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  اإلهداء

  

  :إلى هذا البحث المتواضعي اهد

  

أن أدركت اآلن مدى حرصهما على  وقد -رحمهما اهللا-أبي وأمي-•
  .في مستوى مناسب من التحصيل العلمي أكون

  

أفراد أسرتي الكريمة التي شاركتني في انشغالي باستكمال مراحل هذا -•
مرحلة، وخطوة تتبعها خطوات أخري، وذلك بتوفير بعد البحث مرحلة 

  .ء المناسبة لمثل هذه المواقفاألجوا
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  المقَدمــة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب، ويسر للمؤمنين من طاعاتـه األسـباب،     
ووعد العاملين بالجزاء األوفى وحسن الثواب، وجعل للعلمـاء درجـة ومنزلـة    

لعلم بكل وسيلة، وفي كـل وقـت،   عظيمة، وحض الناس على السعي إلى طلب ا
  .شرف األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الكرامَأوالصالة والسالم على 

ألستاذ لوالتقدير  البد من تقديم الشكرفقبل الدخول في جوانب هذه المقدمة ، أما بعد   
في  المالحظات والتنبيهات والتوجيهات التي ساعدتمن عديد ال قدمالمشرف الذي 

  .هذا البحث منذ أن كان فكرة فقط إلى أن صار موضوعا متكامال إخراج

من المواضيع التي اهتم بها الباحثون في دراستهم للغة العربية موضوع دراسة    
األساليب والتراكيب اللغوية المختلفة للجمل وأركانها وأنواعها في التراث العربي 

هذا النوع من الدراسات العديد  من الشعر والنثر في العصور المختلفة، وقد خصوا
ـ     عمن الكتب والدواوين، والتراكيب اللغوية في النحو العربي كثيـرة جـدا ال يس

المجال لذكرها وتتتبعها جملة وتفصيال، ولعل التركيز على أحد هذه التراكيـب أو  
الجمل سيكون أفضل من ناحية التعمق في دراسته، وتوضيح خصائصه المختلفة، 

الجملة وشبه : الباحث أن تُخْص بدراسة مفصلة موضوع ىالتي رأومن التراكيب 
وعنوان هـذا   ،)المعلقات السبع (الجملة الحالية، وتم اختيار أنموذج هذه الدراسة 

  ).الحال الجملة وشبه الجملة في المعلقات السبع(البحث

     الشعر العربيإن دعاعتمد عليـه  الذي  -بعد كتاب اهللا تعالي -المصدر الثاني ي
ـ اال األمر الذي جعـل وهو  ،هااعدالنحاة في تدوين اللغة العربية ووضع قو ه اتج

 لفت انتباه هذه القصائد؛ وبعد طول دراسة وتأمل فيشعر المعلقات ممكنا، لدراسة 

فهـي  أسباب اختيار هذا الموضـوع  وأما أسلوب الحال فيها، د وور كثرة الباحث
يم وربطه بقواعد اللغة المختلفة، وربـط النصـوص   االهتمام بالتراث العربي القد

األدبية بعلوم اللغة والصرف والنحو، وكذلك التنوع في األمثلـة التطبيقيـة فـي    
أسباب اختيار شعر المعلقـات،  وعن تدريس مادة النحو من النصوص الشعرية، 

تخـتلط  نَّها نشأت في زمن لم َأها تُعد من أفصح الشعر العربي وأقدمه، وفذلك ألنَّ
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ن أصحاب هذه المعلقات كانوا من العـرب  َأفيه لغة العرب مع اللغات األخرى، و
  .الذين يتميزون بنقاوة لغتهم وسالمتها

ِإن الهدف من هذا البحث المتواضع التعرف علـى تركيـب الجملـة الحاليـة        
، وكذلك وبيان األجزاء المختلفة لها في المعلقات السبع ،االسمية والفعلية :بنوعيها

الظرف والجار والمجرور، وتتتبع ما يحدث فيهما من   :شبه الجملة الحالية بنوعيها
، وإظهار االتفاق واالختالف بينهم في ذلك، النحاةكل النواحي، واستعراض آراء 

ومدى مطابقة الدراسات النحوية واللغوية لما ورد في تركيب الجملة وشبه الجملة 
قضـية  ، وكذلك دراسة القضايا الخاصة بالحال، مثـل  الحالية في المعلقات السبع

ومدى مطابقتها لقواعـد   الربط في الجملة الحالية، وصاحب الحال، وعامل الحال،
والتعرض لألحكام التي تخص كال منهما، واستعراض أراء النحاة  النحو العربي،

سات في ذلك، وقد كان موضوع دراسة التراكيب النحوية المختلفة من خالل الدرا
ذات الصلة بالشعر موضوعا جديرا بالبحث والدراسـة، ولـذلك حـاول بعـض     

أو في أطروحـات   )الماجستير(الباحثين القيام به من خالل تناولهم له في رسائل 
 :-ال للحصر - ، ونذكر منهم على سبيل المثال)الدكتوراه(

/ دكتـوراه للـدكتور   أطروحـة خصائص التركيب في ديوان أحمد الشارف،  -1

  . براهيم الطاهر الشريفإ

دكتـوراه   أطروحـة خصائص التركيـب فـي ديـوان إبـراهيم الهـوني،        -1
 .البشتي بشنه/للدكتور

عفـاف  / رسالة ماجستير لألستاذة ،بناء الجملة االسمية في ديوان ابن زيدون  -2
 . شلغوم

/ رسالة ماجستير لألستاذ ،بناء الجملة االسمية في ديوان محمد الهادي إنديشة  -3

 .ر غربيةالمختا

 . ليلى زريق/ رسالة ماجستير لألستاذة ،الجملة االسمية في ديوان ابن خفاجة  -4

رمضان عبد حسن / لألستاذ ماجستيررسالة  ،التراكيب النحوية في ديوان قيس  -5
  .السالم
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دواويـن  : حسب ما تقتضيه الدراسة، منهابوقد اعتمد الباحث على عدة مصادر       
لمعروفين، واستعان ورجع عند دراسته للقصائد المعروفـة  شعراء المعلقات السبع ا

اعتمد على بعـض شـروح    كمابالمعلقات إلى الدواوين المحققة تحقيقا علميا جيدا، 
المعلقات المعروفة، وذلك عندما يجد التباسا في إعراب أو فهم بعض الكلمـات أو  

ذا الجانب على االعتماد في ه كاناألبيات، وهي شروح كثيرة في األدب العربي، و
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، وكذلك كـان  : المسمى ياألنبارابن شرح 

الكتاب لسيبويه، ومغني اللبيب البن  :اعتماده على كتب اللغة والنحو المعروفة، مثل
هشام، والكافية البن الحاجب، وشرح الرضي على الكافية، ومفصل الزمخشـري،  

ح ابن عقيل، والخصائص البن جني، وارتشـاف  وشرح المفصل البن يعيش وشر
الضرب ألبي حيان األندلسي، كما اعتمد على بعض الكتب والدراسـات النحويـة   

مصطفي الغالييني، / جامع الدروس العربية للشيخ: هالبعض النحاة المعاصرين، ومن
اعتمد الباحث في صـحة إعـراب شـعر     كماعباس حسن، /والنحو الوافي لألستاذ

تـأليف  ) فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال(على كتابالمعلقات 
محمد علي طه الدرة، والذي بذل جهدا كبيرا، وعناية قصوى في إعـراب  /الشيخ 

هذه المجموعة من القصائد، وغيرها من الكتب القديمة والحديثة التي استعان بهـا  
المكان المناسب لها، وكـذلك   الباحث في ثنايا هذا البحث، وذكرها في هوامشه عند

تركيز في اختيار الذكرها إجماال في الفهرس الخاص بالمصادر والمراجع، وقد كان 
   .هذه الكتب والمصادر والمراجع المختلفة َأن تكون هي المناسبة لمثل هذه الدراسات

ي، وبعد المتبع في هذا البحث فهو المنهج الوصفي اإلحصائي التحليل أمـا المنهج      
جمع المادة العلمية المناسبة لموضوع هذا البحث، وبتوجيهات األستاذ المشرف تـم  

مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، ثم المالحـق الخاصـة    إلىتقسيم هذا البحث 
بالشواهد الواردة في مجال هذا البحث، وأيضا الفهارس الخاصة بهذا البحث، فكان 

  :هيكل البحث على النحو التالي

وتشمل تقديم الموضوع من ناحية أهميته وأسباب اختيـاره، والمـنهج   : المقَدمــة -أ
  .المتبع في هذا البحث، وهيكل البحث
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موضوع الحال واألحكام الخاصة به في النحو العربي، وموضـوع   ويشمل: التمهيد-ب
  .المعلقات، وما يتعلق بها من الناحيتين التاريخية واألدبية

  :الجملة وشبه الجملة الحالية في المعلقات السبع، وفيه المباحث اآلتية :الفصل األول-ج

  .الجملة االسمية الحالية: المبحث األول              

  .الجملة الفعلية الحالية: المبحث الثاني              

  .شبه الجملة الحالية: المبحث الثالث              

  :الحالية في المعلقات السبع، وفيه المباحث اآلتيةالعامل في الجملة : الفصل الثاني -د

  .العامل في الجملة االسمية الحالية: المبحث األول              

  .العامل في الجملة الفعلية الحالية: المبحث الثاني              

  .العامل في شبه الجملة الحالية: المبحث الثالث              

  :بط في الجملة الحالية في المعلقات السبع، وفيه المباحث اآلتيةالرا: الفصل الثالث-هـ   

  .الرابط في الجملة االسمية الحالية: المبحث األول              

  .الرابط في الجملة الفعلية الحالية: المبحث الثاني              

  :صاحب الحال في الجملة الحالية، وفيه المباحث التالية: الفصل الرابع-و

  .صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية: المبحث األول            

  .صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية: المبحث الثاني            

  .صاحب الحال في شبه الجملة الحالية:  المبحث الثالث            

  .توصل إليها في هذا البحثتم الالنتائج التي  عرضوفيها : الخاتمة -ز

وفيها األبيات المتضمنة للجمل الحالية بمختلـف أنواعهـا، وتقسـيماتها    : المالحق -ح
وروابطها، وعامل الحال في أنواع هذه الجمل، وصاحب الحال في الجمل الحاليـة  

  وشبه الجملة الحالية في المعلقات السبع

وفيها فهرس لآليات القرآنية التي وردت في هذا البحث، وكذلك فهـرس  : الفهارس-ط
للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها، واستعنت بها في إيصال هذا الموضوع إلى 

  .بر األمان، ثم فهرس بموضوعات هذا البحث

وألن كل عمل ال يخلو من بعض الصعوبات التي قد تواجهه، حتـى وإن كانـت        
من الصعوبات التي تواجه الباحث كيفية الحصول على بعـض المراجـع   فيسيرة، 
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صادر التي تفيده في موضع البحث، وتطلب هذا األمر السفر إلى خارج البالد، والم
وذلك بغية الحصول على ما يتطلبه البحث من المصادر والمراجع، وعند مراجعـة  

في رواية أبيات كثيـرة   ظهر اختالفالمعلقات السبع في دواوين شعراء المعلقات، 
ين الشروح المعروفة التي تناولـت  وما ب ،بين الدواوين من هذه القصائد، وذلك ما

ختلـف ببيـت أو   تهذه القصائد قد فهذه المعلقات علي مر عصور األدب العربي، 
أكثر، وبعض األبيات قد تختلف بكلمة أو أكثر، وأيضا الكلمة قد تختلف بحـرف أو  

لتأثير في المعنى أو في اإلعراب، فادى ذلك إلى البحث في أكثر لبحركة، ما يؤدي 
ك البحث في بعض وإلى الرجوع ألغلب الشروح المتوفرة للمعلقات، وكذل من ديوان

، كاألغاني لألصفهاني، وخزانة األدب للبغدادي، وجمهرة أشعار كتب األدب العربي
  .العرب ألبي زيد القرشي، وغيرها من الكتب التي تؤرخ لألدب العربي

والثناء لكل من قام بمد  الشكرالبد من تقديم في موضوع هذا البحث  الدخولوقبل      
في إخراجه على هذه الصورة، والتـي   ةمساعدالهذا البحث، و إعدادثناء أيد العون 

ه يتوجأيضا أن تنال رضا الجميع، وتحوز إعجاب من يطَّلع عليها، والباحث تمني ي
الشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل أعضاء اللجنة المشرفة علـى مناقشـة هـذا    

مع االعتذار مسبقا عن أية  أن يكون عند حسن ظنهم، يتمنى الباحثذي البحث، وال
الشكر إلى األصدقاء والزمالء توجيه كذلك و ،بهأخطاء مطبعية موجودة هفوات أو 

بكلمـة   أسهمكل من وإلى ، هذا البحث إتمامفي  المساعدةالذين حاولوا بكل جهدهم 
اهللا العلي القدير أن  ع الرجاء منملبحث، ة اثناء كتابأتشجيع أو بنصيحة أو توجيه 

، وأن يكون منهينتفع بهذا البحث الدارسون والطالب وكل من يرغب في االستفادة 
، فإن وفقت فذلك جزءاً من الدراسات التي تخدم اللغة العربية وتساعد على ترسيخها

  :ى بذلت ما في وسعي متمثال بقول الشاعرفضل من اهللا وإال فحسبي أنَّ

  المطالب جهده    وليس عليه أن تتم الخيرِإلى رء أن يسعى على الم

    

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                        

  

  .يالحمرونالهادي عمار المقطوف : الباحث          
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  الحال الجملة وشبه الجملة في المعلقات السبع

  

  

  التمهـــيد

  

  

  الحــــال -أوال

  

- ـــومهمفه( -أقسامــه-   )أركــانه-

  

  

  

  :المعلّقـــات - ثانيا

  

  )شرحها - عددها وأصحابها - أسماؤها-تعريفها(
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  :مدخل

قبل الدخول في دراسة الجملة الحالية في المعلقات السبع يقدم الباحث تمهيـدا     
بالدراسـة والبحـث    سيتم تناولـه مناسبا لهذا الموضوع، بحيث يكون توطئة لما 

شة في هذا البحث، وسيقدم نبذة مختصرة عن الحال، بحيث تكون مشـتملة  والمناق
على تعريفه، وأركانه، وأقسامه، وبعض األحكام المتعلقة به، وكذلك تقديم لمحـة  
مختصرة عن القصائد المعروفة بالمعلقات من الناحيتين التاريخية واألدبية، تشمل 

وأصحابها، وكذلك االختالفات بـين  تسميتها، والتعريف بها، وبيان قيمتها األدبية، 
النقاد في شأن المعلقات، والدراسات التي تناولت هذه المجموعة مـن القصـائد،   
وأيضا الشروح والتوضيحات التي قام بها علماء العرب في هذا الجانـب وذلـك   

  . ليحيط بها الباحثون والدارسون لهذه المعلقات
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  :الحال -أوال

  :، أركانههممفهومه، أقسا

  :مدخل

الحال من المنصوبات التي تُعد من مكمالت الجمل عند النحاة، وبناء علـى كالمهـم           
  .هذا فإن الحال يأتي بعد اكتمال الجملة األساسية، وذلك ليقدم لنا حكما جديدا فيها

  :مفهوم الحال-أ

  :الحال في اللغة-1 

ذَّكْر ويؤنَّث، والجمـع أحـوال وحـاالت،    وهو ي) ل. و. ح(هو لفظ مأخوذ من مادة   
يطلق لغة علـى الوقت الذي أنت فـيه، وعلـى ما علـيه الشخص مـن خيـر أو   و

1(شر( .  

  :الحال في االصطالح -2

قدم النحاة تعريفات عدة للحال، وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات وجدناها تتفق فيما بينها   
ان هذا االختالف ال يمس المدلول الواضـح  ، وإن كىفي أمور وتختلف في أمور أخر

لهذا المصطلح، فبعض النحاة عرف الحال بتعريف مبسط مختصر، وهناك من أضاف 
لبعض التعريفات أشياء رأي ضرورة تضمينها فيه، والبعض األخر رأى أن التعريـف  

قسـام  بعض أ يجب أن يكون شامال لكل ما يتعلق بالحال، وهناك من النحاة من عرف
هذا التعريف جزءاً من التعريف الكلي للحال، وقد قـدم الـدكتور    حال بالتفصيل وعدال

  :عمار البوالصة تعريفا شامال للحال في كتابه المنصوبات في النحو العربي هذا نصه

الحال عند النحاة كل اسم أو ما في تقديره منصوب لفظا أو نية، مفسرا لما أنبهم من " 
انطوي عليه الكالم، وهو اسم نكرة جاء بعد معرفة، وقد تم الكالم مؤكدا لما الهيئات أو 

، كما يمكن لنا أن نالحظ اتفاق أغلب النحاة على َأن الحال )2("دونه، صالح لجواب كيف
وصف فضلة، مذكور لبيان هيئة الفاعل، أو المفعول به، أوهما معـا، أو لتأكيـد   : "هو

  .)3("عامله أو صاحبه أو مضمون الجملة قبله

                                                

  .13/201: )حول(مادة :لسان العرب نظري )1(

  .135:المنصوبات في النحو العربي) 2(

  .2/334:، وارتشاف الضرب269:، وشرح شذور الذهب319:ينظر شرح قطر الندي )3(
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  :أقسام الحال-ب 

أما عن أقسام الحال فقد تعددت عند النحاة بتعدد واختالف االعتبارات والمقتضـيات    
بَأن هذه التقسيمات جـاءت متنوعـة    لالمختلفة التي يبني عليها أي تقسيم، ويمكن القو

وذلك بحسب المعنى، وبحسب نوع الكلمة وغيرهـا مـن االعتبـارات والمقتضـيات     
، وقد تناولت َأغلب هذه التقسيمات الحال المفردة وهي كثيرة متعـددة، ولهـا   األخرى

شروط مختلفة متنوعة، وهذه التقسيمات توسع فيها النحاة كثيرا بحيث ال يتسع المجـال  
لتتبع كل تلك التقسيمات في هذا البحث المختصر، إنَّما سيقع التركيز علـى مـا يهـم    

  :رتبط بمحتوي هذا البحث هو تقسيمهم للحال إلىموضوع هذا البحث، والتقسيم الذي ي

  .الحال المفردة-)1( 

  .الحال الجملة-)2( 

  .الحال شبه الجملة-)3( 

وسأقدم فيما يلي لمحة بسيطة عن الحال الجملة، والحال شبه الجملة، حيث ذكر النحاة   
فرها لكـي  َأن الحال يكون جملة اسمية أو فعلية، ولهذه الجملة عدة شروط البد من توا

يكون وضع الجملة موضع الحال موافقا لما قرره النحاة في شأنها، وقد اشترط النحـاة  
  :)1(في الجملة الحالية ثالثة شروط وهي

  .أن تكون الجملة التي تقع موقع الحال خبرية وال يجوز َأن تكون إنشائية-1

  .السين وسوف: أن تكون خالية من عالمات االستقبال مثل-2

3- عندما يكون الحال جملـة اسـمية أو   ف ،تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحالَأن
فعلية، يشترط أن ترتبط هذه الجملة الحالية برابط يصلها بصاحب الحال، وهذا الرابط 

  . إما أن يكون الواو أو الضمير، أو يكون الرابط الواو والضمير معا

يقع الظرف والجار والمجرور في موقع  فيكون ذلك عندما أما عن الحال شبه الجملة،  
وظـرف   ظرف المكان،(الجار مع مجروره، والظرف: فإن شبه الجملة نوعان الحال،
  .تعلق به يسمي المتعلق به في شبه الجملةي، وشبه الجملة يحتاج إلى عامل )الزمان

  

                                                

 .2/290:ينظر أوضح المسالك) 1(
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  أركان الحال-ج

ي يتكون منها أسلوب يقصد بأركان الحال مكونات التركيب الحالي وهي األجزاء الت   
ويكون تركيبها وترتيبها علـى النحـو    ،الحال، سواء أكان مفردا أم جملة أم شبه جملة

   :التالي 

  .الحــال+ صـاحب الحـال + عامل الحــال               

معنى الفعل، والبد للحـال مـن    ووهو إما فعل وشبهه من الصفات، أ: عامل الحال-1
خلو منه فالحال ال تصح، حيث يري النحويون إن الحال البـد  عامل فإن ورد تركيب ي

اعلم " :أن تحتاج إلى عامل يعمل فيها، وقد علل ابن يعيش حاجة الحال إلى العامل بقوله
  .)1("أن الحال البد لها من عامل إذْ كانت معربة، والمعرب البد له من عامل

حـال هيئتـه وقـت وقـوع الفعـل،                 يقْصد به االسم الذي تبـين ال : صاحب الحال-2
اتفـق  وهو تارة يأتي من الفاعل، وتارة يأتي من المفعول كما إنَّه يأتي منهما معا، فقد 

ال هو المبين لهيئة صاحبه وقت وقوع الحدث، ويسمي االسم الـذي  النحاة على َأن الح
، حيث ذكر ذلك أغلب النحاة في تعريفهم للحـال مـع   )صاحب الحال(تبين الحال هيئته

 اختالفهم في الموقع اإلعرابي، ووظيفة صاحب الحال في الجملة، فذكر بعض النحاة َأن
صاحب  لمن غيرهما أيضا، وأص يويأت صاحب الحال يكون فاعال أو مفعوال به فقط،

  .الحال التعريف، ويقع نكرة بمسوغ

وأتفق علماء النحو كذلك على جواز تقديم الحال على عامله، أو تقديم صاحب الحال   
والتوضيح من خالل هذا البحث فـي   ةعليهما ولكن بشروط عدة سأتعرض لها بالدراس

  .الموضع المناسب لها

  

  

  

  

  

  
                                                

 .2/57: بن يعيشال شرح المفصل )1(
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  المعلقات - ثانيا

  :مدخل

إن أي مهتم بالشعر العربي سواء أكان دارساً أم باحثاً أم ناقداً البد له من َأن يقـف   
د مـن أشـهر   ها تُعكثيراً عند الشعر الجاهلي، وباألخص عند شعر المعلقات، وذلك ألنَّ

قصائد الجاهليين، وأعالهم منزلة في الشعر العربي، فهي التي حفظت لنا الكثير من لغة 
لفصحى، واحتوت كذلك على تاريخ العـرب وتـراثهم وسـيرتهم وأخبـارهم     العرب ا

وأحوالهم المعيشية المختلفة، وكذلك عاداتهم وأخالقهم وأوصاف منـازلهم وديـارهم،   
هي من أشهر ما كتب العرب في الشعر وسميت وصور حياتهم االجتماعية المتنوعة، و

هـذه   نويقال َأ ،نفيسة تعلق باألذهانلها معلقات ألنها مثل العقود ال وقد قيل ،معلقاتال
، وتعتبـر  اإلسالم قبل مجيءالكعبة  أستارالقصائد كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على 

هذه القصائد أروع وأنفس ما قيل في الشعر العربي القديم لذلك اهتم الناس بها ودونوها 
ثـم   ،بوبة الشاعروهي عادة ما تبدأ بذكر األطالل وتذكر ديار مح ،وكتبوا شروحا لها

هـو أول مـن    حماداً الراوية نَأوقيل االنتقال إلى موضوع القصيدة عبر مراحل عدة، 
قالـت   ها من أعذب مـا نَّوكان يقول َأ ،جمع القصائد السبع الطوال وسماها بالمعلقات

األدباء والكتـاب مـن بعـده     ، وقد اتجه)المعلقات(يسمونها  االعرب كانو نالعرب وَأ
أضاف بكتابـه أمـر   الذي  العقد الفريد صاحب وابن عبد ربه، القرشي مثل ،تهالدراس

 .تعليقها بالكعبة

البد لنا  هو ديوان العرب، والمعلقات من أبرز مكونات هذا الديوان،  ولما كان الشعر   
تقديم لمحة مختصرة عـن المعلقـات تشـمل    من ل الدخول في موضوع هذا البحث قب

بهـا، وأسـماء   التعريف بالمعلقات لغة واصطالحاً، ومسمياتها المختلفة التي عرفـت  
أصحابها وعددها، وكذلك ذكر بعض االختالفات التي حدثت حول هذه المجموعة مـن  

م بها مؤرخو األدب العربي ونقاده القصائد وخاصة في أصحابها، وذكر الشروح التي قا
على مر العصور، وأيضا ذكر أصحاب هذه القصائد السبع التي اتفـق عليهـا أغلـب    
النقاد، التي ستكون موضوع هذا البحث، وذكر مطلع كل قصيدة من القصائد المنسوبة 

  .إلى شعراء المعلقات السبع

  



 15

  : معنى المعلقات-أ

العرب، فقد نُقلت إلينا من تراثهم األدبي قصائد من  عارتُعد المعلقات أبرز ُأثر من أش   
مطوالت الشعر العربي، فكانت من أدقّه معنى، وأبعده خياالً، وأبرعه وزناً، وأصـدقه  

والرواة قمة  عدها النقّادفالتي يعيشها العرب في عصرهم قبل اإلسالم،  تصويراً للحياة،
  .فهي المعلّقات تسميتها المشهورة ، وأمابعدة أسماءالشعر العربي وقد سميت 

  : معنى المعلقات لغة-1

بالشيء  قَلحيث جاء في لسان العرب إن العلق ما ع) ق.ل.ع(المعلقات لغة من مادة   
قاًلَع، وعقَللَقُ نشب فيه، هلِّقَ،  والعلْ كل ما علْقُ خير و :يقالالمال الكريم،  قُوالعقد ع

، والعلْق بالكسر النفيس من كل شيء وسمي بذلك لتعلق عالقأجمع وال ،علْقُ شر: قالوا
  .)1(القلب به

مصطلح أدبي يطلق على قصائد مختارة من شعر العرب  :معنى المعلقات اصطالحاً-2
  .من العصر الجاهلي

اللغوي واالصطالحي  للمعلقات فِإنَّنا نجـد العالقـة واضـحة     وبالنظر إلى المعنيين  
بلغت الذّروة في اللغة، وفي الخيال والفكر،  ائد نفيسة ذات قيمة كبيرة،بينهما، فهي قص

وفي الموسيقى، وفي نضج التجربة الشعرية، لتثبت لنا َأن الشعر العربي لم يصل إلـى  
  .إعداد وتكوين طويلة ما وصل إليه في عصر المعلّقات إالّ بعد أن مر بأدوار ومراحل

لذي يطلق على هذه المجموعة من القصائد فعرفـت  وقد اختلف المؤرخون في االسم ا 
عندهم بأسماء عدة، واختلفوا في عددها وأصحابها، وحظيت هذه المجموعـة باهتمـام   
النقاد واألدباء فكثر شارحو هذه المجموعة من القصائد  في عصـور األدب العربـي   

تناولت هـذه   تيال المختلفة قديما وحديثا، فألفوا في ذلك الكثير من الشروح والدراسات
  .القصائد بالبحث والتحقيق، والدراسة والنقد والتحليل على مر العصور

عرفت هذه المجموعة بعدة أسماء عند المؤرخين ونقاد األدب  :أسماء هذه القصائد-ب
  :العربي، وأهم األسماء التي أطلقت على هذه المجموعة من القصائد

جمهـرة  (في كتابه ) هـ170لمتوفى سنةا(وهذا االسم ذكره أبو زيد القرشي  :السموط
  :وقال المفضل:" ، حيث نسب هذه التسمية إلى المفضل الضبي قائال)أشعار العرب

                                                

  .12/133): علق(مادة: لسان العرب:ينظر )1(
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  .)1("هؤالء أصحاب السبعة الطوال التي تسميها العرب السموط

وهـو اسـم الكتـاب الـذي وضـعه أبـو بكـر        : القصائد السبع الطوال الجاهليات
 .)2(شرح هذه المجموعةفي ) هـ328المتوفى سنة(األنباري

حيث قال في ) هـ338المتوفى سنة (هذا قول أبي جعفر النحاس : القصائد المشهورات
 . )3("فاختصرت غريب القصائد السبع المشهورات:" مقدمة كتابه

، في كتابه العقد الفريد حيث )هـ328المتوفى سنة(وهذا قول ابن عبد ربه  :المذهبات
، وقـد تبعـه فـي ذلـك ابـن رشـيق       )4("لها المعلقات والمذهبات سبع وقد يقال:"قال

:" في كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه حيث قال) هـ456المتوفى سنة (القيرواني

وكانت المعلقات تسمى المذهبات، وذلك ألنَّها اختيرت من سائر الشعر، فكتبـت فـي   
بة فالن، إذا كانـت  مذه: القباطي بماء الذهب، وعلقت على جدران الكعبة، فلذلك يقال

  . )5("أجود شعره

في مقدمـة شـرحه لهـذه    ) هـ486المتوفى سنة(وهو قول الزوزني : القصائد السبع
هذا شرح القصائد السبع أمليته على حد االختصـار  :"المجموعة من القصائد حيث قال

حيث قال فـي  ) هـ502المتوفى سنة (، وتبعه في ذلك الخطيب التبريزي)6("واإليجاز
 .)7("أن ألخص لك شرح القصائد السبع -أدام اهللا توفيقك -سألتني: "شرحه لهامقدمة 

وهو االسم الذي أطلقه الباقالني على هذه المجموعة من القصائد وذلك عند  :السبعيات
  أضافواولما اختاروا قصيدته في السبعيات : "حديثه عن الشاعر امرئ القيس حيث قال

 .)8("إليها أمثالها

                                                

  .66:جمهرة أشعار العرب) 1( 

  .الغالف:/شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )2( 

  .1/97:شرح القصائد التسع المشهورات) 3( 

  .5/269:العقد الفريد البن عبد ربه) 4( 

  .1/206:العمدة في محاسن الشعر وآدابه) 5(             

  .5:شرح المعلقات السبع للزوزني) 6(          

  .21:شرح المعلقات العشر للتبريزي) 7(  

  . 159:إعجاز القرآن للباقالني) 8(  
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و االسم األشهر لهذه القصائد، والذي أصبح المصطلح األدبي األوحد لهـا  ه: المعلقات
 .وطغى على غيره من التسميات األخرى

   :سبب تسميتها بالمعلقات-ج

تعددت اآلراء في سبب تسمية هذه المجموعة من القصائد بالمعلقات وهو المصطلح    
قا، وقد ظهر َأن هناك أكثر الذي اشتهرت به عند كل من تناولها واهتم بها دراسة وتحقي

من سبب إلطالق هذا االسم أو المصطلح على هذه المجموعة من القصائد، حيث أشار 
مؤرخو األدب العربي قديما وحديثا إلى هذه التسمية بال اتفاق بينهم على سبب إطالقها، 

لقد بلـغ  حتى :" فابن عبد ربه األندلسي يرى َأن العرب كانت تهتم بالشعر كثيراً فيقول
من كلف العرب به أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بمـاء  

، وابن رشيق يؤكد ذلك حيث )1("الذهب في القباطي المدرجة وعلقتها بين أستار الكعبة
ذلك أنَّها اختيرت من سـائر الشـعر   :"يذكر في كتابه العمدة متحدثاً عن المعلقات قائال

، كما يورد ابن رشيق سبباً آخـر  )2("طي بماء الذهب وعلقت على الكعبةفكتبت في القبا
علقوا لنا هذه لتكون :دت قصيدة يقوليبل كان الملك إذا استج:" لهذه التسمية حيث يقول

، فإنه حين يتحدث عن اهتمـام  )هـ808المتوفى سنة (، وأما ابن خلدون )3("في خزانته
المناغاة في تعليـق أشـعارهم بأركـان البيـت     حتى انتهوا إلى :"العرب بالشعر يقول

فإنَّه إنَّما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كانت له قـدرة  :"، ويقول أيضاً)4("الحرام
، كمـا  )5("على ذلك بقومه وعصبيته في مضر على ما قيل في سبب تسميتها بالمعلقات

يؤكد ذلك حيث ) هـ1038المتوفى سنة (َأن صاحب خزانة األدب عبد القادر البغدادي 
ومعنى المعلقات إن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في ٌأقصى :"يقول

  قريشاألرض فال يعبأ به وال ينشده حتى يأتي مكة في موسم الحج فيعرضه على أندية 

  . )6("فإن استحسنوه روى وعلق على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر فيه

                                                

  .5/269:العقد الفريد البن عبد ربه) 1(  

  . 1/206:العمدة ألبن رشيق) 2(  

  . 1/206:المصدر السابق) 3(  

  .743:مقدمة ابن خلدون) 4(  

  .743:صدر السابقالم) 5(  

  .1/125:خزانة األدب ولب لباب لسان العرب )6(  
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 هو الذي بقـى  ) المعلقات(االسم القديم الذي عرفت به هذه القصائد وهووفي رأيي إن
هـذا االسـم    نمصاحباً لها حتى وقتنا هذا، وطغى على غيره من األسماء األخرى َأل

  .يحمل الكثير من المعاني، المادية منها كالتعليق على الكعبة، والمعنوية كتعلق القلب بها

  : عدد المعلقات وأصحابها-د

ور عند الرواة َأن المعلقات سبع، وَأن أصحابها الذين عرفوا مـن خـالل كتـب    المشه
األدب، وكتب شروح المعلقات المعروفة، لم يقع اختالف كبير في شـأنهم، وأصـحاب   

: المعلقات المعروفين عند أغلب النقاد والدارسين لألدب العربي على مر العصور هـم 

ن أبي سلمى، وعنترة بن شـداد، ولبيـد بـن    امرؤ القيس، وطرفة بن العبد، وزهير ب
الحارث بن حلزة، فهؤالء الشعراء متفق عليهم من أغلـب  وعمرو بن كلثوم، وربيعة، 

  .الرواة والشراح، منهم األنباري وأبو جعفر النحاس، والزوزني، والخطيب التبريزي

قرشـي الـذي   أما االختالف في عددها وأسماء أصحابها فيظهر بداية عند أبي زيد ال  
امرؤ القيس ثـم زهيـر   : والقول عندنا ما قال أبو عبيدة:"يذكر أصحاب المعلقات قائالً

، فهو قد ذكر َأن المعلقات سبع قصائد، ولكنه )1("والنابغة واألعشى ولبيد وعمرو وطرفة
ذكر َأن النابغة من ضمن أصحابها ووضعه بدالً من عنترة بن شـداد الـذي وضـع    

ة في المعلقات من ضمن مجموعة القصـائد المجمهـرات، ووضـع    قصيدته المذكور
األعشى بدال من الحارث، أما ابن النحاس فبعد أن يقر بأن هذه القصائد هي سبع قصائد 

فهذه آخر :" فقط، فإنَّه في نهاية شرحه للقصيدة السابعة وهي عنده لعمرو بن كلثوم يقول
، ثم يضيف معلالً سبب )2("اللغة يذهب إليه السبع المشهورات، على ما رأيت أكثر أهل

وقد رأيت من يذهب إلى أن قصيدة األعشـى  : "إضافته قصيدتي األعشى والنابغة قائالً
يا دار مية من هذه القصائد، فحدانا قول أكثر : ودع هريرة، وقصيدة النابغة وهي: وهي

ياهما، وإن كانتا ليسـتا  أهل اللغة على إمالء قصيدة األعشى وقصيدة النابغة لتقديمهم إ
، وكذلك الخطيب التبريزي الذي يقر بَأنَّها سبع قصائد )3("من القصائد السبع عند أكثرهم

                                                                                                                                       

  

  .66:جمهرة أشعار العرب) 1(  

  .681: شرح القصائد التسع المشهورات) 2(  

  .682،681: المصدر السابق )3(
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وإن ما بعدها هو المزيد عليها حيث َأنَّه بعد نهاية  شرحه للقصيدة السابعة وهي عنـده  
، وقد )1("د عليهاهذا آخر القصائد السبع وما بعدها المزي:"قصيدة الحارث بن حلزة يقول

وقصـيدة  ) ودع هريـرة (أضاف التبريزي للمعلقات السبع المعروفة قصيدة األعشـى  
اللتين سبق أن أضافهما أبو جعفر النحاس وزاد عليهما قصيدة عبيد ) يا دار مية(النابغة

بدون أن يذكر سبباً إللحاق هذه القصيدة بالمعلقات ) أهله ملحوب نأقفر م(ابن األبرص 
شرح المعلقات العشر، وفيما يلي مطلع : فصار تمام المعلقات عشر وسمي كتابهالتسع، 

الجملة :كل معلقة من هذه  المعلقات السبع التي سأتناول من خاللها موضوع هذا البحث
  .الحالية وشبه الجملة الحالية في المعلقات السبع

  :معلقة امرئ القيس بن حجر، من البحر الطويل، ومطلعها-1

            فاق ككْرى من نَببيبٍ ذنْزِِل حوم   قْطاللِّوى بس نيخوِل بِل الدمو2(فح(
.  

  :معلقة طرفة بن العبد البكري، من البحر الطويل، ومطلعها -2

ِلخَوثَه رقَةلةَ أطْالٌل بِب  ،دم      كَباق تَلوحدرِ اليشْمِ في ظاه3(ي الو(
.  

  :أبي سلمى، من البحر الطويل، ومطلعهامعلقة زهير بن  -3

)4(بحومانَة الدراجِ فالمتَثَلَّمِ           أمن ُأم أوفَى دمنَةٌ لم تَكَلّمِ 
. 

  :معلقة لبيد بن ربيعة، من البحر الكامل، ومطلعها -4

)5(ولُها فَرِجامهابمنًى تأبد غَ         عفَت الديار محلُّها فَمقَامها            
.  

  :من البحر الوافر، ومطلعها معلقة عمرو بن كلثوم، -5

)6(وال تُبقي خُمور األنْدرِينَا       َأال هبي بِصحنك فاصبحينَا 
.  

  :معلقة عنترة بن شداد، من البحر الكامل، ومطلعها -6

؟الدار بعد توهمِ أم هْل عرفتَ   هْل غادر الشُّعراء من متردم     
)7.(

  

                                                

  .328:شرح المعلقات العشر للتبريزي )1(

  .91:ديوان امرئ القيس) 2(

  .51:ديوان طرفة بن العبد )3(

   .64:سلمى أبي بن زهير انديو)  4(

  .135:ديوان لبيد بن ربيعة  )5(

 .53:ديوان عمرو بن كلثوم) 6(

  .13:ديوان عنترة بن شداد) 7(
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  :معلقة الحارث بن حلزة، من البحر الخفيف، ومطلعها-7

                بر ماءا َأسهينآذَنَتْنَا بِب        اءالثَّو نْهلُّ مم1(ثاوٍ ي(
.  

ونظرا للقيمة األدبية والفنية والتاريخية التي تحظى بها هـذه القصـائد علـى مـر       
ر، فقد تناولها النقاد واألدباء والمؤرخون بالنقـد والتحليـل والشـرح، حيـث     العصو

  .استعرض كل ذلك في شرح المعلقات

  :شرح المعلقات-هـ

حظيت دراسة المعلقات وشرحها باهتمام كبير من المهتمين بدراسة الشـعر العربـي    
المجموعات  وتدارس معانيه وجوانبه المختلفة، وهو اهتمام لم تحظ به أي مجموعة من

المجمهرات، المفضليات، األصـمعيات،  : التي احتوت على الشعر العربي قديماً أمثال
وغيرها وقد تناول شارحو المعلقات هذه القصائد بالشرح والتعليق والتحليل من مختلف 

  .الجوانب اللغوية والنحوية والتاريخية واإلبداعية

معلقات فتركوا لنا تراثاً عظيماً من األدب وقد بذل هؤالء الشراح جهداً كبيراً في شرح ال
العربي يسر للباحثين وسهل عليهم الكثير من األمور المتعلقة بدراسة المعلقات، ومـن  

  :أهم هؤالء الشراح

وقد نقل منه أبو ) شرح القصائد الست( وله كتاب) هـ216المتوفى سنة (األصمعي -1
  .يعثر على هذا الشرح حتى اآلنكثيراً في شرحهما، ولم  يجعفر النحاس والتبريز

 ).شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات(أبوبكر األنباري وله كتاب-2

 ).شرح القصائد التسع المشهورات(أبو جعفر النحاس وله كتاب -3

 ).شرح المعلقات السبع( الحسين بن أحمد الزوزني وله كتاب -4

 .)شرح المعلقات العشر(الخطيب التبريزي وله كتاب -5

ولم يقتصر شرح المعلقات على هؤالء فقط ولكني ذكرتهم ألن شروحهم تعد األسـاس  
  وكتبالذي قامت عليه باقي الشروح بنقل أو رواية أو اقتباس، والمتتبع لكتب الفهارس 

األدب العربي المختلفة يجد َأن شروح المعلقات كثيرة وَأن بعضها لم يتم التوصل إليـه  
 .ذكره أو اإلشارة إليه في غيره من الكتبكامالً وإنَّما ورد 

                                                

  .11:بن حلزة  ثديوان الحار )1(
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هذه هي المعلقات التي قيلت في العصر الجاهلي وتم تدوينها بعـد ظهـور اإلسـالم      
لتكون مجموعة مستقلة من القصائد الرائعة التي دلت على شـاعرية العـرب ومـدى    

ية، محاوال اهتمامهم بالشعر، والتي سأتناول من خاللها الجملة الحالية وشبه الجملة الحال
تطبيق ما قرره النحاة في هذا الجانب على ما ورد في هذه القصائد من صور تتطـابق  
مع أراء النحاة أو تخالفهم فيما ذهبوا إليه من أحكام تتعلق بالجملة الحالية وشبه الجملة 
الحالية في النحو العربي، ومدى صحة هذه الصور الواردة ضمن التركيب الحالي فـي  

  ت السبعشعر المعلقا
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  الحال الجملة وشبه الجملة في المعلقات السبع

  

  

  الفصل األول

  

  

  الحال الجملة وشبه الجملة في المعلقات السبع

  

  

  الجملة االسمية الحالية: المبحث األول

  

  

  الجملة الفعلية الحالية: المبحث الثاني

  

  

  شبه الجملة الحالية: المبحث الثالث
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  بحــــث األولالم

  

  الجملة االسمية الحالية في المعلقات السبع

  

  

  الجملة االسمية البسيطة -أوال

  

  الحال جملة اسمية خبرها مفرد-أ

  

  الحال جملة اسمية خبرها جملة- ب

  

  الحال جملة اسمية خبرها شبه جملة-ج

  

  الجملة االسمية المنسوخة - ثانيا

  

  كـــــــان  -أ

  

  ليــــــس - ب

  

  ــَأنكـــــ -ج
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  المبحث األول

  الجملـة االسميــــة الحالية

  :مدخــل

أو مبتدأ ومرفوع سد مسد الخبر أو  هي جملة مكونة من مبتدأ وخبر، :الجملة االسمية 
خر يـتمم  آوبالمبتدأ يبتدئ الكالم الذي يبني عليه بكالم  ما كان أصله المبتدأ أو الخبر،

المبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنـي عليـه   " :ه بقولهذلك سيبوي ىالخبر، ويشير إل ىمعناه يسم
فاالبتداء ال يكون إال بمبنـي عليـه، فالمبتـدأ األول     ،كالم والمبتدأ والمبني عليه رفع

  .)1("فهو مسند ومسند إليهعليه والمبني ما بعده 

 هي الجملة التـي  " :ه يعرف الجملة االسمية بحسب ما تبتدئ به فيقولنَّإا ابن هشام فأم
خفـش  األعند من جوزه وهو  وقائم الزيدان، وهيهات العقيق، كزيد قائم، ا اسم،صدره

كل اسـم  أ المبتد نأواعلم :"تحدث ابن جني عن الجملة االسمية قائال كما ،)2("والكوفيون
ويكون الثاني خبرا  ،لثانٍ ابتدأته وعريته من العوامل اللفظية وعرضته لها، وجعلته أوالً

فزيـد   ومحمد منطلـق،  زيد قائم، :وهو مرفوع باالبتداء تقول ،ليهإ اًعن األول ومسند
 نَأعباس حسن يـذكر   بينما نجد، )3("ومحمد مرفوعان باالبتداء وما بعدهما خبر عنهما

  :)4(الجملة االسمية ثالثة أنواع

  .والتي تقتصر على ركني اإلسناد، أي المبتدأ وخبره أو ما يقوم مقامه:ملة األصليةلجا-ا 

  .هي التي تتركب من مبتدأ وخبره جملة اسمية أو فعلية: الجملة الكبرى -ب 

  .أهي الجملة االسمية أو الفعلية إذا وقعت خبر المبتد: الجملة الصغرى -ج 

الكبرى هـي الجملـة      : "وابن هشام يقسم الجملة االسمية إلى صغرى وكبرى فيقول  
المبنيـة  : زيد أبوه قائم والصغرى هيزيد قام أبوه، و: االسمية التي خبرها جملة نحو

  محددة ألفاظ،ويدخل على الجملة االسمية )5("على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين

                                                

 .2/126:الكتاب) 1(

 .2/7:مغنى اللبيب )2(

 .25:اللمع في العربية )3(

 .1/16:النحو الوافي ينظر )4(

 .2/12:مغنى اللبيب) 5(
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كـان  : تغير الحكم الذي هي عليه بحكم آخر وذلك مثل دخول األفعال الناقصـة نحـو  
  .ِإن وأخواتها: وأخواتها أو دخول الحروف الناسخة نحو

  : ة الحالية في المعلقات السبعالجملة االسمي

تبين بعد دراسة وتحليل الجملة االسمية التي جاءت في محل نصـب حـال ضـمن      
التركيب الحالي في المعلقات السبع بَأنَّها وردت في عدة صور تحتـوي علـى أنمـاط    
وأشكال تضم كل ما يخص الجملة االسمية من جميع النواحي، سواء فيما يخص المبتدأ، 

يخص الخبر وأنواعه من مفرد أو جملة أو شبه جملة، وكذلك ما يحـدث فـي   أو فيما 
  .حكمها بسبب دخول الناسخ عليها

وقد وردت الجملة االسمية في محل نصب حال في ستين موضعا من مواضع الجملة  
، وللقيام بدراسة كل هذه الجمل دراسة واضحة شـاملة، اتبعـت   )1(الحالية في المعلقات
تصنيف هذه الجمل وأقسامها المختلفة، وهي تحديد الصورة أو النمط  منهجية محددة في

الذي يضم كل جملة اسمية وردت في محل نصب حال بحيث تشـمل هـذه الصـور    
ـ  ةواألنماط الجملة االسمية البسيط ، وكـذلك الجملـة   ربركنيها األساسيين المبتدأ والخب

  .وتسمي الجملة المنسوخة االسمية التي تغير حكمها بناء على دخول النواسخ عليها،

 :الجملة االسمية البسيطة -أوال

الجملة االسمية البسيطة هي التي تتكون من المبتدأ والخبر فقـط، وحكمهمـا الرفـع      
دائما، والجملة االسمية البسيطة المعبرة عن الحال في شعر المعلقات وردت في سـبعة  

عبـرة عـن الحـال ضـمن     من مواضع الجملة االسمية التي جاءت م وثالثين موضعا
التركيب الحالي في هذه القصائد، حيث تم تقسيمها ألنماط عدة حسب نوع الخبر في كل 
جملة مع تتبع نوع المبتدأ فيها، وذلك حسب وروده ظاهرا أو مضمراً، وكـذلك تتبـع   

بعد تصنيف هذه الجمل في أنمـاط محـددة،    مالخبر المفرد أو الجملة أو شبه الجملة، ث
هذه األنماط حسب الصور التي وردت عليها، وتم حصر الجمل االسمية  قمت بتفصيل

الحالية التي وردت في المعلقات السبع مع تنوع الصور التي تشمل الجملـة االسـمية   
البسيطة، وراعيت في تصنيف كل جملة اسمية نوع الخبر، بداية من الجمل التي خبرها 

  .ية، ثم الجمل التي خبرها شبه جملةمفرد، ثم الجمل التي خبرها جملة اسمية أو فعل
                                                

 .)1(انظر الملحق ) 1(
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 :الحال جملة اسمية خبرها مفرد-أ

ضميرا والخبر مفرداً، وقـد وردت   وهي الجملة التي يكون فيها المبتدأ اسماً ظاهراً، أ
  :في شعر المعلقات في ستة عشر موضعاً، وذلك حسب األنماط التالية

  :المبتدأ اسم ظاهر والخبر مفرد: النمط األول -1

هو االسم المجرد : "لمبتدأ هو أول أجزاء الجملة االسمية، وقد عرفه الجرجاني بقولها   
لفظ مجرد عن العوامل اللفظية : "، وعرف الخبر بَأنَّه)1("عن العوامل اللفظية مسنداً إليه

، كما ذكر النحاة َأن الخبر يأتي مفردا وجملة وشبه جملـة،  )2("مسنداً إلى ما تقدمه لفظا
هو ما كان كلمة واحدة صالحة لفظيـاً  : "ف علي أبو المكارم الخبر المفرد بأنَّهوقد عر

، ويتنوع الخبر المفرد في الجملة االسمية  الحالية  بـين  )3("للتأثر بالمؤثرات اإلعرابية
، )4( "المفرد إما أن يكون جامداً أو مشتقاً: "الجامد والمشتق، وقد جاء في شرح ابن عقيل

بر مفرداً في الجمل االسمية المبدوءة باسم ظاهر في َأربعة عشر موضـعا  وقد ورد الخ
  :من مواضع الجملة االسمية، وذلك حسب الصور اآلتية

والـرابط الـواو   ) الخبر مفـرد + المبتدأ اسم ظاهر=(الجملة الحالية: الصورة األولى
عر والضمير، وردت هذه الصورة في خمسة مواضع من مواضع التركيب الحالي في ش

  :المعلقات السبع، وذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته

لْكَأفَت ةٌ َأميشحةٌ ووعبسةُ خَذَلَتْ    ميادارِ وهوا الصهامو5(ق(.  

فيها اسـم ظـاهر،    أ، وهي جملة اسمية المبتد)قوامها الصوارِ وهاديةُ(ةالجملة الحالي  
وهي حال من فاعل خـذلت المسـتتر، والـرابط الـواو      ،)قوامها( وخبرها مفرد هو

  تأخرت عن القطيع أي خذلت أصحابها من الوحش وأقامت: خذلت:"والضمير، والمعنى

  على ولدها ترعي قربه وتلتفت إلى البقر، فإذا رأتها طابت نفسها وعلمت َأن الصوار لم

  .)6("يفتها

                                                

 .194:التعريفات) 1(

 .194:المصدر السابق) 2(

 . 42:الجملة االسمية) 3(

 .1/186:شرح ابن عقيل) 4(

  . 145:بن ربيعة ديوان لبيد) 5(

  . 554:شرح القصائد السبع الطوال )6(
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  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته 

)1(علَى تَميم فََأحرمـ      ـنَا وفينَا بناتْ مرّ ِإماء ثُم ملْنَا
.  

