 

  سورة الرحـــــــــــــمن  

ُتَكذَِّباِن) َربُِّكَما آَالءِ  (َفِبَأيِّ  ١٣ ٩٧  ١٣٣ 

  سورة الواقعة  

اْلَخاِلُقوَن) َنْحنُ  َأمْ  َتْخُلُقوَنهُ  ْنُتمْ (َأأَ  ٥٩ ٢٩  ١٣٤ 

تََفكَُّهوَن) َفَظْلُتمْ  ُحَطاًما َلَجَعْلَناهُ  َنَشاءُ  (َلوْ  ٦٥ ١١٤  ١٣٥ 

َتْشُكُروَن) َفَلْوالَ  ُأَجاًجا َجَعْلَناهُ  َنَشاءُ  (َلوْ  ٧٠ ١١٤  ١٣٦ 

٧٥  ٩٢ 

٧٦،  

َعِظیٌم) َتْعَلُمونَ  َلوْ  َلَقَسمٌ  نَّهُ َوإِ ) ٧٥( النُُّجومِ  ِبَمَواِقعِ  ُأْقِسمُ  (َفَال   ١٣٧ 

ــد   ــــــــــــــــــ ـــــ   سورة الحدیـ

 ُكلَّ  ُیِحبُّ  الَ  َواللَّهُ  آتَاُكمْ  ِبَما َتْفَرُحوا وَالَ  َفاَتُكمْ  َما َعَلى َتْأَسْوا (ِلَكْیَال  ٢٣ ١٥٧

َفُخوٍر) ُمْخَتالٍ   

١٣٨ 

  سورة المجادلة  

 َواللَّهُ  اللَّهِ  ِإَلى َوَتْشَتِكي َزْوِجَها ِفي ُتَجاِدُلكَ  الَِّتي َقْولَ  اللَّهُ  َسِمعَ  (َقدْ  ١ ١٤٤

َبِصیٌر) َسِمیعٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  َتَحاُوَرُكَما َیْسَمعُ   

١٣٩ 

ـــــــشر     سورة الحـــــ

اْلَحِكیُم) اْلَعِزیزُ  َوُهوَ  اْألَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما ِللَّهِ  (َسبَّحَ  ١ ١٥١  ١٤٠ 

  سورة الصف  

َأِلیٍم) َعَذابٍ  ِمنْ  تُْنِجیُكمْ  ِتَجاَرةٍ  َعَلى َأُدلُُّكمْ  َهلْ  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها (َیا ١٠ ٩٩  ١٤١ 

  سورة المنافقون  

َن)َتْعَمُلو  ِبَما َخِبیرٌ  َواللَّهُ  َأَجُلَها َجاءَ  ِإَذا َنْفًسا اللَّهُ  ُیَؤخِّرَ  (َوَلنْ  ١٠ ٨٠  ١٤٢ 
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ــــــلم       سورة القـ

َتْحُكُموَن) َلَما َلُكمْ  ِإنَّ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومِ  ِإَلى َباِلَغةٌ  َعَلْیَنا َأْیَمانٌ  َلُكمْ  (َأمْ  ٣٩ ١٣٩  ١٤٣ 

  سورة المزمل  

 َوَطاِئَفةٌ  ُلَثهُ َوثُ  َوِنْصَفهُ  اللَّْیلِ  ثُُلَثيِ  ِمنْ  َأْدَنى تَُقومُ  َأنَّكَ  َیْعَلمُ  َربَّكَ  (ِإنَّ  ٢٠ ١٥٧

 َفتَابَ  ُتْحُصوهُ  َلنْ  َأنْ  َعِلمَ  َوالنََّهارَ  اللَّْیلَ  ُیَقدِّرُ  َواللَّهُ  َمَعكَ  الَِّذینَ  ِمنَ 

 َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَیُكونُ  َأنْ  َعِلمَ  اْلُقْرآنِ  ِمنَ  تََیسَّرَ  َما َفاْقَرُءوا َعَلْیُكمْ 

 َوآَخُرونَ  اللَّهِ  َفْضلِ  ِمنْ  ونَ َیْبَتغُ  اْألَْرضِ  ِفي َیْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ 

َالةَ  َوَأِقیُموا ِمْنهُ  تََیسَّرَ  َما َفاْقَرُءوا اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي ُیَقاتُِلونَ   َوآُتوا الصَّ

َكاةَ   َتِجُدوهُ  َخْیرٍ  ِمنْ  ِألَْنُفِسُكمْ  تَُقدُِّموا َوَما َحَسًنا َقْرًضا اللَّهَ  َوَأْقِرُضوا الزَّ

َرِحیٌم) َغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َواْسَتْغِفُروا َأْجًرا َوَأْعَظمَ  ْیًراخَ  ُهوَ  اللَّهِ  ِعْندَ   

١٤٤ 

  سورة المدثر  

َتْسَتْكِثُر) َتْمُننْ  (وَالَ  ٦ ٣٣  ١٤٥ 

ــــــــات   ـــ ــ   سورة النازعـــ

ِبالسَّاِهَرِة) ُهمْ  (َفِإَذا ١٤ ٧٨  ١٤٦ 

  سورة عبس  

٢١ ١٦٦-

٢٢ 

)) ُمثَّ ِإَذا َشاَء أَْنَشرَهُ ٢١فَأَقْـبَـرَُه ( ُمثَّ أََماتَهُ (  ١٤٧ 

ـــــن   ـــــ   سورة المطففیــ

ِلْلُمَطفِِّفیَن) (َوْیلٌ  ١ ٤٠  ١٤٨ 

١٣ ٥٤ ،

١٤ 

ِلینَ  َأَساِطیرُ  َقالَ  آَیاتَُنا َعَلْیهِ  ُتْتَلى (ِإَذا  َعَلى َرانَ  َبلْ  َكالَّ ) ١٣( اْألَوَّ

وَن)َیْكِسبُ  َكاُنوا َما ُقُلوِبِهمْ   

١٤٩ 

ُتَكذُِّبوَن) ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َهَذا ُیَقالُ  (ثُمَّ  ١٧ ٣٤  ١٥٠ 

  سورة الغاشیة  
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٢٢ ٣٨-

٢٤ 

 اللَّهُ  َفُیَعذُِّبهُ ) ٢٣( َوَكَفرَ  َتَولَّى َمنْ  ِإالَّ ) ٢٢( ِبُمَصْیِطرٍ  َعَلْیِهمْ  (َلْستَ 

) اْألَْكَبرَ  اْلَعَذابَ   

١٥١ 

  سورة الفجر  

١٥ ٥٤-

١٧ 

ْنَسانُ  مَّا(َفأَ   َأْكَرَمنِ  َربِّي َفَیُقولُ  َوَنعََّمهُ  َفَأْكَرَمهُ  َربُّهُ  اْبَتَالهُ  َما ِإَذا اْإلِ

) ١٦( َأَهاَننِ  َربِّي َفَیُقولُ  ِرْزَقهُ  َعَلْیهِ  َفَقَدرَ  اْبَتَالهُ  َما ِإَذا َوَأمَّا) ١٥(

اْلَیِتیَم) ُتْكِرُمونَ  الَ  َبلْ  َكالَّ   

١٥٢ 

  سورة العلق  

١٥ ١٧٠‘

١٦ 

َخاِطَئٍة) َكاِذَبةٍ  َناِصَیةٍ ) ١٥( ِبالنَّاِصَیةِ  َلَنْسَفًعا َیْنَتهِ  َلمْ  َلِئنْ  (َكالَّ   ١٥٣ 

  سورة القدر  

اْلَقْدِر) َلْیَلةِ  ِفي َأْنَزْلَناهُ  (ِإنَّا ١ ٤٠  ١٥٤ 

  سورة القارعة  

٢-١ ٣١ اْلَقاِرَعةُ  َما) ١( اْلَقاِرَعةُ    ١٥٥ 

  سورة الكوثر  

٢-١ ٤٧ َواْنَحْر) ِلَربِّكَ  َفَصلِّ ) ١( اْلَكْوَثرَ  َأْعَطْیَناكَ  (ِإنَّا   ١٥٦ 
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ا) ثلثها نصفه  

 ٣ (باسمك ربي وضعت جنبي) ٣٠

 ٤ (فقد علمنا أن كنت مؤمنا) ١٠٣

اح غالم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قاعدًا على ب(فإذا أنا بر  ٧٨

المْشُربه)  ُأسكفَّة  

٥ 

)قوة أّال باهللا كنز من كنوز الجنة(ال حول  ١٠٢  ٦ 

 ٧  یت الكعبة على قواعد إبراهیم)(لوال قومك حدیثو عهد بكفر لبن ٨٠

 ٨  (من ال یشكر الناس الیشكر اهللا) ب

  

 

 

 

 

 

 

 

  فهرس االحادیث

ــــــالحدی رقم الصفحة ــــــــــــــــــــ ثــــ الرقم  
 المتسلسل

 ١ (أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد)  ٣٤

ا ... إلي تسعه (إن العبد لیصلي الصالة وما كتب له عشرها، ١٧١ ٢ 
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٩٤ 
 

٩٥ 

أقوم آل حصن أم نساء           وما أدري وسوف إخال أدري     

تحدث لى قرحة وتنكُؤها                 تزال ظالمة     -اهاأر –وال   

 قافیة الباء 
 
 

١١٤ 
 

٧٥ 
٣٥ 

 

مضمخًا بفتیت المسك مختضبا    لو كان یطلب أجرًا ما أتى ظهرًا          

قد ترى وأنت خطیب              لبما  فلئن صرت ال تحیر جوابا                                

  یَد الدهر ، حتى یترك الطفل أشیبا     الحجاج یغمد سیفه       فما إن أرى 

 

 قافیة التاء 
٧١ 

 
٣٦ 

ترفعن ثوبي شماالت                      ربما أوفیت في علم       

  وبدأ الذي كانت نواُر أحّبت              حّنْت نواُر والِت هّنا حّنْت  

 

  قافیة الجـیم 
 

٦٥ 
  قطنًا بمستحصد األوتار محلوج                ینهاكأنما ضربت قدام أع

  
ــــــــــاء    قافیة الحــ
  

 
٩٥ 
 
 

٤٢   
 

٩٠  

 

على قومها مادام للزند قادح      زالت عزیزة      -وأبي دهماء-فال  

 
 

مختبط مما تطیح الطوائح                  لُیبَك یزیُد ضارع لخصومة  

نوادب ال یمللنه ونوائح           وفیهن واألیام یعثرن بالفتى      

 قافیة الدال 
٦٧ 

 
 ولكنما أهلي بواد أنیسة                  سباع تبغى الناس مثنى وموحدا

 

  فهرس األشعار
رقــــــــــم 
 الصفحـــة

ــــــات ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ  األبــــیــ

 
 