وهو اسم ظـاهر والخبـر   ) بناتْ مرّ(المبتدأ فيها ) وفينَا بناتْ مرّ ِإماء(جملة الحال   
الواو والضمير،  طالواقع فاعال، والراب) نا(وهو مفرد، وصاحب الحال الضمير ) ُماءِإ(

األشهر الحـرم   يدخلنا ف: صرنا إلى بالدهم أحرمنا النا على تميم، فلمثم م: "والمعنى
  .)2("فكففنا عن قتالهم وفينا بنات مر إماء

  :وقول الشاعر لبيد بن ربيعة في معلقته 

أو همرصَل بالجزيِل وامجالم با   حهاموتْ وزاغَ قلَعإذا ض 3(باق(
.  

والخبـر مفـرد   ) صرمه(المبتدأ فيها اسم ظاهر هو)باق وصرمه(الجملة الحالية هي  
ال :" والرابط الواو والضمير معا، والمعنى يقـول ) المجامَل(وصاحب الحال ) باق(هو

تعاجل صديقك بقطع الذي بينك بينه إن ضلعت خلته وزاغ قليال فليكن صـرمه ماكثـا   
  .)4("عندك، فاستبقه وال تعجل بالقطيعة

  :بن شداد في معلقته وقول عنترة

 كلتَهسكلَمِ     فإذا شربتُ فإنني ملم ي ضي وافرر5(مالي وع(.  

والخبـر مفـرد   ) عرضـي (، المبتدأ فيها اسم ظاهر هو)وعرضي وافر(جملة الحال  
، وهي حال من الضمير المستتر في مستهلك أو من يـاء المـتكلم المتصـلة    )وافر(هو

: والضمير، وقد نص ابن األنباري على َأن الجملة حاليـة بقولـه   بمالي، والرابط الواو

، )6("والواو التي في العرض واو الحال، كما تقول أنا ضارب زيدا وعبـد اهللا قاعـد  "
)7("إذا شربت أنفقت مالي وأهلكته في السخاء: "والمعنى

.  

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته 

                                                

 .36:ديوان الحارث بن حلزة) 1(

 .472:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  . 141:ربيعةديوان لبيد بن ) 3(

  . 538:شرح القصائد السبع الطوال )4(

  .20:ديوان عنترة بن شداد) 5(

  . 339:شرح القصائد السبع الطوال )6(

  . 339:المصدر السابق )7(
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)1(ني وبيض الـهِنْد تقْطر من دميم   ولقد ذكرتُك والرماح نواهٌل 
.  

والخبـر   )الرمـاح (المبتدأ فيها اسم ظاهر هو، )مني والرماح نواهٌل(الجملة الحالية   
  .، والرابط الواو والضمير)تاء المتكلم(، وهي حال من الضمير)نواهٌل(مفرد هو

  ،الرابط الضمير فقط )الخبر مفرد+المبتدأ اسم ظاهر=(الجملة الحالية: الصورة الثانية

وردت هذه الصورة في شعر المعلقات في موضعين فقـط مـن مواضـع التركيـب        
  :الحالي في المعلقات السبع، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

ةفاضر مضاء غَييفَةٌ بفْههل       منْججقولةٌ كالسصها م2(تَراِئب(
.  

، والخبـر  )تَراِئبهـا (المبتدأ فيها اسم ظاهر هو) ها مصقولةٌتَراِئب(الجملة الحالية هي   
وهي حال من الضمير المستتر في الصـفات المتقدمـة والـرابط    ) مصقولةٌ(مفرد هو

إن المحبوبة دقيقة الخصر ضامرة الـبطن،  : "، والمعنى)تَراِئبها(الضمير المتصل في 
  .)3"(ماء الذهب والفضةوصدرها براق اللون متأللي كالمرآة، أو كَأنَّه 

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته 

)4(فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها    ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي  
.  

، والخبر )وشاحي(، المبتدأ فيها اسم ظاهر هو)وشاحي إذْ غدوتُ لجامها(الجملة الحالية
أي تحمل عـدتي  ) فرس(يرهوصاحب الحال موصوف محذوف وتقد) لجامها(مفرد هو

فرس متقدمة، ووشاحي : سالحي، وفرط: شكتي:"فرس، والرابط الضمير فقط، والمعنى
  . )5("لجامها معناه َأن الفرسان كان أحدهم يتوشح اللجام ليكون ساعة يفزع قريبا منه

  ،الرابط الواو فقط) الخبر مفرد+ المبتدأ اسم ظاهر =( الجملة الحالية: الصورة الثالثة

  حيث وردت هذه الصورة معبرة عن الحال ضمن التركيب الحالي في المعلقات السبع  

  :في ستة مواضع من هذه القصائد، وذلك في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)6(ولَدنَا النَّاس طُراً َأجمعينَا        َأنَّا والسيوفُ مسلَّالَتٌك
.  

                                                

  .21:ديوان عنترة بن شداد) 1(

  .103:ديوان امرئ القيس) 2(

  .1/86:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )3(

  . 151:يوان لبيد بن ربيعةد) 4(

  .580:شرح القصائد السبع الطوال) 5(

 .107:ديوان عمرو بن كلثوم) 6(
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والخبـر   )السيوفُ(المبتدأ فيها اسم ظاهر هو )وفُ مسلَّالَتٌوالسي(الجملة الحالية هي  
كَأنَّا :" الواقعة اسم كَأن، والرابط الواو، والمعنى) نا(وصاحب الحال) مسلَّالَتٌ(مفرد هو

في وقت استالل السيوف من أغمادها ولدنا الناس جميعا، فهم يحتمون بنـا ونحمـيهم   
)1("حماية الوالد لولده

.  

  :ول الحارث بن حلزة في معلقتهوق

ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ     ـينِ وييارالح الَءالبو الء2(ب(
.  

) بالَء(والخبر مفرد هو) البالَء(المبتدأ فيها اسم ظاهر هو) بالء والبالَء(الجملة الحالية

عنى به المنذر بـن مـاء    الرب" :والرابط الواو فقط، والمعنى) الرب(وصاحب الحال
  .)3("البالء شديد، والرب في هذا الموضع السيد: السماء، والبالء بالء معناه

  : وقول عنترة في معلقته

)4(مرتَمِ هو لمن ممكنةٌ والشاةُ     غرةً األعادي من رأيتُ: قالت
.  

اسم ظاهر، والخبـر مفـرد هـو    ) اةُالش(المبتدأ فيها ) ممكنةٌ والشاةُ(الجملة الحالية  
معناه لمن أراد أن ): مرتَمِ(قوله: "حال من تاء الفاعل، والرابط الواو، والمعنى) ممكنةٌ(

  .)5("معناه إمكان واغترار وغفلة): غرةً(ينظر ويلتمس، وقوله

  :وقول عنترة أيضا في معلقته

)6(المنْعمِ ِلنَفْسِ مخْبثَةٌ فْروالكُ     نعمة شاكرِ غير عمراً نُبْئتُ
.  

اسـم  ) مخْبثَـةٌ (اسم ظاهر، والخبر  )الكُفْر(المبتدأ فيها ،)مخْبثَةٌ والكُفْر(جملة الحال  
إذا كَفَره خبثَ ذلك :" مفرد وصاحب الحال تاء الفاعل أو عمرا، والرابط الواو، والمعنى

  .)7( "نفس المنعم الذي له عليه نعمة

  :قول الحارث بن حلزة في معلقتهو

                                                

  .3/133:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )1(

  .55:بن حلزة  ثديوان الحار )2(

  .476:شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  .23:ديوان عنترة بن شداد) 4(

  .354:ئد السبع الطوالشرح القصا) 5(

  .23:ديوان عنترة بن شداد) 6(

  .355:شرح القصائد السبع الطوال )7(
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)1(بِلْغٌ تَشْقَى بِه األشْقياء ـه     فهداهم باألسودينِ وأمر الّل          
.  

اسم مفـرد،  ) بلغ(اسم ظاهر، والخبر) أمر(المبتدأ فيها) بِلْغٌ هوأمر اللّ(الجملة الحالية 
ي هداهم والـرابط الـواو   وصاحب الحال الضمير المستتر الواقع فاعال أو مفعوال به ف

التمر : هدي عمرو بن هند أصحابه وجمعهم حين غزا بهم، واألسودان:" فقط، والمعنى
  .)2("وأمر اهللا بلغ معناه بالغ بالسعادة والشقاء: والماء، وقوله

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته 

  ةرا بأمرهما إلى ذي معجا   ررإب ريمةص حنُجو ،دصاحه3(م(
.  

، )إبرامهـا (، والخبـر )نجح( المبتدأ اسم ظاهر) ونُجح صريمة إبرامها(الجملة الحالية  
يقـول فـنجح صـريمة أن    :" وصاحب الحال ألف االثنين والرابط الواو فقط، والمعنى

  .)4("اإلحكام: تصرم أمرها وتحكمه فال يلتبس وإذا لم تحكمها فليس بنجح، واإلبرام

  :الرابط الواو وإعادة لفظ المبتدأ) الخبر مفرد+ المبتدأ اسم ظاهر:=(لرابعةالصورة ا

وردت هذه الصورة معبرة عن الحال ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات مـرة  
  :واحدة فقط في هذه القصائد، وذلك في قول لبيد بن ربيعة في معلقته

  .)5(سقامها واَألنيس بٍغَي ظهرِ عن    فَراعها اَألنيسِ رِز وتَسمعتْ

، )سـقامها (، والخبر فيها)األنيس(، المبتدأ اسم ظاهر)سقامها واَألنيس(الجملة الحالية   
وصاحب الحال الضمير المستتر الواقع فاعال في راعها، والرابط الواو وإعادة األنيس 

)6("معناه هالكها أي يصيدها: واألنيس سقامها: قوله:"بلفظه، والمعنى
 .  

  : وله صورة واحدة هي: المبتدُأ ضمير والخبر مفرد :النمط الثاني 

  :الرابط الواو والضمير) الخبر مفرد+ المبتدأ ضمير=(الجملة الحالية

: وردت هذه الصورة ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات في موضعين فقط، وهما

  : قول الحارث بن حلزة في معلقته

                                                

  .41:بن حلزة  ثديوان الحار )1(

  .489:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  . 143:بن ربيعة ديوان لبيد) 3(

  . 547:شرح القصائد السبع )4(

  . 147:ديوان لبيد بن ربيعة  )5(

  . 565:ع الطوالشرح القصائد السب )6(
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  اس حتَََّى          ملَك المنْذر بِن ماء السماءفَملكْنَا بِذَِلك النَّ

   ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ       ـينِ وييارالح الَءالبو الء1(ب(.  

) الـرب (، المبتدأ فيها ضمير بارز والخبـر مفـرد هـو    )الرب وهو(الجملة الحالية

يخبر َأنَّّه شهدهم في هذين : "ابط الواو والضمير، والمعنىوالر) المنذر(الحال (وصاحب
  .)2("اليومين فعلم فيه صنيعهم وبالءهم الذي أبلوا

 :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

)3(مفْتَدي أنا َأو والتسآِل الشُّكْرِ على      خانقي هو امرٌؤ موالي ولكن
.  

، )مفْتَدي(والخبر مفرد هو ) أنا(المبتدأ ضمير بارز هو  )مفْتَدي أنا َأو(الجملة الحالية  
) أو(والرابط الواو المعبر عنهـا بــ   ) خانقي(وصاحب الحال الضمير المجرور في 

: بمعنى الواو، والتقـدير ) أو(ويقال: "األنباري بقولهابن والضمير، حيث أشار إلى ذلك 

)م آثماً َأو كَفُوراًوالَ تُطع منْه(: وأنا مفتد، قال اهللا عز وجل
، )5("، معناه آثماً وكفوراً)4(

  . )6("يسألني أن أشكره وافتدي منه بمالي: "والمعنى

  : الحال جملة اسمية خبرها جملة -ب

يتنوع الخبر في الجملة االسمية فكما يأتي الخبر مفردا، يأتي جملـة وشـبه جملـة،    
أن خبر المبتدأ، قد يكون جملة اسمية  اعلم: "وتكون الجملة اسمية أو فعلية، قال الرضي

الجملـةَ  (، وقد أطلق ابن هشام على الجملة االسمية التـي خبرهـا جملـةٌ    )7("أو فعلية
زيد قام أبوه، وزيد أبـوه  : االسمية التي خبرها جملة نحو: الكبرى هي: "قائال) الكبرى

، فهي إما أن تكون )9(، وقد اشترط النحاة في الجملة التي تقع خبرا شروطاً عدة)8("قائم
                                                

  .55:بن حلزة  ثديوان الحار )1(

  .489:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .68:العبد بن طرفة ديوان) 3(

  .24من اآلية: سورة اإلنسان) 4(

  .208:شرح القصائد السبع الطوال) 5(

  .208:المصدر السابق) 6(

  . 1/237:شرح الرضي علي الكافية )7(

  . 2/12:مغني اللبيب) 8(

وأوضح  ،2/50 :وارتشاف الضرب ،1/237الكافية  ىوشرح الرضي عل ،1/184شرح ابن عقيل  :نظري) 9(
  . 1/175،176 :المسالك
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البد من احتياجها إلى رابط يربطها بالمبتدأ، وتنقسم الجملة  ونفس المبتدأ في المعنى، أ
الخبرية إلى اسمية وفعلية، وقد تتبعت الجملة االسمية الحالية فـي المعلقـات السـبع    

مـن   فوجدت َأن ورود الجملة االسمية البسيطة التي خبرها جملة جاء في ستة مواضع
  :مواضع التركيب الحالي، وذلك حسب األنماط التالية

  :المبتدأ اسم ظاهر والخبر جملة اسمية: النمط األول 

هو النمط الذي يكون فيه المبتدأ اسما ظاهرا والخبر جملة اسمية تتكـون مـن مبتـدأ     
زيد أبوه : وذات الوجه نحو:"وخبر، وقد سماها ابن هشام بالجملة ذات الوجه حيث قال

، سواء أكان المبتدأ في جملة الخبر اسما ظاهرا أم مضمرا، مـذكورا كـان أم   )1("ائمق
  : محذوفا، وورد هذا النمط في صورة واحدة هي

  :والرابط الواو) الخبر جملة اسمية+ أداة النسخ+ المبتدأ اسم ظاهر=(الجملة الحالية

  : د في معلقتهوردت هذه الصورة في موضع واحد فقط، وذلك في قول عنترة بن شدا

.                           )2(يدعون عنْتَرة والرّماح كََأنَّها    َأشْطَان بِْئرِ فيِ لَبانِ الََأدهمِ

جملة اسمية ) َأشْطَانكََأنَّها (والخبر)الرّماح(المبتدأ فيها)والرّماح كََأنَّها َأشْطَان(جملة الحال
  ، والرابط الواو فقط،)يدعون(مسبوقة بناسخ، وصاحب الحال الضمير الواقع فاعال في

  .)3("كَأن الرماح حين أشرعت في طولها حبال:"والمعنى

  :المبتدأ اسم ظاهر والخبر جملة فعلية: النمط الثاني

فعلية، وقد سماها ابـن  هي الصورة التي يكون فيها المبتدأ اسما ظاهرا وخبره جملة  
هي اسمية الصدر وفعلية العجز، نحـو  : ذات الوجهين: "هشام ذات الوجهين حيث قال

، ويكون زمن هذا الفعل ماضيا ومضارعا، وقد كان للخبـر الـوارد   )4("زيد يقوم أبوه
جملة فعلية في الجملة الحالية حضور في بعض أبيات المعلقـات حيـث وردت هـذه    

لقات في خمسة مواضع من مواضع التركيب الحالي فـي شـعر   الصورة في شعر المع
  :  المعلقات السبع، وذلك حسب الصور التالية

                                                

  . 2/12:اللبيب يمغن) 1(

  .24:شدادبن ديوان عنترة ) 2(

  .359:شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  . 2/12:مغني اللبيب) 4(
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  :المبتدأ اسم ظاهر والخبر جملة فعلية فعلها ماضٍ: الصورة األولى

ووردت هذه الصورة مرة واحدة ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك فـي   
  :حيث وردت في قول عمرو بن كلثوم في معلقتهصورة فعل ماضٍ مثبت مسبوق بقد، 

يكُلُّ حو نارِزِيانَا بناً     تَرخَافَتَنَا قَرِياتَّخَذُوا م 1(قَد(
.  

والخبر جملة ) كُلُّ حي(المبتدأ فيها اسم ظاهر هو) قَد اتَّخَذُوا وكُلُّ حي(الجملة الحالية  
، وصاحب الحال الضمير المسـتتر  )قَد اتَّخَذُوا(فعلية فعلها فعل ماضٍ مثبت مسبوق بقد

الواقع مفعوال به والرابط الواو ) نا(، أو هي حال من الضمير)أنت(الواقع فاعال تقديره 
تنظر إلينا أيها الرائي، فترانا خارجين إلى األرض الفـالة، َأي غيـر   : "فقط، والمعنى

ة تستجير وتعتصم بغيرنـا مخافـة   خائفين، وذلك لثقتنا بقوتنا وشدة شكيمتنا، وكل قبيل
  . )2"(سطوتنا بها

   ):الخبر جملة فعلية فعلها مضارع+المبتدأ اسم ظاهر : (الصورة الثانية

 أوهي الصورة التي يكون فيها خبر المبتدأ جملة فعلية، فيكون زمن الفعل للحاضـر    

  :لتاليةالمستقبل وقد وردت في شعر المعلقات في أربعة مواضع وذلك على األوجه ا

  : جملة فعلية فعلها مضارع مثبت: الوجه األول

وقد وردت في شعر المعلقات السبع في ثالثة مواضع كان فيها الفعل المضارع مثبتـاً  
  :غير مسبوق بناصب أو جازم، ومثال ذلك قول امرئ القيس في معلقته

 يرِ قَفْرٍ قطعتُهالع فوكج وادعوي كالخَليعِ    وي الذئب ِلبهيع3(الم(
.  

والخبر جملة فعلية )الذئب(ظاهر هو م،المبتدأ فيها اس)يعوي به الذئب(الجملة الحالية  
) قطعتـه (، وهي حال من الضمير الواقع مفعوال به في )يعوي(فعلها مضارع مثبت هو

ورب واد قفر يشبه بطـن الحمـار   : "فقط، والمعنى )به(والرابط الضمير المجرور في
جاوزته وقطعته في وقت كان فيه الذئب يعوى من شدة الجوع كالرجل الذي الوحشي، 

)4("طرده أهله وقطعوا به صلتهم
.  

                                                

  .104:ديوان عمرو بن كلثوم )1(

  .3/132:م:لمتعال في إعراب المعلقات العشر الطوالفتح الكبير ا )2(

  .109:مرئ القيساديوان  )3(

  .1/113:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )4(
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  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته 

)1(روادفُها تَنُوء بما وِلينا   ومتْنَي لَدنَة سمقَتْ وطَالَتْ 
.  

، جملة اسمية المبتدأ فيها اسـم ظـاهر   )روادفُها تَنُوء(الجملة الحالية في البيت السابق
وصـاحب الحـال   ) تَنُـوء (، والخبر جملة فعلية فعلها مضارع مثبت هو)روادفُها(هو
  .)2("تنهض: أعجازها، وتنؤ: روادفها: "، والمعنى)تنؤ(، والرابط الضمير في)الظعينة(

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

  وابنَى ربيعةَ في الغُبارِ األقْتمِ    الَلما سمعتُ نداء مرةَ قد ع  

)3(والموت تحت لواء آِل محلَّمِ   ومحلّم يسعون تحت لوائهم      
.  

، والخبر جملة فعلية )محلم(، المبتدأ فيها اسم ظاهر هو)ومحلم يسعون(الجملة الحالية 
سابق، بيت الالالمذكور في )نداء مرة(وصاحب الحال ) يسعون(فعلها مضارع مثبت هو

قبيلة محلم يزحفون تحت لوائهم الذي يوجد تحته الموت : "والرابط الواو فقط، والمعنى
  . )4("بسبب شجاعتهم وشدة شكيمتهم في الحرب

  : جملة فعلية فعلها مضارع منفي بلم: الوجه الثاني

  :وردت هذه الصورة مرة واحدة ، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

)5(كسبت اليماني قده لم يجرد    شْفَرمي وموخد كقرطاس الشآ
.  

 ، والخبر جملة فعلية هي)قده(، المبتدأ فيها اسم ظاهر هو)قده لم يجرد(الجملة الحالية   

 ،)سـبت اليمـاني  (فعلها فعل مضارع مسبوق بلم الجازمة، وصاحب الحال ) لم يجرد(
  .)6("عناه لم يعوج وهو مستوٍم: قده لم يجرد: "والرابط الضمير، والمعنى

  :الحال جملة اسمية خبرها شبه جملة:-ج

هي الجملة االسمية التي يكون فيها الخبر شبه جملـة، وتشـمل الجـار والمجـرور       
  :والظرف، وقد وردت في خمسة عشر موضعا، يمكن تقسيمها إلى نمطين كما يلي

                                                

  .62:عمرو بن كلثوم ديوان )1(

  .382:شرح القصائد السبع الطوال )2(

  .243:شرح التبريزي) 3(

  .5/114:م:لقات العشر الطوالفتح الكبير المتعال في إعراب المع )4(

  .57:العبد بن طرفة ديوان) 5(

  .174:شرح القصائد السبع الطوال )6(
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ر اسماً مجرورا بحرف جر، وورد وهو أن يكون الخب: الجار والمجرور: النمط األول 
بشعر المعلقات في اثني عشر موضعا من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقـات  

  :السبع، مشتمال على بعض حروف الجر وهي كالتالي

الذي ورد في خمسة مواضع من مواضع الجملة الحالية في شـعر  ) في(حرف الجر-1
  :علقتهقول امرئ القيس في مالمعلقات، حيث وردت في 

)1(هيكَِل اَألوابِد قَيد بِمنْجرد     وقد َأغْتَدي والطَّير في وكُناتها
.  

، الخبر فيها شبه جملة، وصاحب الحـال الضـمير   )والطَّير في وكُناتها(جملة الحال  
معناه فـي مواضـعها   : الطير في وكناتها: "والرابط الواو وحدها، والمعنى) َأغْتَدي(في
  ".)2(ي تبيت فيهاالت

  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته

 غلُوني ماقانَنَا األرإخْو نَا في ق     ِإنلَيوعفَاءإح 3(ِلهِم(
.  

 :حال من فاعل يغلون، والـرابط الضـمير، والمعنـى   ) ِلهِم إحفَاءوفي ق(جملة الحال  

ذنب غيرنا ويطلبون ما ليس لهم يرتفعون علينا في القول ويظلموننا ويحملوننا : يغلون"
  .)4("أنَّهم حملوا علينا وألحوا في مساءتنا والصقوا بنا ما نكره: بحق، وفي قولهم إحفاء

  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته

)5(س وفَيه الصالَح واإلبراء   جشَمه النَّا تَأو نَقَشْتُم فالنَّقْشُ 
.  

جملة اسمية خبرها شبه جملة، وهي حال مـن  ) الَح واإلبراءوفَيه الص(الجملة الحالية
والواو : "على َأن الواو للحال بقوله األنباريالنقش، والرابط الواو والضمير، وقد نص 

جرى بيننا وبيـنكم مـن    ِإن استقصيتم في ذكر ما:"، والمعنى)6("في الصالح واو حال
  .)7("الم، وعند ذلك يتبين المذنب من البرئجدال أو قتال، فهو شئ يتداوله الناس بالك

                                                

  .110:القيس ئمراديوان  )1(

  .82:شرح القصائد السبع الطوال )2(

  .19:بن حلزة  ثديوان الحار )3(

  .447:شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  . 33:الحارث بن حلزة ديوان) 5(

  .469:د السبع الطوالشرح القصائ) 6(

  .7/40:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )7(
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الذي ورد في ثالثة مواضع من الجملة االسمية الحاليـة بشـعر   ) الباء(حرف الجر -2
  :المعلقات، ومثال ذلك قول الشاعر طرفة بن العبد في معلقته

كرملَع تَ ِإنوِل    الفَتَى َأخْطََأ ما المخَى لَكَالطِّورالم نْياهبا وثد1(لْي(
.  

الخبر فيها شبه جملة، وصاحب الحـال الطـول المرخـي،    ) بالْيد وثنْياه(جملة الحال  
الحبل تربط به الدابة يطول لهـا فـي   : الطول" :والرابط الواو والضمير معا، والمعنى

  .)2("نثني على يد الفتي المرسلأما : هالمرسل، وثنيا: يحتى ترعاه، المرخ الكأل

  : شداد في معلقته وقول عنترة بن

)3(؟بالغَيلَم وَأهلُنا بعنَيزتَينِ     َأهلُها تَربع وقد المزار كيفَ
.  

الخبر قيها شبه جملة، صاحب الحال أهلها، والرابط الواو، ) بالغَيلَم وَأهلُنا(الجملة الحالية
)4("موضع: تربع أهلها معناه نزلوا في الربيع، الغيلم" :والمعنى

.  

  :ول الحارث بن حلزة في معلقتهوق

)5(القَضاء صدورهن رِماح     بأيديهم تميمٍ من وثمانون
.  

جملة اسمية الخبر فيها شبه الجملة وهـي حـال مـن    ) رِماح بأيديهم(الجملة الحالية  
في موضع واحـد فقـط مـن    ) الالم(والرابط الضمير، كما ورد حرف الجر) ثمانون(

الحالية في شعر المعلقات، هو قول الشاعر الحارث بن حلـزة   مواضع الجملة االسمية
  :في معلقته

)6( ولَه فَارِسيةٌ خَضراء    ثُم حجراً أعني ابن أم قَطَامٍ
. 

جملة اسمية، الخبر فيها شبه جملة، وهي حال من حجـر  ) فارسيةٌ وله(الجملة الحالية    
  وله فارسية خضراء معناه معه كتيبة خضراء: ولهق: "والرابط الواو والضمير، والمعنى

)7("من كثرة السالح، فارسية أي سالحها من صنع فارس  
.  

                                                

  .66:ديوان طرفة بن العبد )1(

  .202:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .15:بن شداد  ديوان عنترة) 3(

  .303:شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .53:بن حلزة  ثديوان الحار )5(

  .44:المصدر السابق )6(

  .496:شرح القصائد السبع الطوال) 7(
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  :قول طرفة بن العبد في معلقته: الذي ورد في موضعين هما )على(حرف الجر-3

)1(منضدصفَاِئح صم من صفيحٍ     تَرى جثْوتَين من تُرابٍ علَيهما
.

  

جملة اسمية الخبر فيها شبه جملة، وهـي حـال مـن         ) علَيهما صفَاِئح(حاليةالجملة ال       
. )2("صخور عراض صم صـالب : الصفائح:" جثوتين، والرابط الضمير فقط، والمعنى

  :وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته

 تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنروو  تَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَي3(مِع(
.  

جملة اسمية الخبر فيه شبه جملة وهي حال من نون النسوة ) علَيهِن دّل(الجملة الحالية 
وقد مر هؤالء النسوة في وادي :" الواقع فاعال للفعل وركن، والرابط الضمير، والمعنى

  .)4("السوبان، وعليهن هيئة اإلنسان الطيب عيشه الذي يتكلف ذلك

 :واحدة فقط، وهي قول الحارث بن حلزة في معلقته وورد مرة) من(حرف الجر  -4

غْنَمي ةَ أننْدك نَاحنَا جلَيَأع     اءزنَّا الجمو 5(غَازِيهِم(
.

  

جملة اسمية الخبر فيها شبه جملة وهي حال من غـازيهم  )ومنَّا الجزاء(الجملة الحالية  
)6("ون إثم ما صنعوا عليناأتغنم كندة فيكم ويك:" والرابط الواو، والمعنى

.  

وردت الجملة االسمية التي خبرها ظرف في ثالثة مواضع مـن   :الظرف: النمط الثاني
مواضع الجملة االسمية الحالي ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، جـاء  

 :قول امرئ القيس في معلقتهالمبتدأ فيها اسما ظاهرا وخبره ظرف مكان، وذلك في 

)7(جواحرها في صرة لم تَزيِل    حقَنا بالْهاديات ودونَه فََألْ  
.

  

، حال من فاعل )دون(، جملة اسمية خبرها ظرف المكان)ودونَه جواحرها(جملة الحال 
إن الفرس المذكور في بيت سابق :" المستتر، والرابط الواو والضمير، والمعنى) لحقناأ(

  وائل الوحش وسوابقه، وترك المقصرات في الركض وراءه ثقةسريع الجري ألحقنا بأ

                                                

  .65: ديوان طرفة بن العبد )1(

  .200:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

   .66 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  3(

  .6/27:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )4(

  .47 :بن حلزة  ثديوان الحار )5(

  .479 :شرح القصائد السبع الطوال) 6(

  .115:مرئ القيساديوان  )7(
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  . )1("تزال مجتمعة لم تتفرق بعد بشدة جريه، فهو مدرك أوائلها، والمقصرات منها ال

  :وقول امرئ القيس أيضا في معلقته

 فَتْ لهرِل    إذا ما بكى من خلفها انْصوحقُّها لم يتحتي شقٍّ و2(بش(
.  

 حال من فاعل ،)تحتي(، جملة اسمية خبرها ظرف المكان )وتحتي شقُّها(جملة الحال   

بكي الصبي انصرفت  اكانت تحتي، فإذ:"الواو والضمير، والمعنى ط، والراب)نْصرفَتْا(
)3("له بشق ترضعه وهي تحتي بعد، وإنَّما تفعل هذا َألن هواها معي

.  

 :قول امرئ القيس أيضاو

 سكحي فَتيتُ المهاوتُضراشِل   فوقَ فقْ عن تَفَضى لم تَنْتَطح4(نَُؤوم الض(
. 

، وهي )فوقَ فراشها(الخبر فيها ظرف المكان) فَتيتُ المسك فوقَ فراشها(الجملة الحالية
نؤوم الضحى : قوله" :حال من الضمير المستتر في تضحي، والرابط الضمير، والمعنى

َأي لـم  : تنام وال تهتم بشئ، لم تنتطق عن تفضـل  معناه لها ما يكفيها من الخدم فهي
)5("تنتطق لتعمل، ولكنها في بيتها فضل

.  

  : الجملة االسمية المنسوخة-ثانيا

من المعروف َأن الجملة االسمية تتركب من اسمين مرفوعين َأحدهما يسمى المبتـدأ  
ات أخري تغير والثاني يسمى الخبر، ولكن قد يحدث َأن تدخل على الجملة االسمية أدو

من هذا الحكم، وتسمي هذه األدوات الداخلة على الجملة االسمية بالنواسخ، والتي تشمل 
كان وأخواتها، أصبح، ظل، بات، صار، ليس، مازال، مابرح، : األفعال الناقصة، مثل

ما أنفك، مادام، والتي تدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويسمي اسمها وتنصـب  
ي خبرها، والحروف الناسخة، مثل ِإن وأخواتها والتي تدخل على الجملـة  الخبر ويسم

االسمية فتنصب المبتدأ ويسمي اسمها وترفع الخبر ويسمي خبرها، وأما عـن سـبب   
 المبتدأوتسمي الكلمات التي تدخل على : "تسميتها بالنواسخ فيعلل عباس حسن ذلك قائال

النواسخ، أو نواسخ االبتداء ألنَّها :كان المبتدأ والخبر فتغير اسمهما وعالمة إعرابهما وم
                                                

  .1/135:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )1(

  .97:مرئ القيساديوان  )2(

  . 41:شرح القصائد السبع الطوال )3(

  .105:ديوان امرئ القيس) 4(

  .65:لقصائد السبع الطوالشرح ا) 5(
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وقد وردت الجملة االسمية المنسوخة والتي عبـرت عـن   ، )1("تحدث نسخا أي تغييرا
شاملة للكثير من هـذه األنمـاط والصـور     تالحال في ثالثة وعشرين موضعا، وجاء

  :المختلفة للجملة االسمية المنسوخة بحيث يمكن تتبعها فيما يلي

  : ـــــانكــ-أ

وردت الجملة االسمية المعبرة عن الحال مسبوقة بكان في ثالثـة مواضـع ضـمن    
  : التركيب الحالي في شعر المعلقات، حيث يمكن تتبعها فيما يلي

  ): الجملة االسمية خبرها جملة+ كان + واو الحال =(الجملة الحالية: النمط األول

  :عمرو بن كلثوم في معلقته ورد هذا النمط في موضع واحد فقط، وذلك في قول

)2(اليمينا مجراها سْأالك وكان    عمرٍو ُأم عنَّا الكْأس تصد
.

  

حال مـن  ) كان(جملة اسمية مسبوقة ب ،)اليمينا مجراها سأالك وكان(الجملة الحالية  
صرفت الكأس عنا يـا أم  :"، والمعنى)الكأس(، والرابط الواو وإعادة لفظ األولىالكأس 

  .)3("على اليمين، فأجريتها على اليسار الكأسو وكان مجري عمر

  ):جملة االسمية خبرها شبه جملة+كان+واو الحال=(الجملة الحالية:النمط الثاني

ورد هذا النمط في الجملة االسمية المسبوقة بكان الناسخة في موضعين فقط من شـعر  
  :المعلقات، وذلك في قول لبيد بن ربيعة في معلقته

رِيا وكان تْعبِه يعموا الجكَرا    فََأبنْهم رها فَغُودا نُْؤيهام4(وثُم(
.

                                

) كان(جملة اسمية مسبوقة بناسخ هو الفعل الناقص) الجميع بِها وكان(الجملة الحالية 

  واو والضمير معا،، والرابط فيها ال)هي(المستتر تقديره ) عريت(وصاحب الحال فاعل

)5("غدوا منها بكرة: معناه خلت فلم يبق بها أحد، وأبكروا: عريت:"والمعنى
.  

   :وقول لبيد أيضا في معلقته

)6(ِإقْدامها عردتْ يه ِإذا منه    عادةً وكانتْ اهوقَدم فمضى
.  

                                                

  . 544-1/543:النحو الوافي )1(

  .56:بن كلثوم عمرو ديوان )2(

  . 3/21:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )3(

  . 138:ديوان لبيد بن ربيعة )4(

  . 529:شرح القصائد السبع الطوال )5(

  . 144:ديوان لبيد بن ربيعة )6(
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من الضمير  حال) كان(جملة اسمية مسبوقة بناسخ هو)وكَانتْ عادةً منه(الجملة الحالية
مضـي  :"الواو والضمير معا، والمعنـى  ط، والراب)مضي(المستتر الواقع فاعال للفعل 

تركت الطريق وعدلت عنه، وكانت تلـك  : الحمار وقدم األتان لكيال تعند عليه، عردت
  .)1("الفعلة عادة من الحمار إذا عردت

  : لـــيس والحروف العاملة عمل ليس-ب

ض ناقص جامد من أخوات كان، تدخل على الجملة ليس فعل ما  :ليــــــس -1
) لـيس (االسمية فترفع االسم وتنصب الخبر، وقد جاءت الجملة االسمية المسـبوقة ب 

  : وبالحروف العاملة عملها في ستة مواضع ، وذلك حسب األنماط التالية

  ): جملة هالخبر شب+ ضمير مستتر  المبتدأ+ ليس =( الجملة الحالية:النمط األول

الذي ورد في الجمل االسمية المعبرة عـن الحـال فـي    ) ليس(مل هذا النمط الفعل ش 
  :وذلك في قول الشاعر أمريء القيس في معلقته، المعلقات السبع في ثالثة مواضع

)2(بضاف فُويقَ األرضِ ليس بأعزِل     ضليعٍ إذا استَدبرتَه سد فَرجةُ 
.  

، )الحصان(، حال من)ليس(جملة اسمية مسبوقة بناسخ هو ) بأعزِلليس (الجملة الحالية 
: عائد على الحصان، والمعنـى )هو(تقديره) ليس(والرابط الضمير المستتر الواقع اسم 

ِإن الحصان عظيم األضالع، إذا نظرت إليه من خلفه رايته فد سد الفضاء الذي بـين  "
  .)3("ى أحد الجانبينرجليه بذنبه الطويل الذي قرب من األرض وهو غير مائل إل

  :وقول طرفة بن العبد في معلقته

)4(ليس بمعضد البدء،كَفَى العود منه      ما قُمتُ منْتَصراً به  احسامٍ، إذ
.  

حال من موصوف ) ليس(جملة اسمية مسبوقة بناسخ هو )ليس بمعضد(الجملة الحالية 
) لـيس (ر المستتر الواقع اسـم  في البيت السابق، والرابط الضمي) السيف(محذوف هو

القاطع من السيوف، ومنتصرا معناه متابعا للضـرب،  : الحسام:" ، والمعنى)هو(تقديره
  :التي بدا بها أن يعود ثانية، والمعضد ىكفي العود منه البدء كفت الضربة األول: وقوله

                                                

  .550:شرح القصائد السبع الطوال )1(

  .114:ديوان امرئ القيس )2(

  . 1/128:م:ي إعراب المعلقات العشر الطوالفتح الكبير المتعال ف )3(

  .70:ديوان طرفة بن العبد )4(
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  .)1("الردي من السيوف التي تمتهن في قطع الشجر

  :علقتهوقول عنترة بن شداد في م

)2(غيثٌ قليُل الدمن ليس بمعلَمِ   ُأنُفاً تضمن نبتَها  أو روضةً
.  

 ، وصاحب الحال هو)ليس(جملة اسمية مسبوقة بناسخ هو ) ليس بمعلَمِ(الجملة الحالية   

، )النبـت (عائد على)هو(وتقديره ) ليس(، والرابط الضمير المستتر الواقع اسم )النبت(
صابها مطر خفيف لم يكثر، فهو أحسن لها وأطيب لرائحتها، ولو كان كثيرا أ: "والمعنى

  .)3("لم تفح رائحتها ولم تحسن

هي حروف تعمل عمل ليس من ناحيـة المعنـى أو    :العاملة عمل ليس فالحرو-2
  :األثر اإلعرابي لها على الجملة االسمية، وقد وردت في ثالثة مواضع فقط وهي

  : مل ليسما النافية العاملة ع-أ

  : وردت في موضعين فقط، وذلك في قول امرئ القيس

)4(بصبحٍ وما اِإلصباح منك بَأمثَل   َأال َأيها اللَّيُل الطَّويل َأال انْجلي 
. 

المسـتتر،  ) انجلـي (حال من فاعـل   )وما اِإلصباح منك بَأمثَل( الجملة الحالية هي
) مـا (، وهي جملة اسمية مسـبوقة ب )منك(قولهوالرابط الواو والضمير المجرور في 

، )َأمثَـل (مرفوعا، وخبرها منصوبا هو) اِإلصباح(النافية العاملة عمل ليس فجاء اسمها
  .)5("أنا معذب فالليل والنهار سواء: "والمعنى

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته 

)6(ِئنين دماءوما إن للحا     وفَعلْنَا بِهِم كَما علم اللُه
.  

النافية العاملة عمل ليس،   جملة اسمية مسبوقة بما)وما إن للحاِئنين دماء(الجملة الحالية
وفعلنا بهم فعال كائنا مثل : وهي حال من الضمير المحذوف الواقع مفعوال به، والتقدير

  تلنا منهم قتال عظيما قدوفعلنا بهم كما علم اهللا معناه ق: قوله: "الذي علمه اهللا، والمعنى

                                                

  .214:شرح القصائد السبع الطوال )1(

  .16:ديوان عنترة بن شداد )2(

  .311:شرح القصائد السبع الطوال )3(

  .108:ديوان امرئ القيس )4(

  .77:شرح القصائد السبع الطوال )5(

  .44:بن حلزة  ثديوان الحار )6(
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  .)1("من عصي فقد حان اجله هعلمه اهللا تبارك وتعالي، وما إن للحائنين دماء معنا

ردت مرة واحدة، وذلك في قول الحـارث بـن   وو :ال النافية العاملة عمل ليس-ب  
  : حلزة في معلقته

ٌل ثموال رأفةٌ ال الغَالّق    مع ذاك بعد من خَي 2(إبقاء(
.  

النافية التي تعمل عمل ليس فجاء ) ال(جملة اسمية مسبوقة ب) رأفةٌ ال(الحالية الجملة
ال عندهم رأفة، والرابط الضمير : وخبرها محذوفا، والتقدير) رأفةٌ(اسمها مرفوعا هو 

وهو من فرسان بكر قد أغار علـيكم مـع    الغَالّقأن :" المجرور في عندهم، والمعنى
)3("حمة بكمرأفة وال رليست عندهم فرسان 

.   

  :كـــــَأن-ج 

تُعد كأن أحد أخوات إن، وتأتي مخففة ومشددة، كما يأتي اسمها ظاهرا ومضمرا وقـد   
  : وردت في أربعة عشر موضعا من الجملة االسمية  الحالية، وذلك حسب األنماط اآلتية

  ): لةالخبر شبه جم+اسم ظاهر  المبتدأ+كأن =(الجملة الحالية: النمط األول

ورد هذا النمط معبرا عن الحال في شعر المعلقات السبع مشتمال على نوع واحد مـن  
  :قول لبيد بن ربيعة في معلقته: الخبر وهو شبه الجملة، وذلك في موضعين فقط هما

)4(آرامها عطَّفاً وجرةَ وظباء    فَوقَها تُوضح نعاج كَأن زجالً
. 

جملة اسمية مسبوقة بكَأن الناسـخة واسـمها   ) فَوقَها تُوضح نعاج نكَأ(الجملة الحالية 
وهي حال ) فَوقَها(، والخبر فيها شبه جملة وهو ظرف المكان )تُوضح نعاج(ظاهر وهو

من بيت سابق في المعلقة، والرابط الضمير العائد علـى   )اتحملو(من واو الجماعة في 
  .)5("فوقها معناه فوق الهوادج: موضع، وقوله: لبقر، وتوضحا: النعاج:" اإلبل، والمعنى

  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)6(سخينا خالَطَها الماء ما ِإذا        فيها الحص كَأن مشَعشَعة
.  

                                                

  .495 :شرح القصائد السبع الطوال )1(

  .55 :بن حلزة  ثديوان الحار )2(

  .487: شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  . 139: ديوان لبيد بن ربيعة) 4(

  .531: شرح القصائد السبع الطوال )5(

  .53: ديوان عمرو بن كلثوم )6(
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جملة اسمية مسبوقة بكَأن الناسخة واسـمها ظـاهر   ) فيها الحص كَأن(الجملة الحالية 
خمـور  (وهو الجار والمجرور، وصاحب الحال ) فيها(والخبر شبه جملة  )الحص(هو

، )نـدرين خمور األ(المذكورة في البيت السابق، والرابط الضمير العائد على) اَألندرين
إذا مـا المـاء   : الورس، وقوله: الخمر التي ُأرِقَّ مزجها، والحص: المشعشعة: "وقوله

ها كنا أسخياء، أو أنها تمزج بالماء الحار يقال إذا خالطها الماء وشربنا: خالطها سخينا
  .)1("ماء سخين إذا كان مسخَّنَّا

  ):      الخبر مفرد+ المبتدَأ ضمير+ كَأن=(الجملة الحالية:النمط الثاني

  :ورد هذا النمط في أحد عشر موضعا، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

)2(فَنَّجةٌ تَبري ألزعر أربدس   ها نَّجمالية وجناء تَردي كَأ
.  

جملة اسمية مسبوقة بكأن الناسخة واسمها ضمير الغائب  )سفَنَّجةٌ هانَّكَأ(الجملة الحالية
، وهي حال من فاعل تَردي المستتر، والرابط الضمير )سفَنَّجةٌ(والخبر) الهاء(المتصل 

كوبي عليها تشبه الجمل في وثاقة إن الناقة التي أمضي همي وادفعه بر: "فقط، والمعنى
الخلق، وهي مكتنزة اللحم، تعدو كأنها نعامة تعرض لظليم، قليل الشعر يضرب لونـه  

  .)3("إلى لون الرماد

  :وفي قول عنترة بن شداد في معلقته

)4(المتَلَومِ حاجةَ َألقضي فَدن      اهنَّكَأو ناقتي فيها فَوقَفْتُ
.  

حال من الناقة، والرابط فيها الواو والضمير معا، وهـي  ) فَدن اهنَّكَأو(الجملة الحالية  
، )فـدن (والخبر مفـرد هـو   ) الهاء(بجملة اسمية مسبوقة بكَأن، واسمها ضمير الغائ

  .)5("حبست بدار األحبة ناقتي التي هي كالقصر في عظمتها وضخامتها:"والمعنى

  :وكذلك قول امرئ القيس في معلقته

)6(ه حب فُلْفُِلنَّوقيعانها كَأ     ترى بعر األرآمِ في عرصاتها            
.  

                                                

  .372: شرح القصائد السبع الطوال )1(

  .66 :يشرح الزوزن )2(

  .2/24:م:الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال فتح )3(

  .14 :بن شداد ديوان عنترة) 4(

  . 5/22:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )5(

  .92 :مرئ القيساديوان ) 6(
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حال من بعر اآلرام، والرابط الضمير، وهـي جملـة    )ه حب فُلْفُِلنَّكَأ(الجملة الحالية      
:" ، والمعنـى )حب فلفـل (وخبرها مفرد هو) الهاء(اسمية مسبوقة بكأن، اسمها الضمير

هو الموضـع يسـتنقع فيـه    : الساحات، والقيعان: اء البيض، والعرصاتالظب: اآلرام
  .)1"(الماء

  :بن ربيعة في معلقته دوقول لبي

)2(ورضامها َأثْلُها بِيشَةَ َأجزاع       كََأنَّها السراب وزايلَها حفزتْ
.  