 
 قافیة األلف 
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١٣ 
 

٩٨ 
٦٤ 

 
٨٨ 

 
٣٢ 

 
٩٨ 
٦٥ 

 هما أظلما حالّي ثُمت أجلیا             ظالمیهما عند وجه أمرد

  أفقدها واحسبني              أوجد میتا قبیل -یاحادي عیرها

 أال لیتما هذا الحمام لنا إلى            حماماتنا أو نصفه فقد

 فإن أمت حتف أنفي ال أمت كمدًا         على الّطعان ، وقصر العاجز الكمد

  والخبر الجزء المتمم للفائدة                كاهللا بٌر واألیادي شاهدة

  ن نظرة أزّودهاقفا قلیًال بها علّى فال                     أقل م

   أعد نظرًا یا عبد قیس لعلما              أضاءت لك النار الحمار المقیدا

 
ــراء  ـــــ ـــــ   قافیة الـ
١١٧- ٨٠  

 
٦٩ 
 

٧٢ 
٩١ 

 
١٥١ 

ا جنى استعبار           لزرت قبرك والحبیب یزارلوال الحیاء له  

غاروابینما الناس على علیائها             إذا هوو فى هوة فیها ف  

 ربما الجامل المؤبل فیهم             وعناجج بینهن المهار

لعلي وٕان شّطت نواها أزورها   وٕاني لرام نظرة قبل التي              

لعلي إلى من قد هویت أطیر        أسرب القطا هل من یعیر جناحه  

  
 قافیة السین 

غام المخلسأعالقة أم الولید بعدما             أفنان راسك كالث ٧٠  
 قافیة الفاء 
 

٥٦ 
 

  َخّیر ، أبح ، قسم بأو ، وأبهم        واشكك واضرب بهما ایضًا تفي

 
  قافیة القاف 

اوطأت عشوة       وما قائل المعروف فینا ُیعّنُق◌ُ  -واهللا–أخالد قد  ٩٤  

 قافیة الالم 
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٨٩ 

 
٦٧ 

 
١٣١ 

 
٤١ 

 
١٥٦ 

 
 

١٥٣ 
 

٩٣ 
 

٥٠ 
 

٦٨ 
 

٩٦ 
 

 

بدل                 هیفًا دبورًا بالّصبا والشْمألوبدلت الدهر ذو ت  

  ولكنما أسعى لمجد مؤثل               وقد یدرك المجد المؤثل أمثالي 

 حلفت لها باهللا حلفة فاجر                لناموا ، فما إن من حدیث وال وصالي

ليزعم العوازل أنني في غمرة                صدقوا ، ولكن غمرتي ال تنج  

وال األصیل وال ذي الرأي والجدلما انت بالحكم الترضى حكومته            

 

 فسلم على أیهم أفضل

 ذاك الذي وأبیك یعرف مالكا          والحق یدمع ترهات الباطل

جله حتى ماء دجلة اشكلبدفمازلت القتلى تمج دماؤها              

راكب على جملهبینما نحن باألراك معًا                إذا أتى   

وقد طالبُت غیر ُمنیِله  –وال كفران هللا آیة              لنفسي –آراني   

 
قافیة المیم                               

٨٨ 
 

٧٣ 
 

١٠١ 
١٣١ 

 
١١١ 

 
١٤ 

 
٧٦ 
٧٤ 

 

   سئمت تكالیف الحیاة ، ومن یعش         ثمانین حوًال ، ال أبالك یسأم

كما الناس مجروم علیه وجارم           وننصر موالنا ونعلم أنه        

 ولقد علمت لتاتین منیتى                  إن المنایا التطیش سھامھا

 یمینًا لنعم السیدان وجدتما              على كل حال من سحیل ومبرم

 ومن یغترب یحسب عدوًا صدیقه        ومن ال یكرم نفسه ال یكّرم

  وال نغم -هو مني –وال شعوب          یاحبذا أنت یاصنعاء ومن بلد  

 وٕانا لمّما نضرب الكبش ضربه         على رأسه تلقى اللسان من الفم

 واعلم أنني وأبا حمید                  كما النشوان والرجل الحلیم
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 قافیة النون 
١٣٩ 

 
٥١ 

 
٣٣ 

 
٩٧ 

 
٨٩ 

طحبانتعش فإن عاهدتني ال تخونني           نكن مثل من یا ذئب یص  

 سریت بهم حتى تكُل مطیهم            وحتى الجیاد ما یقدن بأرسان

 كأن رّبك لم یخلق ، لخشیته            سواهم ، من جمیع الناس ، إنسانا

 إن الثمانین وبلغتها                    قد أحوجت سمعي إلي ترجمان

ناربع الظاعنینا             ولم تعبأ بعذل العازلیشجاك أظن   

 
 قافیة الیاء 

اكفى حزنًا أن ُتطرد الخیل بالقنا          وأترك مشدودًا على وثاقی ١٦٣  
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 ٣ ابوحاتم هو محمد بن حیان أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمیى ٢

 ٤ ابوهالل العسكرى هو الحسن بن عبداهللا بن سهل ١٧

 ٥ األصمعى هو عبدالملك بن قریب بن على بن أصمع ١٦

بن سالم اآلمدى سیف الدین على بن أبى على بن محمود ٥  ٦ 

 ٧  البحترى:  هو ابوعبادة الولید بن عبید بن یحیى بن عبید  ١٦

 ٨ البدیعى: یوسف البدیعى ٤

 ٩  لجراوى: هو أحمد بن عبدالسالم الجراوى ا ١٨

 ١٠ الزمخشرى هو محمود بن عمر بن محمد بن احمد أبو القاسم ١٣

 ١١ شوقى ضیف أحمد  ٣

اهللا ابوبكرصولى هو محمد بن یحى بن عبدال ٤  ١٢ 

 ١٣ طه حسین بن على بن سالمة ٣

 ١٤ عبداهللا الطیب   ١٨

 ١٥ قدامة بن جعفر بن قدامة ٨٨

 ١٦ الكافیجى هو محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود الرومى ٤٢

 ١٧ الكندى هو یعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران ٦

 ١٨ المرادى هو الحسن بن قاسم بن عبداهللا بن على ٥٠

 ١٩ المسعودي هو أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن مسعود ٧

 ٢٠ المفضل الضبي هو المفضل بن محمد بن یعلى ١٥

 
 
 
 
 
 

 فهرس األعـــــــــــــــــــــالم
رقم  

 الصفحة
اسم العلم      رقم   

 التسلسل

 ١ ابن هشام هو عبداهللا بن یوسف بن احمد بن عبداهللا بن ابو محمد ٢١

سهل بن حمد بن عثمان بن یزید الجشمى السجستاني ابوحاتم هو ٤٣  ٢ 
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(د.م)(د.ن)(د.ت.ط)بو تمام الطائي ، تالیف ، محمد نجیب البهیتيأ  ١ 

 لیف عمرأم شاعر الخلیفة محمد المعتصم باهللا ، دراسة تحلیلیة ، تبو تماأ 

١٩٦٤م-هـ١٣٨٤فروخ بیروت،ط  

٢ 

بوبكر بن  محمد  بن یحي الصولي ، تحقیق خلیل ألیف أبي تمام ، تأخبار أ

عساكر (د.ت.ط)محمود  

٣ 

عصر العباسیة ، بطرس البنتانى، الناشر دار مامون دباء العرب في األأ

م١٩٧٩،ط؟ عبود  

٤ 

هـ تحقیق ٧٤٥بى حیان االندلسى   ت ارتشاف الضرب من لسان العرب أل

وشرح ودراسة الدكتور رجب عثمان محمد راجعه رمضان عبد التواب الناشر 

  م١٩٩٨-هـ ١٤١٨ولى  مكتبة الخانجى بالقاهرة الطبعة األ

٥ 

مانى  إشارة التعیین فى تراجم النحاة و اللغویین عبد الباقى بن عبدالمجید الی

الراینى مركز الملك فیصل للبحوث و  ١تحقیق  دكتور عبد المجید  دیاب  ط

  م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الدراسات االسالمیة  

٦ 

األشباه والنظائر : للشیخ العالمة عبد الرحمن بن أبي بكر ، جالل الدین 

د.ت.ط-لبنان، -هـ، الناشر دار الكتب العلمیة بیروت٩١١السیوطي ت   

٧ 

صمعي بي سعید عبد الملك بن قري بن  عبد  الملك األألیف أتصمعیات : األ

حمد  محمد شاكر وعبد السالم أهـ) شرح  وتحقیق ٢١٦هـ،١٢٢المتوفي (

م١٩٦٤یة هارون ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثان  

٨ 

بوبكر محمد بن السرى المعروف بابن السراج ت أصول فى النحو تالیف األ

ت فتلى  الناشر مقدسة الرسالة  لبنان بیروت  د طتحقیق عبد الحسین ال ٣١٦  

٩ 

لیف فخر الدین قباوة  دار القلم العربى حلب ، أشباه الجمل تأعراب الجمل و إ

   م ١٩٨٩-ه١٤٠٩الطبعة الخامسة  ، 

١٠ 

 ١١   م١٩٩٧ولىإعراب الجمل واشباه الجمل: للدكتور شوقى المعرى  الطبعة األ

 

 الرقم المرجع

ــــــریم ـــ ـــــ ـــ ـــــ   القرآن الكــــــ
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بو عبداهللا بن الحسین بن ألیف أدیث النبوى تلفاظ الحأعراب ما یشكل من إ

وعلق  حادیثهأ: حققه وخرج  هـ ٩١٦رى البغدادى محى الدین  ت بعبداهللا العك

 –علیه دكتور عبدالحمید هنداوى الناشر موسسة المختار للنشر و التوزیع 

  م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ولى   لقاهرة الطبعة األا -مصر

١٢ 

م١٥،٢٠٠٢ركلي ، دار العلم ، بیروت ، طاألعالم ، تألیف خیر الدین الز   ١٣ 

األغاني ألبي الفرج الصفهاني صححه األستاذ الشیخ أحمد الشنقیطي،مطبعة 

 التقدم  شارع محمد علي بمصر(د.ت.ط)

١٤ 

لفیة بن مالك فى النحو و الصرف : سالمة محمد بن عبداهللا بن مالك أ

ة العربیة السعودیة ، الطبعة االندلسى ، دار بن خذیمة للنشر والتوزیع ، المملك

ه١٤١٤ولىاأل  

١٥ 

محمد  أبوحمد ألیف عبداهللا بن یوسف بن ألى الفیة ابن مالك تإوضح المسالك أ

تحقیق یوسف الشیخ الناشر دار الفكر  ، هـ٧٦١الدین بن هشام  ت  لجما

   (د.ت،ط)للطباعة و النشر

١٦ 

من بن عمر، أبو إلیضاح في علوم البالغة، تألیف: محمد بن عبد الرحا

المعالي، جالل الدین القزویني الشافعي، المعروف بخطیب دمشق (المتوفى: 

بیروت  –هـ) تحقیق: محمد عبد المنعم خفاجي ، الناشر: دار الجیل ٧٣٩

(د.ت)الطبعة: الثالثة  

١٧ 

  ٧٤٥ندلسى  ت بوحیان محمد بن یوسف بن حیان األألیف أالبحر المحیط ت

   ه١٤١٩٢الناشر دار الفكر بیروت  ط  تحقیق صدقى محمد جمیل

١٨ 

بوعبداهللا بدر الدین محمد بن عبداهللا بهادر ألیف: أالبرهان فى علوم القران ت

ولى  براهیم ، الطبعة األإبوالفضل اهـ ، تحقیق : محمد ٧٩٤فى و الزركشى ت

حیاء الكتب العربیة: عیسى البابى الحلبى إم الناشر دار ١٩٥٧هـ   ١٣٧٦

لبنان ، ثم صورته دار المعرفة بیروتوشركاءه    

١٩ 
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بغیة الوعاء فى طبقات اللغویین و النحاة جالل الدین السیوطى تحقیق محمد 

یروتالمكتبة العصریة  صیدا ب -براهیم  إبو الفضل أ  

٢٠ 

لیف: محمد بن محمد بن أتاج العروس من جواهر القاموس ت

لزبیدى المتوفى بو الغیض ، الملقب بمرتضى اأعبدالرازق الحسین 

.ط.تهـ تحقیق مجموعة من المحققین ، الناشر دار الهدایة د١٢٠٥  

٢١ 

 تاریخ االدب العربي. تالیف حنا الفاخوري ، القاهرة المطبعة البولیسیة

م١٩٦٠   

٢٢ 

مة جمال الدین أبي محمد تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد ،للعّال 