الناسخة اسـمها ضـمير    بكأنقة جملة اسمية مسبو )بِيشَةَ َأجزاع كََأنَّها(الجملة الحالية  
حال من الضمير الواقع مفعوال به في  ،)بِيشَةَ َأجزاع(والخبر شبه الجملة ) الهاء(الغائب 

ضربت اإلبل التي تقل الظعن لتجـد فـي   : يقول:"، والرابط الضمير، والمعنى)زايلَها(
فهـي شـبيهة     السير، وفارقها السراب ولمعانه فظهرت كأنها منعطفات وادي بيشـة، 

  .)3( "بشجر األثل والصخور العظام ضخامة وعظما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .23 :شرح القصائد السبع الطوال) 1(

  .139 :لبيد بن ربيعةديوان ) 2(

  .4/31:م: عال في إعراب المعلقات العشر الطوالفتح الكبير المت) 3(
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  المبحث الثاني

  

  الجملة الفعلية الحالية في المعلقات السبع

  

  

  الجملة الفعلية الحالية في المعلقات السبع

  

  جملة الماضي الواقع حاال -أوال

  

  الفعل الماضي المبني للمعلوم-أ

  

  هولالفعل الماضي المبني للمج- ب

  

  جملة المضارع الواقعة حاال - ثانيا

  

  الفعل المضارع المثبت-أ

  

  الفعل المضارع المنفي- ب
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  المبحث الثاني

  الجملة الفعلية الحالية     

  :مدخـل

هي تركيب يتكون من مسند ومسند إليه، ولهـذا التركيـب عالقـة     :الجملة الفعليـة 
ل مسندا إليه، وقد عرف ابـن هشـام   بالزمن، ويعرف المسند بالفعل، بينما يسمي الفاع

هي التي صدرها فعل، كقام زيد، وضرِب اللص، وكـان  : الفعلية: "الجملة الفعلية بقوله
، وتتركب الجملة الفعلية من فعل وفاعل، أو )1("زيد قائما، وظننته قائما، ويقوم زيد، وقم

ديا أو الزما، وقـد  فعل وفاعل ومفعول به، وذلك بالنظر إلى الفعل من ناحية كونه متع
، وهذا الزمان يكون )2("دل على اقتران حدث بزمان ما: "الفعل بَأنَّه الزمخشريعرف 

ماضيا أو حاضرا أو مستقبال، وأما الفاعل فهو الذي قام بالفعل، ويكون هـذا الفاعـل   
  .اسما ظاهرا، أو ضميرا بارزا أو مستترا، وقد يحذف الفاعل ويقوم مقامه نائب الفاعل

  :لة الفعلية الحالية في المعلقات السبعالجم

شكلت الجملة الفعلية الواردة ضمن التركيب الحالي في المعلقات السبع نسبة كبيـرة    
من الجملة الحالية بصفة عامة، وقد وردت في عدة أنماط متعددة شاملة لصور كثيـرة  

ا الجملة الفعلية، من صور الجملة الفعلية المعروفة، وشاملة كذلك لألزمنة التي تعبر عنه
وقد قمت بدراسة الجملة الحالية الفعلية في شعر المعلقـات السـبع وتتبـع أنماطهـا       

وصورها المختلفة التي تشمل الجمل الفعلية التي عبرت عن الحال في المعلقات السـبع  
دراسة وافية، بحيث شملت كل صور الجملة الفعلية التي وردت في موضع الحال فـي  

وللقيام بدراسة كل هذه الجمل دراسة واضحة شاملة فلقد اتبعت منهجيـة  هذه القصائد، 
محددة في تصنيف هذه الجمل وأقسامها المختلفة، وذلك بتحديد الصورة أو النمط الذي 
يضم كل جملة، وذلك بالنظر إلى زمن كل جملة والذي يدل عليه الفعل الذي تقوم عليه 

ي والحاضر والمستقبل، حيث وردت الجملة الجملة، ويشمل زمن الجملة الفعلية الماض
  ، وقد تم تقسيم)3(الفعلية معبرة عن الحال في شعرالمعلقات السبع في مائة وستة مواضع

                                                

  . 2/7: مغني اللبيب) 1(

  .  319: المفصل في صنعة اإلعراب )2(

  .)4(انظر الملحق ) 3(
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  دراسة الجملة الفعلية المعبرة عن الحال ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع 

  :إلى جملتين رئيستين هما

 .جملة المضارع الواقعة حاال-2 .        جملة الماضي الواقعة حاال-1

حيث قمت بدراسة كل جملة منهما علي حدة، وتقسيم الجمل المعبرة عن الحال فـي    
  . هذا الجانب إلى أنماط تشمل الصور الواردة في كل نوع منهما

  : جملة الماضي الواقعة حاال: أوال         

المتوفى ( الزمخشريعرف جملة الماضي هي الجملة الفعلية التي فعلها ماض، وقد    
، )1("هو الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانـك : "الفعل الماضي بَأنَّه) هـ616سنة

هنا قصر داللته على ) الماضي(سواء تقدم هذا الفعل على فاعله أم تأخر، وليس معنى 
) إن(الزمن الماضي فقط، إذْ قد يدل على المستقبل أحيانـا، وذلـك إذا دخلـت عليـه     

حضر محمـد  : إن حضر محمد أكرمته، كما يدل على الحاضر لو قلت: لشرطية نحوا
وكنت في انتظاره، وقيلت هذه الجملة عند حضوره، وكل ذلك يعني َأن الكلمة الدالـة  
على الماضي ليست معزولة عن سياق الجملة كلها، فهي كلمة تتفاعل مع غيرها مـن  

ط النحاة في الجملة الفعلية التي فعلهـا مـاض   الكلمات داخل الجملة الواحدة، وقد اشتر
عدة شروط وخاصة في الماضي المثبت الواقع حاال، فهم قد اشترطوا أن يكـون هـذا   

فإن جئت معه بقد جاز :" الماضي مقترنا بقد التي تقربه من الحاضر، فقد قال ابن يعيش
حاة في ذلك حيث يقـول  ، وقد ظهر اختالف الن)2("أن يقع حاال، َألن قد تقربه من الحال

 نَأ إلـى  الكوفيون ذهب: "لة الثانية والثالثين من مسائل الخالفأابن األنباري في المس
، البصـريين  مـن  خفـش األ الحسن أبو ذهب وإليه ،حاال يقع أن يجوز الماضي الفعل

 أو قد معه كانت إذا هأنَّ على وأجمعوا ،حاال يقع أن يجوز ال هنََّأ إلى البصريون وذهب

، وكذلك اشترطوا وجود الواو كأداة ربط )3("حاال يقع أن يجوز فإنه لمحذوف وصفا كان
في الجملة، حيث يري بعض النحاة بَأن الفعل الماضي يجب َأن يقترن بالواو مـع قـد   
لتقربه من الحال سواء أكانت ظاهرة أم مقدرة، ويقول الرضي في شرحه على الكافيـة  

                                                

  . 319:المفصل في صنعة اإلعراب )1(

  . 2/66:شرح المفصل البن يعيش )2(

   . 1/252:-هل يقع الفعل الماضي حاال) 32(المسألة –اإلنصاف في مسائل الخالف  )3(
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واجتماع الواو وقد، : "ثبت ذو الضمير العائد على صاحب الحالمتحدثا عن الماضي الم
جاءني زيد وقد خرج : أكثر من انفراد َأحدهما، وانفراد قد أكثر من انفراد الواو، فنحو

وخرج أبوه، فِإن لم يكن معه ضمير فالواو مع قـد  : قد خرج أبوه، ثم: أبوه، أكثر، ثم
ـ  :"جملة الماضي الواقعة حـاال قـائال  ، وقد تحدث ابن السراج عن )1("البد منهما افأم 
 يكـون  أن حينئـذ  فيصلح الماضي على) قد(تدخل أن إال يجوز فال والماضي المستقبل

 إذا الموضـع  هذا في) قدب(تأتي ماإنَّ أنك إال راكباً: أي ركب قد زيداً رأيت: تقول حاالً

، فهو هنا أوضح )2("جزء منه ومر بالفعل ابتدأ قد هنََّأ ليعلم) بقد(فتأتي متوقعاً ركوبه كان
دور قد في جملة الماضي الواقعة حاالً، كما َأنَّه وللتوضيح أكثر يضـيف بعـد ذلـك    

 فأغنى بالحاضر تصالهال هنا الماضي صلح مافإنَّ تتطاول هانََّأ منها معلوم والحال:"قائال

 بـد  وال تأويله افهذ الحال موقع وقع قد ماضياً فعالً رأيت فمتى يجز لم ذلك ولوال عنه

 كـان  الـذي  الفعـلِ  بابتـداء  لتـؤذَن  مضمرةً اوإم ظاهرةً اإم) قَد( معه يكون أن من

، ويأتي الفعل الماضي مبنيا للمعلوم، ويأتي أيضا مبنيا للمجهول، وقد وردت )3("متوقعاً
الجملة الحالية ذات الفعل الماضي شاملة لعديد من األنماط والصور التي تخص الفعـل  
الماضي، وذلك في خمسة وثالثين موضعا من مواضع التركيب الحالي في المعلقـات  

  :السبع، بحيث يمكن أن نقسم ذلك إلى قسمين هما

  .الفعل الماضي المبني للمجهول-ب.        الفعل الماضي المبني للمعلوم -أ 

  : الفعل الماضي المبني للمعلوم -أ

ويكون هذا الفاعل اسما ظـاهرا أو ضـميرا   ، ةهو الفعل الذي يذكر فاعله في الجمل   
بارزا أو مستترا حيث وردت الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي المبني للمعلوم معبـرة  

من مواضع التركيب الحالي  )4(عن الحال في شعر المعلقات في تسعة وعشرين موضعا
عل الماضي المبني في هذه القصائد، وتم تقسيم الجملة الفعلية المعبرة عن الحال ذات الف

  :للمعلوم إلى أنماط عدة على النحو التالي

                                                

  . 2/46:شرح الرضي على الكافية )1(

  . 1/216:األصول في النحو)2(

  . 1/216:المصدر السابق)3(

  .)4(انظر الملحق ) 4(
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  ): الفاعل اسم ظاهر+ الفعل الماضي=(الجملة الحالية: النمط األول

عشر موضعا من مواضع  أثنىورد هذا النمط من الجملة الفعلية معبرا عن الحال في 
  : التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع حسب الصور اآلتية

، )رالفاعل اسم ظـاه + الفعل ماض+ قد+ لواو الحا=(الجملة الحالية: ة األولىالصور  
  : والضمير، وردت هذه الصورة مرة واحدة فقط، وذلك في قول عنترة ووالرابط الوا

  .)1(؟بالغَيلَم وَأهلُنا بعنَيزتَينِ     َأهلُها تَربع وقد المزار كيفَ

جملة فعلية فعلها ماض مسبوقة بقد، والفاعل اسم ظاهر ) لُهاَأه تَربع وقد(جملة الحال
، وصاحب الحال المزار، والرابط الـواو والضـمير المضـاف للفاعـل،     )َأهلُها(وهو

  .)2("مكان الزيارة، وتربع أهلها معناه نزلوا في الربيع: المزار:"والمعنى

) اعـل اسـم ظـاهر   الف+الفعل ماض+قد+واو الحال(=الجملة الحالية: الصورة الثانية

  : القيس امرئوالرابط الواو، ووردت هذه الصورة في أربعة مواضع ، وذلك في قول 

  .)3(فانزِل القيس مرأ يا بعيري عقرت   معاً بنا الغَبيطُ ماَل وقد تقوُل

جملة فعلية فعلها ماض مسبوقة بقد، وهي في محـل    ) بنا الغَبيطُ ماَل وقد(جملة الحال 
. )4("الهـودج : معنـاه : الغبيط: "المستتر، والرابط الواو، والمعنىنصب من فاعل تقول 

  :وكذلك قول طرفة بن العبد في معلقته

)5(بمؤيد أتَيتَ قد أن ترى ألَستَ     وساقُها الوظيفُ تَر يقوُل وقد      
. 

 جملة فعلية فعلها ماض مسبوق بقد، وصاحب الحال) الوظيفُ تَر وقد(الجملة الحالية

لمذكور في بيت سابق، والرابط الواو ايعود على شيخ ) هو(فاعل يقول المستتر تقديره
تَرت يده وأتررتُ : وقد تر معناه ندر، يقال: "وحدها مع اقتران الماضي بقد، والمعنى

ما بين الرسغ : العظم الذي بين الرسغ الساق، وفي اليد:يده، إذا أندرتها، والوظيفُ
.)6("يد معناه بالداهيةوالذراع ، وبمؤ  

                                                

  .15:بن شداد  ديوان عنترة) 1(

  .302:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .96:ديوان امرئ القيس) 3(

  .38:شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .71:عبدال بن طرفة ديوان) 5(

  .220:شرح القصائد السبع الطوال) 6(
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  :وفي قول طرفة أيضا في معلقته 

)1(المتَوقِّد اَألمعزِ آُل خَب وقد     فَأجذَمتْ بالقَطيع اعليه َأحلْتُ
.  

جملة فعلية فعلها ماض مسبوق بقد، والفاعـل اسـم   ) اَألمعزِ آُل خَبوقد (جملة الحال 
أحلت " :، والمعنىالمستتر، والرابط الواوعل أجذمت ، وصاحب الحال فا)آل(ظاهر هو

جري وهرب وذلك عند اشتداد : أسرعت، وقد خب: معناه أقبلت عليها بالسوط، أجذمت
  .)2("الذي يتقد بالحر: المكان الغليظ، المتوقد: معزالسراب، واأل: ُلالحر، واآل

 :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

)3(اإلمساء دنَا وقَد عصرا اصالقَـ      ـنَّ وأفزعها نبأةً آنستْ
. 

، جملة فعلية فعلها ماض مسبوقة بقد، والفاعـل اسـم   )اإلمساء دنَا وقَد(الجملة الحالية  
أو الضمير الواقع مفعوال به، والرابط ) القَناص(وصاحب الحال هو) اإلمساء(ظاهر هو

الصوت الخفي : نعامة نبأة، والنَّبأةآنست هذه ال:" الواو مع اقتران الماضي بقد، والمعنى
)4("النظر وإبصارك الشيء: أحست، واإليناس: ال يدري من أين هو، وآنست هنا

.   

والرابط ) الفاعل اسم ظاهر+ الفعل ماض+ واو الحال=(الجملة الحالية: الصورة الثالثة
في  الواو والضمير، وقد وردت هذه الصورة في موضعين من مواضع التركيب الحالي

  :المعلقات السبع، وذلك في قول لبيد بن ربيعة في معلقته

)5(وثُمامها نُْؤيها غُودروَ منْها    فََأبكَروا الجميع وزايلها عرِيتْ
.  

وعلى ذلك تكـون جملـة   ) وكان بها الجميع(بدال من) وزايلها الجميع(وذلك على رواية          
وهي جملة فعلية فعلها ماض والفاعل فيهـا اسـم ظـاهر هـو     ) وزايلها الجميع(الحال 

والـرابط   والعائد على البيـوت، ) عريت(، وصاحب الحال الضمير المستتر في)الجميع(
  .)6("غدوا منها بكرة: خلت فلم يبق بها أحد، وأبكروا: عريت:"والضمير، والمعنى الواو

  :وقول لبيد أيضا في معلقته      

                                                

  .60:العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .184:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  . 14:الحارث بن حلزة ديوان) 3(

  .442:شرح القصائد السبع الطوال )4(

  .138:ديوان لبيد بن ربيعة )5(

  . 547:شرح القصائد السبع الطوال )6(



 51

ى دمروهوابِرالم تْ  ريحجيتَهفَا واا السههاما وسهموس ف1(صاي(
. 

، وهي جملة فعلية فعلها ماض، والفاعل اسم ظاهر )وابِرها السفَاورمى د(جملة الحال  
في البيت السابق، يعود على األتان التي يتحدث عنها، ) ألف االثنين(حال من ) السفَا(هو

مآخير الحـوافر،  : الدوابر:" ، والمعنى)دوابرها(مير المضاف في والرابط الواو والض
  .)2("سفا البهمى، وهو كشوك السنبل: واحدتها دابر، والسفا

  والرابط الضمير، ) الفاعل اسم ظاهر+الفعل ماض+قد(=الجملة الحالية:الصورة الرابعة

  :عة في معلقتهوردت هذه الصورة في موضعين فقط، وذلك في قول لبيد بن ربي       

 جحساإلكامِ م دبلُو بها حعا     يهاموِحا وانُهيصع هاب3(قَد ر(
.  

جملة فعلية فعلها ماض مسبوق بقد، والفاعل  اسم ) قَد رابه عصيانُها(جملة الحال هي  
اقـع  وصاحب الحال فاعل يعلو المستتر، والـرابط الضـمير الو  ، )عصيانُها(هو ظاهر

: جمـع أكمـة  : ما ارتفع من األرض، واآلكام: الحدب:"، والمعنى)رابه(مفعوال به في 

يعلو بها معناه يعلو باألتان يغمها بذاك ليسبق فيما : وهي اشد ارتفاعا مما حولها، وقوله
ووحامهـا  : معضض قد عضضته الحميـر، وقولـه  : صنعت به ويذللها، وقوله مسحج

)4("الشهوة على الحمل: الوحم
.  

  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

 دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا     وتَّى يح ونَهد ن5(نُطَاع(
.  

وهي جملة فعلية فعلها ماضٍ مسبوق بقد والفاعـل اسـم   )قَد علمتْ معد(جملة الحال  
الشـرف  : المجد: "والمعنى والرابط الضمير،) المجد(، وصاحب الحال )معد(ظاهر هو

)6("حتى يبينا معناه حتى يظهر ويستبين: والرفعة، وقوله
.  

والـرابط  ) الفاعـل اسـم ظـاهر   +الفعل ماض( =الجملة الحالية: الصورة الخامسة
  وردت هذه الصورة في ثالثة مواضع من مواضع التركيب الحالي في  دالضمير، وق

                                                

  .143:ربيعة بن لبيد ديوان  )1(

  .547:شرح القصائد السبع الطوال )2(

  .142:ربيعة بن لبيد ديوان  )3(

  .543- 542:شرح القصائد السبع الطوال )4(

  .78:عمرو بن كلثوم ديوان  )5(

  .393:شرح القصائد السبع الطوال )6(
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  :ن شداد في معلقتهشعر المعلقات السبع، وذلك في قول عنترة ب

)1(مذَمم غَير كَررتُ يتذَامرون       جمعهم أقبَل القوم رأيتُ لما
.  

  ،)جمعهم(جملة فعلية فعلها ماض والفاعل اسم ظاهر وهو ) جمعهم أقبَل(جملة الحال   

  :قوله"  :، والرابط الضمير المضاف للفاعل، والمعنى)القوم(وصاحب الحال) قد(وبتقدير

  .)2("ون معناه يحرض بعضهم بعضا ويزجر بعضهم بعضايتذامر

   :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)3(بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها   عفَت الديار محلُّها فَمقَامها 
.  

)  غَولُهـا (وهي جملة فعلية فعلها ماض، والفاعل اسم ظاهر هو) غَولُها تأبد(جملة الحال

: ، والرابط الضمير، والمعنى)الديار(، وصاحب الحال)غَولُها قد تأبد:(أي) قد(تقديروعلي 

    .)4("معناه توحش) تأبد(عفت معناه درست،و:"قوله

، وورد هـذا الـنمط   )الفاعل ضمير متصل+الفعل ماض(=الجملة الحالية:النمط الثاني
ي فـي شـعر المعلقـات    معبرا عن الحال في خمسة مواضع من مواضع التركيب الحال

  :السبع، وذلك حسب الصور اآلتية

والـرابط  ) الفاعل ضمير متصل+ الفعل ماض+ قد ( =الجملة الحالية: الصورة األولى
الضمير، وقد وردت هذه الصورة في ثالثة مواضع فقط من مواضـع الجملـة الفعليـة    

  :ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته لالحالية ذات الفعل الماضي، ومثا

)5(روِينَا قَد حمراً بِيضاً      ونُصدرهن الرايات نُورِد بَِأنَّا
.  

جملة فعلية مسبوقة بقد فعلها ماض، والفاعل ضمير متصل هو ) روِينَا قَد(جملة الحال 
، والرابط الضمير، )نُصدرهن(نون النسوة، وصاحب الحال الضمير الواقع مفعوال به في

نوردهن بيضاً، ونصدرهن أي نردهن حمـراً قـد   : األعالم، ويقول: والرايات:" معنىوال
  .)6("روين من الدم فصرن حمراً

                                                

  .24:شداد بن عنترة ديوان )1(

  . 358:شرح القصائد السبع الطوال )2(

  .135:ةديوان لبيد بن ربيع) 3(

  .517:شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .68:ديوان عمرو بن كلثوم) 5(

  .388:شرح القصائد السبع الطوال) 6(
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  :وقول عنترة بن شداد في معلقته 

 هلْتُ ُأرِيدنَز م     لما رآني قَدلغير تبس 1(أبدى نواجذه(
.  

وهو  ماض، والفاعل ضمير متصلوهي جملة فعلية فعلها  ،)قَد نَزلْتُ(جملة الحال هي 
: نواجذه أبدى" :والمعنى ،والرابط الضمير فقط ،نَزلْتُ، وهي حال من ياء المتكلم التاء في

  :، وقول عمرو بن كلثوم في معلقته)2("معناه كلح في وجهي فبدت أضراسه

)3(كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا  وردن دوارِعاً وخَرجن شُعثاً  
.  

جملة فعلية مسبوقة بقد فعلها ماض، والفاعل ضمير متصل وهو  )قَد بلينَا(الجملة الحالية
حلـق  : الرصـائع : "، والرابط الضمير، والمعنى)الرصاِئعِ(نون النسوة، وصاحب الحال

  .)4("رصيعة: يحلي بها، الواحدة

الـرابط  ) متصـل الفاعـل ضـمير   +الفعل الماضي (=الجملة الحالية: الصورة الثانية
  :الضمير، وقد وردت هذه الصورة في موضع واحد، هو قول طرفة بن العبد في معلقته

)5(المتَورد نَبهتَه االغَض كسيد    محنَّباً المضافُ نادى ِإذا وكَري
.

  

وهي جملة فعلية الفاعل فيها ضمير متصل وهو تـاء الفاعـل،   ) نَبهتَه(الجملة الحالية 
السيد هو الذئب الذي يعيش في :"، والمعنى)االغَض سيد(لرابط الضمير، وصاحب الحال وا

)6("هيجته:شجر الغضا، ونبهته
.   

) الفاعل ضمير متصل+الفعل الماضي+ما+واو الحال =(الجملة الحالية: الصورة الثالثة

   :والرابط الواو والضمير، وقد وردت مرة واحدة، وذلك في قول عمرو بن كلثوم

)7(ولكنَّا سنَبدُأ ظَاِلمينا    لمنَا ظالمين وما ظَ نُسمي
.

  

وهي جملة فعلية فعلها ماض مسبوق بما النافيـة، والـرابط   ) لمنَاوما ظَ(الجملة الحالية 
  إن:"، والمعنى)نحن(وتقديره) نُسمي(الواو والضمير، وصاحب الحال الضمير المستتر في

                                                

  .22:شداد بن عنترة ديوان )1(

                            .350:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .100:عمرو بن كلثوم ديوان )3(

  .3/100:م:لقات العشر الطوالفتح الكبير المتعال في إعراب المع) 4(

  .64:العبد بن طرفة ديوان) 5(

  .196:شرح القصائد السبع الطوال )6(

  .288:شرح التبريزي) 7(
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علينا اسم الظالمين، والحال إنَّنا لم نظلم أحدا قط ولكننا سنبدأ من يظلمنا الناس يطلقون 
)1("ويعتدي علينا فننتقم منه

            .  

  ): الفاعل ضمير مستتر+ الفعل ماض =(الجملة الحالية : النمط الثالث

ورد هذا النمط في اثني عشر موضعا من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقـات   
  :، وذلك حسب الصور التاليةالسبع

) الفاعل ضـمير مسـتتر  +الفعل ماض+قد+واو الحال=(الجملة الحالية: الصورة األولى

  :والرابط الواو، ووردت هذه الصورة في موضع واحد، هو قول امرئ القيس في معلقته

)2(المتَفَضِل ِلبسةَ إالَّ السترِ لدى     ثيابها لنَومٍ نَضتْ وقد فجِْئتُ
.  

جملة فعلية فعلها ماض والفاعل ضمير مستتر، وهي حال من ) نَضتْ وقد(جملة الحال  
وقـد  : ثيابها معنـاه  لنَومٍ نَضتْ وقد: "، والرابط الواو فقط، والمعنى)تاء الفاعل(الضمير

إال لبسة المتفضل معناه ليس عليها مـن الثيـاب إال   : سلخت ثيابها عنها وألقتها، وقوله
  .)3("ا، وهو ثوبها الذي يلي جسدها، وتقوم وتقعد فيه وتنامشعاره

) الفاعل ضـمير مسـتتر  +الفعل ماض+قد+واو الحال=(الجملة الحالية: الصورة الثانية

  :والرابط الواو والضمير

وردت هذه الصورة معبرة عن الحال في موضعين فقط من مواضع التركيب الحالي في  
  :بن كلثوم في معلقته شعر المعلقات، وذلك في قول عمرو

كخَلَتْ ِإذَا تُرِيلَى دع قَدو    نْتَ خَالَءَأم نوينَا عيح4(الكَاش(
. 

وهي جملة فعلية فعلها ماض والفاعل ضمير مسـتتر تقـديره   ) َأمنْتَ وقَد(جملة الحال  
و فقـط،  ، والرابط الـوا )دخلت( الواقع فاعال للفعل) تاء(، وصاحب الحال الضمير)هي(

األعداء، واحدهم كاشح، وقيل له كاشح ألنَّه يعرض عنك، ويوليك : الكاشحون: "والمعنى
  .)5("كشحه، والكشح والخصر والقرب واحد

                                                

  .3/122:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال) 1(

  .101:ديوان امرئ القيس) 2(

  .52- 51:شرح القصائد السبع الطوال )3(

  .60:ثومديوان عمرو بن كل) 4(

  .377:شرح القصائد السبع الطوال )5(
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            :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته 

  .)1(ورِمامها أسبابها وتَقَطَّعتْ     نأتْ وقد نوار من تذكر ما بْل

، وهي جملة فعلية فعلها ماض والفاعل ضمير مسـتتر تقـديره   )نأتْ وقد(جملة الحال  
معنـاه بعـدت،   ) نـأت : "(، والرابط الواو وحدها، والمعنى)نوار(هي، وصاحب الحال 

  .)2"(الحبال الضعاف: حبالها والرمام: وأسبابها

: والرابط الضمير)الفاعل ضمير مستتر+الفعل ماض+قد=(الجملة الحالية:الصورة الثالثة

وقد وردت هذه الصورة معبرة عن الحال في المعلقات السبع في موضعين من مواضـع  
  :التركيب الحالي في المعلقات السبع، وذلك في قول لبيد في بن ربيعة في معلقته

  طَلْق لذيذ لَهوها وندامها      تدرين كم من ليلة بل أنت ال

)3(وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها     قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ      
.  

مسـتتر تقـديره   ، جملة فعلية فعلها ماض والفاعل ضمير )سامرها بِتُّ قَد(جملة الحال 
سـامرها معنـاه   : قوله: "، والرابط الضمير وحده، والمعنى)ليلة(، وصاحب الحال )أنا(

  .)4("بها ليعلم موضعهسامراً فيها، وغَاية تاجرٍ أي راية تاجر يبيع الخمر فينص

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

)5(وابنَى ربيعةَ في الغُبارِ األقْتمِ   الَلما سمعتُ نداء مرةَ قد ع
.  

، وهي جملة فعلية فعلها ماض مسبوقة بقد والفاعـل ضـمير   )قد عال(جملة الحال هي 
: رةنداء م" :ط الضمير، والمعنى، والراب)نداء مرة(، وصاحب الحال )هو(مستتر تقديره 

  .)6("الضارب إلى السواد: قتمارتفع، الغبار األ: صوته، عال

:         والرابط الضـمير ) الفاعل ضمير مستتر+الفعل ماض(الجملة الحالية:الصورة الرابعة

وردت هذه الصورة في عشرة مواضع، وهي على تقدير قد قبل الفعل الماضي، حيـث  

                                                

                           .140:ديوان لبيد بن ربيعة )1(

                            .532:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .150- 149:ديوان لبيد بن ربيعة )3(

  .574:شرح القصائد السبع الطوال )4(

  .243:شرح التبريزي) 5(

  .5/112:بير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوالفتح الك) 6(
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جوب تقدير قد قبل الفعل الماضي، ألن وجود قد ظاهرة أو مضـمرة  اتفق النحاة على و
 :شرط من شروط الجملة الحالية ذات الفعل الماضي، وذلك في قول عنترة بن شداد

)1(الهيثَم أم بعد وَأقْفَر َأقْوى     عهده تَقَادم طَلٍَل من حييتَ
.

  

والفاعل ضمير مستر تقديره هو عائد على جملة فعلية فعلها ماض )َأقْوى(الجملة الحالية 
والرابط فـي هـذه الجملـة الضـمير المسـتتر الواقـع فـاعال،        ) طلل(صاحب الحال

  .)2("اقوي معناه خال: قوله:"والمعنى

  :القيس في معلقته امرئوقول 

)3(القَرنْفُل بريا جاءت الصبا نَسيم     منهما المسك تَضوع قامتا إذا
.  

) هـي (جملة فعلية الفاعل فيها ضمير مستتر تقديره) القَرنْفُل بريا جاءت(الحالية الجملة 

: نسيم الصـبا :" عائد على نسيم الصبا، والرابط الضمير المستتر الواقع فاعال، والمعنى

4("ريح القرنفل وال تكون الريا إال ريحا طيبا: القرنفل اهبوبها بضعف، وري(.  

  :في معلقته  وقول لبيد بن ربيعة 

اءخَنْس تعيض الفَرِير فلَم رِمي     ضرع فُها الشِّقاِئقها طَوغام5(وب(
.  

جملة فعلية فعلها ماض الفاعل فيهـا ضـمير مسـتتر    ) الفَرِير ضيعت(الجملة الحالية  
" :، والرابط الضمير المسـتتر، والمعنـى  )وحشية(عائد على صاحب الحال) هي(تقديره 

ولـد  : تأخر األنف في الوجه وقصره إلى أن يبلغ الشفة، والفرير: بقرة، والخنس: خنساء
  .، َأي أن البقرة قد ضيعت ولدها ولم تجده بجانبها)6("البقرة

  

  

  

                                                

  .14:ديوان عنترة بن شداد )1(

                            .299:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .94:ديوان امرئ القيس) 3(

                            .30:شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .145:ديوان لبيد بن ربيعة) 5(

                            .555:رح القصائد السبع الطوالش) 6(
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   :الفعل الماضي المبني للمجهول-ب 

  وردت الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي المبني للمجهول معبرة عن الحال في ستة    

  :مواضع فقط، بحيث يمكن أن نقسمها إلى أنماط عدة على النحو التالي

  ):نائب الفاعل اسم ظاهر+الفعل مبني للمجهول=( الجملة الحالية: النمط األول

ورد هذا النمط من الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي المبني للمجعـول معبـرا عـن      
  :لك حسب الصور التاليةالحال ضمن التركيب الحالي في ثالثة مواضع، وذ

نائب الفاعـل اسـم   +الفعل مبني للمجهول+واوا الحال=(الجملة الحالية: الصورة األولى
  :والرابط الواو فقط) ظاهر

  : ووردت في موضع واحد فقط هو قول الحارث في معلقته 

)1(ن شالَالً ودمي األنْساء      وحملْنَاهم علَى حزمِ ثَهالَ 
.  

وهي جملة فعلية فعلها مبني للمجهول، ونائب الفاعل اسم ) ودمي األنْساء(الجملة الحالية  
، والرابط الواو فقط، وصاحب الحال الضمير الواقع مفعوال بـه فـي   األنْساء ظاهر هو

هرابـا  : شـالال : جرحناهم فركبوا حزم ثهالن على خشونته، وقوله:"حملناهم، والمعنى
  .)2("قد دميت من الجراح أنساؤهم: ودمي األنساء

والرابط ) نائب الفاعل اسم ظاهر+الفعل مبني للمجهول=(الجملة الحالية :الصورة الثانيـة 
الضمير، وقد وردت هذه الصورة معبرة عن الحال في موضعين فقط من شعر المعلقات، 

  :وذلك في قول الشاعر لبيد بن ربيعة في معلقته

عدافانِ فميالر رعا ىهمسكَما خَلَقاً     ر نمض يحا الوهالَم3(س(.  

وهي جملة فعلية ذات فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل ) رسمها عرى(الجملة الحالية  
اسم ظاهر وهو رسمها، والرابط الضمير المضاف إليه نائب الفاعل، وهو عائـد علـى   

: مجاري الماء، والريـان : المدافع: "يان والمعنىمدافع الريان، وصاحب الحال مدافع الر

  .)4("أي ارتحل عنه فعري بعد أن اخلق لسكونهم إياه اواد بالحمى، وعري رسمها خلق

                                                

  .43:بن حلزة  ثديوان الحار )1(

                            .495:شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .135:ديوان لبيد بن ربيعة) 3(

                            .519:شرح القصائد السبع الطوال )4(
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  :وكذلك قول عنترة بن شداد في معلقته

  .)1(مِلبالعظْ ورْأسه البنَان خُضب    كَأنَّما النَّهارِ دم به عهدي

هي جملة فعلية فعلها مبني للمجهول ونائـب الفاعـل   )البنان كَأنَّما خُضب(اليةالجملة الح 
والرابط الضمير، وصاحب الحال الضمير الواقع مجـرورا فـي   ) البنان(اسم ظاهر هو

رأيت الرجل الذي طعنته بالرمح وقت ارتفاع الشمس وقد جف الدم وكَأن :"، والمعنى)به(
  .)2("مر اسمه العظلمأصابعه ورأسه مخضبان بنبت أح

نائـب الفاعـل ضـمير    + الفعل الماضي المبني للمجهول=(الجملة الحالية :النمط الثاني
  :، وتضمن هذا النمط الصورة التالية فقط)متصل

والرابط الضـمير،  ) نائب الفاعل ضمير متصل+الفعل المبني للمجهول=(الصورة األولى
  :عمرو بن كلثوم في معلقته ووردت هذه الصورة مرة واحدة فقط وذلك في قول

)3(حدينَا أصالً حمولَها لَما     رَأيتُ واشْتَقْتُ الصبا تَذَكَّرتُ
.  

جملة فعلية فعلها ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعـل الضـمير   ) حدينَا(جملة الحال   
 :، والمعنى)ةنون النسو(وهي اإلبل، والرابط الضمير) حمولها(المتصل، وصاحب الحال 

  . )4("معناه حدت الحداةُ لإلبل: عشيا، وحدينا:اإلبل التي تحمل، وأصال: الحمول"

نائـب الفاعـل ضـمير    + الفعل الماضي مبني للمجهـول =(الجملة الحالية :النمط الثالث
  :، ورد هذا النمط في صورة واحد فقط وهي)مستتر

والـرابط  ) الفاعل ضمير مسـتتر  نائب+ الفعل الماضي مبني للمجهول=(الجملة الحالية
  :سلمى أبيالضمير، ووردت هذه الصورة في موضعين فقط، وذلك في قول زهير بن 

 جاجِ فإنّهافَ الزعصِ أطرن يتْ كلَّ لَهذَمِ      ومكّبوالي رالع طيع5(ي(                           .

 ونائب الفاعل ،ماض مبني للمجهول ذات فعلوهي جملة فعلية  )ركّبتْ(لحال جملة ا

  من ال نإ": ىوالمعن ،)العوالي(على صاحب الحال الرابط ضمير مستتر تقديره هي يعودو

                                                

  .22:دديوان عنترة بن شدا )1(

  .5/97:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال) 2(

  .65:ديوان عمرو بن كلثوم) 3(

                            .383- 382:شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .77:ديوان زهير بن أبي سلمى )5(
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  .)1("يطيع الحرب التي تكون بسنان الرمح فإنّه والمهادنة يقبل الصلح

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته 

 جاجةبز  ةأسر ذات م        صفْراءفدر في الشمال مه2(قُرنتْ بَأز(
.  

ونائـب   ،ماض مبني للمجهول ذات فعلوهي جملة فعلية  )قُرنتْ بَأزهر(الجملة الحالية 
 ":ىوالمعن ،)زجاجة(على صاحب الحال يعود )هي(الرابط ضمير مستتر تقديرهو الفاعل

معناه جعلت مع إبريق أزهـر،  : وقرنت بأزهرذات طرائق وخطوط تتكسر، : ذات أسرة
  .)3("إبريق فضة أو رصاص: وهو األبيض، يعني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .6/75:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال) 1(

  .19:ديوان عنترة بن شداد )2(

  .5/73:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال) 3(
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  : جملة المضارع الواقعة حاال -ثانيا

جملة المضارع الواقعة حاال هي الجملة الفعلية التي يكون الفعل فيها مضارعا، والذي   
، وعرفه )1("لهمزة والنون والتاء والياءهو ما تعتقب في صدره ا: "قائالً الزمخشريعرفه 

دل على معنى في نفسه مقتـرن بزمـان    ما: والمضارع:"الشيخ مصطفي الغالييني قائالً
، ويأتي الفعل المضارع داال على )2("يحتمل الحال واالستقبال، مثل يجيء ويجتهد ويتعلم

حدث النحاة كثيراً عـن  الحال أو االستقبال، سواء تقدم هذا الفعل على فاعله أم تأخر، وت
مجيء الحال من الجملة الفعلية ذات الفعـل المضـارع ومـنهم ابـن السـراج الـذي       

 معناه في كان إذا الباب هذا في الفاعل اسم مقام الفعل تقيم أن لك يجوز هأنَّ :واعلم:"يقول

، ضـاحكاً : أي ،يضـحك  زيـد  جاءني :تقول للفعل المصاحبة الحال به تريد ماإنَّ وكنت
 مـن  للحاضـر  كـان  مـا  الموضـع  هذا في األفعال من يقع ماوإنَّ ،يقوم زيداً بتوضر

، وتحتاج الجملة التي فعلها مضارع  كغيرها من الجمل الحاليـة إلـى رابـط    )3("الزمان
، حيث يري النحاة َأن الجملة الفعلية الواقعة في موضع الحال إذا األساسيةيربطها بالجملة 

ثبت خال من قد فإنَّها تحتاج إلى الضـمير، ولـذلك قـال    كانت مصدرة بفعل مضارع م
، وقال )4("ويتعين الضمير في المصدرة بمضارع مثبت عار من قد أو منفي بال:"السيوطي

وإن كانت الجملة من فعل وفاعل، والفعل المضارع مثبت غير :"الجرجاني في ذلك أيضا
والمضـارع إن  :"، أما أبوحيان فيري غير ذلك حيث يقول)5("يديه بين غالمه يسعى زيد جـاءني : كقولك ارية من الواومنفي لم يكد يجيء بالواو، بل تري الكالم على مجيئها ع

: األول، وقد أكد هذا الـرأي بمثـالين   )6("كان مثبتا، أو منفيا بال فسمع دخول الواو فيهما

 ال تَتَّبِعان سبِيَل الَّـذين  الفَاستَقيما و (:من قراءة ابن ذكوان والثانيقمت وأصك عينه، 
ونلَمعي(

، وذلك بتأويل إضمار مبتدأ تقديره أنا في المثال األول، وتقديره أنتما في اآلية )7(

                                                

  .  321:المفصل في صنعة اإلعراب )1(

  . 1/33:جامع الدروس العربية )2(

  . 1/216:األصول في النحو )3(

  . 2/249:همع الهوامع )4(

  . 138:دالئل اإلعجاز )5(

   .2/367:ارتشاف الضرب )6(

  .89:من اآلية: سورة يونس )7(
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الكريمة، وقد اشترط النحاة في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل المضارع أن تكون خالية 
لن عليها، وقد تنوعت أنمـاط الجملـة   من الداللة على االستقبال كالسين وسوف ودخول 

الفعلية ذات الفعل المضارع المعبرة عن الحال ضمن التركيب الحالي في المعلقات السبع، 
وذلك حسب تنوع الفعل نفسه، حيث جاء الفعل المضارع مثبتا في بعض الجمل، ومنفيـا  

لمجهـول،  ، وكذلك جاء الفعل المضارع مبنيا للمعلوم ومبنيـا ل األخرىفي بعض الجمل 
وكذلك حسب تنوع الفاعل الذي ورد اسما ظاهراً، كما ورد ضميراً بارزاً ومستتراً، فقـد  

، حيث جاء فـي  )1(وردت الجملة الحالية ذات الفعل المضارع في واحد وسبعين موضعا
سبعة وأربعين موضعا للفعل المضارع المثبت، وفي أربعة وعشرين موضعا منها للفعل 

اتجهت إلى تقسيم دراسة الجملـة الفعليـة الحاليـة ذات الفعـل      المضارع المنفي، وقد
  : المضارع بحسب نوع الفعل فيها مثبتا كان أو منفيا، حيث قسمتها إلى قسمين

  .الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المثبت-أ 

  .الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنفي-ب

  : الفعل المضارع المثبت-أ

لية ذات الفعل المضارع المثبت معبرة عن الحال في سبعة وأربعين وردت الجملة الفع 
موضعا، وقد شملت هذه الجمل الفعل المضارع المبني للمعلوم، وكذلك المبني للمجهول، 
بحيث تم تقسيم هذه الجمل حسب ورود الفاعل في كل جملة منها، فقد ورد الفاعل اسـما  

في البعض اآلخر، وكذلك جاء تقسيمي  ظاهرا في بعض منها، وضميرا بارزا أو مستترا
لهذه الجمل المعبرة عن الحال في شعر المعلقات بالنظر إلى نوع الرابط فيها سواء أكان 

  :، بحيث تم تقسيمها إلى األنماط والصور التاليةاالرابط الضمير أو الواو أم هما مع

  ):الفاعل اسم ظاهر+الفعل مضارع=(الجملة الحالية: النمط األول

د هذا النمط معبرا عن الحال في ثالثة عشر موضعا من مواضع التركيب الحالي في ور
  :شعر المعلقات السبع، وذلك حسب الصور التالية

) الفاعل اسـم ظـاهر  + الفعل مضارع+ واو الحال=(الجملة الحالية: الصورة األولى 

شـعر   والرابط الواو، وردت هذه الصورة مرة واحدة فقط ضمن التركيب الحـالي فـي  
  :المعلقات السبع، وذلك في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

                                                

   .)5(انظر الملحق  )1(
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)1(ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا  ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً 
.  

والفاعـل  ) يشْرب(، وهي جملة فعلية فعلها مضارع وهو )ويشْرب غَيرنَا(جملة الحال  
، وصاحب الحال هو الضمير المستتر في نشرب، والرابط وهو اسم ظاهر) غَيرنَا(فيها

إنَّا نغلب على الفاضل في كل شئ فنحوزه، وال يصل الناس إال : "الواو وحدها، والمعنى
  .)2("، لعزتنا وامتناع جانبناهننفيه وال نريد ما

والرابط الضمير، ) الفاعل اسم ظاهر+ الفعل المضارع=(الجملة الحالية: الصورة الثانية
وردت هذه الصورة معبرة عن الحال في ثالثة عشر موضعا للفعـل المضـارع    ثحي

  :المثبت، وذلك في قول عنترة بن شداد في معلقته

)3(اَألعلَم كشدق هتفَرِيص تَمكُو      مجدالً تَركْتُ غانية وحليِل
. 

) فريصـته (، والفاعل)تمكو(جملة فعلية فعلها مضارع هو) هتفَرِيص تَمكُو(جملة الحال 

حليـل  : "، والمعنـى )فريصته(ي، والرابط الضمير ف)حليل(اسم ظاهر، وصاحب الحال
  .)4("مصروعا، وتمكو فريصته أي تصفر: زوج غانية، ومجدال: غانية

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)5(تْ تزلُّ عن الثَّرى أزالمهاربكَ    حتى إذا انحسر الظالم وأسفَرتْ 
. 

جملة فعليـة فعلهـا مضـارع، والفاعـل اسـم ظـاهر       ) أزالمها تزلُّ(جملة الحال  
إذا : "، والرابط الضمير، والمعنـى )بكرت(، وصاحب الحال الضمير في )أزالمها(هو

  .)6("تثبت على األرض صارت في سفر الصبح أصبحت قوائمها من خفتها ال

  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته

)7(ر أخيرا تُلْوِي بِها العلْياء      وبعينيك أوقدتْ هند النا               
. 

  والفاعل اسم ) تُلْوِي(جملة فعلية فعلها مضارع هو ) تُلْوِي بِها العلْياء(جملة الحال      

                                                

  .109: ديوان عمرو بن كلثوم) 1(

    .  419 :شرح القصائد السبع الطوال) 2(

    .20:ديوان عنترة بن شداد) 3(

  .340 :شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .147: ديوان لبيد بن ربيعة) 5(

                            .562 :شرح القصائد السبع الطوال )6(

  . 14 :ديوان الحارث بن حلزة) 7(
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:" ، والرابط الضمير المجـرور، والمعنـى   )النار(، وصاحب الحال )لعلْياءا(ظاهر هو

  .)1" (النار تضيء األماكن المرتفعة من األرضأوقدت هند 

  : وقول الحارث أيضا في معلقته

)2(حصون وعزةٌ قَعساء     فَبقينا على الشَّنَاءة تَنْمينَا
.  

، والفاعل اسم )تَنمينا(، جملة فعلية فعلها فعل مضارع هو)تَنْمينَا حصون(جملة الحال  
الواقع فـاعال، والـرابط الضـمير،    ) نا(ال الضمير، وصاحب الح)حصون(ظاهر هو
إنَّا نزداد رفعة وعلوا ويزدادون غيظا لما يرون من ثبات عزنا ومكاننا مـن  : "والمعنى

  .)3("الملك وترفعنا حصون وعزة وتحول بيننا وبين أعدائنا

 :وفي قول لبيد بن ربيعة في معلقته

)4(جرامها دونها يحصر جرداء   ةأسهلْتُ وانْتَصبتْ كجذعِ منيفَ           
.  

) جرامهـا (، جملة فعلية فعلها مضارع، والفاعـل )جرامها دونها يحصر(جملة الحال   

أو الموصوف المحذوف وهي النخلة، والرابط ) منيفَة(وهو اسم ظاهر وصاحب الحال 
فنصبت عنقها من نشـاطها  نزلت من مرقبي إلى السهل : أسهلت: " الضمير، والمعنى

  .)5("تضيق صدورهم من هولها: نخلة طويلة، ويحصر: فةومني

  ): الفاعل ضمير متصل+ الفعل مضارع( =الجملة الحالية : النمط الثاني

  :  ورد هذا النمط معبرا عن الحال في سبعة مواضع، وذلك في صورة واحدة هي

والـرابط  ) الفاعل ضمير متصـل + الفعل المضارع =(الجملة الحالية :الصورة األولى
الضمير، وقد وردت هذه الصورة في سبع مواضع من مواضع التركيب الحـالي فـي   

  :شعر المعلقات السبع، وذلك في قول عنترة بن شداد في معلقته

)6(يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم  لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم 
.  

  علية فعلها مضارع وفاعلها ضمير متصل وصاحبجملة ف) يتذَامرون(جملة الحال  

                                                

  .437 :شرح القصائد السبع الطوال )1(

  . 29 :ديوانه الحارث بن حلزة) 2(

  .457: شرح القصائد السبع الطوال )3(

  .151: ديوان لبيد بن ربيعة  )4(

  .583: شرح القصائد السبع الطوال )5(

    .24 :بن شداد ديوان عنترة) 6(
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  .)1("معناه يحرض بعضهم بعضا :يتذامرون: "الحال القوم، والمعنى

  :وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته 

 تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ      وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَي2(ع(
. 

أي َأن ) ووركن(وصاحب الحال الضمير نون النسوة  في  ،)يعلون متنَه(جملة الحال   
الظعائن ملن في واد السوبان حالة كونهن يصـعدن مرتفعاتـه، والـرابط الضـمير،     

  .)3("عدلن أوراك إبلهن ونزلن لما علون متنه وحزنه لترفقهم بهم: ووركن: "والمعنى

   :وقول الشاعر امرئ القيس في معلقته

بي عحقوفاً بها صو مهيطم ِل  ليمى وتَجأس كال تهل 4(يقولون(
.  

جملة فعلية فاعلها الضمير واو الجماعة العائد على صـحبي،  )يقولون(الجملة الحالية   
  .)5("ال تهلك حزنا، يقال أسيت على الشئ إذا حزنت عليه:ال تهلك أسي وتجمل:"والمعنى

  ): الفاعل ضمير مستتر+ عالفعل مضار(=الجملة الحالية  :النمط الثالث

ورد هذا النمط في سبعة وعشرين موضعا من مواضع التركيب الحـالي فـي شـعر    
  :المعلقات السبع، وذلك حسب الصور اآلتية

) الفاعل ضمير مسـتتر + الفعل مضارع+ واو الحال=(الجملة الحالية: الصورة األولى

لحال في المعلقات السبع والرابط الواو والضمير، وقد وردت هذه الصورة معبرة عن ا
 :في موضعين فقط، حيث ورد في قول عنترة بن شداد في معلقته

)6(زعماً ورب البيت ليس بمزعم     علّقْتُها عرضاً وَأقْتُُل قَومها 
. 

، )علّقْتُهـا (وصـاحب الحـال التـاء فـي     ،، والرابط الواو)وَأقْتُُل قَومها(جملة الحال  
معناه علقتها وأنا اقتل قومها فكيف أحبها وأنـا اقـتلهم أم   : قَومهاوَأقْتُُل : قوله:"والمعنى

  .)7("كيف اقتلهم وأنا أحبها

                                                

                            .358 :ئد السبع الطوالشرح القصا) 1(

   .66 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  2(
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  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

قدص اءآب نع نرِثْنَاهنَا     وينتْنَا با ِإذَا مرِثُهنُو1(و(
. 

لية فعلها مضارع والفاعل فيها ضمير مسـتتر  جملة فع ي، وه)ونُورِثُها(جملة الحال   
والـرابط الـواو والضـمير    ) ورِثْنَاهن(تقديره نحن، وصاحب الحال ضمير الرفع في 

  .)2("ورثنا الخيل عن اآلباء: ورثناهن معناه: "المستتر، والمعنى

الـرابط  ) الفاعـل ضـمير مسـتتر   +الفعل المضارع+(الجملة الحالية :الصورة الثانية
ذات الفعـل المضـارع   الحالية ، وقد وردت هذه الصورة ضمن الجملة الفعلية الضمير

  :المبني للمعلوم في ستة وعشرين موضعا، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

  .)3( ِلحمر مرط ّأذْياَل ِإثْرِنَا على     وراءنا تَجر َأمشي بها خَرجتُ             

جملة حالية من الضمير ) ُتَجر(، و)خَرجتُ(في ) التاء(حال من ) شيَأم(جملة الحال   
قمت بها وأخذت بيدها وهي تجر ذيلها : "والرابط الضمير، والمعنى) بها(المجرور في 

  .)4("لتعفي األثر لئال يستَدل علينا

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

 هلْتُ ُأرِيدنَز مِأبدى     لما رآني قَدلغيرِ تَبس 5(نواجِذَه(
. 

جملة فعلية فعلها مضارع والفاعل فيها ضمير مستتر وصـاحب  ) ُأرِيده(جملة الحال   
معناه كلح فـي  : أبدي نواجذه" :والمعنى ،، والرابط الضمير)نَزلْتُ(الحال الضمير في 

  .)6("وجهي فبدت أضراسه

  :وكذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته

ةزبَِأح وتبُأ الثَّلَبرا يقَهفَو     بِ قَفْراقرا المفَها خَوهام7(آر(.  

  جملة فعلية فعلها مضارع والفاعل فيها ضمير مستتر تقديره) فَوقَها يربُأ(الجملة الحالية 

                                                

  .103 :ديوان عمرو بن كلثوم) 1(

  .417: لقصائد السبع الطوالشرح ا) 2(

  .101 :ديوان امرئ القيس) 3(
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عائد على الحمار الوحشي المذكور في بيت سابق، وصاحب الحال فاعل يعلو في ) هو(
جمع حزيـز وهـو الغلـيظ،    : حزةاَأل" :لرابط الضمير فقط، والمعنىالبيت السابق وا

  .)1("معناه يعلو فوق األحزة مخافة رام أو مطارد فَوقَها يربُأ :موضع، وقوله: الثَّلَبوتو

  :الفعل المضارع المنفي -ب

ورد هذا النوع من الجملة الفعلية معبرا عن الحال في أربعة وعشرين موضـعا مـن    
  :ع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع مشتملة على األنماط والصور التاليةمواض

  ):الفاعل اسم ظاهر+ الفعل مضارع =(الجملة الحالية :النمط األول

  :ورد هذا النمط في أربعة مواضع، وقد اشتمل على الصور اآلتية  

نائـب  +للمجهولالفعل مضارع مبني +ما+واو الحال=(الجملة الحالية: الصورة األولى
والرابط الواو، ووردت هذه الصورة مرة واحدة فقـط فـي شـعر    ) الفاعل اسم ظاهر

   :المعلقات، وذلك في قول الحارث بن حلزة في معلقته

)2(تُكَاُل الدماء وماكَرها       وأقَدنَاه رب غَسان بالمنْذرِ
. 

فعلية فعلها مضارع مسبوق بما النافية، ونائب  جملة) تُكَاُل الدماء وما(الجملة الحالية  
الفاعل اسم ظاهر هو الدماء، وهي جملة في محل نصب حال مـن الضـمير الواقـع    

كانت القتلى منهم أكثر من أن تحصـي، فليسـت   : "مفعوال به، والرابط الواو، والمعنى
  .)3("تحسب الدماء والتكال من كثرتها

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

)4(للحربِ دائرةٌ على ابنَي ضمضمِ  قد خشيتُ بَأن أموتَ ولم تَدر ول
.  

جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بلم النافيـة،  ) ولم تَدر للحربِ دائرةٌ(الجملة الحالية  
المسـتتر  ) أموت( ، وهي في محل نصب حال من فاعل)دائرةٌ(وفاعلها اسم ظاهر هو

  .)5("لم تدر عليهم دائرة السوء من القتل: "والمعنى الواو، طوتقديره أنا، والراب

                                                

                            .350 :شرح القصائد السبع الطوال) 1(

  . 45 :الحارث بن حلزة ديوان) 2(

  .497: لقصائد السبع الطوالشرح ا) 3(

  .25 :بن شداد ديوان عنترة) 4(

  .363: لقصائد السبع الطوالشرح ا) 5(
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) الفاعـل اسـم ظـاهر   +الفعل المضارع+أداة النفي=(الجملة الحالية :الصورة الثانية

والرابط الضمير، وقد وردت هذه الصورة ضمن الجملة الفعليـة الحاليـة ذات الفعـل    
  :قتهالمضارع المنفي في خمسة مواضع، وذلك في قول امرئ القيس في معل

)1(ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل    فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها 
.  

وهي جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بأداة النفي ) لم يعفُ رسمها(الجملة الحالية   
وهي حال من األماكن المذكورة، والرابط الضمير ) رسمها(لم، والفاعل اسم ظاهر هو

  .)2("لم يدرس: األثر بال شخص، ومعنى لم يعف:الرسم" :معنىفقط، وال

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)3(صماً خَوالد ما يبِين كَالمها    وكيفَ سؤالُنَا   أسألُها،فوقفتُ 
.  

وهي جملة فعلية فعلها مضارع منفي والفاعـل اسـم   ) ما يبِين كَالمها(الجملة الحالية 
: الصـم : "، والرابط الضـمير، والمعنـى  )صما(، وصاحب الحال )المهاكَ(ظاهر هو

أبان الشئ واستبان : ما يبين معناه ما يستبين يقال: البواقي، وقوله: الصخور، والخوالد
  .)4("ال كالم لها فيتبين: وبان واستبان بمعنى واحد، وحقيقة تأويله

  ) فاعل ضمير متصلال+ الفعل مضارع=( الجملة الحالية : النمط الثاني

وردت الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنفي وفاعله ضمير مستتر معبـرة عـن   
  :الحال في أربعة مواضع، وذلك حسب الصور التالية

الفاعل ضمير +الفعل المضارع+أداة النفي+واو الحال=(الجملة الحالية: الصورة األولى
رة معبرة عن الحال فـي موضـع   والرابط الواو والضمير، ووردت هذه الصو) متصل

  :واحد فقط من شعر المعلقات السبع هو قول زهير بن أبي سلمى في معلقته

)5(ينَجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً  ولم يهريقوا بينَهم ملء محجمِ
.  

جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بلم النافيـة، والفاعـل   ) ولم يهريقوا(الجملة الحالية 
  :  ، والرابط الواو والضمير الواقع فاعال، والمعنى)قوم(ضمير متصل، وصاحب الحال 

                                                

  .92 :ديوان امرئ القيس) 1(

  .21: لقصائد السبع الطوالشرح ا )2(

  .138: ديوان لبيد بن ربيعة  )3(

  .528 :شرح القصائد السبع الطوال )4(

   .70 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  5(



 68

  .)1("يتحمل الديات جماعة ولم يريقوا منها مقدار ما يمُأل محجما من الدم"

) الفاعل ضـمير متصـل  +الفعل مضارع+أداة النفي=(الجملة الحالية: الصورة الثانية

في ثالثة مواضع مـن مواضـع التركيـب    وردت هذه الصورة  دوالرابط الضمير، وق
  :الحالي في شعر المعلقات السبع، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

)2(الممدد الطِّراف هذاك َأهَل وال    ينْكرونَني ال غَبراء بني رَأيتُ
. 

ال النافية والفاعل فيه جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق ب) ينْكرونَني ال(الجملة الحالية   
الضمير المتصل واو الجماعة، وهي حال من بنـي غبـراء، والـرابط الضـمير واو     

. )3("أي أعطي الفقراء وأنادم األغنيـاء : يعرفني الفقراء واألغنياء: "الجماعة، والمعنى

   :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

 مالُهفَع وربوال ي ونعطْبها إذ ال يميُل  ال يوى أحالمالـه 4(مع(
.  

جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بال النافية والفاعل فيـه  ) يطْبعون ال(الجملة الحالية 
الضمير المتصل واو الجماعة وهي حال من واو الجماعة في البيت السابق لهذا البيت 

  .)5("ال يطبعون معناه ال تدنس أعراضهم: "والرابط الضمير، والمعنى

  :الحارث بن حلزة في معلقتهوقول 

ي لَمِقا خراحٍ بِبزي رنلُّوا ب   اءعد هِملَيع مطَاعٍ لَهن 6(ء(
.  

جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بلم النافية، والفاعل فيهـا  ) لُّواخِلَم ي(الجملة الحالية  
: " ضمير، والمعنى، والرابط ال)ثمانون(الضمير المتصل واو الجماعة، وهي حال من 

ِإن الثمانين من تميم قد تركوا بني رزاح من تغلب بأرض نطاع يدعون عليهم لما فعلوا 
  .)7("فيهم من القتل والسلب والنهب

  ) الفاعل ضمير مستتر+ الفعل مضارع=(الجملة الحالية: النمط الثالث

                                                

  .6/47:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )1(

  .62 :العبد بن طرفة ديوان) 2(

                            .192 :شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  .154: ديوان لبيد بن ربيعة )4(

                            .593: شرح القصائد السبع الطوال) 5(

  . 53 :الحارث بن حلزة ديوان) 6(

  .7/66:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )7(
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عشر موضعا مـن   ورد هذا النمط من الجملة الفعلية التي فعلها مضارع منفي في ستة  
شعر المعلقات السبع، وتندرج الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنفي التي يضـمها  

  :هذا النمط من أنماط الجملة الحالية في الصور اآلتية

) الفاعل ضمير مستتر+ الفعل مضارع+ واو الحال=(الجملة الحالية : الصورة األولى

ة في ستة مواضع من مواضع التركيـب  والرابط الواو والضمير،  وردت هذه الصور
  : الحالي في شعر المعلقات السبع، وذلك في قول زهير بن أبي سلمى في معلقته

 نةستكى كَشْحاً على مطَو مِ      وكانتَقَدلم يداها وأب و1(فَال ه(
.  

ـ ) ولم يتَقَدمِ(جملة الحال   ) لـم (يوهي جملة فعلية ذات فعل مضارع مسبوق بأداة النف

المذكور في بيت ) الحصين(والفاعل فيها ضمير مستتر تقديره هو، وصاحب الحال هو
وكان طوي كشحه على فعلة أكنها فـي  : "سابق، والرابط الواو والضمير معا، والمعنى

  .)2("نفسه فلم يظهرها

  :وكذلك قول عنترة بن شداد في معلقته

)3(لقهما دميَأ ماذرينِ إذا لَوالنَّ     الشَّاتمي عرضي ولم أشْتمهما 
.

  

، )لـم (، جملة فعلية ذات فعل مضارع مسبوق بأداة النفي )أشتُمهما ولم(الجملة الحالية 
والفاعل فيها ضمير مستتر تقديره أنا، وهي جملة في محل نصب حال من ياء المـتكلم  

  .والرابط الواو والضمير معا

  :علقتهوكذلك في قول الشاعر امرئ القيس في م

)4(فيغْسِل بماء ينْضح ولم دراكاً    ونَعجة ثَورٍ بين عداء فعادى
.

 

جملة فعلية فعلها مضارع مبني للمجهول مسـبوق بـأداة   ) ينْضح ولم(الجملة الحالية  
، وهي حال من فاعل عادي المستتر )هو(ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ) لم(النفي

. )5("صاد ثورا ونعجة ولم يجهد نفسه حتى يعـرق : "الضمير، والمعنىوالرابط الواو و

  :وكذلك قول زهير بن أبي سلمى في معلقته
                                                

   .72 :سلمى أبي بن زهير ديوان) 1(

  .275: سبع الطواللقصائد الشرح ا) 2(

  . 25 :بن شداد ديوان عنترة) 3(

  . 116 :ديوان امرئ القيس) 4(

  .96: لقصائد السبع الطوالشرح ا) 5(
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 فَشَدَةً  ويريوتاً كَثب فْزِعي مِ    لَمقَشع حلَها ُأميثُ ألقَتْ ر1(لدى ح(
.  

، حال )لم(بوق بأداة النفيجملة فعلية فعلها مضارع مس) لَم يفْزِع بيوتاًوَ(الجملة الحالية 
شد على عدوه وحده فقتلـه  : "من فاعل شد المستتر، والرابط الواو والضمير، والمعنى
)2("ولم يفزع العامة بطلب واحد وإنَّما قصد لثأره ولم يردكم

.  

) الفاعل ضـمير مسـتتر  +الفعل المضارع+أداة النفي=(الجملة الحالية: الصورة الثانية

قد وردت هذه الصورة معبرة عن الحال  في عشرة مواضـع مـن   والرابط الضمير، و
 :شعر المعلقات السبع، ومثال ذلك قول امرئ القيس في معلقته

)3(نَُؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفَضِل   وتُضحي فَتيتُ المسك فوقَ فراشها     
. 

  ق بلم، والفاعل ضمير مستترجملة فعلية فعلها مضارع مسبو) لم تَنْتَطقْ(الجملة الحالية

: ، وهي حال من الضمير المستتر في نؤوم، والرابط الضمير فقط، والمعنى)هي(هتقدير

نؤوم الضحى معناه لها ما يكفيها من الخدم فهي تنام وال تهتم بشئ، لم تنتطـق  : قوله"
  .،)4("َأي لم تنتطق لتعمل، ولكنها في بيتها فضل: عن تفضل

  :ي معلقتهوقول طرفة بن العبد ف

)5(تَشَدد لم مطْروقَةً رِسلهأ على     لَنا انْبرتْ َأسمعينا :قُلْنَا نحن إذا
. 

والفاعل الضمير المستتر ) لم(جملة فعلية مسبوقة بأداة النفي ) تَشَدد لم(الجملة الحالية  
ـ )هي( هوتقدير إذا : "ى، وهي حال من فاعل انبرت المستتر، والرابط الضمير، والمعن

طلبنا من القينه أن تغنينا مالت نحونا في تؤدة ووقار حال كون عينها ساكنة، وغنتنـا  
  .)6("بنغمة ضعيفة ال تشدد فيها

  :وقول الشاعر عنترة بن شداد في معلقته 

)7(أعياك رسْم دارٍ لَم يتكْلَّمِ     حتْى تكَلَََّم كاألصمّ األعجمِ
.

  

                                                

   .73 :سلمى أبي بن زهير ديوان) 1(

  .277:لقصائد السبع الطوالشرح ا) 2(

  .105 :ديوان امرئ القيس) 3(

  .65: لقصائد السبع الطوالشرح ا) 4(

  .62 :لعبدا بن طرفة ديوان) 5(

  .2/72:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )6(

  .14 :بن شداد ديوان عنترة) 7(
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، )لَـم (وهي جملة فعلية ذات فعل مضارع مسبوق بأداة النفي ) يتكْلَّمِ لَم(الجملة الحالية 
صاحب الحال رسم الـدار والـرابط الضـمير،     وفاعلها الضمير المستتر العائد على

  .)1("أعجزك َأثر دار العشيقة حال كونه غير متكلم:" ىوالمعن

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)2(يلوم بحاجة لُوامها أو أن     بةً قضي اللُّبانةَ ال أفرطُ ريَأ
.  

وهي جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بـال النافيـة،   ) أفرطُ ريبةً ال(الجملة الحالية  
، وهي حال من فاعل اقضـي المسـتتر، والـرابط    )أنا( هوالفاعل ضمير مستتر تقدير

دع ريبة تنفـذني حتـى   الحاجة، وال أفرط ريبة معناه ال ا: اللبانة: "الضمير، والمعنى
  .)3("الشك وما يريبك :اإلنفاذ والتقديم والريبة: احكمها والتفريط

  : وقول امرئ القيس في معلقته

  فَتْ لـهرها انْصخلْف نِل إذا ما بكى موحقُّها لم يي شتقٍّ وتَح4(بش(
.  

جهول مسبوق بأداة النفي جملة فعلية فعلها مضارع مبني للم) يحوِللم (الجملة الحالية  
إذا بكـي  :" لم، ونائب الفاعل ضمير مستتر، حال من شقها، والرابط الضمير، والمعنى

)5("الصبي انصرفت له بشق ترضعه وهي تحتي وإنما تفعل هذا َألن هواها معي
.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . 5/18:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )1(

  .149: ديوان لبيد بن ربيعة  )2(

  .572: لقصائد السبع الطوالشرح ا) 3(

  .97: مرئ القيساديوان  )4(

  . 41: شرح القصائد السبع الطوال )5(
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  المبحث الثالث   

  

  

  الحال شبه الجملة

  مدخل

  

  

  الجار والمجرور -أوال

  اعددها وعمله -أ

  

  التعبير عن الحال بالجار والمجرور- ب

  

  الظــرف - ثانيا

  

  ظروف الزمان -أ

  

  ظروف المكان - ب
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  المبحث الثالث

  الحال شبه الجملة

  :مدخـل

قسم علماء النحو الحال إلى الحال المفرد، والحال الجملة، والحال شبه الجملة، و شبه   
وتعتبـر  ) كان، وظرف والزمانظرف الم(الجار مع مجروره، والظرف: الجملة نوعان

شبه الجملة من مكمالت الكالم عند العرب، فشبه الجملة ال يؤدي معنى لوحده بل يكون 
جزء من الكالم الذي يأتي لفائدة، وفي هذا المبحث سأتناول شبه الجملة الواقع في محل 

ية نصب حال ضمن التركيب الحالي الوارد في شعر المعلقات السبع، حيث ستكون البدا
بالجار والمجرور الواقع في محل نصب حال في قصائد المعلقات السبع، ثـم دراسـة   

  . الظروف المعبرة عن الحال ضمن التركيب الحالي في هذه القصائد

   :الجار والمجرور -أوال

  :عددها وعملها-أ

عدد حروف الجر المتفق عليها عند النحاة واحد وعشرون حرفا ذكر منها ابن مالك في      
   :في البيتين التاليين لفيته عشرون حرفاأ

  هاك حروفَ الجرّ وهي من إلى        حتَّى خَال حاشَا عدا في عن علَى

ـَى    )1(مذْ منْذُ رب الالّم كَي واو وتَا           والكَـافُ والْبـا ولَعـلَّ ومت

وهي حروف تجر االسـم  ر عند بعض النحاة، التي تُعد حرف ج) لوال( إلىباإلضافة       
ولكل حرف من هذه لحروف معني خاص به يتضح من المعني العام الذي يأتي بعدها، 

  .للجملة التي تحتوى عليه

  :التعبير عن الحال بالجار والمجرور -ب    

، مشـتمال  )2(ورد التعبير عن الحال بالجار والمجرور في ثمانية وخمسين موضـعا و  
ية حروف فقط من حروف الجر، بحيث يمكن ذكر هذه المواضع، مع تتبع كل على ثمان

حرف من حروف الجر ورد في موضع التعبير عن الحال، مع توضيح المعنى األصلي 
  :لحرف الجر، وتتبع أي معنى جديد وذلك في المواضع التي سأتناولها فيما يلي

                                                

  .1/31:ألفية ابن مالك) 1(

  .)9(انظر الملحق ) 2(
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  ):من(حرف الجر-1 

ابتـداء  ) مـن (ا، والمعنى األصلي لحرف الجرهو حرف يجر الظاهر والمضمر مع   
اء الغاية وهـو  ابتد: َأحدها: تأتي على خمسة عشر وجها:" الغاية حيث يقول ابن هشام

، كمـا يقـول ابـن    )1("الغالب عليها، حتى ادعى جماعة َإن سائر معانيها راجعة إليـه 
، وقـد ورد  )2("ةيسميها أهل العربية ابتداء غاي:" في ذلك )هـ375المتوفى سنة(فارس

في شبه الجملة الحالية من شعر المعلقات السبع في اثنـين وعشـرين   ) من(حرف الجر
موضعا من مواضع التركيب الحالي، حيث جاء االسم المجرور بعدها ظاهرا في اثني 
عشر موضعا، بينما جاء االسم المجرور بعدها ضميرا في عشرة مواضع فقط، وكذلك 

ى ابتداء الغاية في أغلب هذه المواضع، ومن األمثلة التـي جـاء   للداللة عل) من(جاءت
  :ظاهرا قول طرفة بن العبد في معلقته) من(فيها االسم المجرور بحرف الجر

)3(خَاليا سفينٍ بالنَّواصف من دد    كأن حدوج الماِلكية غُدوةً، 
.  

هنـا ابتـداء الغايـة،    ) مـن (عنىحال من النواصف، وم) من دد(شبه الجملة الحالية  
  .)4("مكان: األودية، ودد إلىالنواصف مجاري الماء : "والمعنى

  :في عشرة مواضع، ومن ذلك قول طرفة) من(وقد جاء الضمير مجرورا بحرف الجر

)5(ها إلى حرف مبردنْوعى الملتَقَى م   وجمجمةٌ مثُْل العالة كأنّما 
.  

: هنا ابتداء الغاية، والمعنـى ) من(حال من الملتقي، ومعنى ) منْها(يةشبه الجملة الحال  

ِإن للناقة المذكورة جمجمة تشبه السندان في صالبتها، فكَأنَّما انضم طرفها إلـى حـد   "
  .)6("عظيم يشبه المبرد في الحدة والصالبة

  :في معلقتهسلمى  أبيبمعني التبيين وذلك في قول زهير بن ) من(كما ورد حرف الجر

)7(قُرى بالعراق من قَفيزٍ ودرهمِ   فتُغْلْل لكُم ما ال تُغّل ألهلها 
.  

                                                

  .1/514:مغني اللبيب) 1(

  .177: الصاحبي في فقه اللغة) 2(

  .51:العبد بن طرفة ديوان) 3(

 .136: شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .57: العبد بن طرفة ديوان) 5(

  .2/43:م:لمعلقات العشر الطوالفتح الكبير المتعال في إعراب ا )6(

   .72: سلمى أبي بن زهير ديوان) 7(
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وهو متعلق بمحذوف في محل نصب حال من مفعول تغل ) من قَفيزٍ(الحال شبه الجملة 
ـ التي تغل التبيين، أي َأنَّها قد بينت نوع الغلة: في هذا البيت) من(المحذوف، ومعنى   اله

ال يأتيكم منها ما تسرون به مثل ما يأتي أهل القرى من : "قري العراق ألهلها، والمعنى
  .)1("الطعام والدرهم

  ):في(حرف الجر-2

هو أحد الحروف التي ذكرها ابن مالك عند ذكره حروف الجر، ) في(إن حرف الجر   
) في(يده حرف الجرويدخل على االسم الظاهر وعلى الضمير، والمعنى األصلي الذي يف

إن من بين ) في(الداللة على الظرف حيث ذكر ابن هشام عند ذكره لمعاني حرف الجر
زعموا َأن في : "، وقال ابن فارس أيضا)2("الظرفية، وهي إما مكانية أو زمانية:" معانيه

لة ، ومن الواضح هنا وحسب األمث)3("المال في الكيس، والماء في الجرة: للتضمن، تقول
التي أوردها أنَّه يقصد بالتضمن الظرف أي الوعاء أو مكان وجود الشئ، وهو المعنى 

، كما َأن )4("أنَّها للوعاء):"في(بقوله عن) هـ384المتوفى سنة(نفسه الذي قصده الرماني
لهذا الحرف عدة معان أخري فرعية يمكن ذكرها في مواضعها عند وجودها معبرة عن 

)  في(يب الحالي الوارد في شعر المعلقات السبع، وقد ورد حرف الجرالحال ضمن الترك

في ثالثة عشر موضعا، جاء فيها المجرور اسما ظاهرا في أحد عشر موضعا، بينمـا  
جاء االسم المجرور مضمرا في موضعين فقط، ومن األمثلة التي جاء فيها المجـرور  

 : اسما ظاهراً، قول امرئ القيس في معلقته

فََألْح ونَهود ياتادقَنا بالْه  ها فرواحِلجيلم تَز ةر5(ي ص(
.

  

، واالسم المجرور فيها اسـم ظـاهر مسـبوق بحـرف     )ي صرةف(الحال شبه الجملة  
الواقع مبتدأ، وذلك عند من أجاز وقوع الحال من ) جواحرها(، وهي حال من )في(الجر

رف دونه عند من ال يجيز ورود الحـال مـن   ، أو من الضمير المستتر في الظالمبتدأ
إن الفرس المذكور في بيت سابق سريع : "هنا هو الظرف، فالمعنى) في(، ومعنىالمبتدأ

                                                

 .271:شرح القصائد السبع الطوال) 1(

  .1/284:مغني اللبيب) 2(

  .161: الصاحبي في فقه اللغة) 3(

  .77: معاني الحروف) 4(

  .115 :القيس ئمراديوان  )5(
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الركض وراءه ثقة بشـدة  الجري ألحقنا بأوائل الوحش وسوابقه، وترك المقصرات في 
  .)1("عدتزال مجتمعة لم تتفرق ب جريه، فهو مدرك َأوائلها، والمقصرات منها ال

  :ومن األمثلة على ذلك أيضا قول زهير بن أبي سلمى في معلقته

)2(نَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ    كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل 
.  

هنـا  ) في(االسم المجرور فيها اسم ظاهر، ومعنى الحرف) في كلَّ(شبه الجملة الحالية
شجر : ما تفتت من العهن، والفنا: لصوف المصبوغ، فتها: العهن: " الظرفية، والمعنى

أراد إن حب الفنا صحيح ألنَّه إذا كُسر : ثمره حب احمر وفيه نقطة سوداء، ولم يحطم
  .)3("ظهر له لون غير الحمرة

ضمن شبه الجملة المعبرة عن الحال في ) في(كذلك جاء الضمير مجرورا بحرف الجر
  :لحالية، وذلك في قول الحارث بن حلزة في معلقتهموضعين فقط من شبه الجملة ا

اءِإم ّرناتْ مينَا بـ     ـنَا وفمريم فََأحلَى تَملْنَا عم 4(ثُم(
.  

الداللـة علـى   ) فـي (، ومعني حرف الجـر  )إماء(حال من ) فينَا(شبه الجملة الحالية 
األشهر  يدخلنا ف: م احرمناصرنا إلى بالده اثم ملنا على تميم، فلم: "الظرف، والمعنى

  .)5("الحرم فكففنا عن قتالهم وفينا بنات مر إماء

  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته 

)6(مخارِيقٌ بَِأيدي العبِينَا    كََأن سيوفَنَا فينَا وفيهِم 
.  

هنـا الداللـة علـى الظـرف،     )في(حال من سيوفنا، ومعنى ) فينا(شبه الجملة الحالية 
بأيدي صبيان يلعبون بهـا، وواحـد    قكَأن سيوفنا فيما بيننا وسرعتها مخاري: "المعنىو

  .)7("المخاريق مخراق وهو ثوب يفتل

  الحالية وهوفقد ورد ضمن شبه الجملة )في(وباإلضافة إلى المعنى األصلي لحرف الجر  

                                                

  .1/135:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )1(

   .67:سلمى أبي بن زهير ديوان) 2(

  .249 :شرح القصائد السبع الطوال) 3(

 .36: ديوان الحارث بن حلزة) 4(

 .472: شرح القصائد السبع الطوال) 5(

 .79: ديوان عمرو بن كلثوم) 6(

 .397: شرح القصائد السبع الطوال) 7(
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اء حـرف  آخر غير معنى الداللة على الظرف الذي هو معناه األصلي، فج ىيحمل معن
  :بمعنى االستعالء، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته) في(الجر

 ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب   درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو 1(تَلوح(
.  

وهي متعلقة بمحذوف حال من باقي الوشم، ومعني ) في ظاهر اليد(الحال شبه الجملة  
إن الوشم يبدو واضحا على ظاهر اليـد،  : فالشاعر يقولحرف الجر هنا هو االستعالء 

َأن : تلوح معناه تبرق، ويقال للثور الوحشي لياح لبريقه وبياضه، والوشـم "  :والمعنى
  .)2("يغرز باإلبرة في الجلد ثم يذر عليه الكحل فيبقى سواده ظاهرا

  ):ب(حرف الجر-3

وهي من العوامل، :"حيث قال الرمانيمن حروف المعاني العاملة، ) الباء(يعد حرف    
، ولهذا الحرف عدة معان، لكن المعنى األصلي الـذي يفيـده حـرف    )3("وعملها الجر

الباء المفردة حرف جر ألربعة ): "الباء(اإللصاق، وقال ابن هشام عن حرف ) ب(الجر
اء ، لذلك سأذكر المواضع التي ج)4("أولها اإللصاق، وهو معنى ال يفارقها: عشر معنى

الباء داال على معنى اإللصاق، ثم سأتعرض للمعاني األخرى التي قد تـرد   ففيها حر
في ثالثة عشر موضـعا، كـان االسـم    ) ب(ضمن هذه األبيات، وقد ورد حرف الجر

  :لبيد بن ربيعة المجرور فيها ظاهرا، ومن أمثلة وروده جارا لالسم الظاهر قول

  عاتق كَنبكلِّ أد باءها  ُأغْلي الستامخ تْ وفَضحقُد نَةو5(أو ج(
.  

حال من السباء، ومعنى حرف الجر هنـا هـو اإللصـاق،    ) بكل(شبه الجملة الحالية  
أو خابيـة  : شراء الخمر، وبكل أدكن معناه بكل زق أدكن، أو جونة: السباء: "والمعنى

  و يحمـل وه) ب(، وقد ورد حرف الجر)6("سوداء، قدحت معناه غرفت، والقدح الغرف

على معنى آخر غير معناه األصلي، حيث جاء يحمل معنى الظرف، ومن األمثلة الدالة 
  :ذلك قول امرئ القيس في معلقته

                                                

  .51 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

 .133: والشرح القصائد السبع الط) 2(

  .4: معاني الحروف) 3(

  .1/172:مغني اللبيب) 4(

  . 150: ديوان لبيد بن ربيعة )5(

 .576: شرح القصائد السبع الطوال) 6(
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)1(وجارتها أم الربابِ بمأسِل   كدأبك من أم الحويرِث قبلـها 
.  

 ا البيـت  فـي هـذ   حال من أم الرباب، ومعنى حرف الجر)بمأسِل(شبه الجملة الحالية 

الداللة على الظرف، فهو يقـول إن أم الربـاب مسـتقرة وموجـود بهـذا المكـان،       
أصابك من هذه المرأة من التعب والنصب كما أصابك من هاتين المـرأتين،  :"والمعنى
  .)2("موضع: ومأسل

  ):الكاف(حرف الجر-4

ي حـرف  ، وه)3("الكاف المفردة جارة وغيرها، والجارة حرف واسم: "قال ابن هشام 
ـ  التشـبيه، وهـو    دمن حروف المعاني يختص بالدخول على االسم الظاهر فقط، ويفي

: وتدخل في أول االسم للتشبيه فتخفض االسم نحو:"المعنى األصلي لها، قال ابن فارس

، وقد ورد حرف الجر الكاف ضمن تركيب شبه الجملة الحالية في أربعة )4("زيد كاألسد
جاء فيهـا المجـرور اسـما    الي في المعلقات السبع من مواضع التركيب الحمواضع 

  :ظاهرا، وذلك في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)5(تَرى منْه السواعد كالقُلينَا   وما منَع الظّعاِئن مثُْل ضربٍ 
.  

ن حال من السواعد، والكاف تفيد التشبيه، فالشاعر يقول إ) كالقُلينَا(شبه الجملة الحالية 
جمع قُلّة، وهي خشـبة  : القلين: "سواعدنا قوية حالها حال خشبة القلة الصلبة، والمعنى

  .)6("يلعب بها الصبيان ويديرونها، ثم يضربون بها، والتقدير تري السواعد مثل القُلين

  ):الالَََّم(حرف الجر -5

لجـر، وعاملـة   عاملـة ل  :الالم المفردة ثالثة أقسام: "قال ابن هشام عن حرف الالَّم   
  الوافي في  ، ولذلك تعمل الجر في األسماء، حيث جاء في المعجم)7("للجزم، وغير عاملة

                                                

  .93 :القيس ئمراديوان  )1(

 .27: شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .1/299:مغني اللبيب) 3(

  .114: الصاحبي في فقه اللغة) 4(

 .106: مديوان عمرو بن كلثو) 5(

 .425: شرح القصائد السبع الطوال) 6(

  .1/348:مغني اللبيب) 7(
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، وهي ثالثة أقسام، جارة المعانيحرف من حروف : الالَّم: "العربي في باب الالَّمالنحو 
  فولحر ،)1("معاهي حرف جر تجر الظاهر والمضمر : وجازمة وغير عاملة، والجارة

ولـالم  : "ابن هشـام  م معانٍ عدة وصلت إلى اثنين وعشرين معنى، حيث قالالجر الالَّ
، حيث يوجد تداخل في هذه المعاني مثل التمليك وهـو  )2("الجارة اثنان وعشرون معنى

المعنى األصلي لها، وكذلك التخصيص واالستحقاق، وكذلك قد تحمل الالَّم معنى غيـر  
في ثالثة مواضع فقط، جـاء فيهـا   ) الالم(هذه المعاني السابقة، وقد ورد حرف الجر 

االسم المجرور ظاهرا في موضع واحد منها، بينما جاء الضمير مجرورا في موضعين 
  :آخرين، ومن أمثلة دخول الالَّم على االسم الظاهر قول الحارث بن حلزة في معلقته

 رنْذا المنَا إذ غَزمقَو الْبنِ هنْ     كَتَكَاِليف نْل نَحهاءرِع 3(؟د(
.  

هل : "حال من رعاء، ومعنى الالم هنا التخصيص، والمعنى) البن(شبه الجملة الحالية 
قاسيتم من المشاق والشدائد ما قاسي قومنا حين غزوا مع الملك عمرو، وأبيتم الغـزو  

  .)4("مالنا نغزو معه أرعاء نحن له؟: معه، وقلتم

  :الضمير قول الشاعر عمرو بن كلثوم على) الالم(ومن األمثلة الدالة على دخول 

)5(يكُونُوا في اللِّقَاء لـها طَحينا  متَى نَنْقُْل إلى قَومٍ رحانَا   
.  

وهو شبه جملة متعلق بمحذوف حال من طحينا، ومعنى الالم ) لها(شبه الجملة الحالية  
  .)6("حىقوم رحانا يكونوا كالطحين للر إلىمتى ننقل : "هنا التخصيص، والمعنى

  ):إلى(حرف الجر -6

أحد حروف الجر العاملة، ويدخل على االسم الظاهر كمـا يـدخل   ) إلى(حرف الجر    
وهي من الحـروف  :" على الضمير أيضا، ومعناها األصلي انتهاء الغاية، قال الرماني

  ، وكذلك)7("المسجد) إلى(خرجت : العوامل، وعملها الجر، ومعناها انتهاء الغاية، تقول

                                                

  .257: المعجم الوافي في النحو العربي) 1(

  .1/349:مغني اللبيب) 2(

 .39: ديوان الحارث بن حلزة) 3(

  .7/72:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال )4(

 .71: ديوان عمرو بن كلثوم) 5(

 .391: ح القصائد السبع الطوالشر) 6(

  .158 :معاني الحروف) 7(
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، )1("خرجت من بغداد إلـى الكوفـة  : تكون إلى بمعنى االنتهاء، تقول: "قال ابن فارس  
) إلى(عدة معانٍ أخري غير معناها األصلي، وقد ورد حرف الجر ) إلى(ولحرف الجر 

، حيـث ورد االسـم   من مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع في موضعين فقط
  :القيس في معلقته امرئذلك في قول الظاهر مجرورا في موضع واحد فقط، و

الَكفَي نٍل ملَي كأن هوماسِ    نُجرإلى تَّانِكَ بأم مِل صنْد2(ج(
.  

انتهـاء الغايـة،   ) إلى(حال من أمراس، ومعنى حرف ) إلى صم(شبه الجملة الحالية  
  .)3("بال صمإلى ج: الحبل، والجمع أمراس، وإلى صم جندل:بأمراس المرسة: "والمعنى

  :وورد الضمير مجرورا في موضع واحد فقط، وذلك في قول عنترة بن شداد

   من وقْع القنا بلبانه ورمِ فازحمتَحو رةببع 4(وشكا إلي(
.  

حال من الضمير المستتر الواقع في محل رفع فاعل للفعل ) بعبرة(شبه الجملة الحالية  
: تمايل، واللبان: الدمعة، ازور: العبرة: "صان، والمعنىعائد على الح) هو(تقديره) شكا(

  .)5("أي لو كان مما يتكلم لشكا بلسانه: الصدر، وشكا إليّ بعبرة

  ):على(حرف الجر-7

حرف جر :"فقد جاء في المعجم الوافي في النحو العربي) على(أما عن حرف الجر    
اهللا، وتقلب ألفها ياء إن جرت توكلت على : مبني على السكون تجر االسم الظاهر نحو

تكون اسما وفعال وحرفا، وإذا كانـت  :" ، وقال الرماني)6("عليه وعليك: الضمير، نحو
جلسـت علـى   :حرفا كانت من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها االستعالء، نحو

 له معنى أصلي هو االستعالء، وورد) على(، فالحرف)7("الكرسي، وصعدت على البيت

  :مرة واحدة فقط، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته) على(الجرحرف 

                                                

  .1/136:الصاحبي في فقه اللغة) 1(

  .108: مرئ القيساديوان  )2(

 .79: شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  .24 :بن شداد ديوان عنترة) 4(

 .361: شرح القصائد السبع الطوال) 5(

  .203: المعجم الوافي في النحو العربي) 6(

  .122 :ني الحروفمعا) 7(
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 ةبغُم ري عليما أم ،كرمد     لَعمربس 1(نهاري، وال لَيلي علي(
.  

فـي  ) على(متعلق بمحذوف حال من غمة، ومجرور و، وه)علي(شبه الجملة الحالية   
الغـم والغمـة   : "ستعالء، والمعنىهنا اال) على(هذا البيت الضمير ياء المتكلم، ومعنى

بغمة معناه إذا هممت بشئ أمضيته : األمر المبهم الذي ال يهتدي له، وقول طرفة: أيضا
  .)2("دائم: ولم يشتبه علي الوجه فيه، وسرمد

  :الظرف -ب

  :تعريفه وأقسامه -أ

القسم الثاني من شبه الجملة هو الظرف، ويقْصد به ظرف الزمان وظـرف المكـان،    
يث سأتعرض في هذا القسم من شبه الجملة إلى أقسام الظرف المعبرة عـن الحـال   ح

  .ضمن شبه الجملة الحالية في المعلقات السبع

ورد الظرف معبرا عن الحال ضمن تركيب شبه الجملة الحالية في شعر المعلقـات  فقد 
السبع، حيث جاء كل من ظرف الزمان، وظرف المكان ضمن التركيب الحـالي فـي   

السبع معبرين عن الحال، وذلك في سبعة مواضع من مواضع شـبه الجملـة    تعلقاالم
زمـان وقـوع   : الحالية في المعلقات السبع، والظرف يشمل شيئين ويدل عليهما وهما

الحدث والذي يسمى ظرف الزمان، ومكان وقوع الحدث والذي يسمى ظرف المكـان،  
ظرف المكان، حيـث اتجهـت   ومن هنا ينقسم الظرف إلى قسمين هما ظرف الزمان و

َأغلب أراء النحاة ودراساتهم إلى هذا التقسيم، وجعلوا لكل قسم أحكاما خاصة به، بحيث 
يمكن تناول هذين القسمين من خالل ورودهما ضمن شبه الجملة الحالية في المعلقـات  

، )3("فيه هو ظرفا الزمان والمكان لالمفعو: "عن أقسام الظرف قال الزمخشريوالسبع، 
ظرف الزمان عبارة عن اليوم والليلة وأجزائهما، : "كما ِإن الميالني قال في ذلك أيضا

، ولذلك سأتناول )4("كالحين والوقت، وظرف المكان عبارة عما يشغله الجسم من الحيز
  .الحالية في المعلقات السبعالمكانية ضمن شبه الجملة  أونية اهذه الظروف الزمورود 
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   :ظرف الزمان-أ

نجد َأن الظرف يشمل الزمان والمكان، وَأن هنـاك   كالم النحاة عن الظرفمن خالل     
من األلفاظ ما يدل على الوقت أو على جزء من الوقت الذي يقع فيه الحدث، وقد سمي ما 

  .يدل علي الزمان باسم ظرف الزمان

الحـال فـي   ظرف الزمان هو ما يدل على وقت وقع فيه الحدث، وقد ورد معبرا عن    
  :خمسة مواضع من مواضع شبه الجملة الحالية، وذلك حسب الترتيب األبجدي

)إذ(-ا
)1(

وهي ظرف زمان مبني، وتضاف للجملة التي بعدها، وقد وردت ضمن شبه  :
الجملة المعبرة عن الحال بالظرف في المعلقات السبع في موضع واحد فقط، وهو قول 

  :الشاعر الحارث بن حلزة في معلقته

)2(ؤوا جميعاً ِلكُلِّ حيٍ لَواء   يةٌ شَارِقُ الشَّقيقَة إذْ جاآ
.  

قوم من شيبان جـاءوا يغيـرون   : بنو الشقيقة: "، حال من الشقيقة، والمعنى)إذ(الظرف
على إبل لعمرو بن هند، وشارق معناه جاء مـن قبـل المشـرق، َأي هـو صـاحب      

  .)3("المشرق

ظـرف زمـان مـالزم    : "في في النحو العربي عن بعدجاء في المعجم الوا ):بعد(-2
لإلضافة في َأغلب حاالته، يدل على تأخر شئ عن آخر في زمانه أو مكانه تأخرا حسيا 

، وورد )4(﴾سراًيسيجعُل اللَّه بعد عسرٍ ﴿جلس الطالب بعد أخيه، ونحو: أو معنويا، نحو
  :في معلقته في موضعين فقط، وذلك ورد في قول عمرو بن كلثوم

و  وإندبغْنِ يالض دعب غْنينا   الضفالد اءالد خْرِجيو كلَي5(ع(
.  

إذ كثر الحقد في القلب تظهر آثاره عليك، ثم : "حال من الضغن، والمعنى) بعد(الظرف
  .)6("ِإنَّه يبعث على االنتقام

  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته
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ٌل ثموال رأفةٌ ال الغَالّق      مع ذاك عدب من خَي 1(إبقاء(
.  

  . حال من خيل، أي َأن الخيل تغزوهم من بعد ما حدث لهم من أحداث) بعد(الظرف

ظرف زمان أو مكـان  ):"قبل(جاء في المعجم الوافي في النحو العربي عن  ):قبَل(-3 طُلُـوعِ الشَّـمسِ وقَبـَل     وسبح بِحمـد ربـك قَبـلَ    مبهم، متضمن معنى في، نحو﴿
)2(﴾الْغُروبِ

"
ضمن شبه الجملة المعبرة عن الحال فـي شـعر   ) قَبَل(وورد الظرف ،)3(

  :في موضعين فقط، وذلك في قول الشاعر امرئ القيس في معلقته تالمعلقا

)4(وجارتها أم الربابِ بمأسِل   كدأبك من أم الحويرِث قبلـها 
.  

أصابك من هذه المـرأة مـن التعـب    :" حال من أم الحويرث، والمعنى) لهاقب(الظرف
  .)5("كما أصابك من هاتين المرأتين والنصب

  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)6(علَى األعداء قَبلَك أن تَلينَا    فإن قَنَاتَنَا يا عمرو َأعيتْ 
.  

  ِإن كل من نازعنا وأراد مغالبتنا خاب وفزنا :"معنىحال من األعداء، وال) قَبلَك(الظرف 

  .)7("بالظفر به

  :ظرف المكان-ب

يعد ظرف المكان القسم الثاني للظرف، وكما َأن ظرف الزمان يدل على وقت وقوع   
 ظرف المكان ورد الحدث، فِإن ظرف المكان هو ما يدل على مكان وقوع الحدث، وقد

    :معبرا عن الحال في موضعين فقط، هما كما يلي ضمن شبه الجملة الحالية

1-)نيتكون ظرف مكان وذلك حسب مـا   ):ب تكون ظرف زمان، وَأن وهي تصح َأن
ظـرف  " ):بين(تضاف إليه، وقد جاء في معجم الحروف في النحو العربي عن الظرف
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 مكان مبني علي الفتح إذا أضيف إلى مكان، فِإن أضيف إلـى زمـان كـان ظـرف    

  :في موضع واحد، هو قول طرفة بن العبد في معلقته) بين(، وورد الظرف)1("زمان

)2(تَروح علَينا بين برد ومجسد   نَداماي بِيض كالنّجومِ، وقَينَةٌ 
.  

: تروح علينا البسة، والمعنـى : رحال من فاعل تروح المستتر، والتقدي) بين(الظرف  

، وتشرق وجوههم، ومغنية تأتينا البسة بردا وثوبا ألوانهمام، تتَألُأل ِإن ندماي أحرار كر"
  .)3("مصبوغا بالزعفران أو البسة ثوبا يلي جسدها

وهي َأحد األلفاظ التي تدل على ظرف المكان، حيث جـاء فـي المعجـم    ): خَلْفَ(-2
ظرف مكان متصرف، يعرب في ثالث حاالت، ويبنى فـي  : "الوافي في النحو العربي

معناه دون لفظـه، نحـو    ونوىحالة واحدة على الضم، وذلك إذا حذف المضاف إليه 
) خَلْـفَ (، وقد ورد الظرف )4("صليت خَلْفُ، أي خلف المصلين، أو خلف الحاضرين:

  :مرة واحدة فقط، وذلك في قول الشاعر طرفة بن العبد في معلقته

)5(لشَّن ذاوٍ مجددعلى حشَف كا   فَطَوراً به خَلْفَ الزميِل، وتارةً 
.  

طـورا ترفـع ذنبهـا    :" حال من الضمير المجرور بالباء، والمعنـى ) خَلْفَ(الظرف  
  .)6("، ومرة تضرب به ضرعها-أي الرديف-به خلف الزميل  وتضرب 

هذه هي الظروف المعبرة عن الحال ضمن شبه الجملة الحالية في التركيـب الحـالي    
ود هذه الظروف في جميع المواضع موافقا لما قرره النحاة للمعلقات السبع، وقد كان ور

  .في شبه الجملة الحالية من حيث التعلق، ومن حيث المعنى العام للظرف في الجملة
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  الفصل الثاني

  

  

  العامل في الحال الجملة وشبه الجملة

  

  

  عامل الحال في الجملة االسمية الحالية: المبحث األول
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  المبحث األول
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  أقسام العامل في الحال
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 87

  المبحث األول

  عامل الحال في الجملة االسمية الحالية

  :مدخـل

العربي، وتعد نظرية العامل مـن   يعد العامل من األشياء المهمة في فهم قواعد النحو 
النحو العربي، وقد اهتم النحاة بهذا األمر، وذلك من خالل أثرت في التي  األمور المهمة

وضعهم لقواعد النحو العربي المختلفة، فعند قيامهم باستقراء كـالم العـرب، والـذي    
م، فالنحاة وضعوا من خالله قواعد النحو العربي وجدوا فيه أشياء كثيرة أثارت اهتمامه

 ى، وأخـر ىالعرب وجدوا َأن الكلمة قد تأتي مرة مرفوعة، ومنصـوبة مـرة أخـر   
مجرورة، فاعتقدوا َأن لذلك سببا، مما دعاهم إلى البحث في كل ذلك ومعرفـة السـبب   

، ونتج عن كل ذلك تلف عن األخرىالذي يجعل الحركات التي تظهر في آخر الكالم تخ
ثر اإلعرابي للعامل في المعمول، فهذا األثر ينتج عن وجود وجود العامل والمعمول واأل

عامل معين يحدثه في المعمول، وِإن نظرية العامل هي التي تفسر لنا حركات اإلعراب 
  . في الكلمة ثالتي تحد

كثيرة مختلفة ظهرت  أراء، وكانت لهم طويلوقد تناول النحاة هذه المسألة في نقاش 
ذا الجانب مما ال يتسع المجال لذكره في هذا البحث، وذلـك  فيها اختالفات عديدة في ه

التساع مجال هذا النقاش، وتطوره عبر العصور المختلفة للنحو العربي، والذي يهمنـا  
في هذا البحث هو الحديث عن العوامل الخاصة بنصب الحال، والتي تعرض لها النحاة 

يلي عامـل الحـال بصـفة    وذكروها من خالل حديثهم عن الحال، حيث سأتناول فيما 
  . عامة، ثم سأتناول عامل الحال في المعلقات السبع

  : العامل في الحال

النحويون َأن الحال البد لها من عامل يعمل فيها، وقد علل ابن يعـيش حاجـة    ىير 
اعلم أن الحال البد لها من عامل إذْ كانت معربـة، والمعـرب   :"الحال إلى العامل بقوله

، إذن فمادام الحال منصوبا فالبد له من ناصب، وذلك ألنَّنا رأينـا  )1("ملالبد له من عا
في تعريف النحاة لإلعراب َأن اإلعراب أثر يجلبه العامل في الكلمة، ولئن اتفق النحاة 
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في حاجة الحال إلى عامل ينصبها، واتفقوا في أن العامل في الحال هو نفس العامل في 
نهم اختلفوا في عامل الحال إذا كان صاحبها مبتدأ، وذلك مـن  صاحبها ماعدا المبتدأ، فأ

ناحية عمله في الحال وفي صاحب الحال، فقد رأي بعض النحاة إن العامل في الحـال  
، فقد يكون ةهو العامل في صاحبها، ورأي بعض النحاة اآلخرين إن ذلك ليس بالضرور

بذلك سـيبويه،   ابرز الذين قالوالعامل في الحال غير العامل في صاحب الحال، ومن أ
الذي ذهب إلى أنَّه ال يشترط أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وقـد  
اهتم النحاة بتوضيح العامل في صاحب الحال وأن يكون مطابقا لما قرروه في أن يكون 

فيها العامل  هو نفسه العامل في الحال، واتجهوا إلى تأويل الحاالت التي تقابلهم، ويكون
في الحال غير العامل في صاحبها، أما سيبويه الذي رأي بَأنَّه يجوز أن يكون العامـل  
في الحال وفي صاحبها واحدا، ويجوز أن يكون مختلفا، وقد مثل سيبويه لهذا الـرأي  

 فمنطلقا حال وعامله اسم اإلشارة، وهو حال، )1("منطلقا إن هذا عبد اهللا:"بالمثال التالي

  :  ، كما ذكر سيبويه أيضا قول كثير عزة)إن(من عبد اهللا، والعامل في عبد اهللا

)2(لُْلطَلٌل        يلْوح كأنَّه خ ِلمية موِحشْاً
.  

، وهو مبتدأ متأخر، والعامل فيه عند سـيبويه االبتـداء،   )طلل(فِإن صاحب الحال هو  
، )لميـة(ذي تعلق به الجار والمجروروموحشا حال، والعامل في الحال هو االستقرار ال

، )3("يكون في الكالموهذا كالم أكثر ما يكون في الشعر واقل ما : "وقال سيبويه عن ذلك
ابن مالك حيث  المبتدأسيبويه في جواز ورود الحال من  ذهبوا مذهبومن النحاة الذين 
صـاحبها، ألََنَّهـا    واألكثر َأن يكون العامل في الحال هو العامل في:"يقول في التسهيل

 يز، وكالخبر والمخبر عنه، ومعلوم َأنيز والممِموإياه كالصفة والموصوف، وأيضا كالم
ما يعمل في المميز والمميز قد يكون واحدا وغير واحد، وكذا ما يعمـل فـي الخبـر    
والمخبر عنه، فكذا الحال وصاحبها قد يعمل فيهما عامل واحـد، وقـد يعمـل فيهمـا     

، وقد وافق الرضي سيبويه في ذلك أيضا، حيث تحدث في شـرحه علـى   )4("نعامال
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ومـن جـوز   : "الكافية عند تعليقه على بيت كثير عزة الذي ذكره سيبويه سابقا فقـال 
، عـامال  )لمية(اختالف العامل في الحال وصاحبها، وهو الحق، إذ ال مانع، جوز كون 

، وهو كالم يؤيد رأي سـيبويه  )1("االبتداءذا حال، مع ارتفاعه ب) طلل(في الحال، وكون
في جواز اختالف عامل الحال عن العامل في صاحب الحال، وكذلك نجد ابـن جنـي   

قد يكون العامل فـي  : "يوافق سيبويه في هذا الرأي عند حديثه عن عامل الحال فيقول
)2(ا﴾وهو الْحقُّ مصدق﴿:الحال غير العامل في ذي الحال، نحو قوله تعالي

"
، وعلـل  )3(

وإنَّما جاز أن يعمل فـي  :"ابن جني كون العامل في الحال غير العامل في صاحبه قائال
الحال غير العامل في صاحبها، من حيث كانت ضربا من الخبر، والخبر العامل فيـه  

، إال َأن بعض النحاة يرون َأن العامل في الحال هو نفس )4("غير العامل في المخبر عنه
فكمـا إن  :"ل في صاحب الحال، ومنهم ابن يعيش الذي قاس الحال بالصفة فيقولالعام

الصفة يعمل فيها عامل الموصوف فكذلك الحال يعمـل فيهـا العامـل فـي صـاحب      
  .)5("الحال

  : أقسام العامل في الحال

نجد من تتبع أراء النحاة ومن استقراء كالم العرب الذي وضعوا عليه قواعد النحو   
الفعل، أو شبه الفعل، أو ما كان فيـه  : إن العامل في الحال واحد من ثالثة قد رأواأنَّهم 

العامل في الحال إلى عوامل لفظيـة وعوامـل    معنى الفعل، وبذلك نجد َأنَّهم قد قسموا
حيـث جعلـوا    معنوية، فنري في كل إشارتهم إلى العامل وكالمهم عليه ما يؤكد ذلك

ا يشبه الفعل من ناحية اللفظ أو ما يشبهه من ناحية المعنى، العامل في الحال الفعل أو م
 معنى في شيء أو فعل إال الحال في يعمل أن يجوز وال: "فنجد مثال ابن السراج يقول

 أبـو ، كما ذكـر  )7(")6(﴾وهـذَا بعلي شَيخاً ﴿:القرآن وفي ،فيها كالمفعول هاألنَّ الفعل

                                                

 .2/23: شرح الرضي على الكافية) 1(

 .91:من اآلية: سورة البقرة) 2(

 .1/407:الخصائص) 3(

 .1/407:در السابقالمص) 4(

 .2/57: شرح المفصل )5(

 .72/من اآلية: سورة هود) 6(

 .1/218:النحو في صولاأل) 7(
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 فالفعل فعل ومعنى فعٌل :ضربان الحال في والعامل" :البقاء العكبري ما يؤيد ذلك بقوله

هذا زيد قائما، : ، وأما العامل المعنوي فكأسماء اإلشارة كقولكنحوهماو وجاء أقبل مثل
، أما ابن الحاجب فيتحدث عـن  )1("وإنَّما عمل ألن معناه أنبه وأشير إليه في حال قيامه

، وقد بين الرضي في شرحه )2("، أو معناهالفعل، أو شبهه: وعاملها: "عامل الحال قائال
ما يعمل عمل الفعل، وهو من تركيبه كاسـم  : يعني بشبه الفعل: "على الكافية ذلك قائال

ما يستنبط منـه  : الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر، ويعني بمعنى الفعل
، )3("ة، والنـداء معنى الفعل، كالظرف، والجار والمجرور، وحرف التنبيه، واسم اإلشار

العامل فيها إما فعل وشبهه من الصفات، أو معنى فعل : "ويقول الزمخشري في المفصل
فيها زيد مقيما، وهذا عمرو منطلقا، وما شانك قائمـا، ومالـك واقفـا، وفـي     : كقولك
، وليت ولعـل  )5(﴾فَما لَهم عنِ التَّذْكرة معرِضين﴿، و)4(﴾وهـذَا بعلي شَيخاً ﴿:التنزيل

، ويبين ابن يعيش ذلـك فـي شـرحه    )6("فيها من معنى الفعل اوكأن ينصبنها أيضا لم
إن الحال البد لها من عامل، وال يكون العامل فيها إال فعال أو ما هـو  : "للمفصل بقوله

، كمـا  )7("جار مجري الفعل من األسماء أو شيئا في معنى الفعل ألنَّها كالمفعول فيهـا 
فما العامل في الحـال  : فإن قيل: "ألنباري في كالمه عن عامل النصب في الحاليقول ا

يقـول ابـن   و، )8("ما قبلها من عامل وهو على ضربين فعل ومعنى فعل: النصب؟ قيل
، )9("متصـرف  وغير متصرف ضربين على الحال في والعامل:"جني عن عامل الحال

لنا أن نجد َأن العامل في الحال كمـا   النحاة في عامل الحال يمكن أراءومن خالل تتبع 
البوالصة  رعما/يراه النحاة إما فعل وشبهه من الصفات أو معنى الفعل، وعلل الدكتور

معنى الفعل لتسويغ نصب أحوال لم يتقدمها فعل أو : وقالوا: "ذكرهم لمعنى الفعل بقوله
                                                

 .199: علل البناء واإلعراب فياللباب ) 1(

 .1/77:الكافية البن الحاجب) 2(

 .2/14:شرح الرضي على الكافية) 3(

 .72/من اآلية:سورة هود) 4(

 .49/اآلية:سورة المدثّر) 5(

 .90: صل في صنعة اإلعرابالمف )6(

 .2/57:البن يعيش شرح المفصل )7(

  .151: أسرار العربية) 8(

  .62: اللمع في العربية) 9(
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معنى الفعل نظرا لوجود  ، ولذلك اتجه النحاة إلى ذكر)1("هذا المعلم مقبال: شبهه كقولك
في الكالم ليسـت   ىأخر ألفاظأحوال لم يكن العامل فيها فعل أو شبهه إنَّما كان العامل 

بأفعال أو أشباه األفعال فاتجهوا إلى تأويلها بمعنى الفعل وذلـك كـالظروف، وأسـماء    
ـ   مية اإلشارة، والتنبيه، واالستفهام، وسوف أقدم فيما يلي عامل الحال في الجملـة االس

الحال ذاكرا كل العوامل التي وردت ضمن التركيب الحالي في الجملة  عالتي وقعت موق
  .الحالية االسمية في هذه القصائد

  :عامل الحال في الجملة االسمية الحالية

اتضح من خالل دراسة التركيب الحالي في المعلقات السبع َأن العامل فـي الجملـة    
كثيرا، فتارة يكون العامل فعال وبأنواعه الثالثة الماضي  الحالية االسمية قد تنوع تنوعا

 والمضارع واألمر، وتارة يكون العامل ما أشبه الفعل، وتارة يكون العامل ما يتضـمن 

  :معنى الفعل، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :عامل الحال فعل -أوال

و األكثر ورودا في تبين فيما سبق رأي النحاة في َأن الفعل هو األصل في العمل، وه 
الحال، ومن خالل تتبع الجملة الحالية الواردة في شعر المعلقات السبع وجدت َأن ورود 
الفعل عامال في الجملة االسمية الحالية جاء موافقا لكالم النحاة، حيث ورد الفعل عامال 

وعـا  في الحال في شعر المعلقات السبع في أغلب المواضع، فجاء هذا الفعل العامل متن
في أغلب الصور المختلفة للفعل العامل في التركيب الحالي، فقد أتي الفعل فـي زمـن   
الماضي، وفي زمان الحال والمستقبل، وقد قرر النحاة َأن الفعل العامل في الحال هـو  

الفعل العامل في صاحب الحال، لذلك سوف أتتبع الفعل العامل في الجملة الحالية  نفس
سب نوع ووظيفة صاحب الحـال ضـمن التركيـب الحـالي     وذلك حسب الزمن، وح

ورد من عامل في الجملة الحالية االسمية هـو   المقصود بالتوضيح، وذلك لتبيين َأن ما
  :نفس العامل في صاحب الحال، وذلك على النحو التالي

  : العامل فعل ماض-ا

  ية في شعرورد الفعل الماضي ضمن التركيب الحالي عامل في الجملة الحالية االسم

                                                

 .136: المنصوبات في النحو العربي) 1(
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، ومن خالل دراسـة  )1(المعلقات السبع في ثالثين موضعا من مواضع التركيب الحالي
الجملة الحالية االسمية في المعلقات السبع تبين َأن الفعل الماضي ورد عامال في الحال، 
وقد تنوع صاحبه بين االسم الظاهر وبين الضمير، حيث سيتم الربط في األمثلة التالية 

العامل في الحال، وبين وروده عامال في صاحب الحال، وسيتم فيما يلي تتبع  بين ورود
  :نوع الجملة االسمية الحالية التي عاملها فعل ماض وذلك على النحو التالي

  :الجملة االسمية الحالية ذات الخبر المفرد -أ

بعة عشر ورد الفعل الماضي عامال في الجملة االسمية الحالية ذات الخبر المفرد في أر 
موضعا، حيث كان الفعل العامل في الحال هو نفس الفعل العامل في صاحب الحـال،  

  :قول الحارث بن حلزة في معلقتهومن األمثلة الدالة على ذلك 

اءِإم ّرناتْ مينَا بـ     ـنَا وفمريم فََأحلَى تَملْنَا عم 2(ثُم(
.  