هـ ،تحقیق ٧٦١ عبد اهللا بن یوسف بن هشام األنصاري المتوفي

عباس مصطفي الصالحي ،الناشر دار الكتاب العربي بیروت 

ـم١٩٨٦-ه١٤٠٦،الطبعة األولي    

٢٣ 

التطبیق النحوى : تالیف الدكتور عبده الراجحى ، الطبعة 

ه١٤٢٠ولىاأل  

٢٤ 

تنقیح األزهریة، تألیف محمد محي الدین عبد الحمید ، 

م١٩٥١القاهرة،  

٢٥ 

بو محمد عبد الرحمن ابن أم (تبي حاأف ابن  لیأالجرح والتعدیل : ت

م  ١٩٥٢وليدریس ابن المنزل التعلیمي ، الطبعة  األأمحمد بان   

٢٦ 

حمد بن عمرو بان  تمیم الفراهیدي أللخلیل بن   الجمل في النحو :

- ه١٤١٦البصري ، تحقیق فخر الدین قباوة ، الطبعة الخامسة

م١٩٩٥  

٢٧ 
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تحقیق عبد  ٤٧١لقاهر الجرجاني ت لیف عبد  اأالجمل في النحو :ت

عبد الباسط الحیلم  

٢٨ 

 بوبكر محمد  بن  الحسن بان دریدألیف أشعار العرب : تأجمهرة 

 األذدي

٢٩ 

بومحمد بدر الدین حسن ألیف أالجنى الدانى فى حروف المعانى : ت

هـ ٧٤٩بن القاسم بن عبداهللا بن على المرادى المصرى المالكى ت 

ستاذ محمد مدین فاضل الناشر دار الفكر األو قباوة تحقیق فخر الدین 

  م١٩٩٢-هـ ١٤١٣ولى  العلمیة  بیروت لبنان الطبعة األ

٣٠ 

،تألیف بن هشام االنصاري میر على مغنى اللبیبحاشیة األ

 (د.ت.ط)( د.ن)

٣١ 

لیف: الشیخ محمد الخضرى ، على شرح أحاشیة الخضرى ، ت

بن مالك ، دار الفكر للطباعة و المحقق الجلیل ابن عقیل على الفیة ا

(د.ت.ط)النشر و التوزیع  

٣٢ 

بى العرفات محمد بن ألیف أشمونى : تحاشیة الصبان على شرح األ

ولى  هـ ، الطبعة األ١٢٠٦على الصبان الشافعى  ت 

ـم ١٩٩٦هـ١٤١٧  

٣٣ 

حماسة البحتري ،تالیف : أبوعبادة الولید بن عبید البحتري.اعتني 

م١٩١٠شیخو الیوسعيبضبطه األب لویس   

٣٤ 

بي الفرج بن الحسن ألیف ضرر الدین علي بن  أالحماسة البصریة :ت

تحقیق د:عادل جمال سلیمان ٦٥٦البصري ت  

٣٥ 
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حمد الجراوي ، تحقیق الدكتور محمد أبي العباس ألیف أالحماسة المغربیة ، ت

ولي رضوان الدایة ،  دار الفكرالمعاصر ، بیروت، الطبعة األ

م.١٩٩١هـ،١٤١١  

 

٣٦ 

لیف عبد القادر بن  عمر البغدادي أدب ولب لباب لسان العرب ، تخزانة األ

هـ، تحقیق عبد السالم محمد هارون الناشر مكتبة  الخانجي ، القاهرة ١٠٩٣،ت

م١٩٩٧-ه١٤١٨، الطبعة الرابعة ،   

٣٧ 

هـ، تحقیق محمد علي ٣٩٢بو الفتح عثمان بن جني ت ألیف أالخصائص:ت

)(د.تالحجار  

٣٨ 

ف كمال بشیر دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع یلأدراسات فى علم اللغة ت

  (د.ط.ت)

٤٩ 

أیوب د.ط.ت میدراسات نقدیة فى النحو العربى  دكتور عبد الرح  ٤٠ 

أبي تمام حبیب بن أوس الطائي  لیفأت دیوان الحماسة :  ٤١ 

یب، الطبعة الثانیة، لیف الدكتور عبد اهللا الطأري ، تغدیوان الحماسة الص

م١٩٩٦روت بی  

٤٢ 

بي هالل العسكري، صححه الدكتور المستشرق أدیب اللغوي ي : لألندیوان المعا

م١٣٥٢؟و) ،دار النشر ، مكتبة القدس ، الطبعةك(كرن  

٤٣ 

حمد بن عبدالنور   ألیف: المالقى ألمبانى فى شرح صروف المعانى ترصف ا

طبعات مجمع اللغة العربیة بدمشق. حمد محمد الخراط مأهـ تحقیق ٧٠٢ت 

هـ تحقیق ٣٦١بو الحسن القشیرى النیسابورى  ت ألیف الحجاج أصحیح مسلم ت

  د.ط.تحیاء التراث العربى بیروت إمحد فواد عبدالباقى الناشر دار 

٤٤ 

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن  تألیف: ،سنن أبي داود ٤٥ 
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محمد محیي  تحقیق: هـ)٢٧٥ِجْستاني (المتوفى: شداد بن عمرو األزدي السِّ 

بیروت–المكتبة العصریة، صیدا  الناشر:، الدین عبد الحمید  

بو الحسن ، نور ألیف على بن محمد ألفیة بن مالك تأشمونى على شرح األ

  ١هـ الناشر دار الكتب العلمیة بیروت  ط٩٠٠شمونى الشافعى   ت الدین األ

م١٩٩٨هـ  ١٤١٩  

٤٦ 

واعد اإلعراب ، تألیف الكافیجي محمد بن شرح اإلعراب عن ق

المصریة هـ دارالكتب١١٢٦، ٨٧٩سلیمان  المتوفي   

٤٧ 

لیف جمال الدین محمد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائى أشرح التسهیل: ت