فـاعال  الواقع ) نا(، وصاحب الحال الضمير البارز )اءوفينَا بناتْ مرّ ِإم(جملة الحال  
، والفعل العامل في صاحب الحال هو نفس العامل في الجملـة  )َأحرمنَا(للفعل الماضي 

  .)3("األشهر الحرم يدخلنا ف: أحرمنا: "الحالية، والمعنى

   :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

  ةرا بأمرهما إلى ذي معجر  ،دصا حهامرإب ريمةص حنُج4(و(
.  

الواقع فاعال ) ألف االثنين(، حال من الضمير)ونُجح صريمة إبرامها(الجملة الحالية هي 
للفعل الماضي رجعا، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية، ونالحظ في هذا البيت 

  .َأن صاحب الحال ورد ضميرا بارزا في محل رفع فاعل

  : ل عنترة بن شداد في معلقتهوقو

)5(المتَلَومِ حاجةَ َألقضي فَدن      كأنهاو ناقتي فيها فَوقَفْتُ
.

  

  وهي حال من الناقة التي وقعت مفعوال به للفعل الماضي) فَدن كأنهاو(الجملة الحالية    

  . وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) وقف(
                                                

 ).3(انظر الملحق رقم) 1(

 .36: ديوان الحارث بن حلزة) 2(

 .472: شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  . 143 :بن ربيعة ديوان لبيد) 4(

  .14 :بن شداد ديوان عنترة) 5(
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  :لحالية ذات الخبر الجملةالجملة االسمية ا-ب

  التيموضعين من مواضع الجملة االسمية الحالية  حيث ورد الفعل الماضي عامال في 

  :قول عنترة بن شداد في معلقته: خبرها جملة، وهما

)1(والموت تحت لواء آِل محلَّمِ   ومحلّم يسعون تحت لوائهم 
.  

الذي وقع مفعوال به للفعل  )مرةنداء (، وصاحب الحال )ومحلم يسعون(الجملة الحالية   
  :سمع وذلك في قوله

)2(وابنَى ربيعةَ في الغُبارِ األقْتمِ    الَلما سمعتُ نداء مرةَ قد ع
.  

  .، وهو نفس العامل في الحال)سمع(فالعامل في صاحب الحال هو الفعل الماضي 

  :وقول الشاعر امرئ القيس في معلقته

         فوكج وادو  يرِ قَفْرٍ قطعتُهِل   العيععوي كالخَليعِ المي الذئب 3(به(
.  

، وهي حال من الضمير الواقع مفعوال به في )يعوي به الذئب(الجملة الحالية   
  . وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية، )قطعته(

  : الجملة االسمية ذات الخبر شبه الجملة- ج

ل الماضي عامال في الجملة االسمية الحالية ذات الخبر شبه الجملة في أربعة ورد الفع            
 :عشر موضعا، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول امرئ القيس في معلقته

 ونَهود ياتادقَنا بالْهِل    فََألْحيلم تَز ةرها في صرواح4(ج(
.

  

المستتر، وهو نفس الفعل ) لحقناأ(من فاعل  ، وهي حال)ودونَه جواحرها(جملة الحال  
  .العامل في الجملة الحالية

  :وكذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته 

)5(وثُمامها نُْؤيها فَغُودر منْها    فََأبكَروا الجميع بِها وكان عرِيتْ                 
.

                               

المستتر، والعامل في الجملة )عريت(وهي حال من فاعل) الجميع بِها وكان(لحالية الجملة ا
  .الحالية هو نفس الفعل العامل في صاحب الحال

                                                

  .243: شرح التبريزي) 1(

  .243: المصدر السابق) 2(

  .109 :مرئ القيساديوان  )3(

  .115 :المصدر السابق )4(

  . 138: ديوان لبيد بن ربيعة )5(



 94

  :العامل فعل مضارع-ب

جاء الفعل المضارع عامال في الجملة االسمية الحالية ضمن التركيب الحالي في شعر   
وقد جاء ورود الفعل المضارع عامال فـي  ، )1(المعلقات السبع في تسعة عشر موضعا

النحاة، حيث دل على أن العامل في الحال هو نفس  ألراءالجملة االسمية الحالية موافقا 
  :العامل في صاحب الحال، حيث يمكن تتبع ذلك على النحو التالي

  : الجملة االسمية ذات الخبر المفرد-أ

ات الخبر المفرد في سبعة مواضـع،  ورد الفعل المضارع عامال في الجملة االسمية ذ
  :ومن األمثلة الدالة على ذلك قول امرئ القيس في معلقته

)2(وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل    ترى بعر األرآمِ في عرصاتها
.  

، والعامـل فـي الحـال    )بعـر اآلرام (حال من  )كأنّه حب فُلْفُِل(الجملة الحالية هي  
  ).تري(مضارع وصاحبها الفعل ال

  :طرفة بن العبد في معلقتهوفي قول 

)3(سفَنَّجةٌ تَبري ألزعر أربد    جمالية وجناء تَردي كأنّها 
.  

حال من الضمير المستتر الواقع فاعال للفعل المضـارع   )سفَنَّجةٌ كأنّها(الجملة الحالية  
  .، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية)تَردي(

  :لجملة االسمية ذات الخبر الجملةا-ب

الجملة في خمسة مواضـع،   ورد الفعل المضارع عامال في الجملة االسمية ذات الخبر
  :ومن األمثلة الدالة على ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)4(اليمينا مجراها الكأس وكان    عمرٍو ُأم عنَّا الكْأس تصد
.

  

األولي، والعامل في  الكأسوهي حال من  ،)اليمينا مجراها الكأس وكان(الجملة الحالية 
  ).تصد(الحال وصاحبها هو الفعل المضارع 

  : قول عنترة بن شداد في معلقتهو

                                                

 ).3(انظر الملحق رقم) 1(

  .92: القيس ئمراديوان ) 2(

  .66: شرح الزوزني )3(

  .56 :ثومعمرو بن كل ديوان )4(
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.                          )1(يدعون عنْتَرة والرّماح كََأنَّها    َأشْطَان بِْئرِ فيِ لَبانِ الََأدهمِ               

  ، وصاحب الحال فيها الضمير الواقع فاعال للفعل)والرّماح كََأنَّها َأشْطَان(الجملة الحالية 

  .، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية)يدعو(المضارع 

  :الجملة االسمية ذات الخبر شبه الجملة-ج

  : ، ومن أمثلة ذلك قول الحارث بن حلزةورد الفعل المضارع عامال في سبعة مواضع

غْنَمي ةَ أننْدك نَاحنَا جلَيَأع     اءزنَّا الجمو 2(غَازِيهِم(
.  

الواقع فاعال للفعل المضارع يغنم وهو ) غَازِيهِم( ، حال من)ومنَّا الجزاء(الجملة الحالية 
  :بن العبد في معلقتهطرفة  قولنفس الفعل العامل في الجملة الحالية، و

)3(منضدصفَاِئح صم من صفيحٍ       تَرى جثْوتَين من تُرابٍ علَيهما
.

  

الذي  وقع في محل نصـب  ) جثْوتَين(وصاحب الحال ) علَيهما صفَاِئح(الجملة الحالية 
  .مفعول به للفعل تري، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية

   :مرالعامل فعل األ -ج

من األفعال التي وردت عاملة في الحال فعل األمر الذي ورد عـامال فـي الحـال،      
  :وعامال في صاحب الحال مرتين فقط، حيث ورد في قول امرئ القيس في معلقته

)4(بصبحٍ وما اِإلصباح منك بَأمثَل  َأال َأيها اللَّيُل الطَّويل َأال انْجلي 
. 

 )انْجلي(والعامل فيها هو فعل األمر  )منك بَأمثَل وما اإلصباح( الجملة الحالية هي 

: أال انجلي: "الذي جاء فاعله في هذا التركيب ضميرا مستترا تقديره أنت، والمعنى يقول

  .، فنجد َأن العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبه)5("أال انكشف

  :وفي قول لبيد بن ربيعة في معلقته

أوالم بح همرصَل بالجزيِل واما  جهاموتْ وزاغَ قلَعإذا ض 6(باق(
.  

  ).حبأ(الذي وقع مفعوال به لفعل األمر) المجامَل(حال من ) باق وصرمه(الجملة الحالية

                                                

  .24 :شداد بن ديوان عنترة ) 1(

 .47: ديوان الحارث بن حلزة) 2(

  .65: ديوان طرفة بن العبد )3(

  .108: ديوان امرئ القيس )4(

  .77 :شرح القصائد السبع الطوال )5(

  . 141: ديوان لبيد بن ربيعة) 6(
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  : عامل الحال شبه الفعل -ثانيا

اسم الفاعل، : المقصود بشبه الفعل ما يعمل عمل الفعل، وهو من تركيب الفعل، مثل  
واسم المفعول، والصفة المشبه، وصيغة المبالغة، والمصدر، وبالنسبة للجملة االسـمية  
الحالية فان المشتق الوحيد الذي ورد عامال فيها هو اسم الفاعل فقط، الذي ورد عـامال  

 : في الجملة االسمية الحالية في ثالثة مواضع، حيث ورد في قول طرفه بن العبد

)1(مفْتَدي أنا َأو والتسآِل الشُّكْرِ على     خانقي هو امرٌؤ موالي ولكن
.  

، )خـانقي (وصاحب الحال هو الضـمير المجـرور فـي    ) مفْتَدي أنا َأو(جملة الحال  
  .والعامل اسم الفاعل الذي عمل في الحال وفي صاحب الحال أيضا

  :بن حلزة في معلقته ثوفي قول الحار

)2(قَرظي كَأنَّه عبالء     لِئمين بِكَبشٍحوَل قَيسٍ مستَ
.  

 )مستَلِئمين(المتعلق باسم الفاعل ) كبش( وصاحب الحال ) عبالءكََأنَّه (الجملة الحالية  

  .وهو نفس العامل في الجملة الحالية

  :وفي قول عنترة بن شداد في معلقته

 كلتَهسفإذا شربتُ فإنني م   ركلَمِمالي وعلم ي 3(ضي وافر(
.  

  الواقع فاعال) أنا(وهي حال من الضمير المستتر وتقديره) وعرضي وافر(الجملة الحالية  

  .وهو نفس العامل في الجملة الحالية) مستَهلك(السم الفاعل

كذلك ورد اسم المفعول عامال في الجملة االسمية الحالية مرة واحدة فقط، وهي قـول  
  :بد في معلقتهطرفة بن الع

 شْفَرطاسِ الشّآمي ومركق د  وخَدرجلم ي هاليماني، قَد تب4(كس(
.  

المجرور بحرف الجر الكاف، والجار  حال من سبت اليماني)قده لم يجرد(الجملة الحالية
وهو صفة مشـفر، وهـو   ) مدبوغ(والمجرور متعلقان باسم المفعول المحذوف وتقديره

  جلود البقر إذا دبغت بالقرظ، فإن لم : السبت: "في الجملة الحالية، والمعنىنفس العامل 

                                                

  .68 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  . 43 :ديوان الحارث بن حلزة) 2(

  .20 :شداد بن وان عنترةدي) 3(

  .57 :العبد بن طرفة ديوان) 4(
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  . )1("معناه لم يعوج وهو مستو: قده لم يجرد: تدبغ بالقرظ فليس بسبت، وقوله

  : عامل الحال معنى الفعل -ثالثا  

، وهو ما يـؤدي معنـى   المعنويمن العوامل التي تعمل في الحال ما يسمي بالعامل   
ل، حيث اتفق النحاة على وجود هذا العامل ضمن العوامل التي تعمل في الحـال،  الفع

ما يستنبط منـه معنـى   : ويعني بمعنى الفعل: "فابن يعيش ذكر ذلك في المفصل قائال
، وذكـر  )2("الفعل، كالظرف، والجار والمجرور، وحرف التنبيه، واسم اإلشارة، والنداء

، ومن المعاني )3("ما تضمن معنى الفعل دون حروفه": هو المعنويابن عقيل إن العامل 
التي تحمل معنى الفعل التشبيه الذي ورد عامال في الجملة االسمية الحالية في موضعين 

  :فقط ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

كرملَع تَ ِإنوِللَكَ    الفَتَى َأخْطََأ ما المخَى الطِّورالم نْياهوث د4(بالْي(
.  

، وصاحب الحال الطول المرخي، والعامل فيه هـو حـرف   )بالْيد وثنْياه(جملة الحال
الذي يعني التشبيه، فالشاعر يقول عن الموت بأنَّه لن يخطى أحدا مهمـا  ) الكاف(الجر

د عند من يرعى الدابة أو حاول أن يتباعد عنه، وَأن الموت مثل الحبل الطويل الموجو
الفرس فهو يرسله على طوله ويبقي فقط ثنايا هذا الحبل في يده فمتى شاء فإنَّه يجـذب  
هذا الحبل إليه، وال تستطيع الدابة الفرار أو االبتعاد عنه أبدا، فكذلك اإلنسان ال يستطيع 

تـربط بـه    حبل طويل: الطَّول: "الفرار من الموت مهما فعل أو حاول ذلك، والمعنى
  . )5("ما انثني علي يده وعطفه إليه: هالدابة يطول لها في الكأل حتى ترعاه، وثنيا

  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)6(ولَدنَا النَّاس طُراً َأجمعينَا        َأنَّا والسيوفُ مسلَّالَتٌكَ
.  

الواقعة اسم كأن التي تفيـد  )نا(احب الحالوص )والسيوفُ مسلَّالَتٌ(الجملة الحالية هي 
  .التشبيه هنا، وهي نفس العامل في الجملة الحالية

                                                

  .174 :شرح القصائد السبع الطوال )1(

 .2/14:شرح الرضي على الكافية) 2(

 .2/230:شرح ابن عقيل) 3(

  .66: العبد بن طرفة ديوان) 4(

  .202 :شرح القصائد السبع الطوال )5(

 .107: ديوان عمرو بن كلثوم) 6(
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 إذن فمن خالل األمثلة السابقة اتضح َأن العامل في الحال هو نفس العامل في صـاحب 

الحال، وقد جاء هذا الكالم موافقا لما قرره أغلب النحاة في َأن العامل في الحـال هـو   
مل في صاحب الحال، وقد توافق هذا الرأي مع كون صاحب الحال فـاعال أو  نفس العا

مفعوال أو في غيره من الوظائف النحوية المختلفة، بينما ظهر الخالف في عامل الحال 
  :التي صاحبها مبتدأ، وسوف يتم توضيح ذلك فيما يلي

  :العامل في صاحب الحال المبتدأ

الحال اتضح َأن ورود الحال من المبتدأ مسألة من خالل تتبع أراء النحاة في صاحب   
مختلف فيها بين النحاة، ويعتبر سبب الخالف في هذه المسألة هو البحث عـن عامـل   
الحال التي يقع صاحبها في محل رفع مبتدأ، ولذلك يظهر االختالف عند البحـث عـن   

ية الحالية التـي  عامل الحال في هذا النوع من الجمل الحالية، وسأتتبع هنا الجمل االسم
جاء صاحبها مبتدأ مع ذكر العامل فيها باختالف الرأيين، الرأي الذي يجيز مجئ الحال 
من المبتدأ، والرأي األخر الذي ال يجيز مجئ الحال من المبتدأ، وقد وجدت أن صاحب 

  :الحال ورد مبتدأ في موضع واحد فقط، هو قول الحارث بن حلزة في معلقته

 نَقَشْتُم النَّا تَفالنَّقْشُ أو هشَمج   اءرواإلب الَحالص فَيهو 1(س(
.  

وصاحب الحال النقش الواقع في محـل رفـع   ) وفَيه الصالَح واإلبراء(الجملة الحالية 
 من ال رأيمبتدأ، وذلك على رأي سيبويه وموافقيه في مجئ الحال من المبتدأ، أما على 

فيعتبرون الواو للعطف، وليست واو الحال، وَأن الجملـة   بتدأالميجيز مجئ الحال من 
  .االسمية معطوفة على الجملة االسمية السابقة لها، فهي في محل جزم مثلها

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  . 33 :حلزة الحارث بن ديوان) 1(
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  المبحث الثاني

  

  عامل الحال في الجملة الفعلية الحالية

  جملة الماضي الواقعة حاال -أوال

  عامل الحال فعل: أوال

  العامل فعل ماض-ا

  العامل فعل مضارع- ب

  العامل فعل األمر -ج

  عامل الحال شبه الفعل - ثانيا

  عامل الحال معني الفعل-ثالثا

  العامل في صاحب الحال المبتدأ

  جملة المضارع الواقعة حاال - ثانيا

  عامل الحال فعل -أوال

  العامل فعل ماض-ا

  العامل فعل مضارع- ب

  العامل فعل األمر -ج

  لفعلعامل الحال شبه ا - ثانيا

  عامل الحال معني الفعل-ثالثا

  العامل في صاحب الحال المبتدأ
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  المبحث الثاني

  عامل الحال في الجملة الفعلية الحالية

من خالل تتبع أراء النحاة في عامل الحال نجد َأنَّهم ومن خالل استقراء كالم العرب   
الفعـل،  : حد من ثالثةالذي وضعوا عليه قواعد النحو قد قرروا َأن العامل في الحال وا

وقد تتبعت عامل الحال في الجملـة الفعليـة    أو شبه الفعل، أو ما كان فيه معنى الفعل،
  :على النحو التالي هالحالية وقمت بدراست

  :جملة الماضي الواقعة حاال -أوال

عرفنا فيما سبق َأن العامل في الجملة الحالية يأتي متنوعا، فهو يشمل الفعـل، ومـا     
الفعل ، وما يحمل معنى الفعل، ويمكن تتبع هذه العوامل في الجملة الفعليـة ذات  يشبه 

  :الفعل الماضي وذلك على النحو التالي

  :عامل الحال فعل-أ

من المعروف ّأن الفعل هو األصل في العوامل، وبالتالي يكون األكثـر ورودا فـي     
ة الفعليـة الحاليـة ذات الفعـل    الجملة الحالية، وقد ورد الفعل بأنواعه عامال في الجمل

، )1(الماضي في تسعة وعشرين موضعا من مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع
  :حيث يمكن تتبعها فيما يلي

  :العامل فعل ماضي-1

ورد الفعل الماضي عامال في الجملة الحالية ذات الفعل الماضي في واحد وعشـرين    
  :يمكن تتبعها فيما يلي موضعا من مواضع التركيب الحالي، حيث

  :الفاعل اسم ظاهر+ الفعل ماض 

ورد الفعل الماضي عامال في هذا النوع من الجمل الحالية في سـبع مواضـع مـن      
مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، ومن األمثلة الدالة على ذلـك قـول   

 :الحارث بن حلزة في معلقته

)2(اإلمساء دنَا وقَد عصرا نَّاصالقَـ     ـ وأفزعها نبأةً آنستْ
. 

  الذي وقع في محل رقع فاعل) القَناص(، وهي حال من)اإلمساء دنَا وقَد(جملة الحال     

                                                

  . )7(انظر الملحق رقم) 1(

  . 14 :ديوان الحارث بن حلزة) 2(
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، وهو نفس )فزعأ(الضمير الواقع مفعوال به للفعل ، أوهي حال من)فزعأ(يللفعل الماض  
  .الفعل العامل في الجملة الحالية

  :ثوم في معلقتهوقول عمرو بن كل  

دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا    وتَّى يح ونَهد ن1(نُطَاع(
.  

الواقع في محل نصب مفعول به ) المجد(وصاحب الحال ) قَد علمتْ معد(جملة الحال   
  .، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية)ورث( للفعل الماضي

  : ضمير متصل الفاعل+ الفعل ماض

ورد الفعل الماضي عامال في هذا النوع من الجمل الحالية في ثالثة مواضع فقط مـن   
  : مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، حيث ورد في قول عنترة بن شداد

 هلْتُ ُأرِيدنَز مِ    لما رآني قَدلغيرِ تَبس 2(أبدى نواجِذَه(
.  

الواقع في محـل  ) ياء المتكلم(وهي حال من الضمير البارز) نَزلْتُ قَد(الجملة الحالية  
  .، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية)رأى(نصب مفعول به للفعل 

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

)3(كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا    وردن دوارِعاً وخَرجن شُعثاً 
.  

الواقعة في محل جر مضاف إليـه  ) الرصائع( وهي حال من  )قَد بلينَا(يةالجملة الحال 
المتعلق بالفعل الماضي خرجن، وهو نفس الفعل العامـل فـي   ) أمثال(للجار والمجرور

  .الجملة الحالية

  :وقول عمرو بن كلثوم أيضا في معلقته

)4(الً حدينارأيتُ حمولَها ُأص   تَذَكَّرتُ الصبا واشْتَقْتُ لَما 
.  

الواقع في محل نصب مفعول به للفعـل  ) حمولَها(وهي حال من) حدينا(الجملة الحالية 
  .الماضي رأيت، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية

  

                                                

  .78: عمرو بن كلثوم ديوان )1(

  .22: شداد بن عنترة ديوان )2(

  .100: عمرو بن كلثوم ديوان )3(

  .65:المصدر السابق )4(
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  :الفاعل ضمير مستتر+ الفعل ماض

ورد الفعل الماضي عامال في هذا النوع من الجملة الفعلية الحالية فـي أحـد عشـر     
موضعا من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، ومن األمثلة الدالة علـى  

  :ذلك قول عنترة بن شداد في معلقته

 لَّتْ لَهح نا شَاةَ ما قَنَصٍ ِلممِ   يرتَها لم تَحلَيو لَيتْ عمر1(ح(
.  

الواقـع فـي   ) هي(تقديرهوهي حال من الضمير المستتر ) حرمتْ علَي(الجملة الحالية 
  .وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) حلت(محل رفع فاعل للفعل الماضي

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

 اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها   عاماً تُؤاماً كامالً أيعب2(س(
.  

الواقع في محل رفع ) هي(ديرهوهي حال من الضمير المستتر تق )علهتْ(الجملة الحالية 
  .في البيت السابق، وهو نفس العامل في الجملة الحالية) بكرت(فاعل للفعل الماضي

  : العامل فعل مضارع-2

ورد الفعل المضارع عامال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي فـي ثمانيـة   
  :ى النحو التاليمواضع من مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، وذلك عل

  : الفاعل اسم ظاهر+ الفعل ماض 

ورد الفعل المضارع عامال في هذا النوع من الجمل الحالية في ثالثة مواضع من هذه  
  :القيس في معلقته امرئالقصائد، وذلك في قول 

)3(فانزِل القيس يامرأ بعيري عقرت    معاً بنا الغَبيطُ ماَل وقد تقوُل
.  

الواقع ) هي( وهي حال من الضمير المستتر وتقديره) بنا الغَبيطُ ماَل وقد(الجملة الحالية 
  .وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) تقول(في محل رفع للفعل المضارع

  :وكذلك قول طرفة بن العبد في معلقته

)4(بمؤيد أتَيتَ قد أن ترى ألَستَ    وساقُها الوظيفُ تَر يقوُل وقد
. 

                                                

  .23: شداد بن عنترة ديوان) 1(

  .147: ديوان لبيد بن ربيعة) 2(

  .96: سديوان امرئ القي) 3(

  .71: العبد بن طرفة ديوان) 4(
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الواقـع  ) هي( وهي حال من الضمير المستتر وتقديره) الوظيفُ تَر وقد(حاليةالجملة ال 
  . وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) يقول(في محل رفع للفعل المضارع 

  :وكذلك قول الشاعر لبيد بن ربيعة في معلقته

              يصع هابقَد ر  جحساإلكامِ م دبلُو بها حعايهاموِحا و1(انُه(
.  

  الواقع في ) هو(وهي حال من الضمير المستتر وتقديره) قَد رابه عصيانُها(جملة الحال  

  .وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) يعلو(محل رفع للفعل المضارع

  :الفاعل ضمير متصل+ الفعل ماض

لحالية في موضـعين فقـط مـن    ورد الفعل الماضي عامال في هذا النوع من الجمل ا 
  :مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)2(روِينَا قَد حمراً بِيضاً      ونُصدرهن الرايات نُورِد بَِأنَّا
.  

 بـه للفعـل   الواقع مفعوال) نزن النسوة(وهي حال من الضمير) روِينَا قَد(جملة الحال  
  .، هو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية)نُصدرهن(َالمضارع

  : وقول عمرو بن كلثوم أيضا في معلقته

)3(ولكنَّا سنَبدُأ ظَاِلمينا    لمنَا ظالمين وما ظَ نُسمي
.

  

الواقع فـي   )نحن(وهي حال من الضمير المستتر وتقديره) لمنَاوما ظَ(الجملة الحالية  
وهو نفس الفعل العامل ) نسمى(محل رفع نائب الفاعل للفعل المضارع المبني للمجهول

   .في الجملة الحالية

  :الفاعل ضمير مستتر+ الفعل ماض

ورد الفعل المضارع عامال في هذا النوع من الجمل الحالية في ثالثة مواضـع مـن    
  :قول زهير في معلقتهمواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك في 

جاجِ فإنّهافَ الزعصِ أطرن يتْ كلَّ لَهذَمِ    ومكّبوالي رالع طيع4(ي(
.  

  الواقعة في محل نصب مفعوال به للفعل) العوالي(حال من)ركّبتْ كلَّ لَهذَمِ(الجملة الحالية 

                                                

  .142 :ربيعة بن لبيد ديوان )1(

  .68: ديوان عمرو بن كلثوم) 2(

  .288: شرح التبريزي) 3(

  .77: سلمى أبي بن زهير ديوان) 4(
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  .وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) يطيع(المضارع

  :          بن ربيعة في معلقته وفي قول لبيد

)1(ورِمامها أسبابها وتَقَطَّعتْ   نأتْ وقد نوار من تذكر ما بْل
.  

  ، والجار)من(الواقع مجرورا بحرف الجر) نوار(، حال من)نأتْ وقد(جملة الحال   

   .الية، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الح)تذكر(والمجرور متعلقان بالفعل المضارع 

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته      

  اـطَلْق لذيذ لَهوها وندامه        تدرين كم من ليلة بل أنت ال 

)2(وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها     قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ        
.  

هـي اسـم مجـرور بحـرف     و ،)ليلة(وصاحب الحال  ،)سامرها بِتُّ قَد(جملة الحال 
وهـو نفـس الفعـل    ) تدرين(، والجار والمجرور متعلقان بالفعل المضارع )الباء(الجر

  .العامل في الجملة الحالية

  :عامل الحال شبه الفعل -ثانيا

   :العامل اسم الفاعل-1

ورد اسم الفاعل عامال في هذا النوع من الجمل الحالية في موضع واحد فقط، وذلك في 
  :لقيس في معلقتهقول امرئ ا

)3(دريرٍ كَخُذْروف الوليد أمره  تتابع كَفّيه بخَيط موصِل
.  

وهي حال من خذروف الوليد الواقع في محـل جـر،   ) أمره تتابع كَفّيه(الجملة الحالية 
  .وهو نفس العامل في الجملة الحالية) درير(والجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل

   :صدر عامل في الجملة الفعليةالم-2

ورد المصدر عامال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي في موضعين فقـط   
  :طرفة بن العبد في معلقته من مواضع التركيب الحالي في هذه القصائد، وذلك في قول

)4(ردالمتَو نَبهتَه االغَض كسيد    محنَّباً المضافُ نادى ِإذا وكَري
.

  

                                                

                           .140: ديوان لبيد بن ربيعة )1(

  .150- 149: المصدر السابق )2(

  .113 :ديوان امرئ القيس) 3(

  .64: العبد بن طرفة ديوان) 4(
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، )الكـاف (الواقع في محل جر بحرف الجر) االغَض سيد(حال من) نَبهتَه(الجملة الحالية 
  .، وهو العامل في الجملة الحالية)كَري(والجار والمجرور متعلقان بالمصدر

  :وقول الشاعر عنترة بن شداد في معلقته

)1(مِلبالعظْ ورْأسه نَانالب خُضب    كَأنَّما النَّهارِ دم به عهدي
.

  

، وهي حال من الضمير المجرور محـال بالبـاء،   )البنَان خُضب كَأنَّما(الجملة الحالية  
وهو متعلق بالمصدر عهد، وهو نفس العامل في الجملة الحالية، فالشاعر هنـا يـذكر   

  .الذي طعنه بالرمح ويصف حاله عندما نزف منه الدم لرؤيته لهذا الرج

  :عامل الحال معنى الفعل-لثاثا  

  : االستفهام عامل في الحال -1

  :عامال في موضعين فقط، وذلك في قول عنترة بن شداد في معلقته مورد االستفها

)2(؟بالغَيلَم وَأهلُنا بعنَيزتَينِ    َأهلُها تَربع وقد المزار كيفَ
.  

  .زار، والعامل في الحال االستفهام بكيفحال من الم) َأهلُها تَربع وقد(جملة الحال 

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته 

اءخَنْس تعيض الفَرِير فلَم رِمي       ضرع فُها الشِّقاِئقها طَوغام3(وب(
.  

  :، والعامل فيها االستفهام حيث يقول الشاعر قبله)الفَرِير ضيعت(الجملة الحالية  

لْكَأ َأفَتةٌ ميشحةٌ ووعبسةُ خَذَلَتْ         ميادارِ وهوا الصهامو4(؟ق(
.  

ولـد  : بقرة، والفرير: خنساء:"، والمعنى)خنساء(وهو نفس العامل في صاحب الحال  
  .، أي أن البقرة قد ضيعت ولدها ولم تجده بجنبها)5("البقرة

 :فقط، هو قول الحارث بن حلزة في معلقته أما التشبيه فقد ورد عامال في موضع واحد

)6(اإلمساء دنَا وقَد عصرا القَـ     ـنَّاص وأفزعها نبأةً آنستْ
. 

  :المذكورة في البيت السابق وهو) هقْلَةٌ(، وصاحب الحال هو)نبأةً آنستْ(جملة الحال  

                                                

  .22: ديوان عنترة بن شداد )1(

  .1/15:المصدر السابق) 2(

  . 145: بن ربيعة ديوان لبيد) 3(

  .145 :المصدر السابق) 4(

  .555 :شرح القصائد السبع الطوال) 5(

  . 14 :الحارث بن حلزة ديوان) 6(
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)1(اءُأم رِئاٍل دويةٌ سقْفَ      بِزفوف كأنَّها هقْلَةٌ 
.  

التي تفيد التشبيه، وهو نفـس المعنـى   ) كأن(النعامة، وهي في محل رفع خبر: والهقلة
  .العامل في الجملة الحالية

  :جملة المضارع الواقعة حاال -ثانيا

من خالل دراسة الصور الحالية في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل المضارع وجدت  
ا قال به النحاة في أنواع وشروط العامل في الحـال،  َأن العامل جاء متنوعا وموافقا لم

فقد أتي العامل فعال ومشتقا يعمل عمل فعله، كما أتي العامل ما يحمل معنـى الفعـل،   
  :حيث يمكن تتبع ذلك على النحو التالي

  :عامل الحال فعل-أ  

الحال،  عرفنا فيما سبق ِإن الفعل هو األصل في العوامل، واألكثر ورودا وتأثيرا في   
ومن خالل تتبع الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المعبرة عـن الحـال فـي شـعر     
المعلقات السبع وجدت َأن ورود الفعل عامال في الجملة الفعلية الحالية ورد في مواضع 

  :كثيرة، بحيث يمكن تفصيل ذلك على النحو التالي

لتركيب الحـالي الـذي   حيث ورد الفعل الماضي عامال ضمن ا: العامل فعل ماض-1
في شعر  )2(يحتوي على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع في واحد وأربعين موضعا

  :المعلقات السبع، وذلك حسب الصور اآلتية

  : الفاعل اسم ظاهر+ الفعل مضارع  

ورد الفعل الماضي عامال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع وفاعلها اسم ظاهر   
الحال في ثمانية مواضع من مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، والمعبرة عن 

  :ومن األمثلة الدالة على ذلك قول الحارث بن حلزة في معلقته

)3(ر أخيرا تُلْوِي بِها العلْياء      وبعينيك أوقدتْ هند النا 
 

  هي اسم ظاهر وقع في محل ، و)النار(، وصاحب الحال )تُلْوِي بِها العلْياء(جملة الحال  

  .، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية)أوقدتْ(نصب مفعوال به للفعل الماضي

                                                

  . 14 :ديوان الحارث بن حلزة) 1(

  . )7(انظر الملحق ) 2(

  . 14 :ديوان الحارث بن حلزة) 3(
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  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

 ةرتْ عليها كُلُّ بِكْرٍ حكُلَّ    جاد فتَركْنرهمِ حديقةكالد  

     ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحل س ري عليها الماءميج1(م يتَصر(
  

الواقعة في محل نصب مفعول به للفعل ) حديقة(حال من ) يجري عليها(الجملة الحالية 
  .وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) تركن(الماضي 

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)2(فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها   ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي 
.  

الواقع في محـل  ) تاء الفاعل(وهي حال من الضمير) تَحمُل شكَّتي فُرطٌ(لة الحاليةالجم 
  رفع فاعل للفعل الماضي حميت وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية

  : الفاعل ضمير متصل+ الفعل مضارع

ورد فيها الفعل الماضي عامال في سبعة مواضع من مواضع التركيب الحالي في شعر  
  :ات السبع، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول الحارث بن حلزة في معلقتهالمعلق

فلم تَر ونجعتَرسجاُؤوا ي ثُم      اءرهالَ زةٌ وشَام ملَه ع3(ج(
.  

وهي حال من الضمير واو الجماعة الواقع فـاعال للفعـل   ) يستَرجعون(الجملة الحالية 
   :في الجملة الحالية، وقول عنترة بن شداد في معلقتهجاء، وهو نفس الفعل العامل 

)4(يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم    لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم              
.  

اسم ظاهر وقع مفعـوال بـه    و، وه)القوم(وصاحب الحال ) جمعهم أقْبَل(جملة الحال  
  .مل في الجملة الحاليةنفس الفعل العا و، وه)رأيتُ(للفعل الماضي 

  الفاعل ضمير مستتر+ الفعل مضارع

ورد الفعل الماضي عامال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المعبرة عن الحال،   
وفاعلها ضمير مستتر في ستة وعشرين موضعا من مواضع الحال في المعلقات السبع، 

 :طرفة بن العبد في معلقتهومن األمثلة الدالة على ذلك 

                                                

  .16: شداد بن عنترة ديوان )1(

  .151 :ديوان لبيد بن ربيعة) 2(

  . 53 :الحارث بن حلزة ديوان) 3(

  .22: شداد بن عنترة ديوان )4(
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)1(تَشَدد لم مطْروقَةً رِسلهأ على     لَنا انْبرتْ َأسمعينا :قُلْنَا نحن إذا
. 

وهو الضمير المستتر وتقديره ) انبرت(الحال فاعل ب، وصاح)تَشَدد لم(الجملة الحالية  
  .، وهو نفس العامل في الجملة الحالية)انبرت(، والعامل في صاحب الحال الفعل )هي(

  :قول الشاعر عنترة بن شداد في معلقته وكذلك

)2(اَألجذَمِ الزنَاد على المكب قَدح     بذراعه ذراعه يحك هزِجاً
.  

، وهو )خال(الواقع فاعال للفعل الماضي) الذباب( حال من )ذراعه يحك(الجملة الحالية 
  .نفس الفعل العامل في الجملة الفعلية

  :ن أبي سلمى في معلقتهوقول زهير ب

 نةستكى كَشْحاً على مطَو مِ  وكانتَقَدلم يداها وأب و3(فَال ه(
.  

الواقـع فـاعال   ) هو(وهي حال من الضمير المستتر وتقدير) ولم يتَقَدمِ(الجملة الحالية 
  .وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) أبدى(للفعل الماضي

  :العامل فعل مضارع-2

جاء الفعل المضارع عامال في الجملة الفعلية الحالية في خمسة عشر موضـعا مـن    
  :مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، ويمكن تتبع ذلك حسب الصور التالية

  :الفاعل اسم ظاهر+ الفعل مضارع 

حيث ورد الفعل المضارع عامال فيها ضمن التركيب الحالي في ستة مواضع في شعر  
  :ات السبع، ومن األمثلة على ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقتهالمعلق

)4(ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا  ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً 
.  

وهي حال من الضمير المستتر الواقـع فـاعال للفعـل    ) ويشْرب غَيرنَا(جملة الحال  
فس الفعل العامل في الجملة الحاليـة، وقـول   ، وهو ن)نحن(المضارع نشرب وتقديره 
  :عنترة بن شداد في معلقته

 روتَ ولم تَدأم مِ    ولقد خشيتُ بَأنضمنَي ض5(للحربِ دائرةٌ على اب(
.  

                                                

  .62 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .16: شداد بن عنترة ديوان )2(

   .72 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  3(

  .109: عمرو بن كلثومديوان ) 4(

  .25 :بن شداد ديوان عنترة) 5(
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حال من فاعل الضمير المستتر الواقـع فـاعال   ) ولم تَدر للحربِ دائرةٌ(الجملة الحالية 
  .س الفعل العامل في الجملة الحالية، وهو نف)أنا(للفعل أموت وتقديره 

  :الفاعل ضمير متصل+ الفعل مضارع

ورد الفعل المضارع عامال في هذا النوع من الجملة الفعلية الحالية في موضعين فقط  
  :من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك في قول زهير في معلقته

)1(يهريقوا بينَهم ملء محجمِ ولم   ينَجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً 
.  

وهي حال من قوم الواقع في محل رفـع فاعـل للفعـل    ) ولم يهريقوا(الجملة الحالية 
  .ينجمها، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية

   :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

 مالُهفَع وربوال ي ونعطْبال ي  الـه هاإذ ال يميُل مع2(وى أحالم(
.  

الـذي وقـع فاعـل    ) واو الجماعـة (حال من الضـمير ) يطْبعون ال(الجملة الحالية  
  . في البيت السابق، وهو نفس الفعل العامل في الجملة الحالية) يفزعوا(للفعل

  :الفاعل ضمير مستتر+ الفعل مضارع

لية في شعر المعلقات ورد الفعل المضارع عامال في هذا النوع من الجملة الفعلية الحا  
  :السبع في سبعة مواضع، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول طرفة بن العبد في معلقته

بدعم قُرطُ بن ني في الحيني،  كما الملومي الموما أدري ع لوم3(ي(
.  

وهي حال من فاعل الفعل المضارع يلوم، وهو ) وما أدري عالم يلومني(الجملة الحالية 
  .فس الفعل العامل في الجملة الحاليةن

  :العامل فعل األمر -3

ورد فعل األمر عامال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع في موضعين فقط مـن   
  : قول طرفة بن العبد في معلقته: شعر المعلقات السبع، هما

ي الحبٍ فخَََْافَةَ شُرا    مهاتيي حي فتامي هّى أروفَذْرِندّرصم اة4(ي(.  

                                                

   .70 :سلمى أبي بن زهير ديوان) 1(

  .154:ديوان لبيد بن ربيعة )2(

  .66 :العبد بن طرفة ديوان) 3(

  .64 :المصدر السابق) 4(
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الواقع فـي محـل نصـب    ) ياء المتكلم(حال من الضمير)أروّي هامتي(الجملة الحالية 
  .مفعوال به لفعل األمر، وهو نفس العامل في الجملة الحالية

  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته

)1( ءشْى بِها اَألمالمها إلَينَا ت       َأيما خُطَّة أردتُم فَأدو
.  

الواقع مفعـوال بـه   ) الهاء(، وصاحب الحال الضمير )شْى بِها اَألمالءمت(ةالجملة الحالي
  .الجملة الحالية، وهو نفس الفعل العامل في )أدوها(لفعل األمر

   :عامل الحال شبه الفعل -ثانيا

، واسـم  اسم الفاعل: عرفنا فيما سبق إن المقصود بشبه الفعل ما يعمل عمل الفعل، مثل
المفعول، والصفة المشبه، وصيغة المبالغة، والمصدر، وفد وردت المشتقات عاملة في 
الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المعبرة عن الحال في ستة مواضع مـن مواضـع   

  :التركيب الحالي في المعلقات السبع، وذلك حسب اآلتي

  : العامل اسم الفاعل-1

لة الفعلية ذات الفعل المضارع في ثالثة مواضع مـن  ورد اسم الفاعل عامال في الجم 
             :بن شداد في معلقته ةشعر المعلقات السبع، وذلك في قول عنتر

يمي الشَّاتضرأشْ ولم عهنِ    ماتُميرإذا والنَّاذ 2(دمي القهما لَم(
.

  

نفس العامـل   و، وه)شَّاتميال(فيها اسم الفاعل  ل، والعام)ماأشتُمه ولم(الجملة الحالية  
  .في صاحب الحال وهو الضمير الواقع مضافا إليه في عرضي

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)3(والعين ساكنَةٌ على أطْالِئها  عوذاً تَأجُل بالفضاء بِهامها
.  

عت في محل رفع ، وهي حال من العين التي وق)تَأجُل بالفضاء بِهامها(الجملة الحالية  
، ويعتبرون العامل في المبتدأمبتدأ، وهذا الرأي صحيح عند من يجيز ورود الحال من 

، وبذلك يتضح َأن العامل في الحال هو غير العامل فـي  )ساكنة(الحال هو اسم الفاعل 
صاحب الحال، بينما يعتبر صاحب الحال عند الفريق اآلخر الذي ال يجيز ورود الحال 

                                                

  .33 :بن حلزة  ثديوان الحار )1(

  .25 :بن شداد ديوان عنترة) 2(

  . 137 :ديوان لبيد بن ربيعة) 3(
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، والعامل في الحال هو نفس العامـل فـي   )ساكنة(أ هو الضمير المستتر في من المبتد
والعين وهي البقر، واحدتها عيناء، وإنَّما سميت عينا لضخم : "صاحب الحال، والمعنى

المتسـع مـن   : تجتمع، والفضاء: أعينها، وساكنة معناه هي في قفر آمنة ال تنفر، تأجل
الد الضأن، ومجرى البقرة الوحشية مجـرى  جمع بهمة، وهي من أو: األرض، والبهام

  .)1("الضائنة في كل شئ

  :وقول امرئ القيس في معلقته

 ليبي عحقوفاً بها صويقولون    مهيطِل ممى وتَجأس ك2(ال تهل(
.  

الواقع في محل رفع اسم الفاعل وقوفا ) صحبي(وهي حال من) يقولون(الجملة الحالية  
  .وهو نفس العامل في الجملة الحالية ،)جمع واقف(

ورد العامل في الجملة الحالية الفعلية ذات الفعل المضـارع  : العامل صيغة المبالغة-2
  : صيغة مبالغة في موضعين فقط، حيث ورد في قول الشاعر طرفة بن العبد في معلقته

باً بِخَميلةربريرِ، وتَ      خَذوٌل تُراعي رُل أطرافَ الب3(رتَديتَناو(
.  

، وهـو نفـس   )خَذوٌل(، والعامل فيها هو صيغة المبالغة)تُراعي ربرباً(الجملة الحالية  
التـي  : الخـذول :" العامل في صاحب الحال وهو الضمير المستر في خذول، والمعنى
مـع الربـرب،    ىخذلت صواحبها وأقامت على ولدها، وقوله تراعي ربربا معناه ترع

  .)4("من الظباءأراد بالربرب القطيع 

 :وقول امرئ القيس في معلقته

)5(نَُؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفَضِل    وتُضحي فَتيتُ المسك فوقَ فراشها
. 

، وهو نفس العامل فـي  )نَُؤوم( والعامل فيها صيغة المبالغة) لم تَنْتَطقْ(الجملة الحالية 
  ).هي(ديره صاحب الحال وهو الضمير المستتر في نؤوم وتق

  :المصدر عامل في الجملة الفعلية -3

  :ورد المصدر عامال في موضعين فقط، حيث ورد في قول طرفة بن العبد في معلقته 
                                                

  . 526-525: شرح القصائد السبع الطوال )1(

  .93: ديوان امرئ القيس )2(

  .52 :العبد بن طرفة ديوان) 3(

  .141 :شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .105 :ديوان امرئ القيس) 5(
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كروب ودجتْ قد هي أثارخافَتم    ادوهابي، بٍ شيأمضبع درج1(م(
.  

لمصدر هو العامل في ، وهذا ا)مخافتي(وصاحب الحال الياء في ) أمشي(جملة الحال  
أي قد أثارت مخافتي نوادي هذا البرك من اإلبل فـي حـال   : "الجملة الحالية، والمعنى

  .)2("إليه بالسيف مشيي

  :وفي قول لبيد بين ربيعة في معلقته

)3(صماً خَوالد ما يبِين كَالمها وكيفَ سؤالُنَا   أسألُها،فوقفتُ 
.  

الواقعة في محل نصب مفعول به ) صماً(وهي حال من ) كَالمها ما يبِين(الجملة الحالية 
  .للمصدر سؤال، وهو نفس العامل في الجملة الحالية

  : عامل الحال معنى الفعل -ثالثا 

ذكرت فيما سبق اتفاق النحاة على وجود عامل يحمل معنى الفعل ضمن العوامل التي   
في الجملة الفعليـة الحاليـة ذات الفعـل    تعمل في الحال، وقد ورد معنى الفعل عامال 

المضارع في ثالثة مواضع من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، حيث 
  :يمكن تتبعها فيما يلي

  :التشبيه عامال في الحال-1

من المعاني التي تحمل معنى الفعل التشبيه، وقد ورد التشبيه عامال فـي موضـعين     
  :بن أبي سلمى في معلقتهفقط، وذلك في قول زهير ا

)4(نَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ    كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل 
.  

وذلـك لمـا   ) كَأن(، والعامل فيها حب الفَنَا ، وهي حال من)لم يحطَّمِ(الجملة الحالية  
به الهوادج بَأنَّـه   تحمله من معنى التشبيه، فالشاعر هنا يشبه قطع الصوف الذي زينت

الصـوف  : العهـن : "مثل حب العنب حال كونه غير مكسـور أو محطـم، والمعنـى   
شجر ثمره حب احمر وفيه نقطة سـوداء،  : ما تفتت من العهن، والفنا: المصبوغ، فته

  . )5("أراد إن حب الفنا صحيح ألنَّه إذا كُسر ظهر له لون غير الحمرة: ولم يحطم
                                                

  .70 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .218 :شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  . 138 :ديوان لبيد بن ربيعة) 3(

   .66 :سلمى أبي بن زهير يواند)  4(

  .249:شرح القصائد السبع الطوال) 5(
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  :ي معلقتهوقول طرفة بن العبد ف

)1(بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد    تَالقَى، وأحياناً تَبين كأنّها 
.  

في بيت سابق التي وقعت فـي محـل   ) موارد(وهي حال من ) تَالقَى(الجملة الحالية  
  .نصب اسم كأن التي تفيد التشبيه

  : االستفهام عامال في الحال -2 

  :فقط، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقتهورد االستفهام عامال في موضع واحد  

)2(متى أدن منه ينأ عني ويبعد؟   فما لي أراني وابن عمي ماِلكاً 
.  

والعامل فيها االستفهام بما، وهو العامل في صاحب الحال وهو ) أراني(الجملة الحالية  
  .)3("اعد عنيإذا أردت دنوه تب: "الضمير ياء المتكلم الواقع مجرورا، والمعنى

  :العامل في الجملة الفعلية الحالية وصاحبها مبتدأ: رابعا 

من خالل تتبع الجمل الفعلية الحالية في المعلقات السبع وجدت بعضا من الجمل التي   
جاء صاحبها مبتدأ، والعامل في الحال غير العامل في صاحب الحال، وقد وردت هـذه  

  : قول امرئ القيس في معلقتهالصور في ثالثة مواضع فقط، وذلك في 

 فَتْ لهرِل   إذا ما بكى من خلفها انْصوحقُّها لم يتحتي شقٍّ و4(بش(
.  

، والعامل فيها على رأي من قال بصحة ورود الحـال مـن   )يحوِللم (الجملة الحالية 
فـع  المبتدأ هو عامل الظرف أي االستقرار الذي تعلق به الظرف الذي وقع في محل ر

الحال شقها وهو في محل رفع مبتدأ، والعامل في المبتـدأ هـو    بخبر للمبتدأ، وصاح
االبتداء، بينما العامل في الحال هو االستقرار الذي تعلق به الظرف، وبذلك يظهر لنـا  
اختالف العامل في الحال عن العامل في صاحب الحال، وذلك على مذهب سيبويه الذي 

بخالف رأي بعض النحاة اآلخـرين الـذين ال يجـوزون     أالمبتدأجاز وقوع الحال من 
وقوع الحال من المبتدأ، وبذلك يمكن اعتبار صاحب الحال هو الضمير المسـتتر فـي   

على هذا الـرأي   شقها، وبناء المبتدأعائد على )هو(الظرف الواقع خبرا، والذي تقديره

                                                

  .57 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .66:المصدر السابق )2(

  .202 :شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  .97 :القيس امرئديوان  )4(
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ي صاحب الحـال  وهو نفس العامل ف) تحتي(يكون العامل في الحال هو ظرف المكان
كانت تحتي، فإذا بكـي الصـبي   : "عندهم وهو الضمير المستتر في الظرف، والمعنى

  .)1("انصرفت له بشق ترضعه وهي تحتي

  :وكذلك قول زهير بن أبي سلمى في معلقته

)2(وأطْالؤها ينهضن من كّل مجثَمِ   بها العين واألرآم يمشين خلْفَةً  
.  

حال من العين الواقعة في محل رفع مبتدأ، وذلك علـى رأي  ) يمشين(الجملة الحالية  
سيبويه وموافقيه في مجئ الحال من المبتدأ، وبذلك يكون العامل في الحال االسـتقرار  
الذي تعلق به الجار والمجرور، بينما العامل في صاحب الحال المرفوع هو االبتـداء،  

  .في محل رفع صفة للعين) يمشين(أما رأي من ال يوافق سيبويه فِإن جملة

  :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

)3(اليد ظاهرِ في الوشْمِ باقيكَ     تَلوح ثَهمد ةبرقَبِ الٌلَأطْ ِلخَولةَ
.  

 رأيوهي حال من أطالل الواقع في محل رفع مبتدأ، وذلك على ) تَلوح(الجملة الحالية 

يجيز ذلك  اآلخر الذي ال الرأيمبتدأ، بينما يعتبرها أصحاب من يجيز مجئ الحال من ال
  ).ببرقة(َأنَّها حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور 

ونتيجة لألمثلة السابقة والتي ورد فيها عامل الحال غير العامل في صـاحب الحـال،   
ثلـة  اتضح جواز كون العامل في الحال غير العامل في صاحب الحال، وكل هـذه األم 

تدعم ما قال به سيبويه والفريق المؤيد له في َأنَّه ليس بالضرورة أن يكون العامل فـي  
صاحب الحال هو نفس العامل في الحال، وذلك على الرغم من محاولة الفريق اآلخـر  
القائل بأن العامل في الحال يجب أن يكون هو نفس العامل في صاحبها، وقد اتجهوا إلى 

ل واعتباره ضميرا مستترا، أو اعتبروا َأن الجملة الحالية ليست بحال تقدير صاحب الحا
على اإلطالق، وذلك ألنَّها ال توافق آراءهم، على الرغم من ورود أمثلة كثيـرة بـذلك   
سواء من القرآن الكريم أم من كالم العرب، وكلها تدعم الرأي القائل بأن العامـل فـي   

  .لنفس العامل في صاحب الحا الحال ليس بالضرورة أن يكون هو

                                                

  . 41: شرح القصائد السبع الطوال )1(

   .64 :سلمى أبي بن زهير ديوان) 2(

  .51: بن العبد ديوان طرفة )3(



 115

  المبحث الثالث

  

  العامل في شبه الجمل الحالية

  

  التعلق في شبه الجملة

  

  أنواع العامل في شبه الجملة

  

  الفعل

  

  شبه الفعل

  االسم الجامد المؤول بمشتق

  

  حروف المعاني

  

  العامل المعنوي

  

  حذف العامل في شبه الجملة

  

  العامل في شبه الجملة الحالية

  

  

  



 116

  بحث الثالثالم

  العامل في شبه الجمل الحالية

عن العامل في شبه الجملة عن الحديث عن العامل في غيـره مـن    ثال يختلف الحدي 
أقسام الحال، فشبه الجملة الحالية يحتاج أيضا كغيره إلى عامل، حيث يسمي هذا العامل 

ليـة، متنـاوال   المتعلق به، وسوف أقدم فيما يلي لمحة عن المتعلق في شبه الجملة الحا
تعريف التعلق وأنواع العوامل في شبه الجملة حتى أصل إلى الحديث عن العامل فـي  

  . شبه الجملة الحالية

  :التعلق في شبه الجملة

من خالل الدراسات التي شملت شبه الجملة اتضح َأن هناك ارتباطا وثيقا بين شـبه    
 ا، وهـذ )المتعلـق (ليه النحاة وعامله الذي أطلق ع) الجار والمجرور والظرف(الجملة

  ).التعلق(االرتباط يعني وجود عالقة الزمة بينهما أسماها النحاة 

 نإ واألصـل  المعنـوي  االرتباط التعلق معنى ألن وذلك: "ويقول ابن هشام عن التعلق
، وعرفـه  )1("الجر بحروف ذلك على عينتفُأ األسماء إلى الوصول عن رتقص أفعاال

ارتباط الظرف والجار والمجرور بالفعـل أو الحـدث   : "مطْرجي بأنَّهمحمود / الدكتور
فخر الدين قبـاوة  / ، كما إن الدكتور)2( "الذي يشير إليه الفعل، أو ما ينوب مناب الفعل

هو االرتباط المعنـوي لشـبه الجملـة بالحـدث،     : "عرف التعلق في شبه الجملة بقوله
  .)3("ناها إال به، وال يكتمل معناه إال بهاوتمسكها به، كأنها جزء منه، ال يظهر مع

فالجار وصلة بين العامل واالسم المجرور بما يجلبه من معنى فرعي للجملـة، ومـا    
يمثله من رابطة بينهما، فيجعل األول تتمة للثاني على َأحد المعاني التي يـدل عليهـا   

ه لما ضعف العامـل  حرف الجر، وفكرة التعلق كما أشار إليها ابن يعيش قائمة على َأنَّ
في االستعمال عن الوصول إلى االسم المجرور، واإلفضاء إليه بمعانيه كان في احتياج 

فلما ضـعفت  " :إلى حرف الجر إليصال هذه المعاني لالسم المجرور، فيقول ابن يعيش
هذه األفعال عن الوصول إلى األسماء رفدت بحروف اإلضافة فجعلت موصـلة لهـا   

                                                

  .2/97:مغني اللبيب) 1(

  .497:في النحو وتطبيقاته) 2(

  .273: إعراب الجمل وأشباه الجمل) 3(
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، ومن ذلك نفهم َأن حـرف الجـر   )1("جبت من زيد، ونظرت إلى عمروع:إليها، فقالوا
متعلق بالعامل سواء أكان فعال أم غيره وذلك ليوصل المعنى المراد من العامـل إلـى   
االسم المجرور، وإن هناك ارتباطا كبيرا بين العامل وبين حرف الجر، وهذا االرتباط 

  ).التعلق(يسمى 

ا يخضع غيره من أجزاء الكالم للتأثر بالعامل، وهـو مـا   كما إن الظرف يخضع كم  
يسمى التعلق في الظرف، فالظرف يكون منصوبا في َأغلب األحوال، وقد بحث النحاة 

فهو عندهم منصوب وكل منصوب البد لـه  ) الظرف(في عامل النصب في المفعول فيه
ن هـذا  من ناصب، وناصب الظرف هو الحدث الواقع فيه من فعل أو شـبهه، ويكـو  

وحكم ما تضمن معنى في مـن أسـماء   :"الحدث إما ظاهرا أو مقدرا، وقال ابن عقيل 
سـوزان  / أشارت الـدكتورة ، وقد )2("الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه

متعلق من حيث َأنَّه كـان مقـدرا    ىأما الظرف فإنَّه بحاجة إل: "فهمي إلى ذلك بقولها
رف متضمن في ثناياه معناه باطراد مع كل األفعال ومشتقاتها ، فالظ)في(بحرف الجر 

العاملة، وهو محذوف من اللفظ لضرب من التخفيف، ويراعي عنـد تأديـة المعنـى،    
إال به، وإنَّما يجـئ   ل، والعامل في الظرف ال يتم معناه وال يكتم)3("ويرشد الظرف إليه

عرض معنى عامله علـى  الظرف لتحقيق فائدة مقصودة دعت إلى استحضاره، وهي 
مع تكملة معنى عامله، من أجل ذلك وجب َأن يتعلق الجار والظـرف  )في(تقدير معنى 

  .بعاملهما، إذ ال فائدة منهما وحدهما دون العامل

إن العالقة التي تربط بين الجار والظرف وعاملهما هي عالقـة  : ولذلك يمكن القول  
كل جار ومجرور أو ظرف يجب تعلقهما   ضرورية، وعالقة الزمة واجبة تقضي بَأن

في الجملة تقدما أو تأخرا، ذكر متعلقهما أو حذف وتلك هي القاعدة العامة فـي تعلـق   
، وقد عد التعلق في شبه الجملة ضرورة، وذلك )الجار والمجرور والظرف(شبه الجملة 

شياء التـي تـدل   ليؤدي التركيب المتضمن لشبه الجملة معناه واضحا متكامال، ومن األ
على ضرورة وجود التعلق في شبه الجملة َأنَّه إذا لم يوجد في الكالم عامل يصح التعلق 

                                                

  .8/8:شرح المفصل) 1(

  .2/163:شرح ابن عقيل) 2(

  .11:شبه الجملة) 3(
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الواقعة بين ركني الجملة، والجملة إذا خلت به صح أن يكون باإلسناد نفسه، أي بالنسبة 
من عامل ظاهر أو مقدر، تعلقت شبه الجملة بالنسبة أي باإلسناد، وهو عامل معنـوي  

يتعلـق بـه    السماء ملجأ حين تضيق األرض، فليس في الجملة االسمية ما: قولكمثل 
، َألن المبتدأ اسم ذات، والخبر اسم مكان، فيعلق الظرف بالنسـبة بـين   )حين(الظرف

إلى السماء حـين تضـيق األرض،    اللجؤيثبت : المبتدأ والخبر، وهو اإلسناد والتقدير
وشبهه، والجامد المؤول بمشتق وحرف المعنى وكذلك إذا خلت من تعلق ظاهر كالفعل 

سوزان فهمـي  / ، وأشارت الدكتورة)1(النائب عن الفعل  وجب تقدير عامل لشبه الجملة
ويؤكد فكرة وجوب تعلق الجملة أنَّـه  : "إلى َأن التعلق ضرورة أيضا، فذكرت ذلك قائلة

علق كما في قولك العصفور إذا كان العامل جامدا فإن شبه الجملة حينئذ يحتاج لتقدير مت
مستقر أو استقر : فوق الشجرة، فكلمة فوق ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر تقديره

  .)2("أو غيره مما يصح التعلق به من فعل أو شبهه

    :أنواع العامل في شبه الجملة

مـل  في شبه الجملة نجد َأن وجود العا) العامل(من خالل تتبع تعريفات النحاة للمتعلق       
ضروري في شبه الجملة ، فالعامل هو المؤثر في شبه الجملة بإحداث التأثير اإلعرابي 
فيها، كما َأن هذا العامل يؤثر في معنى شبه الجملة، وذلك ألن حروف الجر مثال تفيـد  

العام للجملة مرتبطـا بالعامـل   إيصال معنى الفعل إلى مفعوله، ومن ثم يصبح المعنى 
الجملة، وقد اتفق النحاة على َأن العامل أو المتعلق في شـبه الجملـة    وتأثيره في شبه

 االبد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبهه، أو ما ُأوّل بم:"ضروري والزم، فابن هشام يقول
رّلم يكن شئ من هذه األربعة موجود قُد شير إلى معناه، فإنوكذلك )3("يشبهه، أو ما ي ،

لعامل في شبه الجملة أنواع عدة من الكالم الذي يرد فـي الجملـة،   بين لنا النحاة َأن ا
النحاة بعد استقرائهم كالم العـرب  فولذلك سأقدم عوامل شبه الجملة في لمحة بسيطة، 

  :َأن تعلق شبه الجملة في الكالم يكون باألتي رأواووضعهم قواعد النحو 
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اللته على الحدث دائمـا، وشـبه   يعد الفعل هو األصل في العوامل، وذلك لد :الفعل-1
    الجملة مرتبط بالحدث الذي يعبر عنه الفعل، ويتعلق بالفعل سـواء أكـان ماضـيا أم
مضارعا أم فعل أمر، وكذلك يتعلق بالفعل الالزم أو المتعدي، وقد اشترط النحاة فـي  

يه خالف، فـابن  الفعل المتْعلق به َأن يكون تاما، أما تعلق شبه الجملة بالفعل الناقص فف
هشام يري َأن تعلق شبه الجملة بالفعل الناقص يجوز بشرط َأن يكون الفعل الناقص داال 
  هناك من النحاة من منع تعلق شبه الجملة بالفعل النـاقص َألن على الحدث، وذكر َأن

: غير ذلك فيقول ىال يدل على الحدث، ولكن ابن هشام ير رأيهمالفعل الناقص حسب 

  .)1("لصحيح َأنَّها كلها دالة عليه إال ليسوا"

ويقصد بشبه الفعل ما يعمل عمل الفعل كالمصدر، والمشتق الذي  يؤدي : شبه الفعل-2
عمل فعله، واسم الفعل، وذلك َألنَّها تدل على الحدث الذي يدل عليه الفعل، وتعمل عمله 

ا شـبه الجملـة اسـم    من رفع للفاعل أو نصب للمفعول، ومن المشتقات التي يتعلق به
  .الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، وافعل التفضيل

والمراد بالجامد : "فخر الدين قباوة/ حيث قال الدكتور: االسم الجامد المؤول بمشتق-3
ن يحمـل  أاسم الذات، واالسم العلم، والضمير فإذا ُأوِل اسم الذات بالمشتق جاز  اهاهن

  .)2("ى الحدث، وتُعلق به أشباه الجملعلى معن

حيث إن أحرف المعاني تدل على معاني تحملها األفعال، ولـذلك   :حروف المعاني-4
إن حروف المعاني جمع جئ بها نيابة عن الجمل مفيدة معناهـا مـن   : "قال ابن يعيش

اإليجاز واالختصار، فحروف العطف جئ بها عوضا عن َأعطفُ، وحروف االسـتفهام  
جئ بها عوضا عن استفهم، وحروف النفي إنَّما جاءت عوضا عن انفـي، وحـروف   

، وقد ظهر اختالف بين النحاة في عمل هذه )3("االستثناء عوضا عن استثني أو ال أعني
الحروف في شبه الجملة، فبعضهم يقول بتعلق شبه الجملة بهذه الحروف مطلقا وبدون 

ا، ومن النحاة من يشترط لذلك شروطا، واختار شروط، وجمهور النحاة يمنع ذلك نهائي
  إذا جاز لحرف التشبيه : " ابن هشام جواز تعلق شبه الجملة بحروف المعاني عندما قال
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  :أن يعمل في الحال في نحو قوله

)1(كأن قلوب الطَّيرِ رطْباً ويابِساً     لَدي وكْرها العنْاب والحشَف الباِلي
.

  

، أما من قال بمنـع تعلـق   )2("لحال شبيه بالمفعول به، فعمله في الظرف أجدرمع َأن ا 
ومنع : "شبه  الجملة بحروف المعاني علي اإلطالق فقد أشار إليهم فخر الدين قباوة قائال

جمهور النحاة ذلك مطلقا، وقدروا لشبه الجملة فعال تتعلق به، وجعلوه محذوفا، لداللـة  
ذلك فإنَّهم يقولون بأن التعلق هنا يكـون بفعـل محـذوف ال    ، ول)3("حرف المعنى عليه

بحروف المعاني، واشترط بعض النحاة لعمل حروف المعاني في شبه الجملة أن تكون 
هذه الحروف نائبة في المعنى عن فعل حذف من الكالم، أي أنَّها تؤدي معنى الفعـل،  

  .فإذا كان الحرف يحمل معنى الفعل جاز التعلق به

من المعروف َأن هناك من العوامل ما هو لفظي ظاهر في الكالم، : لعامل المعنويا-5 
ومنها ما هو معنوي ال يظهر وال يقدر بلفظ، وللعامل المعنوي أثر في اإلعراب عنـد  
النحاة جميعا، مع وجود بعض الخالفات في ذلك، وقد ظهر الخالف في العامل المعنوي 

ه في ذلك شأن الخالف بين النحاة في أغلـب المسـائل   في شبه الجملة بين النحاة شأن
الكوفيون َأن العامل في شبه الجملة معنوي وهو الخالف، َأي أن شبه  ىالنحوية، فقد رأ
، )4(في الرفع فحقها النصب على الخالف، وذلك بمخالفتها للمبتـدأ  المبتدأالجملة خالفت 

الناصب أمر معنوي، وهـو كونهمـا   : وقال الكوفيون:"وذكر ذلك أيضا ابن هشام قائال
، وذهب البصريون إلى َأن العامل في شبه الجملة لفظ مقدر، حيـث  )5("مخالفين للمبتدأ

: إلى َأنَّه اسـم وتقـديره   بعضهماستقر، بينما ذهب : ذهب بعضهم إلى َأنَّه فعل وتقديره

بعضهم يعتبـر  ف رأي آخر للنحويين في الحال عندما تكون شبه جملة وهنالك )6(مستقر،
أن ما يتعلق به الظرف أو الجار والمجرور هو الحال فتكون الحال في الجملة رأيـت  

َألن الظرف تعلق وارتـبط  " مستقراً"الهالل بين السحب، ما تعلق به الظرف وهو لفظة 
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، وكأن الجملة في األصل هي هكـذا رأيـت الهـالل    )مستقراً(بالمعنى بمحذوف قدروه
  . بمستقراً بين السح

 وهذه لمحةوالمتعلقات في شبه الجملة، والتي اتفق عليها النحاة،  لإذن هذه هي العوام  

المتعلق في شبه الجملة، وسأتناول فيما يلي حذف العامل في شبه  أوبسيطة عن العامل 
  .الجملة، وارتباط هذا الحذف بشبه الجملة التي تقع موقع الحال

  :حذف العامل في شبه الجملة

ائل التي تناولها النحاة قضية المتعلق المحذوف في شبه الجملة، أو حذف عامل من المس
شبه الجملة، وهو األمر الذي يرتبط بموضوعنا الذي يتناول شبه الجملة الحالية، فمـن  
المعروف َأن حاالت حذف العامل تكون جوازاً وتكون وجوباً، ومن المواضع التي رأي 

به الجملة وجوبا هي َأن يقع في محل نصب حال حيـث  النحاة أن يحذف فيها متعلق ش
إذا وقع الظرف : "إلى ذلك عندما قال) هـ905المتوفى سنة(خالد األزهري/ أشار الشيخ

وعديله حاال فإنهما يتعلقان بمستقر إن قُدّرا في موضع الفرد، أو استقر إن قُـدرا فـي   
ّرتَقسمحذوفين وجوبا لكونهمـا  موضع الجملة، وعليه األكثرون حال كونه م تَقْراً أو اس

، فهم قد قدروا العامل أو المتَعلَق به المحذوف بالفعل أسـتَقْر أو باالسـم    )1("كونا مطلقا
مستَقر، وقالوا بأن شبه الجملة متعلق بمحذوف واجب الحذف، وهـذا المحـذوف هـو    

  ).استقر(أو) مستقر(حال تقديره الحال، ورأوا دائما َأنَّه متعلق بمحذوف في محل نصب 

  العامل في شبه الجملة الحالية

من المعروف َأن العامل في الكالم معرض للحذف جوازا ووجوبا، وهذا األمر ينطبق   
وقد يكون حذف هذا العامـل  ، كذلك على شبه الجملة التي يجوز تعلقيها بعامل محذوف

ن هذه المواضع َأن يقع شبه الجملـة  جوازا أو وجوبا في مواضع حددها النحاة، ومن بي
حاال فيكون حذف العامل واجبا، ويتم تقدير العامل في هذه الحال، فـيمكن َأن يكـون   

  ).مستقر(اسما هو) استقر(التقدير فعال هو 

لذلك يمكن القول بَأن شبه الجملة متعلق بمحذوف في محل نصب حال، بحيث يكـون           
وف حسب معنى الجملة، فهو استقر أو مستقر أو كائن أو كائنة تقدير هذا العامل المحذ

  .موجود أو غيرها من األلفاظ التي تناسب المعنى العام للجملة أو
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  المبحث األول

  الربط في الجملة االسمية الحالية

  : مدخل 

النظام اللغوي العام في اللغة يقوم على مجموعة من األنظمـة الفرعيـة والظـواهر      
اللغة تترابط المفردات والجمل ببعضها ترابطـا وثيقـا   اللغوية ومنها نظام الربط، ففي 

لتشكل نصا واضحا مفهوما، ولذلك يعد الربط عنصرا مهما من عناصر النحو، وعامالً 
 مهماً أيضا في فهم المعنى، وانتظام الكالم بما يحويه من المفـردات والجمـل، وَأن ال  

ملة، بال رابـط يجمعهـا وال   تكون هذه الجمل في التركيب اللغوي العربي مفككة، مه
تنسيق يضم بعضها إلى بعض، والجمل إنَّما ترتبط ببعضها عن طريق حروف المعاني 
كحروف العطف والشرط وأسماء االستفهام والشرط، وكذلك الضمائر المختلفة، وغيرها 

، والربط من عنها، وذلك ليرتبط الكالم ببعضه التي الغني للجمل األخرىمن الروابط 
ـ  القرا ، ةئن اللفظية الدالة على التعليق بين الكالم، مثله في ذلك مثل العالمـة اإلعرابي

  .والرتبة، وغيرها من القرائن التي تكون في التركيب العربي للكالم

  :الرابط في الجملة الحالية -1

الجملة الحالية جملة داخلة في تركيب متكامل يؤدي معنى، ويتكون من عدة جمـل،     
يحتاج إلى رابط يربط بعضه ببعض، والجملة الحالية تعد تركيبا غيـر   وهذا التركيب

مستقل عن هذا التركيب، فالحال بصفة عامة يأتي وصفا السم في التركيـب المسـتقل   
، ويؤدي الرابط دورا مهما في الربط بين )صاحب الحال(السابق له، ويسمي هذا االسم 

 إلىا في تركيب مستقل، فالربط يؤدي الحال وبين صاحب الحال من حيث أن كالً منهم

غير المستقل هو بداية جملة  بتعلق التركيب غير المستقل بما قبله، بحيث ال يعد التركي
جديدة، وأيضا يدلنا الربط على َأن التركيب الذي يحتوي على الرابط هو التركيب غير 

مسـتقل جـزءا مـن    المستقل ولذلك يعتبر الرابط جزءا منه، ونعتبر التركيب غيـر ال 
  . التركيب العام للجملة أو العبارة

ويتنوع الرابط في الجملة الحالية بين الربط بالضمير، وبين الربط بالواو في جملـة    
الحال، حيث اتفق النحاة على َأن الجملة الحالية البد لها من رابط يربطها بمـا قبلهـا،   

إذا وقعـت  : "يعيش ذلك قـائال وذلك شرط من شروط الجملة الحالية، وقد أوضح ابن 
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الجملة حاال فالبد فيها مما يعلقها بما قبلها ويربطها به لئال يتوهم أنها مسـتأنفة وذلـك   
فقد ذكر  د، أما المبر)1("يكون بأحد أمرين إما الواو وإما ضمير يعود منها على ما قبلها

يبني داره،  رت بعبد اهللامر: وتقول: "َأن الجمل تكون حاالت للمعرفة، ومثَّل لذلك قائال
، )2( "بانيـا داره  مررت بعبد اهللا: لفي موضع نصب ألنه حال، كما تقو) يبني(فيصير

وتحدث المبرد عن الضمير العائد من جملة الحال إلى صاحب الحال، وعن واو الحال 
ولو وضعت في موضع : "مررت برجل أبوه منطلق قائال: "بعد أن ذكر المثال ةالرابط

فة لكانت الجملة في موضع حال، فعلى هذا تجري الجمـل، وإذا كـان فـي    رجل معر
شئ  الثانية ما يرجع إلى األول جاز أال تعلَّقه به، وإن علَّقته به فجيد، وإذا كان الثاني ال

، وهذا الضمير الراجع هـو الضـمير   )3("فيه يرجع إلى األول فالبد من حرف العطف
ب الحال وحرف العطف هنا يقصد به واو الحال، الرابط الذي يربط جملة الحال بصاح

الواقعـة  : " وقد نص ابن هشام على ربط الجملة الواقعة حاال بصاحب الحال فقال عنها
الَ تَقْربـواْ الصـلَاةَ وَأنـتُم    ﴿:قول اهللا تعـالى  وحاال، ورابطها إما الواو والضمير نح

، )5(﴾َأكَلَـه الـذِّْئب ونَحـن عصـبةٌ     لَِئن﴿:، أو الواو فقط نحو قوله تعالى)4(﴾سكَارى
تَرى الَّذين كَـذَبواْ  ﴿:، أو الضمير فقط نحو قوله سبحانه"جاء زيد والشمس طالعة"ونحو

، ويوضح ابن عقيل ذلك عند حديثـه عـن الجملـة    )7(")6(﴾علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ
 علـى  يده زيد جاء نحو ضمير إما الحالية يف وهو رابط من فيها بد وال: "الحالية قائال

 نحـو  موقعها إذ وقوع صحة وعالمتها االبتداء وواو الحال واو وتسمى واو أو ،رأسه

وهـو    زيد جاء نحو معا والواو الضمير أو قائم عمرو إذ: التقدير قائم وعمرو زيد جاء
  : ي، وللربط في الجملة الواقعة موقع الحال ثالث حاالت وه)8("ناو رحلة

                                                

  .2/66:شرح المفصل )1(

  .4/123:المقتضب) 2(

  .4/125:المصدر السابق) 3(

  .42:من اآلية:سورة النساء )4(

  .14:من اآلية: سورة يوسف )5(

  .60:من اآلية:سورة الزمر )6(

  .2/186:مغني اللبيب )7(

  .1/186:شرح ابن عقيل )8(
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  .الربط بالضمير فقط: األولى

  .الربط بالواو فقط: الثانية

  .الربط بالواو والضمير معا: الثالثة 

  :الرابط في الجملة االسمية الحالية في المعلقات السبع -2    

ذكرنا فيما سبق أن الرابط في الجملة الحالية يتنوع بين الضمير أو الواو، أو كليهما    
يتعلق بالرابط في الجملة الحالية االسمية في المعلقـات   لي كل مامعا، وسنوضح فيما ي

  :السبع، بحيث يتم تناول كل رابط فيما يلي

  : الربط بالضمير -أوال

العرب هو األصل في الربط، فقد تحدث ابن هشام عن روابط  نالضمير عند النحويي   
مـذكورا ومحـذوفا،   الجملة وذكر ِإن أولها الضمير ووصفه بأنه األصل ويربط بـه  

وإنَّما احتاجت الجملة الواقعة : "مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وفي أهميته يقول الرضي
الجملة في األصل كالم مستقل، فإذا قصدت جعلها جـزءاً مـن    نخبرا إلى الضمير أل

الكالم فالبد من رابطة تربطها بالجزء اآلخر، وتلك الرابطـة هـي الضـمير إذ هـو     
، ولكن هناك بعض النحاة ال يشترطون ذلك فقد نـص  )1("ا الغرضالموضوع لمثل هذ

الزمخشري على جواز إخالء الجملة الحالية من الضمير العائد على صـاحب الحـال   
ويجوز إخالء هذه الجملة من الراجع إلى ذي الحال، إجراء لها مجري الظـرف  :"قائال

، ومـن  )2(" قـادم  والجيش ولقيتك قائم وزيد أتيتك: تقولالنعقاد الشبه بينه وبين الحال 
  : الشواهد الدالة على ذلك في شعر المعلقات قول امرئ القيس في معلقته

)3(هيكَِل اَألوابِد قَيد  بِمنْجرد     وقد َأغْتَدي والطَّير في وكُناتها
.  

ـ :" وقد أورد ابن يعيش هذا البيت في شرحه للمفصل قائال   ل فموضع الشاهد أنَّه جع
حاال مع خلوها من عائد إلى صاحب الحال اكتفاء  والطَّير في وكُناتها الجملة التي هي

، وألن الضمير هو األصل في الربط فقد ذكر النحاة َأن هناك مواضـع  )4("بربط الواو

                                                

  .1/91:على الكافية شرح الرضي )1(

  .92: المفصل في صنعة اإلعراب )2(

  .110: ديوان امرئ القيس )3(

  .2/66:شرح المفصل )4(
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 فـي  تمتنعابن هشام أن الواو  تمتنع فيها الواو وال يصح فيها إال الضمير، وقد أوضح

 بعد الواقعة :األولي :)1(ب َأن يكون الربط فيها بالضمير فقط وهي كاآلتيصور يج سبع

فا(:قوله تعالى نحو عاطهاءنَا فَجاتاً بْأسيب  ـمهَأو  2()قَـاِئلُون(
 المؤكِّـدة  :الثانيـة ، 

 ريـب  الَ الكتَـاب  ذَِلـك  (:قوله تعالىو ،)فيه شك ال الحق هو( :نحو الجملة لمضمون

يهكَـانُوا  إالّ( :قـول اهللا عـز وجـل    نحـو  إالَّ، التالي الماضي :الثالثة، )3()ف  بِـه 

زُِئونتَهس4()ي(
 ،)مكَـثَ  َأو ذَهـب  ألضـرِبنَّه ( :نحـو  بأو، الَمتلُو الماضي :الرابعة، 

: دسةالسا، )5()بِاِهللا نُْؤمن الَ لَنَا وما(:قوله تعالى: نحو ،بال المنفى المضارع:الخامسة

 المضـارع  :السابعة، شبيبةٌ وفيك تَصبو ما هِدتُكع:المضارع المنفي بما، كقول الشاعر

، ويأتي الضمير الرابط في التركيب غيـر  )6()تَستَكْثر تَمنُن والَ(:تعالى كقوله ،الْمثْبتُ
المهمـة فـي    المستقل مطابقا لالسم في التركيب المستقل، ويعد الضمير من الـروابط 

الجملة الحالية ويسمي الضمير العائد، وهذا الضمير يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة، 
أو لفظا دون رتبة، أو رتبة دون لفظ، ويكون الضمير الرابط بارزا أو مستترا، فقـال  

، ويأتي )7("تتضمن الجملة الواقعة حاال ضميرا يعود على ذي الحال: "أبوحيان األندلسي
الرابط في التركيب غير المستقل مطابقا لالسم في التركيـب المسـتقل، وورد    الضمير

الضمير رابطا في جميع أنواع الجملة االسمية الحالية بارزا و مسـتترا، وكـذلك ورد   
الضمير الرابط في الجملة االسمية الحالية وهو في موضع رفع وفي موضع نصب وفي 

  :موضع جر، بحيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :الجملة االسمية البسيطة -أ

عشر  أثنىفي الجملة االسمية البسيطة التي وقعت موقع الحال في  ورد الضمير رابطا  
  :موضعا من مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

                                                

  .2/296: أوضح المسالك:ينظر )1(

  .4:من اآلية: سورة األعراف )2(

  .1:من اآلية: سورة البقرة )3(

  .11:من اآلية: سورة الحجر )4(

  .84:من اآلية: سورة المائدة )5(

  .6:اآلية:المدثر سورة )6(

  .2/365 :ارتشاف الضرب )7(
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وورد فيها الضمير وحده رابطا في موضـعين  : الجملة االسمية ذات الخبر المفرد-1
  :القيس في معلقته امرئقط من هذه القصائد، وذلك في قول الشاعر ف

ةفاضر مضاء غَييفَةٌ بفْههل       منْججقولةٌ كالسصها م1(تَراِئب(
.  

، وهـو  )تَراِئبهـا (والرابط الضمير المتصل في) تَراِئبها مصقولةٌ(الجملة الحالية هي   
  .ا الشاعرعائد على المرأة التي يتحدث عنه

  :وكذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته

)2(فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها   ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي  
.  

وهو عائد على ) لجامها(، والرابط الضمير في)وشاحي إذْ غدوتُ لجامها(الجملة الحالية   
  . صاحب الحال وهو هنا الموصوف المحذوف

ورد فيها الضمير وحده رابطا في ثالثة مواضع  :ية ذات الخبر الجملةالجملة االسم-2
  :من مواضع الجملة االسمية الحالية في شعر المعلقات، وذلك في قول امرئ القيس

 يرِ قَفْرٍ قطعتُهالع فوكج وادِل   ويععوي كالخَليعِ المي الذئب 3(به(
.  

) الهـاء (وهى جملة حالية الرابط فيهـا الضـمير    ،)يعوي به الذئب(الجملة الحالية   

  .المجرور بحرف الجر، وهو عائد على الوادي

  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)4(روادفُها تَنُوء بما وِلينا    ومتْنَي لَدنَة سمقَتْ وطَالَتْ 
.  

رابط الضمير المسـتتر فـي   ، وال)روادفُها تَنُوء(الجملة الحالية في البيت السابق هي  
  .عائد على صاحب الحال) هي(،  وتقديره)تنؤ(

  :وفي قول الشاعر طرفة بن العبد في معلقته

كقرطاس الشآمي وم وخدد    شْفَره لم يجراليماني قد تب5(كس(
.  

  .العائد على سبت اليماني) الهاء(الضمير ط، والراب)قده لم يجرد(الجملة الحالية  

                                                

  .103: ديوان امرئ القيس) 1(

  . 151 :ديوان لبيد بن ربيعة) 2(

  .109: مرئ القيساديوان  )3(

  .62 :عمرو بن كلثوم ديوان )4(

  .57 :العبد بن طرفة ديوان) 5(



 129

وقد ورد الضمير فيها وحده رابطـا فـي   : الجملة االسمية ذات الخبر شبه الجملة -3
 :سبعة مواضع من شعر المعلقات، حيث وردت في قول امرئ القيس في معلقته

)1(نَُؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفَضِل   وتُضحي فَتيتُ المسك فوقَ فراشها
. 

والرابط الضمير المسـتتر الواقـع فـاعال    ) قَ فراشهافَتيتُ المسك فو(الجملة الحالية
  .وهو عائد على المحبوبة التي يتحدث عنها الشاعر) هي(لتضحي وتقديره

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

)2(القَضاء صدورهن رِماح     بأيديهم تميمٍ من وثمانون
.  

العائـد علـى صـاحب الحـال     ) هم(والرابط الضمير) رِماح بأيديهم(الجملة الحالية  
  .ومتطابق معه في العدد) ثمانون(وهو

  :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

)3(منضدصفَاِئح صم من صفيحٍ     تَرى جثْوتَين من تُرابٍ علَيهما
.

  

وهو عائـد  ) على(بجرور الم) هما(، والرابط الضمير)علَيهما صفَاِئح(الجملة الحالية 
  .ومتطابق معه) جثوتين(الحال  على صاحب

  :قول الحارث بن حلزة في معلقتهوفي 

)4(ِلهِم إحفَاءوعلَينَا في ق ن    ِإن إخْوانَنَا األراقم يغلُو
.  

وهـو  ) قولهم(، والرابط الضمير الواقع مضافا إليه في)ِلهِم إحفَاءوفي ق(الجملة الحالية 
  .عائد على األراقم

  : رث بن حلزة أيضا في معلقتهوفي قول الحا

)5(قبِ فيه األمواتُ واألحياء    إن نَبشْتُم ما بين ملْحةَ فالصا
.  

الواقـع مجـرورا   ) لهـاء (، الرابط فيها الضمير)فيه األمواتُ واألحياء(الجملة الحالية 
روف بملحة، وفي عائد على صاحب الحال، والمقصود به المكان المع) في(بحرف الجر

  :قول زهير بن أبي سلمى في معلقته
                                                

  .105 :ديوان امرئ القيس) 1(

  .53: بن حلزة ثديوان الحار )2(

  .19: فة بن العبدديوان طر )3(

  .55: بن حلزة ثديوان الحار )4(

  .33: المصدر السابق )5(
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 تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ  وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَي1(ع(
.  

  عائد على) على(الرابط فيها الضمير المجرور بحرف الجر) علَيهِن دّل(الجملة الحالية   

  .قد تطابق الرابط مع صاحب الحالنون النسوة الواقع فاعال للفعل وركن، و

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

)2(سِ فيها تَغَيظٌ وإباء    النا قَبَل ما اليومِ بيضتْ بِعيونِ
.  

وهـو عائـد   ) في(الرابط فيها الضمير المجرور بحرف الجر) فيها تَغَيظٌ(الجملة الحالية
وهو ) هي(تقديره ) بيضتْ(تر الواقع فاعال للفعلعلى صاحب الحال وهو الضمير المست

  :عائد على العزة المذكورة في قول الشاعر

)3(حصون وعزةٌ قَعساء     فَبقينا على الشَّنَاءة تَنْمينَا
.  

  :الجملة االسمية المنسوخة-ب

ـ    ي ورد الضمير وحده رابطا في الجملة االسمية المنسوخة التي عبرت عن الحـال ف
شعر المعلقات السبع في ستة عشر موضعا من مواضع التركيـب الحـالي فـي هـذه     

  :القصائد، بحيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :الجملة االسمية المنسوخة التي خبرها مفرد-1

ورد الضمير وحده في هذا النوع من الجمل رابطا في عشرة مواضع مـن مواضـع    
  :وردت في قول امرئ القيس في معلقتهالتركيب الحالي في المعلقات السبع، حيث 

)4(وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل    ترى بعر األرآمِ في عرصاتها
.  

الواقع اسم كأن، وهـو  ) الهاء(، والرابط الضمير )كأنّه حب فُلْفُِل(الجملة الحالية هي  
  ).بعر األرآمِ(عائد على صاحب الحال

   :ة في معلقتهوفي قول لبيد بن ربيع

)5(صهباء خَفَّ مع الجنوبِ جهامها    فلـها هباب في الزمامِ كأنَّها     
.  

  الواقع اسم كأن عائد على السحابة) الهاء(ها الضميرط، راب)كأنَّها صهباء(الجملة الحالية
                                                

   .66 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  1(

  .29 :بن حلزة  ثديوان الحار )2(

  . 29 :المصدر السابق) 3(

  .92: مرئ القيساديوان ) 4(

  .142 :ربيعة بن لبيد ديوان  )5(
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  :بن حلزة في معلقته ثوفي قول الحار 

)1(قَرظي كَأنَّه عبالء     حوَل قَيسٍ مستَلِئمين بِكَبشٍ
.  

الواقع اسم كأن وهو عائد على ) الهاء(، والرابط الضمير )كََأنَّه عبالء(الجملة الحالية  
  ).الكبش( صاحب الحال

  :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

)2(سفَنَّجةٌ تَبري ألزعر أربد   جمالية وجناء تَردي كأنّها 
.  

. ، وهي حال من فاعل تَردي المستتر، والرابط الضـمير )سفَنَّجةٌ كأنّها(الحاليةالجملة 

  :بن ربيعة في معلقته دوفي قول لبي

)3(ورضامها َأثْلُها بِيشَةَ َأجزاع       كََأنَّها السراب وزايلَها حفزتْ
.  

، )زايلَهـا (الضمير الواقع مفعوال به فـي  حال من  )بِيشَةَ َأجزاع كََأنَّها(الجملة الحالية  
  ).الهاء(والرابط الضمير

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

 نةٌ مباضتْ لـه قَرفَتَأو    ألْقَاء مكَأنَّه 4(كُلِّ حي(
.  

ن، الواقع في محل نصب اسم كأ)  الهاء(الرابط فيها الضمير) كَأنَّهم ألْقَاء(الجملة الحالية
  .وقد جاء مطابقا له) قَراضبةٌ(وهو عائد على صاحب الحال

  :بن العبد في معلقته ةوفي قول طرف

)5(مقَدد قَميصٍ في غر بنائقُ       كَأنها تَبِين وَأحياناً تالقى
.  

وهو في محل نصب اسم كَأن، ) الهاء(الرابط فيها الضمير ،)بنائقُ كَأنها(الجملة الحالية  
  .وتقديره هي) تَبِين(هو عائد على صاحب الحال الضمير المستتر فيو

  :قول لبيد بن ربيعة في معلقته وفي

)6(أقالمها متونَها تُجِد زبر    كأنها الطُّلول عن السيوُل وجال
.  

                                                

  . 43 :الحارث بن حلزة ديوان) 1(

  .47: طرفة بن العبد ديوان )2(

  .139: لبيد بن ربيعةديوان ) 3(

  .41: بن حلزة  ثديوان الحار )4(

  .57: ديوان طرفة بن العبد )5(

  .137: ديوان لبيد بن ربيعة )6(
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الواقع في محل نصب اسم كَأن ) الهاء(، الرابط فيها الضمير)كأنها زبر(الجملة الحالية 
  ).الطُّلول(عائد على صاحب الحال وهو

  :وفي قول لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(جِن البدي رواسياً أقْدامها   غُلْب تَشَذَّر بالذُّحوِل كأنَّها 
.  

) كأن(الرابط فيها الضمير الواقع في محل نصب اسم ) كأنَّها جِن البدي(الجملة الحالية  

  ). تشذر(وهو فاعل الفعل) هي(ال الضمير المستتر وتقديرهوهو عائد على صاحب الح

  :وفي قول امرئ القيس في معلقته

)2(منارةُ ممسى راهبٍ متَبتِل    تُضيء الظّالم بالعشاء كأنّها 
.  

الواقع في محل نصـب اسـم   ) الهاء(الرابط فيها الضمير) كأنّها منارةُ(الجملة الحالية 
)عائد على المـرأة  ) هي(صاحب الحال فاعل تضئ المستتر وتقديره ، عائد على)كَأن

  .التي يتحدث عنها الشاعر

 : الجملة االسمية المنسوخة ذات الخبر الجملة- 2

لم يرد الضمير رابطا في الجملة االسمية المنسوخة ذات الخبر الجملة في أي موضع 
  . من المواضع المعبرة عن الحال في شعر المعلقات السبع

  :لجملة االسمية المنسوخة ذات الخبر شبه الجملةا-3

ورد الضمير وحده رابطا في ستة مواضع من مواضع التركيب الحـالي فـي شـعر    
  :المعلقات، حيث ورد في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)3(سخينا خالَطَها الماء ما ِإذا     فيها الحص كَأن مشَعشَعة
.  

  ).ندرينخمور األ(والرابط الضمير العائد على) فيها لحصا كَأن(الجملة الحالية 

  :وفي قول لبيد بن ربيعة في معلقته

)4(وظباء وجرةَ عطَّفاً آرامها  زجالً كأن نعاج تُوضح فَوقَها 
.  

  .، والرابط الضمير العائد على الظعائن)فَوقَهاكأن نعاج تُوضح (الجملة الحالية

                                                

  .152:ديوان لبيد بن ربيعة )1(

  .1106:ديوان امرئ القيس )2(

  .53: ديوان عمرو بن كلثوم )3(

  .139 :ربيعة بن لبيد ديوان  )4(
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  : في قول الحارث بن حلزة في معلقتهو

ٌل ثموال رأفةٌ ال الغَالّق    مع ذاك بعد من خَي 1(إبقاء(
.  

ال عنـدهم رأفـة،   : جملة اسمية خبرها محذوف، والتقـدير ) رأفةٌ ال(الجملة الحالية  
  .والرابط الضمير المجرور في عندهم العائد على أصحاب الخيل

  :وفي قول امريء القيس

)2(بضاف فُويقَ األرضِ ليس بأعزِل  ا استَدبرتَه سد فَرجةُ ضليعٍ إذ
.  

) هو(وتقديره) ليس(والرابط الضمير المستتر الواقع اسم ) بأعزِلليس (الجملة الحالية

  .عائد على الحصان

  :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

)3(ليس بمعضد البدء،منه كَفَى العود    إذا ما قُمتُ منْتَصراً به حسامٍ، 
.  

) هو(وتقديره) ليس(والرابط الضمير المستتر الواقع اسم  )ليس بمعضد(الجملة الحالية 

  .عائد على الموصوف المحذوف وهو السيف الذي ذكره الشاعر في البيت السابق

  :قول عنترة بن شداد في معلقته وفي

)4(ثٌ قليُل الدمن ليس بمعلَمِغي   ُأنُفاً تضمن نبتَها  أو روضةً
.  

وتقـديره  ) ليس(والرابط فيها الضمير المستتر الواقع اسم ) ليس بمعلَمِ(الجملة الحالية  
  ). نبتها(عائد على)هو(

  :الربط بالواو - ثانيا

تُسمى الواو التي تأتي للربط في التركيب الحالي بواو الحال، وقد قال عنهـا اإلمـام     
وهي الداخلة علي الجملة التي ): "هـ761المتوفى سنة ( ح الدين العالئيصال/ الحافظ

تقع قبل جملة : " ، كما جاء في المعجم الوافي للنحو العربي عن واو الحال)5("تقع حاال
، ويقدر سيبويه هذه الواو بـِإذْ قـال ابـن    )6("أو شبه جملة تعرب في محل نصب حال

                                                

  .55: بن حلزة  ثديوان الحار )1(

  .114: ديوان امرئ القيس )2(

  .70: ديوان طرفة بن العبد )3(

  .16: بن شداد ةديوان عنتر )4(

  .155: الواو المزيدة )5(

  .353: المعجم الوافي للنحو العربي )6(
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يرادف الحـرف   أنَّها بمعناها إذ ال نِإذْ وال يريدوويقدرها سيبويه واألقدمون ب: "هشام
سـيبويه شـبه واو    ن، أما ابن يعيش فإنَّه يذكر َأ)1("قيد للفعل ااالسم بل َأنَّها وما بعده

وذلك مـن حيـث كانـت    : "الحال بإذْ وقدرها بها ويورد لذلك ثالثة أسباب حيث يقول
يكون إال جملة كمـا َأن   وما بعدها المنتصبة الموضع، وكذلك الواو منتصبة الموضع، 

الواو كذلك، وكل واحد من الظرف والحال يقدر بحرف الجر فإذا قلت جاء زيد وسيفه 
على عاتقه كأنك قلت جاء زيد في هذه الحال والحال مفعول فيها كما ِإن الظرف كذلك، 

، )2("لك ما بعد الـواو فكما ِإن الجملة بعد إذ ال تفتقر إلى ضمير يعود على ما قبلها فكذ
إلى َأن الجملة االسمية البد َأن تكون مرتبطة بالواو فقـط   برايهأما الزمخشري فذهب 

 فالواو اسمية كانت فإن فعليةأو  اسمية تكون نَأ من تخلو وال حاال تقع والجملة: "فيقول

 لقيته وأما ،الندرة في عليه يعثر نأ عسى وما ،يف إلى فوه كلمته :قولهم من شذ ما إال

، وهذا الرأي من الزمخشري فيـه  )3( "وشيء جبة عليه مستقرة فمعناه وشيء جبة عليه
ابتعاد عن بعض األمثلة التي وردت معبرة عن الحال، وقد لجأ الزمخشري إلى تأويلها 
تأويال يناسب كالمه هذا، واضطر أيضا إلى تخريج بعض األمثلة بجعل الحال مفردا ال 

وه من الواو الرابطة، وما ذهب إليه الزمخشري هنا ترجيح بال دليل وذلك َألن جملة لخل
هناك أمثلة وشواهد من القران الكريم كان فيها الحال جملة اسمية وال رابـط فيهـا إال   

 وما َأرسلْنَا ﴿:، وقوله)4(﴾واللَّه يحكُم الَ معقِّب ِلحكْمه﴿:الضمير، وذلك مثل قوله تعالي

امالطَّع ْأكُلُونلَي مِإالَّ ِإنَّه ينلسرالْم نم لَكوقد تقع الجملة االسمية حـاال ولـيس   )5()قَب ،
فيها الواو َأو الضمير ألنها واضحة و ال تحتاج إلى رابط، وقال الرضي عند حديثه عن 

: نحـو قولـك  وقد تخلو من الرابطين عند ظهور المالبسة : "الرابط في الجملة االسمية

، وقد اتفق علماء النحو على أن الـربط بـالواو   )6("خرجت زيد علي الباب، وهو قليل
  :يكون الزما فقط في حالتين هما

                                                

  .1/576:مغني اللبيب )1(

  .2/68:شرح المفصل )2(

  .92: المفصل في صنعة اإلعراب )3(

  .41:من اآلية: سورة الرعد )4(

  .20:من اآلية:سورة الفرقان )5(

  .2/43:شرح الرضي على الكافية )6(
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  . اإذا كانت الجملة الحالية خالية من الضمير لفظا وتقدير: األولى  

  .إذا كان الفعل المضارع مسبوقا بقد أو في حال تقدم مفعوله عليه: الثانية

الواو وحده رابطا في الجملة االسمية التي تشغل موقع الحال ضـمن التركيـب    ورد 
  :الحالي في المعلقات السبع في ثالثة عشر موضعا، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :الجملة االسمية البسيطة-أ  

ورد الضمير وحده رابطا في الجملة االسمية البسيطة في اثني عشـر موضـعا مـن     
  :حالي في شعر المعلقات السبع، يمكن تتبعها فيما يليمواضع التركيب ال

  : الجملة االسمية ذات الخبر المفرد-1

ورد فيها الواو وحده رابطا في ستة مواضع في المعلقات السبع، حيث وردت في قول  
  : عنترة بن شداد في معلقته

)1(مرتَمِ هو لمن ممكنةٌ والشاةُ     غرةً األعادي من رأيتُ: قالت
.  