) تحقیق: الدكتور عبدالرحمن ٦٧٢-٦٠٠ندلسى  ت (الجیانى األ

للطباعة و النشر و  رصم السید و الدكتور محمد بدوى المختون 

م١٩٩٠-هـ ١٤١٠ولى  ن الطبعة األعالالتوزیع و اإل  

٤٨ 

لیف أالتوضیح بمضمون التوضیح فى النحو: ت أوشرح التصریح على الترجیح 

زهرى زین الدین المصرى بى بكر بن محمد كبرجاوى األأخالد بن عبداهللا بن 

ة بیروت لبنان الطبعة الناشر: در الكتب العلمی ٩٠٥اء  ت فوكان یعرف بالو 

م٢٠٠٠-ه١٤٢١ولى  األ  

٤٩ 

هـ ، تحقیق ٦٨٦شرح  الرضي علي الكافیة :تألیف رضي الدین االستربادي ت 

 إمیل بدیع د.ط.ت

٥٠ 

تألیف:موفق الدین یعیش علي بن یعیش الموصلي المتوفي  شرح المفصل،

، قدم له ووضع حواشیه الدكتور إمیل بدیع یعقوب، منشورات محمد ٦٤٢

م٢٠٠١-ه١٤٢٢ولي،لبنان ،الطبعة األ -بیضون دار الكتب العلمیة بیروت  

٥١ 

لیف بن عقیل عبداهللا بن عبدالرحمن العقیلى الهمدانى المصرى أشرح بن عقیل ت

هـ تحقیق: محمد محى الدین عبدالحمید الناشر دار التراث القاهرة دار ٧٦٩ت  

٥٢ 



209 
 

م١٩٨٠-ه١٤٠٠لطبعة العشرون  امصر للطباعة سمیر جودة السحال   

لیف : الخطیب التبریزي ، تحقیق ، محمد أم ، تابي تمشرح دیوان  الحماسة أل

م١٩٦٤عبده عزام ، دار المعارف،ط؟  

٥٣ 

حمد امین و عبد السالم هارون ،الطبعة أشرح دیوان الحماسة ،للمرزوقي،نشره 

م ،القاهرةمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر١٩٥١ه،١٣٧١ولي األ  

٥٤ 

حمد بن  محمد بن الحسن أبي علي ألیف أبي تمام ، تشرح دیوان الحماسة أل

ه،، علق علیه وكتب حواشیه غرید الشیخ ، ووضع ٤٢١المرزوقي المتوفي سنة

براهیم  شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ،و بیروت، الطبعة إفهارسه العامه:

م٢٠٠٣-ه١٤٢٤-االولي ،  

٥٥ 

بو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري أ تألیف:شرح دیوان المتنبي ،

مصطفى السقا/إبراهیم  :تحقیق هـ)٦١٦البغدادي محب الدین (المتوفى: 

بیروت-الناشر: دار المعرفة األبیاري/عبد الحفیظ شلبي  

٥٦ 

لیف شمس الدین محمد بن أشرح شذور الذهب فى معرفة كالم العرب ، ت

هـ تحقیق : نواف بن ٨٨٩قاهرى الشافعى  ت عبدالمنعم بن محمد الجوجرى ال

ولى  جزاء الحارثى ، الناشر عمادة البحث العلمى المدینة المنورة الطبعة األ

ـم٢٠٠٤-ه١٤٢٣  

٥٧ 

حمد ألیف عبداهللا بن یوسف بن أشرح شذور الذهب: فى معرفة كالم العرب ت

ق: هـ  تحقی٧٦١بو محمد جمال الدین بن هشام   ت أبن عبداهللا بن یوسف 

   د.ط.تسوریا –عبدالغنى الدقى ، الناشر: الشركة المتحدة للتوزیع 

٥٨ 

بوعبداهللا البخارى الجعفى  ، أسماعیل إلیف محمد أصحیح البخارى ت

تحقیق محمد زهیر ناصر الناصر ، دار طوق النجاة الطبعة 

ه١٤٢٢ولىاأل  

٥٩ 

محمد بن حبان بن أحمد  :تألیف صحیح بن حبان بترتیب بن بلبان ٦٠ 
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بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

مؤسسة  ،الناشر ،شعیب األرنؤوط ، تحقیق:هـ)٣٥٤(المتوفى: 

ه١٤١٤-م١٤٩٣-الثانیة،  الطبعة:بیروت -الرسالة   

بو الحسن القشیرى النیسابورى  ت ألیف الحجاج أصحیح مسلم ت

حیاء التراث العربى إاشر دار هـ تحقیق محد فواد عبدالباقى الن٣٦١

   د.ط.ت بیروت

٦١ 

 

لیف محمد عبد العزیز النجار أوضح المسالك ، تألى إضیاء السالك 

   ه١٤٢٢ولىالطبعة األ

٦٢ 

طبقات المفسرین تألیف شمس الدین محمد بن على بن أحمد الداودى 

القاهرة  –مطبعة االستقالل  الكبرى  – ١تحقیق على محمد عمر  ط 

م١٩٧٢-ه١٣٩٢  

٦٣ 

الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز تألیف اإلمام 

یحي  بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوّي الیمني ، دار الكتب 

بیروت العلمیة  

٦٤ 

العصر العباسي األول ،تألیف الدكتور شوقي ضیف، الطبعة 

ه١١١٩  السادسة، الناشر: دار المعارف بمصر،  

٦٥ 

عرابیة فى الجملة بین القدیم و الحدیث تالیف دكتور محمد اإلالعالمة 

م٢٠٠١ ٢حماسة عبد اللطیف  ط  

٦٦ 

حمد بن عمرو بن تمیم أبو عبدالرمحن الخلیل بن ألیف أالعین: ت ٦٧ 
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هـ تحقیق دكتور مهدى المخذومى ١٧٠الفراهیدى البصرى  ت 