  .والرابط الواو ،)ممكنةٌ والشاةُ(الجملة الحالية   

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

)2(بِلْغٌ تَشْقَى بِه األشْقياء ـه     ر الّلاهم باألسودينِ وأمهدفَ
.  

  .، والرابط الواو فقط)بِلْغٌ هوأمر اللّ(جملة الحال

  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)3(ولَدنَا النَّاس طُراً َأجمعينَا        نَّا والسيوفُ مسلَّالَتٌَأكَ
.  

  .، والرابط الواو)والسيوفُ مسلَّالَتٌ(جملة الحال  

  : قول الحارث بن حلزة في معلقته وفي

ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ      ـينِ وييارالح الَءالبو الء4(ب(
.  

  .والرابط الواو فقط ،)بالء والبالَء(الجملة الحالية  

  :قول عنترة بن شداد في معلقته وفي

                                                

  .23 :بن شداد ديوان عنترة) 1(

  .41:بن حلزة ثديوان الحار )2(

 .107: ديوان عمرو بن كلثوم) 3(

  .55: بن حلزة ثديوان الحار )4(
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)1(المنْعمِ ِلنَفْسِ مخْبثَةٌ والكُفْر     نعمة شاكرِ غير عمراً نُبْئتُ
.  

  .والرابط الواو ،)مخْبثَةٌ والكُفْر(جملة الحال  

  :ي معلقتهوفي قول لبيد بن ربيعة ف

 ةرا بأمرهما إلى ذي معجا   رهامرإب ريمةص حنُجو ،دص2(ح(
.  

  . ، والرابط الواو فقط)ونجح صريمة إبرامها(الجملة الحالية هي 

  : الجملة االسمية ذات الخبر الجملة-2

وذلك في ورد الواو رابطا في هذا النوع من الجملة االسمية الحالية في ثالثة مواضع، 
   :قول الشاعر عنترة بن شداد في معلقته

ومحلّم يسعِل تَون تحوتَ والموتُ    ائهمِل تَح3(آِل محلَّمِ واء(
.  

  .، والرابط الواو)ونعسي ومحلّم(الجملة الحالية  

  :وفي قول عنترة بن شداد في معلقته

)4(طَان بِْئرِ فيِ لَبانِ  الََأدهمِيدعون عنْتَرة والرّماح كََأنَّها    َأشْ
.  

  .والرابط الواو) والرّماح كََأنَّها َأشْطَان(الجملة الحالية            

  :وفي قول عمرو بن كلثوم          

 يكُلُّ حو ارِزينانَا بخَافَتَنَا قَرِينَا       تَر5(قَد اتَّخَذُوا م(
.  

  .، والرابط الواو فقط)حي قَد اتَّخَذُواوكُلُّ (الجملة الحالية

ورد الواو وحده رابطا في الجملة االسمية  :الجملة االسمية ذات الخبر شبه الجملة-3
الحالية التي خبرها شبه جملة في ثالثة مواضع من مواضـع التركيـب الحـالي فـي     

 :المعلقات السبع، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

)6(هيكَِل اَألوابِد قَيد بِمنْجرد     لطَّير في وكُناتهاوقد َأغْتَدي وا
.  

  .، والرابط الواو)والطَّير في وكُناتها(جملة الحال

                                                

  .23: ديوان عنترة بن شداد) 1(

  . 143: عةبن ربي ديوان لبيد) 2(

  .243: شرح التبريزي) 3(

  .24: ديوان عنترة شداد ) 4(

 .104: ديوان عمرو بن كلثوم) 5(

  .110 :مرئ القيساديوان  )6(
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  :وفي قول عنترة بن شداد في معلقته

)1(؟بالغَيلَم وَأهلُنا بعنَيزتَينِ     َأهلُها تَربع وقد المزار كيفَ
.  

  .والرابط الواو ،)َأهلُها ربعتَ وقد(جملة الحال 

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

ـََأعلَينَا جنَاح كنْدةَ أن يغْن )2( م غَازِيهِم ومنَّا الجزاءـ        
.

  

  .، والرابط الواو فقط)ومنَّا الجزاء(الجملة الحالية      

  :الجملة االسمية المنسوخة-ب

لجملة االسمية المنسوخة التي وقعت موقع الحال فقد ورد الواو وحده رابطـا  أما في ا 
  :في موضع واحد فقط، وهو قول الحارث بن حلزة في معلقته

)3(وما إن للحاِئنين دماء        وفَعلْنَا بِهِم كَما علم اللُه
.  

  . رابط الواو فقطوال ،)وما إن للحاِئنين دماء(الجملة الحالية    

 :الربط بالواو والضمير معا -ثالثا

إن تنوع الرابط في الجملة المعبرة عن الحال ضمن التركيـب الحـالي فـي شـعر       
المعلقات يدل داللة واضحة على سعة هذه اللغة ودقتها في التعبير، فالربط بالواو يكون 

لربط بالضمير يختلف عـن  في مواضع مناسبة له وال يناسبها الربط بالضمير، وكذلك ا
الربط بالواو في أداء المعنى، كما َأن هناك بعض الجمل الحالية تحتوي على الرابطين  
الواو والضمير معا، والربط بالواو والضمير هو أحد وجوه الربط في الجملة الحاليـة،  

لة حيث ذكر ابن هشام ذلك عند حديثه عن الجمل التي تحتاج إلى رابط وذكر منها الجم
ةَ التَقْربوا الص الَ﴿:والضمير، نحو الواو الواقعة حاال ورابطها إما: "التي تقع حاال قائال

، وجاء الربط بالواو والضمير معا في المواضع المناسبة لـذلك،  )5(")4(﴾وَأنْتُم سكَارى
بـالواو   األساسـية االسمية في محل نصب حال وهي مرتبطة بالجملـة   ةفوقوع الجمل

  مير معا ورد موافقا لما قال به النحاة عن الربط بالواو والضمير معا، وَأن الجمل والض
                                                

  .15 :بن شداد ديوان عنترة) 1(

  .47 :بن حلزة ثديوان الحار )2(

  .44 :المصدر السابق )3(

  .43:من اآلية: سورة النساء) 4(

  .2/186:مغني اللبيب )5(
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  : الجملة االسمية المثبتة والمنفية، وقال ابن مالك: رالتي يجوز ربطها بالواو والضمي 

)1(وجملةُ الحاِل سواء ما قُدما     بِواوٍ أو مضمرٍ أو بِهما            
.

 

ضمن التركيب الحالي في شـعر   الواردةتتبع صور الجملة االسمية الحالية ومن خالل 
المعلقات السبع فقد ورد الربط بالواو والضمير معا في الجملة االسمية الحالية في شعر 
المعلقات في سبعة عشر موضعا من مواضع الجملة االسمية الحالية في شعر المعلقات 

  :السبع، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :الجملة االسمية البسيطة -أ

ورد الربط بالواو والضمير معا في الجملة االسمية البسيطة في اثني عشر موضعا من  
  :مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي

حيث ورد الربط بالواو والضمير معا في هـذا   :الجملة االسمية ذات الخبر المفرد -1    
  :لنوع من الجمل االسمية الحالية في سبعة مواضع، حيث ورد في قول لبيد في معلقتها

لْكَأفَت ةٌ َأميشحةٌ ووعبسةُ خَذَلَتْ    ميادارِ وهوا الصهامو2(ق(
. 

  .والرابط الواو والضمير معا ،)قوامها الصوارِ وهاديةُ(ةالجملة الحالي 

  :ر الحارث بن حلزة  في معلقتهوفي قول الشاع

اءِإم ّرناتْ مينَا بـ     ـنَا وفمريم فََأحلَى تَملْنَا عم 3(ثُم(
.  

  .والرابط الواو والضمير معا ،)وفينَا بناتْ مرّ ِإماء(جملة الحال 

  :عنترة بن شداد في معلقتهوقول 

)4(الهِنْد تقْطر من دمي مني وبيض     ولقد ذكرتُك والرماح نواهٌل 
.  

  .معا الرابط فيها الواو والضميرو ،)مني والرماح نواهٌل(الجملة الحالية 

   :وفي قول لبيد بن ربيعة في معلقته

أو بَلحامجزيِل المبِالج همرصو   اقاغَتْ ِإذا باغَ زا وزهامو5( ق(
.  

                                                

  .30: ألفية ابن مالك) 1(

  . 145: ديوان لبيد بن ربيعة) 2(

  .36: الحارث بن حلزةديوان ) 3(

  .21 :بن شداد ديوان عنترة) 4(

  . 141: ديوان لبيد بن ربيعة) 5(
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  .والرابط الواو والضمير معا) باق وصرمه(الجملة الحالية هي 

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

 كلتَهسكلَمِ  فإذا شربتُ فإنني ملم ي ضي وافرر1(مالي وع(
.  

  .، والرابط الواو والضمير معا)وعرضي وافر(جملة الحال 

  : قول الحارث في معلقته وفي 

ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ    ـينِا وييارلح الَءالبو الء2(ب(
.  

  .، والرابط الواو والضمير)الرب وهو(الجملة الحالية

 :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

)3(مفْتَدي أنا َأو والتسآِل الشُّكْرِ على    خانقي هو امرٌؤ موالي ولكن
.  

هنـا  ) أو(والضمير و) أو(ر عنها بـ والرابط الواو المعب) مفْتَدي أنا َأو(جملة الحال  
  .وأنا مفتد: بمعنى الواو، والتقدير

  .لم أجد فيها أي ربط بالواو والضمير معا: الجملة االسمية ذات الخبر الجملة-2

  : الجملة االسمية ذات الخبر شبه الجملة -2

ع ورد الربط بالواو والضمير معا في هذا النوع من الجمل االسمية التي شغلت موض  
الحال في خمسة مواضع من مواضع التركيب الحالي في هذه القصائد، حيث وردت في 

  :قول امرئ القيس  في معلقته

 فَتْ لهرِل      إذا ما بكى من خلفها انْصوحقُّها لم يتحتي شقٍّ و4(بش(
. 

  .ورابطها الواو والضمير ،)وتحتي شقُّها(جملة الحال 

 :اوفي قول امرئ القيس أيض

 ونَهود ياتادقَنا بالْهِل    فََألْحيلم تَز ةرها في صرواح5(ج(
.

  

  .، والرابط الواو والضمير)ودونَه جواحرها(جملة الحال

                                                

  .20 :بن شداد ديوان عنترة) 1(

  .55: بن حلزة  ثديوان الحار )2(

  .68 :العبد بن طرفة ديوان) 3(

  .97: ديوان امرئ القيس) 4(

  .115: المصدر السابق )5(
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  :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

كرملَع تَ ِإنوِل    الفَتَى َأخْطََأ ما المخَى لَكَالطِّورالم نْياهبا وثد1(لْي(
.  

  .الواو والضمير ط، والراب)بالْيد وثنْياه(جملة الحال 

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

)2(ولَه فَارِسيةٌ خَضراء        ثُم حجراً أعني ابن أم قَطَامٍ 
.  

  .الواو والضمير ط، والراب)ولَه فَارِسيةٌ(الجملة الحالية 

  :رث أيضاقول الحاوفي  

)3(س وفَيه الصالَح واإلبراء       أو نَقَشْتُم فالنَّقْشُ يجشَمه النَّا 
.  

  ، والرابط الواو والضمير معا)وفَيه الصالَح واإلبراء(الجملة الحالية 

  :الجملة االسمية المنسوخة -ب

و والضمير معـا فـي خمسـة    أما الجملة االسمية المنسوخة فقد ورد الربط فيها بالوا 
مواضع من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، حيث يمكن تفصيل ذلك 

  :فيما يلي

  :الجملة االسمية المنسوخة ذات الخبر المفرد-1

ورد هذا النوع من الجملة االسمية الحالية في شعر المعلقات السبع والرابط فيه الواو   
من مواضع التركيب الحالي في هذه القصائد، وذلك في والضمير معا في موضعين فقط 

  :قول عنترة بن شداد في معلقته

)4(المتَلَومِ حاجةَ َألقضي فَدن      كأنهاو ناقتي فيها فَوقَفْتُ
.

  

  .، والرابط فيها الواو والضمير معا)فَدن كأنهاو(الجملة الحالية 

  :وفي قول عنترة أيضا

)5(على نعش لـهن مخيم وكَأنه    حرجرْأسه  يتْبعن قُلَّة
.

  

  .، والرابط الواو والضمير معا)جروكَأنه ح(الجملة الحالية
                                                

  .66: ديوان طرفة بن العبد )1(

  .44: ديوان الحارث بن حلزة  )2(

  . 33: المصدر السابق) 3(

  .14: بن شداد ديوان عنترة) 4(

  .18: المصدر السابق) 5(
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  : الجملة االسمية المنسوخة ذات الخبر الجملة-2

  . صورة تحتوي علي الربط بالضمير والواو معا أيلم أجد 

  :الجملة المنسوخة ذات الخبر شبه الجملة -3

  :فيها الربط بالواو والضمير معا في ثالثة مواضع، وذلك في قول لبيد في معلقتهورد  

)1(وثُمامها نُْؤيها فَغُودر منْها    فََأبكَروا الجميع بِها وكان عرِيتْ           
.

                              

  .لواو والضمير معا، والرابط فيها ا)الجميع بِها وكان(الجملة الحالية 

  :وفي قول امرئ القيس في معلقته 

)2(بصبحٍ وما اإلصباح منك بأمثَِل   َأال َأيها اللّيُل الطّويُل أال انْجلي  
. 

 رجملة اسمية منسوخة الرابط فيها الواو والضمي)وما اِإلصباح منك بَأمثَل(جملة الحال 
  ).من(المجرور بحرف الجر 

   :د بن ربيعة في معلقتهوفي قول لبي

)3(ِإقْدامها عردتْ يه ِإذا منه    عادةً وكانتْ اهوقَدم فمضى
.  

  .الواو والضمير طوالراب )وكَانتْ عادةً منه(الجملة الحالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . 1/138:ديوان لبيد بن ربيعة )1(

  .1/108:ديوان امرئ القيس) 2(

  . 1/144:ديوان لبيد بن ربيعة )3(
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  المبحث الثاني

  

  الرابط في الجملة الفعلية

  

  الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي -أوال

 

  ضميرالربط بال -1

  

  الربط بالواو -2

  

  الربط بالواو والضمير معا -3

  

  

  الربط في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع - ثانيا

  

  الربط بالضمير -1

  

  الربط بالواو -2

  

  الربط بالواو والضمير معا -3
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  المبحث الثاني 

  الرابط في الجملة الفعلية 

  :مدخل

لحالية يتنوع بين الضمير والواو، أو كليهمـا  ذكرنا فيما سبق أن الرابط في الجملة ا  
يتعلق بالرابط في الجملة الفعلية الحالية في المعلقـات   معا، وسنوضح فيما يلي كل ما

قسمين، وذلك علـى   إليالسبع، على َأن تكون دراسة الرابط في الجملة الفعلية مقسمة 
  :النحو التالي

  :الربط بالضمير -أوال

ورد الضمير رابطا في الجملـة الفعليـة ذات    : الفعل الماضيالجملة الفعلية ذات  -أ
مـن مواضـع    )1(الفعل الماضي في المعلقات السبع وذلك في ثالثة وعشرين موضعا

  :التركيب الحالي، وهي كما يلي

  : الفعل ماض والفاعل اسم ظاهر-1  

سـبع فـي   ورد الضمير رابطا في هذا النوع من الجمل الفعلية الحالية في المعلقات ال 
  :خمسة مواضع، حيث ورد في قول الشاعر لبيد بن ربيعة في معلقته

 جحساإلكامِ م دبلُو بها حعا   يهاموِحا وانُهيصع هاب2(قَد ر(
.  

).    رابـه (، والرابط الضمير الواقع مفعوال به فـي  )عصيانُهاقَد رابه (جملة الحال هي

  :معلقتهوقول عنترة بن شداد في 

)3(مذَمم غَير كَررتُ يتذَامرون       جمعهم أقبَل القوم رأيتُ لما
.  

  .، والرابط الضمير المضاف للفاعل)القوم(وصاحب الحال) جمعهم أقبَل(جملة الحال   

  :وفي قول الشاعر لبيد بن ربيعة في معلقته

عدافانِ فميالر ىرا عهمسكَما خَلَقاً     ر نمض يحا الوهالَم4(س.(  

  جملة فعلية الرابط فيها الضمير المضاف إليه نائب الفاعل) رسمها عرى(الجملة الحالية

                                                

   .)6(انظر الملحق  )1(

  .142 :ربيعة بن لبيد ديوان )2(

  .24: شداد بن عنترة ديوان )3(

  .135: ديوان لبيد بن ربيعة) 4(
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  :الفعل ماض والفاعل ضمير متصل-2

ورد الضمير رابطا في هذا النوع من الجمل الفعلية الحالية في المعلقات السـبع فـي      
  :لدالة على ذلك قول الشاعر عنترة بن شداد في معلقتهأربعة مواضع، ومن األمثلة ا

 هلْتُ ُأرِيدنَز م       لما رآني قَدلغير تبس 1(أبدى نواجذه(
.  

  . )تاء الفاعل(، حال من ياء المتكلم، الرابط الضمير )قَد نَزلْتُ ُأرِيده(جملة الحال هي

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

)2(كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا    وخَرجن شُعثاً وردن دوارِعاً
.  

  .حال من أمثال الرصائع، والرابط الضمير نون النسوة )قَد بلينَا(الجملة الحالية

  :الفعل ماض والفاعل ضمير مستتر-3

  :ورد فيها الضمير رابطا في تسعة مواضع، وذلك في قول عنترة بن شداد في معلقته

علم ةَ قدرم تُ نداءعمنَ     الَا سواب3(ربيعةَ في الغُبارِ األقْتمِ ي(
.  

  ).نداء مرة(، والرابط ضمير مستتر تقديره هو عائد على )قد عالَ(جملة الحال

  :القيس في معلقته امرئوكذلك قول 

)4(فُلالقَرنْ بريا جاءت الصبا نَسيم    منهما المسك تَضوع قامتا إذا
.  

  ) هي(الرابط فيها الضمير المستتر، تقديره ) القَرنْفُل بريا جاءت(جملة الحال

 :             وقول عنترة بن شداد في معلقته

)5(الهيثَم أم بعد وَأقْفَر َأقْوى     عهده تَقَادم طَلٍَل من حييتَ
.

  

  )طلل(عائد ) هو(ضمير مستر تقديره  جملة فعلية الرابط فيها) َأقْوى(الجملة الحالية 

  :في قول عمرو بن كلثوم في معلقتهو

)6(حدينَا أصالً حمولَها لَما     رَأيتُ واشْتَقْتُ الصبا تَذَكَّرتُ
.  

  ).نون النسوة(وهي اإلبل، والرابط الضمير ) حمولها(حال من) حدينَا(جملة الحال 

                                                

  .22: ديوان عنترة بن شداد )1(

  .100: عمرو بن كلثوم ديوان )2(

  .243: شرح التبريزي) 3(

  .94: ديوان امرئ القيس) 4(

  .14: ديوان عنترة بن شداد )5(

  .65: رو بن كلثومديوان عم) 6(
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  :ل المضارعالجملة الفعلية ذات الفع-ب

ورد الربط بالضمير في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع فـي تسـعة وخمسـين      
من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، حيث يمكن تتبع ذلـك   )1(موضعا

  :حسب نوع الفعل المضارع في الجملة الفعلية الحالية فيما يلي

  :الفعل المضارع المثبت -أوال

حده رابطا في خمسة وأربعين موضعا من مواضع التركيب الحالي في ورد الضمير و  
  :هذه القصائد، وذلك على النحو التالي

 : الفاعل اسم ظاهر+ الفعل مضارع-1

ورد فيها الضمير رابطا في اثني عشر موضعا من مواضع التركيـب الحـالي فـي         
  :حلزة في معلقته قول الحارث بنالمعلقات السبع، ومن األمثلة الدالة على ذلك 

)2(حصون وعزةٌ قَعساء     فَبقينا على الشَّنَاءة تَنْمينَا 
.  

، وهو ضمير )نا(جملة فعلية حالية رابطها الضمير ي، وه)تنمينا حصون(جملة الحال  
  ).تنمينا(بارز واقع في محل نصب مفعول به في

  :القيس في معلقته ئوكذلك قول امر

أو ناهس ضيءبٍ  يراه ابيحصفَتَِّل    ماِل المليطَ بالذُّب3(أماَل الس(
.  

وهي حال من البرق المذكور في بيت سابق، والرابط ) يضيء سناه(الجملة الحالية  
  .وهو ضمير بارز واقع في محل جر مضاف إليه) الهاء(فيها الضمير

  :الفاعل ضمير متصل+ الفعل مضارع - 2

  ير رابطا في سبعة مواضع من مواضع الجملة الفعلية ذات الفعل المضارعورد الضم          

  :زهير بن أبي سلمىالمعبرة عن الحال في المعلقات السبع، حيث ورد في قول          

)4(وأطْالؤها ينهضن من كّل مجثَمِ   بها العين واألرآم يمشين خلْفَةً  
.  

  ). نون النسوة( حال من العين، والرابط الضمير) يمشين(الجملة الحالية    

                                                

  . )5(انظر الملحق ) 1(

  . 29 :ديوان الحارث بن حلزة) 2(

  .117: ديوان امرئ القيس) 3(

   .64: سلمى أبي بن زهير ديوان)  4(
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  : وقول عنترة بن شداد في معلقته

 نُشْنَهباعِ يالس رزج مِ   فتركْتُهصعوالم هنانب نسح نمقْض1(ي(
.  

وهو ضمير ) نون النسوة(وهي حال من السباع، والرابط الضمير) ينُشْنَه(الجملة الحالية 
  .حل رفع فاعل عائد على صاحب الحال، وقد جاء الضمير مطابقا لهبارز متصل في م

  :الفعل مضارع والفاعل ضمير مستتر -3

ورد الضمير رابطا في هذا النوع من الجمل الحالية في خمسة وعشرين موضعا فـي   
  :شعر المعلقات، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول طرفة بن العبد في معلقته

)2(حداِئقَ مولي األسرة أغْيد   في الشَّوِل تَرتَعي تَربعت القُفّينِ
.  

، وهـي  )هي(جملة فعلية الرابط فيها الضمير المستتر وتقديره) تَرتَعي(الجملة الحالية 
  .حال من فاعل تربعت المستتر

  :وكذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)3(تَنْفي الموعدينا إلى الشَّامات   وأنْزلْنَا البيوتَ بذي طُلُوحٍ 
.  

جملة فعلية حال من البيوت، والرابط فيهـا الضـمير   ) تَنْفي الموعدينا(الجملة الحالية  
  .عائد على صاحب الحال) هي(المستتر وتقديره

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)4(صماً خَوالد ما يبِين كَالمها   وكيفَ سؤالُنَا   أسألُها،فوقفتُ 
.  

جملة فعلية حال من تاء المتكلم في وقفت، والرابط فيها الضمير ) أسألُها(الجملة الحالية 
  .، وهو في محل رفع فاعل للفعل المضارع)أنا(المستتر وتقديره 

  :وقول الشاعر عنترة بن شداد في معلقته

)5(مِوسطَ الديار تسفُّ حب الخمخ    ما راعني إالّ حمولةُ َأهلها
.  

وهي حال من حمولة، والرابط الضـمير المسـتتر   ) تسفُّ حب الخمخمِ(الجملة الحالية   
  .الواقع في محل نصب فاعل للفعل تسف وهو عائد على صاحب الحال) هي(وتقديره

                                                

  .22: بن شداد ديوان عنترة) 1(

  .54 :العبد بن طرفة ديوان) 2(

  .70 :ديوان عمرو بن كلثوم) 3(

  .138: ديوان لبيد بن ربيعة  )4(

  .15: بن شداد ان عنترةديو) 5(
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  :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنفي-ثانيا

  لية في أربعة عشر موضعا منورد الضمير وحده رابطا في هذا النوع من الجمل الحا 

  :مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي 

1 -   :الفاعل اسم ظاهر+ الفعل المضارع-

ورد الضمير في هذا النوع من الجمل رابطا في موضعين فقط من مواضع التركيب   
  :يس في معلقتهالحالي في شعر المعلقات السبع، وذلك في قول امرئ الق

)1(ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل   فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها 
.  

وهي جملة فعلية حال من األماكن المذكورة، والرابط ) لم يعفُ رسمها(الجملة الحالية  
  .إليهالواقع مضافا )هاء الغائب(الضمير 

  :وقول لبيد بين ربيعة كذلك في معلقته

)2(صماً خَوالد ما يبِين كَالمها   وكيفَ سؤالُنَا  أسألُها،قفتُ فو
.  

وهي جملة فعلية فعلها مضارع منفي، وصاحب الحال ) ما يبِين كَالمها(الجملة الحالية 
  . إليهالواقع مضافا ) هاء الغائب(صما، والرابط الضمير

  :الفاعل ضمير متصل+ الفعل المضارع  -2

ضمير رابطا في هذا النوع من الجمل المعبرة عن الحال في ثالثة مواضع من ورد ال  
  :مواضع التركيب الحالي قي هذه القصائد، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

)3(الممدد الطِّراف هذاك َأهَل وال    ينْكرونَني ال غَبراء بني رَأيتُ
. 

  واو(، والرابط الضمير )بني غبراء(جملة فعلية حال من ) كرونَنيينْ ال(الجملة الحالية  

  .الواقع فاعال) الجماعة

   :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

 مالُهفَع وربوال ي ونعطْبها  ال يوى أحالمالـه 4(إذ ال يميُل مع(
.  

  ).واو الجماعة(الضميرحال من واو الجماعة، والرابط ) يطْبعون ال(الجملة الحالية  

                                                

  .92 :ديوان امرئ القيس) 1(

  .147: ديوان لبيد بن ربيعة  )2(

  .62: العبد بن طرفة ديوان) 3(

  .154: ديوان لبيد بن ربيعة  )4(
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  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته

ي لَمِقا خراحٍ بِبزي رنلُّوا ب     اءعد هِملَيع مطَاعٍ لَهن 1(ء(
.  

  ).واو الجماعة(، والرابط الضمير )ثمانون(جملة فعلية حال من) لُّواخِلَم ي(الجملة الحالية

  :مستتر الفاعل ضمير+ الفعل المضارع  - 3

ورد الضمير وحده رابطا في هذا النوع من الجمل الحالية في عشرة مواضـع مـن    
  :مواضع التركيب الحالي، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول امرئ القيس في معلقته

 نخلَة بها جِذْع كتْرلم ي ماءتَيِل   ونْدشيداً بجال ُأطُماً إال م2(و(
.  

. حال من تيماء، والرابط الضمير المجرور بحرف الجر) بها تْركلم ي(الجملة الحالية 

  :وكذلك قول زهير بن أبي سلمي في معلقته

)3(نَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ   كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل 
.  

  ).هو(تتر وتقديره، والرابط الضمير المسحب الفَنَا ، حال من)لم يحطَّمِ(الجملة الحالية  

  :الربط بالواو -ثانيا

ورد الربط بالواو في الجملة الفعلية في تسعة مواضع من مواضع التركيب الحالي في  
  :المعلقات السبع، بحيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي-أ

ي ستة مواضـع مـن   ورد الواو رابطا في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي ف 
  :مواضع الجملة الحالية الفعلية التي فعلها ماضٍ، حيث يمكن تتبعها كما يلي

  : الفعل ماض والفاعل اسم ظاهر-1 

  :القيس في معلقته امرئورد فيها الربط بالواو في خمسة مواضع، وذلك في قول  

  .)4(نزِِلعقَرتَ بعيري يا امرأ القيس فا  تقوُل وقد ماَل الغَبيطُ بنا معاً  

 . ، جملة حالية من فاعل تقول المستتر، والرابط الواو)بنا الغَبيطُ ماَل وقد(جملة الحال 

  :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

                                                

  . 53 :الحارث بن حلزة ديوان) 1(

  .118 :ديوان امرئ القيس) 2(

   .67 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  3(

  .96: ديوان امرئ القيس) 4(
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)1(بمؤيد أتَيتَ قد أن ترى ألَستَ     وساقُها الوظيفُ تَر يقوُل وقد
. 

  .والرابط الواو فقط) الوظيفُ تَر وقد(جملة الحال

 :ول الحارث بن حلزة في معلقتهوق

)2(اإلمساء دنَا وقَد عصرا القَـ     ـنَّاص وأفزعها نبأةً آنستْ
. 

  .، جملة فعلية الرابط فيها الواو)اإلمساء دنَا وقَد(جملة الحال

                :وقول طرفة بن العبد في معلقته

)3(المتَوقِّد اَألمعزِ آُل خَب دوق     فَأجذَمتْ بالقَطيع عليه َأحلْتُ
.  

  .والرابط الواو فقط) اَألمعزِ آُل خَبوقد (جملة الحال

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

)4(ن شالَالً ودمي األنْساء    وحملْنَاهم علَى حزمِ ثَهالَ 
.  

  .علية فعلها مبني للمجهول، والرابط الواو فقطهي جملة ف) ودمي األنْساء(الجملة الحالية 

  :الفعل ماض والفاعل ضمير مستتر -2

  :ورد الواو رابطا وحده في موضع واحد فقط هو قول امرئ القيس في معلقته  

)5(المتَفَضِل ِلبسةَ إالَّ السترِ لدى     ثيابها لنَومٍ نَضتْ وقد فجِْئتُ
.  

  .جملة فعلية والرابط الواو فقط) نَضتْ وقد(جملة الحال  

  :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع-ب

ورد الواو وحده رابطا في ثالثة مواضع من مواضـع الجملـة الفعليـة ذات الفعـل     
  :المضارع ضمن التركيب الحالي في المعلقات السبع، حيث يمكن تفصيل ذلك فيما يلي

  :الفعل المضارع المثبت-1 

هذا النوع من الجملة الفعلية الحالية في موضع واحد فقط، وذلـك   ورد الواو رابطا في
  :في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

                                                

  .71 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  . 14 :الحارث بن حلزة ديوان) 2(

  .60: العبد بن طرفة ديوان) 3(

  .43 :بن حلزة  ثديوان الحار )4(

  .101: ديوان امرئ القيس) 5(
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)1(ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا  ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً 
.  

ر ، وهي جملة فعلية فعلها مضارع، وصاحب الحال الضمي)ويشْرب غَيرنَا(جملة الحال 
  .، والرابط الواو وحدها)نحن(المستتر في نشرب وتقديره

  :الفعل المضارع المنفي-2

حيث ورد الربط بالواو في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنفي في موضعين فقط 
  : من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، وذلك في قول الحارث بن حلزة

)2(تُكَاُل الدماء وماكَرها       ن بالمنْذرِوأقَدنَاه رب غَسا
. 

جملة في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعـوال  ) تُكَاُل الدماء وما(الجملة الحالية
  :به، والرابط الواو فقط، وقول عنترة بن شداد في معلقته

 روتَ ولم تَدأم ولقد خشيتُ بَأن   منَي ضمِللحربِ دائرةٌ على اب3(ض(
.  

  .الواو طالمستتر، والراب) أموت( حال من فاعل) ولم تَدر للحربِ دائرةٌ(الجملة الحالية

  :الربط بالواو والضمير معا -ثالثا

ورد الربط بالواو والضمير معا في الجملة الفعلية في خمسة عشر موضعا من مواضع 
  :ك فيما يليالتركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، بحيث يمكن تتبع ذل

  :الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي-أ

ورد الربط بالواو والضمير معا في هذا النوع من الجملة الفعلية المعيرة عن الحال في 
شعر المعلقات السبع في ستة مواضع من مواضع التركيب الحالي في هذه القصائد، حيث 

  :يمكن تفصيل ذلك فيما يلي

  :الفعل ماض والفاعل اسم ظاهر-1

ورد فيها الربط بالواو والضمير معا في ثالثة مواضع من مواضع الجملة الفعليـة ذات  
  :الفعل الماضي المعبرة عن الحال في المعلقات السبع، وذلك في قول عنترة في معلقته

)4(؟بالغَيلَم وَأهلُنا بعنَيزتَينِ     َأهلُها تَربع وقد المزار كيفَ
.  

                                                

  .109:ديوان عمرو بن كلثوم) 1(

  . 45 :الحارث بن حلزة ديوان) 2(

  .25 :بن شداد ديوان عنترة) 3(

  .15: المصدر السابق) 4(
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  .حال من المزار، والرابط الواو والضمير المضاف للفاعل) َأهلُها ربعتَ وقد(جملة الحال

  :وفي قول لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(وثُمامها نُْؤيها غُودروَ منْها    فََأبكَروا الجميع وزايلها عرِيتْ
.  

عائد علـى  ) عريت(وصاحب الحال الضمير المستتر في ) وزايلها الجميع(جملة الحال 
  ).زايلها(البيوت، والرابط الواو والضمير الواقع مفعوال به في

  :وقول لبيد بن ربيعة أيضا في معلقته

ى دمرتْ  وجيتَهفَا وا السهوابِر   الم اريحههاما وسهموس ف2(صاي(
. 

  ،)دوابرها(الضمير المجرور في، والرابط الواو و)وابِرها السفَاورمى د(جملة الحال  

  :الفعل الماضي والفاعل ضمير بارز-2

  معا في هذا النوع من الجملة الحالية في موضع واحد فقط، ورد الربط بالواو والضمير

  :و قول عمرو بن كلثوم في معلقتهه 

)3(ولكنَّا سنَبدُأ ظَاِلمينا         ظَلَمنَاظالمين وما  نُسمي
.

  

  )نا الفاعلين(الرابط فيها الواو والضمير) ظَلَمنَا وما(الحاليةالجملة 

  :الفعل الماضي والفاعل ضمير مستتر-3

ورد الربط بالواو والضمير معا في هذا النوع من الجملة الحالية في موضـعين فقـط،   
  :قول عمرو بن كلثوم في معلقته وذلك في

كخَلَتْ ِإذَا تُرِيلَى دع و       خَالَءنْتَ قَدَأم نوينَا عيح4(الكَاش(
. 

وهي جملة فعلية الرابط فيها الواو والضمير المستتر، وتقديره ) َأمنْتَ وقَد(جملة الحال  
  .هي عائد على صاحب الحال

            :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

  ).5(ورِمامها أسبابها وتَقَطَّعتْ     نأتْ وقد نوار من تذكر ما بْل

                                                

  .138: ديوان لبيد بن ربيعة )1(

  .143 :المصدر السابق )2(

  .288: شرح التبريزي) 3(

  .60: ديوان عمرو بن كلثوم) 4(

                           .140: ديوان لبيد بن ربيعة )5(
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، جملة فعلية الرابط فيها الواو والضمير المستتر وتقـديره هـي   )نأتْ وقد(جملة الحال 
  ، )نوار(عائد على صاحب الحال 

  :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع-ب

ورد الربط بالواو والضمير معا في الجملة الفعلية ذات الفعل المضـارع قـي تسـعة     
  :يب الحالي في المعلقات السبع، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يليمواضع من مواضع الترك

  :الفعل المضارع المثبت-1

ورد الربط في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المثبت بالواو والضمير معـا فـي   
  :موضعين فقط، حيث وورد في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

قدص اءآب نع نرِثْنَاهرِثُ     ونُونَاوينتْنَا با ِإذَا م1(ه(
. 

الواقع في محل رفع فاعل ) نا المتكلمين(، وهي حال من الضمير)ونُورِثُها(جملة الحال  
  .وهو عائد على صاحب الحال) نحن(والرابط الواو والضمير المستتر وتقديره

  :وفي قول عنترة بن شداد في معلقته

)2(زعماً ورب البيت ليس بمزعم     علّقْتُها عرضاً وَأقْتُُل قَومها 
.

  

والرابط فيها الواو والضمير معا، وقد اختلف النحاة في واو ) وَأقْتُُل قَومها(جملة الحال 
حال من التاء في علقتها وهي مقترنة بالواو ) وَأقْتُُل قَومها(فجمله ، الحال في هذا البيت

يرا في تخريجها فقال البعض َأنَّها ضـرورة  مع المضارع المثبت، وقد اختلف النحاة كث
شعرية، وقال البعض َأنَّها واو للعطف وليست واو الحال، وَأن المضارع فيهـا يـؤول   

وقتلت قومها، وقال البعض اآلخر ومنهم ابن مالك وأبو : بالماضي، بحيث يكون التقدير
لسـابق حيـث يكـون    حيان األندلسي أنَّه يجب تقدير مبتدأ بعد الواو في بيت عنترة ا

 الجملـة : "، وإلى ذلك أشار ابن عقيل في شرحه لأللفية قـائال )وأنا اقتل قومها(التقدير

 إال تـربط  ال بـل  بـالواو  تقترن أن يجز لم مثبت بمضارع صدرت إن حاال الواقعة

 دخـول  يجـوز  وال يديه بين الجنائب قادتُ عمرو وجاء يضحك زيد جاء نحو بالضمير

، ثم يوضح لنا ابـن عقيـل كيـف يتعامـل مـع      )3("ويضحك زيد اءج تقول فال الواو

                                                

  .103: ديوان عمرو بن كلثوم) 1(

  .15: ديوان عنترة بن شداد) 2(

  .2/279: شرح ابن عقيل) 3(
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 مـا  العرب لسان من جاء فإن: " النصوص التي تخالف هذا الحكم أو هذا الرأي فيقول

 نحـو  المبتدأ عن خبرا المضارع ويكون الواو بعد مبتدأ إضمار على أول ذلك ظاهره

 ،أصـك  وأنا والتقدير ،محذوف لمبتدأ خبران وأرهنهم فأصك، عينه وأصك قمت قولهم
  .)1("أرهنهم وأنا

  :الفعل المضارع المنفي-2

ورد الربط بالواو والضمير معا في هذا النوع من الجمل الحالية في سبعة مواضع من   
مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، ومن األمثلة الدالة على ذلـك قـول   

  :زهير بن أبي سلمي في معلقته

 فَشَدَوةً   لَميريوتاً كَثب فْزِعمِ    يقَشع حلَها ُأميثُ ألقَتْ ر2(لدى ح(
.  

، والرابط )هو(وهي حال من فاعل شد المستتر وتقديره) لَم يفْزِع بيوتاًو(الجملة الحالية 
  .الواو والضمير المستتر

  :وكذلك قول الشاعر امرئ القيس في معلقته

)3(فيغْسِل بماء ينْضح ولم دراكاً    عجةونَ ثَورٍ بين عداء فعادى
.

 

المستتر والرابط الواو والضمير،  ىوهي حال من فاعل عاد) ينْضح ولم(الجملة الحالية 
  .)4("صاد ثورا ونعجة ولم يجهد نفسه حتى يعرق:" ىوالمعن

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .2/279: ابن عقيل شرح) 1(

   .73: سلمى أبي بن زهير ديوان) 2(

  .116 :ديوان امرئ القيس) 3(

  .96: لقصائد السبع الطوالشرح ا) 4(
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  الفصل الرابع

  

  صاحب الحال في الحال الجملة وشبه الجملة

  

  

  صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية: لالمبحث األو

  

  

  صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية: المبحث الثاني

  

  

  

  صاحب الحال في شبه الجملة الحالية: المبحث الثالث
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  المبحث األول

  

  صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية 

  

  صاحب الحال الفاعل

  

  صاحب الحال المفعول به

  

  حال الفاعل أو المفعول بهصاحب ال

  

  صاحب الحال المجرور

  

  صاحب الحال المبتدأ

  

  صاحب الحال الخبر

  

  صاحب الحال المعرفة

  

  صاحب الحال النكرة
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  المبحث األول

  صاحب الحال واألحكام المتعلقة به

  :مدخـل

 الحال، وَأن التركيب الحالي يجـب أن  همن المعروف َأن الحال يدل على هيئة صاحب

يتضمن هذا الصاحب الذي تبين الحال هيئته، وسوف أقوم في هذا المبحث بالحديث عن 
صاحب الحال، وذكر تعريفه، وبيان وظيفته في الجملة من ناحية كونه فاعال أو مفعوال 
به أو مبتدأ أو خبرا، وكذلك بيان أنواعه من ناحية كونه اسـما ظـاهرا أو مضـمرا،    

كرة مع تتبع كالم النحاة في ذلك، ومدي مطابقة ورود وكذلك من حيث كونه معرفة أو ن
  . صاحب الحال في التركيب الحالي موافقا لما قرره النحاة فيما يتعلق بصاحب الحال

  :تعريف صاحب الحال

اتفق النحاة على َأن الحال هو المبين لهيئة صاحبه وقت وقوع الحدث، ويسمى االسم  
، حيث ذكر ذلك أغلب النحاة في تعريفهم للحـال  )صاحب الحال(الذي تبين الحال هيئته

مع اختالفهم في الموقع اإلعرابي، ووظيفة صاحب الحال في الجملة، فقد ذكر بعـض  
مفعوال به فقط، ومنهم ابن الحاجب مثال الـذي   أوالنحاة إن صاحب الحال يكون فاعال 

ـ    أوما يبين هيئة الفاعل :"عرف الحال بقوله ، وكـذلك  )1("ىالمفعول بـه لفظـا ومعن
ولها بالحال شبه خاص من حيـث  ِإنَّهـا   :"الزمخشري فإنَّه يشبه الحال بالظرف فيقول

، وأيضا عرف الميالنـي الحـال   )2("المفعول أومفعول فيها ومجيئها لبيان هيئة الفاعل 
، وقال الرضـي فـي شـرحه علـى     )3("الحال هي بيان هيئة الفاعل والمفعول:"بقوله

قد يكون عن الفاعل وحده ، كجاء زيد راكبا، وعن المفعول وحـده،   إن الحال:"الكافية
وقد أضاف ابن هشام فـي تعريفـه للحـال    ، )4( "ضربت زيدا مجردا عن ثيابه: نحو

ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقا ومن المضاف :"المضاف إليه وذلك بقوله

                                                

 .1/144:الكافية) 1(

 .89: في صنعة اإلعراب المفصل )2(

 .81 :شرح المغني في النحو) 3(

 .2/11:شرح الرضي على الكافية) 4(
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ة صاحبه دون تحديد ماهيـة هـذا   ، بينما عرف آخرون الحال بأنَّه ما يبين هيئ)1("إليه
دل علـى هيئـة    هـو مـا  : "عرف ابن مالك الحال في شرح التسـهيل الصاحب، فقد 

عبارة :"، بينما عرف أبو حيان األندلسي الحال في ارتشاف الضرب بقوله)2("وصاحبها
، أما سيبويه فقد رأى َأن الحال يجوز أن تـأتي  )3("عن اسم منصوب تبين هيئة صاحبها

، وذلك على خالف بعض النحاة اآلخرين الذين رأوا في مجي الحـال مـن   لمبتدأامن 
يعني أن التركيب االسمي أيّ الجملة االسمية  المبتدأغير جائز، فمجئ الحال من  المبتدأ

سابقة للحال، وهنا يقتضي األمر البحث عن العامل فـي الحـال َألن وجـود العامـل     
حب الحال مبتدأ يعني أن يكون المبتدأ مسـبوقا  ضروري في أسلوب الحال، وكون صا

بعامل، والمعروف َأن المبتدأ هو أول أجزاء الجملة االسمية أي أنَّه غير مسبوق بشئ، 
  .بينما رأى بعض النحاة َأن صاحب الحال هو الضمير الموجود في الجملة االسمية

ا يقع مضـافا إليـه،   كذلك جعل النحاة شروطا يجب أن تتوفر في صاحب الحال عندم
 وذلك حتى يكون التعبير بالحال صحيحا، وقد اتفق النحاة على ثالثة مواضع يصح أن

  :)4(يكون فيها صاحب الحال مضافا إليه وهي

أن يكون المضاف صالحا للعمل في الحال وذلك إذا كان مصـدرا أو  : الموضع األول
، فجميعا حال مـن الضـمير   )5(﴾كُم جميعاًِإلَيه مرجِع ﴿:وصفا مشتقا، ومنه قوله تعالي

  .الواقع مضافا إليه والمضاف مصدرا ميميا صالحا ليكون عامال في الحال

ـ     أن يكون : الموضع الثاني قـول اهللا   هالمضاف جـزءاً مـن المضـاف إليـه، ومن
)6(﴾نَزعنَا ما في صدورِهم من غلٍّ ِإخْواناً﴿و:تعالي

ضمير المضاف فإخوانا حال من ال، 
  .إليه في صدور، والصدور جزء من المضاف إليه

                                                

 .269 :شرح شذور الذهب )1(

 .2/321:التسهيل شرح) 2(

 .2/334الضرب  فارتشا) 3(

 .273: ، وشرح شذور الذهب2/226:ينظر شرح ابن عقيل  )4(

 ).4(من اآلية: سورة يونس  )5(

 .47:من اآلية: سورة الحجر )6(



 158

أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه فـي صـحة االسـتغناء    : الموضع الثالث 
، )1(﴾ثُم َأوحينَا ِإلَيك َأنِ اتَّبِع ملَّةَ ِإبراهيم حنيفاً﴿:بالمضاف إليه عنه، ومنه قوله تعالي

  فإبراهيم هنا هو)اتبع ملة إبراهيم(المضاف بالمضاف إليه فنقول فيمكن لنا االستغناء عن

  :صاحب الحال وهو الواقع مضافا إليه، وفي ذلك قال ابن مالك في ألفيته

  وال تجز حاال من المضاف له      إال إذا اقتضي المضاف عمله

)2(أو كان جزء مـا لـه أضيفا       أو مثل جزئـه، فال تحيفـا  
.  

مـا كانـت   : وصاحب الحال: "خ مصطفي الغالييني صاحب الحال بقولهويعرف الشي 
  .)3("الحال وصفا له في المعنى

االسم الذي تأتي الحال مـن اجـل   : فمن كل ذلك يمكن لنا تعريف صاحب الحال بأنَّه
  .تبيين هيئته

تفصـيال لمواضـع   ) في النحو وتطبيقاتـه (محمود مطرجي في كتابه/ وأورد الدكتور 
  :، مع التصرف في بعض األمثلة)4(يمكن تتبعها فيما يليصاحب الحال 

  .خرج الطالب مسرورا: الفاعل مثل-1

  .أكلتُ التفاح طازجا: المفعول به-2

  .واجه خالد األستاذَ مبتسمين: الفاعل والمفعول به معا مثل-3

  .سرتُ والنهر فائضا: المفعول معه مثل-4

  .مالصمتُ الشهر كا: المفعول فيه  مثل- 5   

  .هربتُ للخوف مجردا: المفعول ألجله مثل- 6   

  .ضربت الضرب شديدا: المفعول المطلق مثل- 7   

  .سمع الكالم واضحا: نائب الفاعل مثل-8  

  .التلميذ ناجحا محبوب: مثل المبتدأ -9

  .هذا هو األستاذٌ قادما:الخبر مثل-10

                                                

 .123:من اآلية: سورة النحل )1(

                    .30: ألفية ابن مالك )2(
 

 .3/87:جامع الدروس العربية) 3(

   .383- 382: ينظر في النحو وتطبيقاته) 4(
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  .تفتحةأعجبتُ باألزهارِ م: المجرور بحرف الجر مثل -11

  :المضاف إليه وبشروط-12

  .أن يكون المضاف عامال في المضاف إليه-

  .رأيت يد الطفل مكسورة: إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه مثل-

أعجبتني قصـيدة الشـاعر   : أن يكون المضاف بمنزلة الجزء من المضاف إليه مثل-
  .منشدا

  .ازرع األرض واقفا: المحذوف مثل-13

  : في الجملة االسمية الحالية صاحب الحال 

ورد صاحب الحال في الجملة االسمية ضمن التركيب الحالي في المعلقـات السـبع    
موافقا لما قرره النحاة في ذلك، فقد ورد الحال من الفاعل والمفعول به، وورد منهمـا  

ومن الخبر، وورد أيضـا وصـاحبه مجـرورا باإلضـافة،      المبتدأمعا، كما ورد من 
بالحرف، كما ورد وهو تابع السم مجرور، كذلك ورد صاحب الحـال فـي   ومجرورا 

لما قرره النحاة من أن األصل في  االجملة االسمية الحالية ضمن التركيب الحالي موافق
صاحب الحال أن يكون معرفة، ورأي النحاة َأن ورود صاحب الحال من النكرة يحتاج 

حب الحال في شعر المعلقات السبع ورد مسوغات لصحة ذلك، وقد وجدت أن صا إلى
معرفة في أغلب المواضع، وكذلك ورد وهو نكرة في مواضع قليلة منها، وذلك بوجود 
مسوغ لصحة كون صاحب الحال نكرة، وقد تنوع صاحب الحال المعرفة مـن كونـه   
ضميرا بارزا ومستترا، وبين كونه اسما علما، وكذلك ورد اسما معرفا باإللف والالم، 

، ومن خالل دراسة الجملة األخرىرد أيضا معرفة وهو مضاف إلى إحدى المعارف وو
االسمية الحالية ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع يمكن لنا أن نتتبع ورود 

  :صاحب الحال في هذا التركيب وذلك على النحو التالي

  .صاحب الحال فاعل-1

  . صاحب الحال مفعول به-2

  . فاعل أو مفعول بهصاحب الحال -3

  .صاحب الحال مضاف إليه-4

  .صاحب الحال مبتدأ-5
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  .صاحب الحال خبر-6

  .صاحب الحال معرفة-7

  .صاحب الحال نكرة-8

  :فيما يلي لوسوف يتم تتبع كل ذلك بالتفصي

   :صاحب الحال فاعل -أوال

لحال اتضح من خالل دراسة تعريف الحال َأن الحال مبين لهيئة صاحبه، حيث إن ا 
يرد من الفاعل أو من غيره من أركان الجملة، وعند تتبعي لصاحب الحال في المعلقات 
وجدت أن ورود صاحب الحال فاعال هو األكثر من غيره، فقد ورد صاحب الحال في 

، جاء فيها صـاحب الحـال   )1(الجملة االسمية الحالية فاعال في ثالثة وثالثين موضعا
لظاهر وبين الضمير البارز والمستتر، بحيث يمكن تتبع ذلك فاعال ومتنوعا بين االسم ا

  :فيما يلي

   :صاحب الحال اسم ظاهر في محل رفع فاعل-أ

ورد صاحب الحال علي هذه الصورة في ثمانية مواضع، كان فيها صـاحب الحـال    
فاعال للفعل الماضي، أو للفعل المضارع، حيث يمكن تتبع ورده فاعال وهو اسم ظاهر 

  :و التاليعلي النح

  : في محل رفع فاعل للفعل الماضي-1

ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية علي هذه الصورة في خمسة مواضع من  
  :وذلك في قول الحارث بن حلزة في معلقتهمواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، 

نةٌ مباضتْ لـه قَرألْقَ     فَتَأو مكَأنَّه كُلِّ حي2(اء(
.  