د.ط.تبراهیم السامرائى الناشر دار مكتبة الهالل أودكتور   

براهیم رمضان إالفهرست البن الندیم ، المثني بها وعلق علیها الشیخ 

م١٩٩٧هـ.١٤١٧، دارالفتوي ، بیروت ،الطبعة الثانیة ،  

٦٨ 

بى بشر الملقب ألیف عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالوالء أالكتاب: ت

هـ تحقیق عبدالسالم محمد هارون الناشر مكتبة الخانجى ١٨٠بسیبویه  ت 

م١٩٨٨هـ  ١٤٠٨رة الطبعة الثالثة  القاه  

 

٦٩ 

قاویل في وجوه التاویل الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األ

-٤٦٧بي القاسم ممود بان عمر الزمخشري، ت(أ، العالمة جار اهللا 

حمد عبد الموجود، أ) تحقیق  وتعلیق ودراسة: الشیخ عادل ٥٣٨

اذ الدكتور فتحي الشیخ علي محمد معوض ، شارك في تحقیقه االست

زهري، الطبعة حمد حجازي استاذ البالغة ، جامعة األأعبد الرحمن 

العبیكان م، الناشر مكتبة١٩٩٨-ه١٤١٨ولي ،األ  

  

٧٠ 

المات  تألیف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي ال

هـ) تحقیق: مازن المبارك ٣٣٧الزجاجي، أبو القاسم (المتوفى: 

ـم١٩٨٥ -ه١٤٠٥دمشق الطبعة: الثانیة،  –الناشر: دار الفكر   

٧١ 

بو البقاء عبداهللا بن الحسین بن عبداهللا أف یلأاللباب فى علل البناء واالعراب ت

له النبهان هـ  تحقیق دكتور عبداإل٦١٦العكبرى البغدادى محى الدین  ت 

م١٩٩٥هـ  ١٤١٦ولى  دمشق الطبعة األ –الناشر: دار الفكر   

٧٢ 
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بو الفضل ، جمال الدین أسماعیل بن على ،إیف: محمد بن لألسان العرب  ت

 –هـ ، الناشر دار صادر ٧١١نصارى الرویفعى االفریقى  ت بن منظور األ

ه١٤١٤بیروت الطبعة الثالثة  

٧٣ 

هـ تحقیق ٣٩٢الفتح عثمان بن جنى الموصلى  ت  أبولیف أاللمع فى العربیة ت

  د.ط.تیة الكویت فائز فارس الناشر  دار الكتب لعلمیة الثقاف

٧٤ 

لمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها ، تألیف: أبو الفتح ا

هـ) ، تحقیق علي النجدي ناصف، ٣٩٢عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 

 -ه١٤١٥د/عبد الحلیم النجار، ود/عبد الفتاح إسماعیل شلبي،  القاهرة 

ـم١٩٩٤  

٧٥ 

هـ  ٦٦٦بى بكر الرازى  نت أبوعبداهللا بن أن لیف زین الدیأمختار الصحاح ت

-هـ ١٤٢٠  ٥تحقیق یوسف الشیخ محمد الناشر المكتبة العصریة بیروت ط

  م١٩٩٩

٧٦ 

المصطلحات النحویة والصرفیة، تألیف الدكتور محمد سمیر اللبدي ، دار معجم 

ـم١٩٨٥ ه١٤٠٥، ١الفرقان ، ط  

٧٧ 

هـ ١٤٠٨  ١حد شاموق  طمعجم الشخصیات السودانیة المعاصرة أحمد م

الخرطوم-م  نشر بیت الثقافة للترجمة و النشر و التوزیع١٩٨٨  

٧٨ 

بیروت موسسة الرسالة    ١معجم المولفین: تألیف عمر رضا كحالة  ط

م١٩٩٣-ه١٤١٤  

٧٩ 

خرون الناشر آبراهیم مصطفى و إلیف مجمع اللغة العربیة أالمعجم الوسیط: ت

  د.ط.تدار الدعوة 

٨٠ 

بو مجد أحمد بن عبداهللا بن یوسف أف عبداهللا بن یوسف بن یلأللبیب تمغنى ا

هـ  تحقیق دكتور مازن المبارك ومحمد على ٧٦١جمال الدین بن هشام  ت 

  م١٩٨٥حمد اهللا الناشر دارالفكر دمشق الطبعة السادسة 

٨١ 
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مغنى اللبیب تألیف عبداهللا بن یوسف بن أحمد بن عبداهللا بن یوسف أبو مجد 

، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید هـ ٧٦١الدین بن هشام  ت  جمال

 د.ط.ت

٨٢ 

بي القاسم  محمود الزمخشري ت أعراب، تالیف :ه اإلنعالمفصل في ص

حم د.ط.تهـ، تحقیق علي بن مل٥٣٨  

٨٣ 

هـ، ١٦٨لیف : المفضل بن محمد بن یعلي بن سالم  العنبي،تأالمفضلیات : ت

ر، عبد السالم هارون ، الطبعة  الرابعة حمد  محمد شاكأتحقیق وشرح :

د.ت ،الناشر دار المعارف بمصر  

٨٤ 

بو الحسین  ت أزكریا القزوینى الرازى مقاییس اللغة ،تألیف أحمد فارس بن 

هـ  ١٣٩٩هـ تحقیق عبدالسالم هارون الناشر دار الفكر عام النشر ١٣٩٥

م١٩٧٩  

٨٥ 

بو العباس أزدى التمالى األكبر لیف محمد بن یزید بن عبد األأالمقتضب: ت

هـ تحقیق محمد عبدالخالق عضیمة الناشر عالم ٢٨٥المعروف بالمبرد   ت 

.طالكتب بیروت  د  

٨٦ 

، ١٩٧٨من أسرار اللغة، تألیف : الدكتور إبراهیم أنیس ، الطبعة السادسة 

 الناشر: مكتبة االنجلو المصریة

٨٧ 

المصریة د.ط.ت جلونة اآللیف تمام حسان  مكتبأمناهج البحث فى اللغة ت  ٨٨ 

 

بي عبادة الولید بن أهـ، و ٢٣١وس الطائي ،تأبي تمام حبیب بن  أالموازنة بین 

بي القاسم الحسن بن بشر بن یحي ألیف: أهـ، ت٢٨٣عبید بن یحي البحتري ،ت 

هـ ، تحقیق ، محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة ٣٧٠ي البصري ،تدماآل

  د.ط.ت العلمیة بیروت

٨٩ 

الموسوعة العربیة المیسرة الجمعیة المصریة للنشر و المعرفة و الثقافة العالمیة  ٩٠ 
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م٢٠٠١ ٢ط  –تونس  –، دار الجیل بیروت القاهرة   

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة،تألیف أبو المحاسن  جمال الدین یوسف 

ه١٣٥١بن تغزي بردي األتابكى، القاهرة مطبعة دار الكتب المصریة  

٩١ 

الطبعة    هـ الناشر دار المصارف ١٣٩٨لیف عباس حسن  ت ألنحو الوافى تا

ولىاأل  

 

٩٢ 

بو البركات كمال الدین عبد الرحمن ألیف أء ، تبادلباب في طبقات  األنزهه األ

براهیم دار نهضة مصر الفجالة إبو الفضل أتحقیق  نباري ،بن  محمد  األ

د.ط.تالقاهرة  

٩٣ 

ألیف أبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقیق :كمال مصطفي، الناشر نقدالشعر: ت

م ١٩٧٨هـ ١٣٩٨:مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثالثة   

 

٩٤ 

یام فیما یتعلق باي تمام ، تالیف یوصف البدیعي قاضي الموصل هبة األ

حمد ، الناشر ، أ، مطبعة العلوم بالسدة زینب ، راجع  طبعة سید یس ١٠٧٣،

م.١٩٣٤ه، ١٣٥٢ي ،ط؟ محمود مصطف  

 

٩٥ 

هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین تألیف إسماعیل باشا البغدادى 

م  منشورات مكتبة المثنى ببغداد١٩٥١طبعة استنبول   

٩٦ 

ه ٩١١بى بكر جالل الدین السیوطى  ت ألیف عبد الرحمن بن أهمع الهوامع ت

لتوثیقیة مصر د ط تتحقیق عبدالحمید هنداوى  الناشر المكتبة ا  

 

٩٧ 

حمد بن أبو الصخر شمس الدین ألیف ، أبناء  الزمان : تأعیان  و وفیات األ

 حسان عباس  ط؟إهـ، تحقیق : ٦٨١براهیم  بن خلكان ،تإمحمد  بن 

٩٨ 
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م..١٩٠٠  

 

حمد بن محمد بن أبى العباس شمس الدین ألیف أبناء الزمان تأعیان و وفیات األ

حسان عباس مكتبة القراءة و الثقافة إهـ تحقیق ٦٨١ت  لكان خبى أبراهیم بن إ

خیرة  دار المامون  د ط تدبیة  مصر  الطبعة األاأل  

 

٩٩ 

  المجالت والدوریات

،  د/طه محسن عبد الرحمن تاریخ   ٧مجلة آداب الرافدین، العدد 

ههـ١٧/١/١٤٢٨ -م  ٥/٢/٢٠٠٧  اإلضافة:  

١٠٠ 

. 

     

 

 

 

  

 



216 
 

 ٤ الشكر والتقدیر ج

و - د  ٥ المقدمة 

صل األول  أبو تمام حیاته وحماسته  الف ١   

١٠- ٢  ٦ المبحث األول حیاته  

١٩- ١١  ٧ المبحث الثاني حماسته  

  الفصل الثاني الجملة العربیة وأقسامها  ٢٠

٢٦- ٢١ لجملة عند القدامي والمحدثین المبحث األول مفهوم ا   ٨ 

٣١- ٢٧  ٩ المبحث الثاني أقسام الجملة  

٣٨- ٣٢  ١٠ المبحث الثالث الجملة باعتبار المحل  

الفصل الثالث الجملة االستئنافیة واالبتدائیة واالعتراضیة  ٣٩

 والتفسیریة في دیوان الحماسة 

 

٦٠- ٤٠  ١١ المبحث األول الجملة االستئنافیة  

٨٦- ٦١ مبحث الثاني الجملة االبتدائیة ال   ١٢ 

٩٨- ٨٧  ١٣ المبحث الثالث الجملة االعتراضیة  

١٠٦- ٩٩  ١٤ المبحث الرابع الجملة التفسیریة  

الفصل الرابع جملة جواب الشرط وجواب القسم وصلة الموصول  ١٠٧

 والتابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب في دیوان الحماسة 

 

١٢٨- ١٠٨ جملة جواب الشرط  المبحث االول   ١٥ 

١٤١- ١٢٩  ١٦ المبحث الثاني جملة جواب القسم  

١٥٩- ١٤٢  ١٧ المبحث الثالث جملة صلة الموصول  

١٧٢- ١٦٠  ١٨ المبحث الرابع الجملة التابعة لجملة ال محل لها 

١٧٥- ١٧٣  ١٩ الخاتمة  

  الفهارس العامة  ١٧٦

  

  فهرس الموضوعات

ضوعالمو    الرفم  

 ١ البسملة  

یة اآل أ  ٢ 

 ٣ االهداء ب
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١٩٥- ١٧٧ ـــــــفهرس اآلی  ــــــــ ات ــــ  ٢٠ 

ادیث ـــــــــــفهرس األح ١٩٦  ٢١ 

٢٠٠- ١٩٧ ــــــفهرس األشع  ــــــــ ارــ  ٢٢ 

ــالم  ٢٠١ ـــــ   فهرس األعـــ

٢١٤- ٢٠٢  ٢٣ فهرس المصادر والمراجع  

٢١٦- ٢١٥ ــفهرس الموضوع  ــــــــ اتــ  ٢٤ 

  
 

  