وهي حال من قراضبة، وهو اسم ظاهر في محل رفع فاعل ) كَأنَّهم ألْقَاء(الجملة الحالية 
: اجتمعت حين دعـاهم للغـزو، والقراضـبة   : تأوت: "للفعل الماضي تأوت، والمعنى

. )3("كأنَّهم ألقاء واحد األلقاء لقي، وهو الشئ المطروح ال يكترث به: الصعاليك، وقوله

  :لحارث بن حلزة في معلقتهوفي قول ا

                                                

 .)4(انظر الملحق ) 1(

  .41 :بن حلزة ثديوان الحار )2(

  .489: شرح القصائد السبع الطوال) 3(
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اءمالس اءم بِن رالمنْذ لَكتَََّى           مح النَّاس فَملكْنَا بِذَِلك  

ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ       ـينِ وييارالح الَءالبو الء1(ب(
.  

ر في البيـت السـابق،   المذكو) المنذر(، وصاحب الحال هو )الرب وهو(جملة الحال  
  ).ملك(وهو اسم ظاهر في محل رفع فاعل للفعل الماضي 

  :وفي قول الحارث بن حلزة أيضا في معلقته

عم ذَاك دعب نٌل مخَي ثُم       قَاءالَ ِإبْأفَةٌ وال ر 2(الغالّق(
.  

رفع فاعل لفعل وهي حال من خيل، وهي اسم ظاهر في محل ) ال رْأفَةٌ(الجملة الحالية  
غزتكم بعد بني تميم خيل مع الغـالق،  : "، والمعنى)جاءتكم خيل(ماض محذوف تقديره

  .)3("ليس ألصحاب الغالق رأفة بكم وال إبقاء عليكم: وال رأفة

  :وفي قول الحارث أيضا

)4(القَضاء صدورهن رِماح      بأيديهم تميمٍ من وثمانون
.  

، وهو اسم ظاهر في محل رفع )ثمانون(وصاحب الحال ) ماحرِ بأيديهم(الجملة الحالية  
وقد بينت الجملة الحاليـة َأن  غزاكم ثمانون، : أي) غزاكم(فاعل لفعل محذوف تقديره 

  .الثمانين الذين قاموا بالغزو كانوا يحملون الرماح

وقد ورد صاحب الحال علي هذه الصورة في : في محل رفع فاعل للفعل المضارع-2
  :ة مواضع من شعر المعلقات، وذلك في قول الحارث بن حلزة في معلقتهثالث

ـََأعلَينَا جنَاح كنْدةَ أن يغْن )5( م غَازِيهِم ومنَّا الجزاءـ      
.

  

، وصاحب الحال غازيهم، وهو اسم ظاهر فاعـل للفعـل   )ومنَّا الجزاء(الجملة الحالية
وقد بينت  ،)6("اإلثم: ويكون جناح ما صنعوا علينا، والجناحأتغنم كندة : "والمعنى يغنم،

الجملة الحالية َأنَّه في الوقت الذي تذنب فيه قبيلة كندة ويغنمون من الغزو يتعرضون هم 
  .إلى الجزاء والعقاب

                                                

  .55: بن حلزة ثديوان الحار )1(

  .55: المصدر السابق )2(

  .487: شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  .53: بن حلزة  ثديوان الحار )4(

  .47 :ابقالمصدر الس )5(

  .479 :شرح القصائد السبع الطوال) 6(
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  :وفي قول عنترة بن شداد في معلقته

)1(؟بالغَيلَم ناوَأهلُ بعنَيزتَينِ     َأهلُها تَربع وقد المزار كيفَ
.  

  .وهو اسم ظاهر في محل رفع فاعل) أهلها(وصاحب الحال) بالغَيلَم وَأهلُنا(الجملة الحالية

  :صاحب الحال ضمير في محل رفع فاعل -ب

وردت الجملة االسمية معبرة عن الحال وكان الضمير هو صاحب الحال وفي محـل   
هذه المواضع بارزا في تسعة  رفع فاعل في خمسة وعشرين موضعا، جاء الضمير في

  :مواضع، وجاء مستترا في ستة عشر موضعا، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  : الضمير البارز فاعل للفعل الماضي-1  

ورد صاحب الحال في صورة ضمير بارز في محل رفع فاعل للفعل الماضـي فـي    
  :وذلك في قول الحارث بن حلزة في معلقتهسبعة مواضع فقط، 

ـ   ثُممريم فََأحلَى تَملْنَا عم  اءِإم ّرناتْ مينَا ب2(ـنَا وف(
.  

، فالفاعل )فََأحرمنَا(في) نا الفاعلين(، وصاحب الحال)وفينَا بناتْ مرّ ِإماء(جملة الحال  
الدال على المتكلمين، وقد بينت الجملة الحاليـة َأن  ) نا(هنا هو الضمير البارز المتصل

الشاعر قد دخلوا في األشهر الحرم فكفوا عن القتال مع َأن بنات مر قد وقعوا إماء  قوم
  .عندهم فعاملوهن بعفة وكرامة

  :وفي قول عنترة بن شداد في معلقته

)3(مِوالشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتَ   األعادي غرةً  رأيتُ من: قالتْ
.  

، )تـاء الفاعـل  (ال من ضمير بارز متصل هـو وهي ح) والشاةُ ممكنةٌ(الجملة الحالية 
معناه إمكان واغترار : معناه لمن أراد أن ينظر ويلتمس، وغرةً): مرتَمِ(قوله: "والمعنى

  .، فالجملة الحالية بينت أن هذه الشاة سهلة لمن أراد أن يصطادها)4("وغفلة

  :الضمير البارز فاعل للفعل المضارع-2

  للفعل المضارع على صورة ضمير بارز متصل في موضعين ورد صاحب الحال فاعل 

                                                

  .15 :بن شداد ديوان عنترة) 1(

  .36 :بن حلزة  ثديوان الحار )2(

  .23: ديوان عنترة بن شداد) 3(

  .354: شرح القصائد السبع الطوال) 4(
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  :قول عنترة بن شداد في معلقته: فقط، وهما

)1(يدعون عنْتَرة والرّماح كََأنَّها    َأشْطَان بِْئرِ فيِ لَبانِ الََأدهمِ              
.                            

، وصاحب الحال هو الضمير واو الجماعة الواقع )والرّماح كََأنَّها َأشْطَان(ال جملة الح
وهو ضمير بارز متصل، وقد بينت الجملة الحالية َأن القوم يدعون ) يدعون( فاعال في

  .عنترة لالشتراك في القتال وقت أن كانت الرماح مشرعة كأنها حبال في طولها

  :رث بن حلزة في معلقتهقول الحا كما ورد في

)2(ِلهِم إحفَاءون علَينَا في ق  ِإن إخْوانَنَا األراقم يغلُو 
.  

وهي حال من فاعل يغلون وهو الضمير البـارز واو  ) ِلهِم إحفَاءوفي ق(الجملة الحالية  
رنـا  يرتفعون علينا في القول ويظلموننا ويحملوننا ذنب غي: يغلون: "الجماعة، والمعنى

في قولهم إحفاء معناه أنَّهم حملوا علينا وألحوا فـي  : ويطلبون ما ليس لهم بحق، وقوله
، فالجملة الحالية بينت الحال التي عليها هؤالء األراقـم  )3("مساءتنا والصقوا بنا ما نكره

  .عند توجيههم للتهم لقبيلة الشاعر فإنَّهم يحملون عليهم ما ليس لهم به ذنب

  : تتر فاعل للفعل الماضيالضمير المس -3

ورد الضمير المستتر صاحبا للحال وهو فاعل للفعل الماضي في ثمانية مواضع مـن   
  :لبيد بن ربيعةمواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، وذلك في قول 

لْكَأفَت ةٌ َأميشحةٌ ووعبسةُ خَذَلَتْ     ميادارِ وهوا الصهامو4(ق(
.  

، وصاحب الحال الضمير المستتر الواقع فاعال )قوامها الصوارِ وهاديةُ(ةالجملة الحالي  
عائد على البقرة الوحشية التي يتحدث عنها، ويذكر أن هذه ) هي(وتقديره) خَذَلَتْ(للفعل

ائل البقرة قد تأخرت على أصحابها ألنَّها ترعي ولدها، وفي نفس الوقت تالحظ َأن األو
من القطيع مازالت أمامها ولم تبتعد عنها، فالجملة الحالية هنا بينت َأن البقرة التي هي 

  .صاحب الحال تلفت إلى باقي القطيع

  :وفي  قول لبيد أيضا في معلقته

                                                

  .182: ديوان عنترة شداد ) 1(

  .19 :بن حلزة  ثديوان الحار )2(

  .447 :شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  . 145: بن ربيعة ديوان لبيد) 4(
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)1(وثُمامها نُؤيها وغُودر منها    فأبكروا وكان بها الجميع عرِيتْ
.  

، )هي(وهي حال من فاعل عريت المستتر وتقديره  ،)جميعوكان بها ال(الجملة الحالية  
  .فالجملة الحالية بينت َأن ديار األحبة خلت من سكانها بعد َأن كانوا بها جميعا

  : الضمير المستتر فاعل للفعل المضارع-4

ورد صاحب الحال ضمن الجملة االسمية الحالية ضـميرا مسـتترا فـاعال للفعـل       
من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك فـي   في ستة مواضع المضارع

 :قول امرئ القيس في معلقته

)2(هيكَِل اَألوابِد قَيد بِمنْجرد     وقد َأغْتَدي والطَّير في وكُناتها
.  

)  َأغْتَـدي (، وصاحب الحال هو الضمير المستتر في)والطَّير في وكُناتها(جملة الحال  

وهو في محل رفع فاعل، وقد بينت الجملة الحالية َأن الشاعر يذهب باكرا ) ناأ(وتقديره
  .للصيد في حال كون الطيور مازالت في أعشاشها لم تخرج منها بعد

  : بن العبد في معلقته ةوفي قول طرف

)3(مقَدد قَميصٍ في غر بنائقُ       كَأنها تَبِين وَأحياناً تالقى
.  

) هي(وتقديره ) تَبِين(وصاحب الحال الضمير المستتر في ،)بنائقُ كَأنها( الجملة الحالية 

فآثار النسع في جلد هذه الناقة مرة تتالقـي إذا سـفلت   : "في محل رفع فاعل، والمعنى
، فالجملة الحالية بينت َأن آثار الحبـال تتباعـد   )4("التقت رؤوسها، وإذا ارتفعت تباينت

  .تبدو مثل الرقائع التي يرقع بها القميصوتتالقي على جسم الناقة و

  : الضمير المستتر فاعل لفعل األمر-5

ورد الضمير المستتر صاحبا للحال وهو فاعل لفعل األمر في موضع واحد فقط، وهو  
  :قول الشاعر امرئ القيس في معلقته

)5(بَأمثَل بصبحٍ وما اِإلصباح منك   َأال َأيها اللَّيُل الطَّويل َأال انْجلي 
. 
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المستتر ) انْجلي(وصاحب الحال فاعل  )منك بَأمثَل وما اإلصباح( الجملة الحالية هي  
، والشاعر هنا يخاطب الليل أنت عائد على الليل، وهو فاعل لفعل األمر انجلي هوتقدير

ا ال أال انكشف أيها الليل واترك الصبح يظهر مع إن الحال في الصباح هي نفسه: قائال
إذا : وما اإلصباح منك بأمثل معناه: أال انكشف، وقوله: أال انجلي:"تتغير، والمعنى يقول

معناه إذا جاء الصبح فانَّي أيضا : جاءني الصبح وأنا فيك فليس ذلك بأمثل، ويقال أيضا
الصباح عندما يأتي ليس بأفضـل مـن الليـل َألن     َأن، فالجملة الحالية بينت )1("مهموم
  .م تستمر مع الشاعر حتى في النهارالهمو

  : صاحب الحال مفعول به -ثانيا

به جاء مطابقا لما أقر به النحاة  لِإن مجي الحال جملة اسمية مبينا لهيئة صاحبه المفعو
الحال مبين لهيئة صـاحبه،   َأنفي ذكرهم لصاحب الحال، فقد جاء في تعريفهم للحال 

، وتنوع صاحب الحال المفعول بـه بـين وقوعـه    وهو الفاعل أو المفعول أو هما معا
مفعوال به للفعل الماضي، أو مفعوال به للفعل المضارع، أو لفعل األمر، وكذلك تنـوع  

ضميرا، وقد ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية  أوبين وروده اسما ظاهرا 
الي في وهو في محل نصب مفعول به في اثني عشر موضعا من مواضع التركيب الح

  :المعلقات السبع، بحيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  : صاحب الحال اسم ظاهر في محل نصب مفعول به-أ

ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية علي هذه الصورة في تسعة مواضع من  
مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، كان فيها صاحب الحال مفعوال بـه  

، وكذلك للفعل المضارع، ويمكن تتبع وروده مفعوال به وهو اسم ظـاهر  للفعل الماضي
  :على النحو التالي

  : في محل نصب مفعول به للفعل الماضي-1

ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية على هذه الصورة في أربعة مواضـع،   
  :علقتهقول عنترة بن شداد في موذلك في جاء في ثالثة منها وهو مفعول به، 

)2(غيثٌ قليُل الدمن ليس بمعلَمِ   ُأنُفاً تضمن نبتَها  أو روضةً
.  
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، وهو اسم ظاهر في محل نصـب  )النبت(وصاحب الحال)ليس بمعلَمِ(الجملة الحالية   
مفعول به للفعل تضمن، وقد بينت الجملة الحالية َأن هذا النبت لم يصبح معلما واضحا 

  .يقصده الناس

  :في قول عنترة بن شداد أيضا في معلقتهو

)1(المتَلَومِ حاجةَ َألقضي فَدن      كأنهاو ناقتي فيها فَوقَفْتُ
.

  

وهي حال من الناقة، وهي اسم ظاهر في محل نصـب  ) فَدن كأنهاو(الجملة الحالية   
لحالية َأن الناقة القصر، وبينت الجملة ا: الفدن: "مفعول به للفعل الماضي وقف، والمعنى

  .ضخمة كَأنَّها قصر

   :عنترة بن شداد في معلقتهقول  وكذلك في

ومحلّم يسعِل تَون تحوتَ والموتُ    ائهمِل تَح2(آِل محلَّمِ واء(
.  

بيـت  المذكور في )نداء مرة(،حيث إن صاحب الحال )ونعسي ومحلّم(الجملة الحالية   
حيث بينت الجملة الحالية الحال التـي  ، )سمعت(للفعل الماضي  سابق، قد وقع مفعوال به

عليها قبيلة محلم عند سماع نداء مرة، فهم يزحفون حاملين الموت في هذه المعركة التي 
يتحدث عنها هذا البطل عنترة، والذي يلْحقُ هذا البيت ببيت آخر يوضح فيه الوضع الذي 

  :ستكون عليه هذه المعركة عندما يقول

)3(الفراخ الجثَّمِ عن يرطي برض    هماِئقَِل دنْع ونكُيس أن نتُقْأي
.  

أنَّه حال كون قبيلة محلم يزحفون تحت لوائهم الذي يوجد تحته الموت بسبب : "والمعنى
شجاعتهم وشدة شكيمتهم في الحرب أيقنت يقينا ال ريب فيه َأنَّه يوجد عنـد مـواجهتهم   

قـوم شـبيهين بفـراخ الطيـور الصـغيرة       أبـدان لرؤوس عن ضرب بالسيوف يلقي ا
)4("الضعيفة

.  

  :كما ورد صاحب الحال معطوفا علي المفعول به، وذلك في قول الحارث بن حلزة 

)5(ولَه فَارِسيةٌ خَضراء        ثُم حجراً أعني ابن أم قَطَامٍ 
.  
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صـاحب   َأنمن حجر، ونالحظ في هذا البيـت   وهي حال) ولَه فَارِسيةٌ(الجملة الحالية 
 : في قول الشاعر) الهاء(الحال اسم معطوف على مفعول به في بيت سابق، وهو الضمير 

)1(ـرج من خُربة المزاد الماء       فَرددنَاهم بِطَعنِ كَما يخْـ   
.  

راء مـن كثـرة السـالح،    وله فارسية خضراء معناه معه كتيبة خض: قوله: "والمعنى 
حجرا حين غزاهم  َأن، حيث بينت الجملة الحالية )2("فارسية أيْ سالحها من صنع فارس

  . كانت تصاحبه كتيبته المسلحة تسليحا جيدا، وسالحها من صنع بالد الفرس

  :في محل نصب مفعوال به للفعل المضارع-2

ه الصورة في أربعة مواضع من ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية علي هذ
  :طرفة بن العبد في معلقته وذلك في قول مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات،

)3(صفاِئح صم من صفيحٍ منَضد   تَرى جثْوتَينِ من تُرابٍ، علَيهِما 
.

  

نصب مفعوال به  التي وقعت في محل) جثْوتَين(حال من ) علَيهما صفَاِئح(الجملة الحالية
: الجثوة: "للفعل المضارع تري وهو منصوب بالياء نيابة عن الفتحة ألنَّه مثني، والمعنى

الذي نُضد علـى  : صم صالب، والمنضد ضصخور عرا: التراب المجموع، والصفائح
، وقد بينت الجملة الحالية الوضع الذي عليه هذا القبر فهو عبـارة عـن تـراب    )4("القبر

  .ه صخور صلبة وحجارة عريضة مرتبة حولهمجموع وعلي

  :وفي قول امرئ القيس في معلقته

)5(وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل   ترى بعر األرآمِ في عرصاتها 
.  

حال من بعر اآلرام، وهو اسم ظاهر فـي محـل   ) كأنّه حب فُلْفُِل(الجملة الحالية هي   
: الظباء البيض، والعرصـات : اآلرام: "والمعنى نصب مفعوال به للفعل المضارع ترى،

، وقد بينت الجملة الحالية َأن بعـر  )6("هو الموضع يستنقع فيه الماء: الساحات، والقيعان
  .هذه الظباء منتشرا في ساحتها كأنَّه حب الفلفل
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  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)1(سخينا خالَطَها اءالم ما ِإذا        فيها الحص كَأن مشَعشَعة
.  

اسم ظاهر وقع في ) خمور اَألندرين(وصاحب الحال ) فيها الحص كَأن(الجملة الحالية  
المذكور في بيت سابق، وبينـت الجملـة   ) تبقي(محل نصب مفعوال به للفعل المضارع 

  .االحالية َأن الخمور تبدو من شدة صفرتها وكأن نبات الورس األصفر قد وضع فيه

  :وفي قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)2(اليمينا مجراها سْأالك وكان    عمرٍو ُأم عنَّا الكْأس تصد
.

  

وهو اسم ظاهر في  الكأسوصاحب الحال  ،)اليمينا مجراها الكأس وكان(الجملة الحالية
التـي   الكأسمحل نصب مفعوال به للفعل المضارع تصد، وبينت الجملة الحالية َأن هذه 

  .صدتهم المرأة عنها كان دائما مجراها من اليمين

ورد صاحب الحال اسما ظاهرا فـي محـل    :في محل نصب مفعوال به لفعل األمر-3
  :نصب مفعوال به لفعل األمر مرة واحدة فقط، وذلك في قول لبيد بن ربيعة في معلقته

أو بَلحامجزيِل المبِالج همرصو   اقاغَ ِإذا باغَ تْزا وزهامو3(ق(
.  

وهو اسم ظاهر وقع في محل ) المجامَل(، وصاحب الحال )باق وصرمه(الجملة الحالية 
، فالجملة الحالية هنا بينت َأن صاحب الحـال وهـو   )أحب(نصب مفعوال به لفعل األمر 

  .بالقطيعة هالمجامل يستحق المنح والعطاء فال تعاجل

  :ل ضمير في محل نصب مفعوال به للفعل الماضيصاحب الحا: ثانيا

 ورد صاحب الحال ضميرا في محل نصب مفعوال به في موضعين فقط، وذلك في قول 

  :امرئ القيس في معلقته

 يرِ قَفْرٍ قطعتُهالع فوكج وادِل   ويععوي كالخَليعِ المي الذئب 4(به(
.  

صاحب الحال الضمير البارز الواقع مفعوال به فـي  ، و)به الذئب يعوي(الجملة الحالية   
  ، وبينت الجملة الحالية َأن هذا الوادي خال من الناس وقت أن قطعه الشاعر، وال )قطعته(
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  .يوجد به إال الذئب الذي كان يعوى من شدة الجوع

  :بن ربيعة في معلقته دوفي قول لبي

)1(ورضامها َأثْلُها بِيشَةَ َأجزاع       كََأنَّها السراب وزايلَها حفزتْ
.  

، وصاحب الحال الضمير الواقع مفعوال بـه فـي   )بِيشَةَ َأجزاع كََأنَّها(الجملة الحالية  
، وبينت الجملة الحالية َأن هذه اإلبل التي تقل الظعائن تبدو في ضخامتها وكأنَّها )زايلَها(

  .الضخمة الموجودة في منعطفات وادي بيشةأشجار األثل الكبيرة، والصخور 

كما ورد الحال جملة اسمية وصاحب الحال في محل نصب مفعوال به محذوف يفهم من 
  :المعنى، وقد جاء في هذه الصورة مقدرا بالضمير، وذلك في قول الحارث في معلقته

)2( ءوما إن للحاِئنين دما       وفَعلْنَا بِهِم كَما علم اللُه
.  

وهي حال من الضمير المحذوف الواقع مفعـوالً  ) وما إن للحاِئنين دماء(الجملة الحالية 
وفعلنا بهم كما علم اهللا معناه قتلنا : قوله: "علمه اهللا، والمعنى ابه للفعل علم، والتقدير كم

مـن   هائينين دماء معناوما إن للح: منهم قتال عظيما قد علمه اهللا تبارك وتعالي، وقوله
، ومن خالل هذا المعنى بينت الجملة الحالية َأنَّّه عنـد قيـامهم   )3("عصي فقد حان أجله

  .بقتال األعداء فليس لمن يعصاهم إال القتل وسفك الدماء

  :صاحب الحال الفاعل أو المفعول به -ثالثا 

حبه، فقد ورد الحـال  ألن الحال كما ورد في تعريف النحاة للحال هو بيان لهيئة صا  
مبينا في بعض الصور لهيئة الفاعل، أو مبينا لهيئة المفعول، وذلك حسب المعنى العام 
للجملة، ولكنه ورد أيضا مبينا لكل من هيئة الفاعل، وهيئة المفعول معا، وكـان ذلـك   

ال موافقا آلراء النحاة، وفي ورود الحال مبينا للفاعل والمفعول معا داللة علي تمييز الح
ن الصفة ال تكون لموصوفين مختلفين في ِإ: "عن الصفة، حيث ذكر السيوطي ذلك قائال

وورد الحال مبينا هيئة ، )4("اإلعراب بخالف الحال فِإنَّها قد تكون من الفاعل والمفعول
  :الفاعل أو المفعول به، أو هما معا في شعر المعلقات في ثالثة مواضع هي كالتالي
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ضمير مستتر ومن المفعول وهو ضمير بـارز، وذلـك    وورد الحال من الفاعل وه-1
  :الحارث بن حلزة في معلقتهقول الشاعر 

)1(بِلْغٌ تَشْقَى بِه األشْقياء ـه      ر الّلاهم باألسودينِ وأمهدفَ
.  

) هو(وتقديره  وصاحب الحال الضمير المستتر الواقع فاعال،) بِلْغٌ هوأمر اللّ(جملة الحال

هدي عمرو بن هنـد أصـحابه   : "أو الضمير البارز الواقع مفعوال في هداهم، والمعنى
التمر والماء، وأمر اهللا بلغ معنـاه بـالغ السـعادة                 : وجمعهم حين غزا بهم، واألسودان

  .ية َأنَّهم خاضعون ألمر اهللا في ذلك، حيث بينت الجملة الحال)2("ءوالشقا

ورد الحال وصاحبه إما ضمير بارز في محل رفع نائب الفاعل أو اسم ظاهر فـي   -2
  :عنترة بن شداد في معلقتهمحل نصب مفعول به، وذلك في قول 

)3(المنْعمِ ِلنَفْسِ مخْبثَةٌ والكُفْر     نعمة شاكرِ غير عمراً نُبْئتُ
.  

وصاحب الحال تاء الفاعل التي وقعت هنا في محل رفع  ،)مخْبثَةٌ والكُفْر(ة الحالجمل
، فالتاء هنا هي المفعول األول وفي محل رفع نائب الفاعل كما نُبْئتُ نائب الفاعل للفعل

الذي وقع في محل نصـب المفعـول الثـاني،    ) عمراً(الحال  بيمكن أن يكون صاح
  .)4("علمتُ إن عمرا غير شاكر معروفي وإحساني إليهُأخبرتُ وُأ:" والمعنى

ضمير مستتر في محل رفع فاعل، أو ضمير بارز فـي   إماورد صاحب الحال  -3
  :محل نصب مفعول به، وذلك في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

يكُلُّ حو نارِزِيانَا بناً     تَرخَافَتَنَا قَرِياتَّخَذُوا م 5(قَد(
.  

وصاحب الحال الضمير المستتر الواقع ) قَد اتَّخَذُوا وكُلُّ حي(لحال جملة اسمية هي ا
الواقع مفعوال به، وقد بينت الجملة الحاليـة  ) نا(فاعال، وتقديره أنت، أو الضمير البارز

  .الحال التي عليها هؤالء الناس عند رؤيتهم لقوم الشاعر وقت بروزهم للقتال

  :في محل جر صاحب الحال -رابعا

  ِإن ورود صاحب الحال مجرورا يرجع لوقوعه في محل جر مضاف إليه، أو مجروراً 
                                                

  .41: بن حلزة  ثديوان الحار )1(

  .489: شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .23 :ديوان عنترة بن شداد) 3(

  .5/109:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال) 4(

  .104 :ديوان عمرو بن كلثوم )5(
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  :بالحرف، أو تابعا السم مجرور، بحيث يمكن تناول كل ذلك حسب األتي

  :صاحب الحال مضاف إليه-أ

من المعروف َأن صاحب الحال حينما يكون مضافا إليه فهو يحتاج إلى مسوغات تم   
ي سياق الكالم عن صاحب الحال في بداية هذا المبحث، وسـأتتبع  صـاحب   ذكرها ف

الحال الواقع في محل جر مضاف إليه، مع ذكر المسوغ الذي ينطبق على كل حالـة،  
ومن المعروف إن المضاف إليه يأتي اسما ظاهرا، وقد يأتي في صور ضـمير، وقـد   

  :ذكر النحاة مسوغات لورد الحال من المضاف إليه وهي

  .أن يكون المضاف صالحا للعمل في الحال -1

 . المضاف جزءاً من المضاف إليه أن يكون -2

 .أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه في صحة االستغناء عنه بالمضاف إليه -3

وقد ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية في محل جر مضاف إليه في ثالثة 
تبعها وذكر المسوغ الذي أجاز ورود صاحب من شعر المعلقات السبع يمكن ت مواضع

  :يالحال مضافا إليه، وذلك كالتال

ورد المضاف وهو عامل في الحال وصاحبها مرة واحدة فقط في التركيب الحالي  -1
 :الذي جاء صاحبه مضافا إليه، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

)1(مفْتَدي أنا َأو والتسآِل الشُّكْرِ على   خانقي هو امرٌؤ موالي ولكن
.  

الواقـع  ) خانقي(وصاحب الحال هو الضمير المجرور في) مفْتَدي أنا َأو(جملة الحال   
مضافا إليه، والمسوغ في مجي الحال من المضاف إليه هنا َأن خانقي صالح للعمل في 

علي ومجبر  مضيق: خانقي:"الحال َألنَّه اسم فاعل وهو مشتق يعمل عمل فعله، والمعنى
، حيث بينت الجملة الحالية َأن صاحب الحال وقت التضييق عليه وإجباره علـى  )2("لي

  .أي شي فإنَّه يفتدى نفسه ممن يضيق عليه

والمسوِغ هو كون المضاف إليه جزءاً من المضـاف   إليهورد الحال من المضاف  -2
  :هموضعين فقط، حيث ورد في قول عنترة بن شداد في معلقتفي 

                                                

  .68 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .2/111:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال) 2(
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 قُلَّة رْأسه نعتْبيجرح    مِ وكَأنهمخي نش لـه1(على نع(
.  

وهي حال من رأسه الواقع في محل جر مضـاف إليـه،   ) جره حوكَأنَّ(الجملة الحالية  
َأن : "وصح وقوع الحال من المضاف إليه َألن المضاف جزء من المضاف إليه، والمعنى

ي رأس الظليم نصب أعينها ال تنحرف عته أينما سار، وهـذا  جماعات النعام جعلت أعل
الظليم لضخامة جسمه شبيه رأسه بمركب من مركب النساء جعل كالخيمة فـوق مكـان   

، وبينت الجملة الحالية َأن رأس هذا الظليم مثل مراكب النساء التي تبدو مرتفعة )2"مرتفع
  .دائما

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

)3(قبِ فيه األمواتُ واألحياء       بشْتُم ما بين ملْحةَ فالصاإن نَ
.  

، وصاحب الحال ملحة، وهو اسم وقع في محل )فيه األمواتُ واألحياء(الجملة الحالية  
جر مضاف إليه، وصح وقوع الحال من المضاف إليه لكون المضـاف جـزءاً مـن    

الية بينت َأن هذا المكان فيه أموات قد نسي أمـرهم، وفيـه   المضاف إليه، والجملة الح
  .أحياء مازال أهلهم يتذكرونهم

  :صاحب الحال مجرور بحرف الجر-ب

االسم يكون مجرورا بحرف الجر، وذلك إذا سـبقه أحـد حـروف     َأنمن المعروف 
وعدد حروف الجر حسب ما ذكر ابن مالك في ألفيته عشرون حرفا مجموعة في  الجر،

  :البيتين التاليين

  هاك حروفَ الجرّ وهي من إلى        حتَّى خَال حاشَا عدا في عن علَى

ـَى     )4(مذْ منْذُ رب الالّم كَي واو وتَا           والكَـافُ والْبـا ولَعـلَّ ومت

تـوي  ولكل حرف من حروف الجر معنى خاص به يتضح من معني الجملة التـي تح  
عليه وقد ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية مجرورا بحرف الجر في سـتة  
مواضع من شعر المعلقات، حيث ورد صاحب الحال مجرورا بالحرف وهو على صورة 

                                                

  .18: ديوان عنترة بن شداد) 1(

  .5/59:م:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال) 2(

  .33:بن حلزة  ثديوان الحار )3(

  .31: ألفية ابن مالك) 4(
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اسم ظاهر وكذلك على صورة ضمير كما ورد على صورة اسم محـذوف يفهـم مـن    
ضمير في ستة مواضع فقط من المعنى، حيث ورد صاحب الحال مجرورا بالحرف وهو 

التركيب الحالي في شعر المعلقات، بحيث يمكن تتبع صاحب الحال في التركيب الحـالي  
  : الذي ورد فيه مجرورا بحروف الجر وذلك على النحو التالي

   ):الباء(حرف الجر-1

في موضع   )الباء(ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية مجرورا بحرف الجر 
  :بن حلزة في معلقته ثفقط في المعلقات السبع وذلك في قول الحارواحد 

)1(قَرظي كَأنَّه عبالء     حوَل قَيسٍ مستَلِئمين بِكَبشٍ
.  

وهو اسم ظاهر مجـرور بحـرف   ) كبش(وصاحب الحال) كََأنَّه عبالء(الجملة الحالية
أراد به السيد هنا، ومنه : وكبش هو قيس بن معدي كرب،: قيس: "الجر الباء، والمعنى

، وقد بينت الجملة الحالية َأن صـاحب  )2("أراد به هضبة بيضاء: كبش الكتيبة، وعبالء
  .الحال يبدو في منعته وقوته مثل الهضبة الكبيرة

  ):الكاف(حرف الجر-2

فـي  ) الكـاف (ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية مجرورا بحرف الجر 
  :قول طرفة بن العبد في معلقتهفي المعلقات السبع، وذلك في موضعين فقط 

 شْفَرطاسِ الشّآمي ومركق د  وخَدرجلم ي هاليماني، قَد تب3(كس(
.  

المجـرور بحـرف الجـر     ، وهي حال من سبت اليماني)قده لم يجرد(الجملة الحالية
ظ، فإن لم تدبغ بالقرظ فليس بسبت، جلود البقر إذا دبغت بالقر:السبت: "الكاف، والمعنى

، وقد بينت الجملة الحالية َأن صاحب )4("معناه لم يعوج وهو مستو: قده لم يجرد: وقوله
  .الحال جلود البقر في حالة استواء ولم يحدث فيها أي ميل

  :وفي قول طرفة بن العبد في معلقته

كرملَع تَ ِإنوِللَكَ    الفَتَى َأخْطََأ ما المخَى الطِّورالم نْياهوث د5(بالْي(
.  

                                                

  . 43: ةالحارث بن حلز ديوان) 1(

  .85-7/84:فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال) 2(

  .57 :العبد بن طرفة ديوان) 3(

  .174 :شرح القصائد السبع الطوال )4(

  .66: ديوان طرفة بن العبد )5(



 174

، وصاحب الحال الطول المرخي، وهو اسم مجرور بحرف )بالْيد وثنْياه(جملة الحال 
وقد بينت الجملة الحالية َأن هذا الحبل مهما أرسله صاحبه فإن ثنيات هذا ) الكاف(الجر

  .الحبل ما تزال في يد صاحبه متى ما شاء يجذبه إليه

   ):الالم(حرف الجر-3

في موضع واحـد فقـط فـي شـعر     ) الالم(ورد صاحب الحال مجرورا بحرف الجر 
   :المعلقات السبع، حيث ورد في قول الشاعر لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(صهباء خَفَّ مع الجنوبِ جهامها  فلها هباب في الزمامِ كأنَّها 
.

  

ال من الضمير المجرور بحرف الالم في لها، عائد وهي ح) كأنَّها صهباء(جملة الحال  
على الناقة، وقد بينت الجملة الحالية َأن هذه الناقة لها نشاط كبير حالها حال السـحابة  

  .الخفيفة التي تحركها الرياح بسرعة

وذلك في موضع ) عن(ورد صاحب الحال مجرورا بحرف الجر ):عن(حرف الجر-4
  :اهر فقط، وذلك في قول لبيد بن ربيعة في معلقتهواحد، حيث ورد في صورة اسم ظ

)2(أقالمها متونَها تُجِد زبر    كأنها الطُّلول عن السيوُل وجال
.  

، )عـن (اسم مجرور بحرف الجر) الطُّلول(وصاحب الحال) زبر كأنها(الجملة الحالية
ما شـخص  : اللجلت السيول التراب عن الطلول أي كشفت، الطلول واألط:" والمعنى

تجد متونها أقالمها معناه يعـاد  : جمع زبور وهو الكتاب، وقوله: من آثار الديار، وزبر
َأن صاحب الحال اآلثار قـد   ة، وقد بينت الجملة الحالي)3("عليها الكتاب بعد أن درست

  .كُشفَ عنها التراب فصار حالها كالكتب التي انمحت وتعاد كتابتها

  الجملة االسمية وصاحبه محذوف وفي محل جر بحرف الجروورد صاحب الحال في 

  :، وذلك في قول الشاعر امرئ القيس في معلقته)على(

)4(بضاف فُويقَ األرضِ ليس بأعزِل   ضليعٍ إذا استَدبرتَه سد فَرجةُ  
.  

                                                

  .142: لبيد بن ربيعةديوان ) 1(

  .137: المصدر السابق )2(

                            .526 :شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  .114: ديوان امرئ القيس )4(



 175

وصاحب الحال اسم محذوف في محل جر بحـرف الجـر   ) بأعزِلليس (الجملة الحالية
  :ذلك في بيت سابق حيث يقول الشاعرو) على(

)1(هيكَِل اَألوابِد قَيد بِمنْجرد     وقد َأغْتَدي والطَّير في وكُناتها
.  

حيث بينت الجملـة الحاليـة َأن هـذا    ) أغتدي على حصان(حيث ِإن تقدير المحذوف  
  .الحصان يسد الفضاء الذي بين رجليه بذيله الذي يكون غير مائل

  :صاحب الحال المبتدأ -مساخا

أما بالنسبة لوقوع صاحب الحال في محل رفع مبتدأ فقد وقع فيه خالف بين النحاة، فقد  
النحاة َأن مجئ الحال من المبتدأ يتطلب البحث عن عامل في الحال، وذلك  باعتبر أغل

صـاحب  ألن العامل في الحال يجب َأن يكون هو العامل في صاحبها، وعندما يكـون  
المبتدأ هو أول شئ في  َأنالحال مبتدأ فالبد من البحث عن عامل آخر في الحال، وذلك 

الجملة االسمية، وهو مرفوع باالبتداء، ولذلك اعتبر بعض النحاة َأن الحال من المبتـدأ  
هو حال من الضمير الموجود في الجملة االسمية، وقد ظهرت خالفات في الرأي عنـد  

الحـال ال   َأناة في قضية ورود الحال من المبتدأ الذي رأي بعض منهم الكثير من النح
تأتي من المبتدأ بل هي من الضمير الموجود فيه، وذلك بخالف رأي سيبويه الذي أجاز 

بدون أي شروط، وقد ورد في الجملة االسمية الحاليـة ضـمن    المبتدأورود الحال من 
من الصور الحالية التي جاء فيهـا صـاحب    التركيب الحالي في المعلقات السبع العديد

التـي   خالحال في محل رفع مبتدأ أو مما كان أصله مبتدأ ودخل عليه ناسخ من النواس
تغير الحكم في الجملة االسمية، وذلك في موضعين فقط من التركيب الحالي في شـعر  

  :المعلقات السبع، حيث ورد صاحب الحال مبتدأ وذلك في قول الحارث بن حلزة 

)2(س وفَيه الصالَح واإلبراء    أو نَقَشْتُم فالنَّقْشُ يجشَمه النَّا 
.  

وهو اسم في محل رفع ) النَّقْشُ(وصاحب الحال) وفَيه الصالَح واإلبراء(الجملة الحالية 
إن استقصيتم فاالستقصاء يتجشمه الناس ويتكلفونه، وفي االستقصـاء  :" مبتدأ، والمعنى

، فالجملة الحالية بينت َأن هذا النقش أو االستقصاء عنـدما  )3("صالح أي انكشاف لألمر

                                                

  .110 :ديوان امرئ القيس)1(

  . 33: الحارث بن حلزة ديوان) 2(

  .468: شرح القصائد السبع الطوال) 3(



 176

يحدث فان فيه صالح الناس وانكشاف األمور كلها، وورد صاحب الحال اسما لناسـخ  
  :وهو ضمير، وذلك في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)1(النَّاس طُراً َأجمعينَاولَدنَا         َأنَّا والسيوفُ مسلَّالَتٌكَ
.  

كأنا : "الواقعة اسما لكَأن، والمعنى)نا(وصاحب الحال  )والسيوفُ مسلَّالَتٌ(الجملة الحالية  
في وقت استالل السيوف من أغمادها ولدنا الناس جميعا، أي فهم يحتمون بنا، ونحميهم 

ية أنَّهم في حال وجود السيوف مستلة مـن  ، وقد بينت الجملة الحال)2("حماية الوالد لولده
  .أغمادها يشعرون بأن جميع الناس في حمايتهم

   :صاحب الحال الخبر -سادسا

  :ورد صاحب الحال خبرا في موضع واحد فقط، وهو قول الحارث بن حلزة في معلقته

ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ    ـينِ وييارالح الَءالبال وب3(ء(
.  

الرب في هذا :" وهو خبر، والمعنى) الرب(، وصاحب الحال )بالء والبالَء(جملة الحال 
البالء شديد، والرب عني به المنذر بن ماء السماء، : السيد، والبالء بالء معناه: عالموض

ت الجملـة  ، وبين)4("يخبر َأنَّه شهدهم في هذا اليوم فعلم فيه صنيعهم وبالءهم الذي ابلوا
  . شديداً علي الجميع ءالحالية َأن المنذر قد شهدهم وقت أن كان القتال مستمرا والبال

   :صاحب الحال المعرفة والنكرة -سابعا

ـ      َأنأجمع النحاة على َأن األصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وعللـوا ذلـك ب

تى يمكن الحكم عليـه فـال   صاحب الحال محكوم عليه، ولذلك البد أن يكون معرفة ح
محي الدين عبد الحميد في هـامش  / يصح أن نحكم على مجهول، وقد أوضح الدكتور

تحقيقه لكتاب أوضح المسالك الغرض من جعل صاحب الحال معرفة، وذلك في تعليقه 
على تعريف صاحب الحال، حيث ذكر لذلك سببين يجعالن ضرورة أن يكون صاحب 

  :)5(الحال معرفة

  ن الحال حكم على صاحبها فالبد أن يكون معرفة ألن الحكم على المجهول وهو إ-1   
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  . النكرة ال يفيد

إن الحال نكرة فالبد أن يكون صاحبها معرفة مخالفا لها، وذلك أنَّهمـا لـو كانـا     -2
ي متماثلين لتوهم السامع َأنَّهما نعت ومنعوت، ولكن النحاة مع ذلك رأوا أن الحال قد يأت

من النكرة أيضا، فجعلوا لذلك مسوغات تسوغ مجئ الحال من النكرة، فقد قـال ابـن   
، وقال الزمخشري فـي  )1("واصل صاحب الحال التعريف وقد يقع نكرة بمسوغ: "هشام

، وأجاز سيبويه مجـئ صـاحب   )2("وحقها أن تكون نكرة وذو الحال معرفة: "المفصل
فيهـا رجـل   : هذا أول فارس مقبال، وكـذلك :"الحال نكرة، وأتي بأمثلة على ذلك وهو

ِإن أكثر ما يكون ذلك في الشعر وأقله ما يكون : "، ويعلق سيبويه على ذلك قائال)3("قائما
ومن هنا كان األصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، ولكن يمكن َأن  ،)4("في الكالم

  :يما يلييكون صاحب الحال نكرة في مواضع معينة بمسوغات يمكن ذكرها ف

  .فيها قائما رجل: َأن تتقدم الحال على النكرة مثل-1

  :إذا تخصص صاحب الحال النكرة باالتي-2

  .نظرت إلي جارية رجل مختالة: اإلضافة مثل- 

  .مررت برجل ظريف قائما: الوصف مثل -

  .عجبت من ضرب أخوك شديدا: بمعمول مثل -

  :أن يقع صاحب الحال النكرة بعد كل من-3

)5(﴾وما َأهلَكْنَا من قَرية ِإالَّ ولَها كتَاب معلُوم﴿قوله تعالي : في مثلالن- 
.  

  .ال تعتب على صديق غائبا: النهي مثل-   

  .هل وفاك رجل صاحبا؟: االستفهام مثل-   

وأورد محمد محي الدين عبد الحميد مسوغات أخري لجواز وقوع صاحب الحال نكرة   
  :)6( ومنها

                                                

                 . 2/259:أوضح المسالك )1(
 

 .91: المفصل )2(

 .2/112:الكتاب )3(

 .2/124:المصدر السابق )4(

 .4:اآلية:سورة الحجر )5(

  .2/217): 1(الهامش رقم :ينظر شرح ابن عقيل )6(
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1-زارنا رجل والشمس طالعة: يكوم الحال جملة مقرونة بالواو مثل أن.  

  .هذا خاتم حديدا: أن تكون الحال جامدة مثل-2

   .زارني خالد ورجل راكبين: أن تشترك النكرة مع المعرفة في الحال مثل-3

ولذلك اتفق النحاة على أن بكون صاحب الحال معرفة، وعللوا ذلـك بمنـع حصـول    
الحال وبين النعت، وبَأن الحال حكم جديد والحكم ينبغي أن يكـون علـى    االلتباس بين

شي معلوم أصال، ولكنهم وجدوا بعض الشواهد من كالم العرب أتي فيها صاحب الحال 
نكرة فرأوا كذلك بأن صاحب الحال ال يأتي نكرة إال وفق شروط محددة، وفي مواضع 

سمية الحالية معرفة في َأغلب المواضـع،  معينة، وقد ورد صاحب الحال في الجملة اال
كما ورد نكرةً بقلة في مواضع أخري موافقا لما قرره النحاة من شروط يجب أن تكون 

  :في النكرة حتى يصح ورود الحال منها، ويمكن تتبع ذلك فيما يلي

موضـعا   )1(ورد صاحب الحال معرفة في واحد وخمسـين  :صاحب الحال المعرفة-أ 
  :واع المعارف المختلفة، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يليمشتمال على أن

  :صاحب الحال ضمير-1 

يعد الضمير أكثر المعارف ورودا في الكالم، ويتنوع الضمير بين البارز والمسـتتر،    
وبين المتصل والمنفصل، كما يتنوع الضمير في داللتـه علـى المـتكلم والمخاطـب     

عه اإلعرابي ضمن التركيب الحالي في هـذه  والغائب، وأيضا اختلف الضمير في موق
القصائد، فورد في محل رفع، وفي محل نصب، وفي محل جر، وورد الضمير صاحبا 

  :للحال في الجملة االسمية الحالية في ثالثة وثالثين موضعا يمكن تتبعها فيما يلي

ورد صاحب الحال ضميرا بارزا في الجملـة االسـمية   : صاحب الحال ضمير بارز-1
الية ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع في ثالثة عشر موضعا، وكـان  الح

في هذه المواضع شامال للضمائر المتصلة فقط، بينما لم يرد صاحب الحال وهو ضمير 
منفصل في أي موضع من مواضع الجملة االسمية الحالية، ومن األمثلة التي ورد فيها 

  :عنترة بن شداد في معلقتهول الضمير البارز المتصل صاحبا للحال ق

)2(مِوالشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتَ  األعادي غرةً  رأيتُ من: قالتْ
.  

                                                

  .)4(انظر الملحق ) 1(

  .23: ديوان عنترة بن شداد) 2(
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  :حال من تاء الفاعل وهو ضمير بارز متصل، والمعنى) والشاةُ ممكنةٌ(الجملة الحالية  

، )1("وغفلـة  معناه إمكان اغترار: معناه لمن أراد أن ينظر ويلتمس، وقوله غرةً: مرتم"
  .فالجملة الحالية بينت أن هذه الشاة سهلة لمن أراد أن يصطادها

 :وقول طرفة بن العبد في معلقته 

)2(مفْتَدي أنا َأو والتسآِل الشُّكْرِ على  خانقي هو امرٌؤ موالي ولكن
.  

) مفتـدي (د وهووالخبر مفر) أنا(ضمير بارز وهو  المبتدأ) مفْتَدي أنا َأو(جملة الحال  

يسألني أن أشـكر وأنـا   :"، والمعنى)خانقي(وصاحب الحال هو الضمير المجرور في 
، فالجملة الحالية بينت ّأن صاحب الحال يفتدي نفسه بالمال في هذه )3("افتدي منه بمالي

  . الحالة التي يتعرض لها

  :صاحب الحال ضمير مستتر-2

عشر موضعا فـي الجملـة االسـمية     ورد صاحب الحال ضميرا مستترا في سبعة    
  :لبيد بن ربيعة في معلقتهالحالية، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول 

)4(َأفَتلْك َأم وحشيةٌ مسبوعةٌ     خَذَلَتْ وهاديةُ الصوارِ قوامها
.  

) هـي (تتر وتقديره،وهي حال من الضمير المس)وهاديةُ الصوارِ قوامها(الجملة الحالية 

  .وهو فاعل خذلت المستتر، فالجملة الحالية هنا بينت َأن البقرة تلفت إلى باقي القطيع

 : وقول امرئ القيس في معلقته

 ونَهود ياتادقَنا بالْهِل    فََألْحيلم تَز ةرها في صرواح5(ج(
.

  

) هـو (المستتر، وتقديره ) ألحقنا( ، وهي حال من فاعل)ودونَه جواحرها(جملة الحال  

عائد على الحصان، وقد بينت الجملة الحالية َأن المقصرات والمتأخرات في الـركض  
  .مازلن في مجموعة واحدة لم تتفرق وذلك عندما لحق الحصان بالمتقدمات منهن

  : الضمير المشترك صاحبا للحال-3

  آخر أو مع اسم ظاهر في ورد الضمير صاحبا للحال في وضع مشترك مع ضمير    
                                                

  .354: شرح القصائد السبع الطوال) 1(

  .68 :العبد بن طرفة ديوان) 2(

  .489: شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  . 145: ديوان لبيد بن ربيعة) 4(

  .115 :مرئ القيساديوان  )5(
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ثالثة مواضع، حيث ورد صاحب الحال وهو إما ضمير بارز متصل أو ضمير مستتر، 
  :في قول عمرو بن كلثوم في معلقته كوذل

يكُلُّ حو نارِزِيانَا بناً     تَرخَافَتَنَا قَرِياتَّخَذُوا م 1(قَد(
.  

نـا  (وصاحب الحال الضمير البارز) د اتَّخَذُواقَ وكُلُّ حي(الحال فيه جملة اسمية وهي 
، وبينت الجملة الحالية الحال التي عليهـا  )أنت(أو الضمير المستتر وتقديره ) المتكلمين

  .الء الناس عند رؤيتهم لقوم الشاعر وقت بروزهم للقتالؤه

  :الحارث بن حلزة في معلقته وورد في قول الشاعر

)2(بِلْغٌ تَشْقَى بِه األشْقياء ـه       ّلر الاهم باألسودينِ وأمهدفَ
.  

  ، أو الضمير )هو(وصاحب الحال الضمير المستتر وتقديره ) بِلْغٌ هوأمر اللّ(جملة الحال 

  .البارز المفعول به في هداهم

ضمير بارز في محل رفع نائب الفاعل أو اسم ظاهر في  إماكما ورد الحال وصاحبه 
  :عنترة في معلقتهك في قول محل نصب مفعول به وذل

)3(المنْعمِ ِلنَفْسِ مخْبثَةٌ والكُفْر     نعمة شاكرِ غير عمراً نُبْئتُ
.  

وصاحب الحال تاء الفاعل التي وقعت في محل رفع نائب  ،)مخْبثَةٌ والكُفْر(جملة الحال 
ع نائب الفاعل كما يمكن أن ، فالتاء هي المفعول األول وفي محل رفنُبْئتُ الفاعل للفعل
  .الذي وقع في محل نصب المفعول الثاني) عمراً(الحال  بيكون صاح

   :صاحب الحال اسم علم -2

اسم العلم هو َأحد أنواع المعارف السبع، وقد جاء صاحب الحال على صورة اسم العلم 
لجملـة  في ثالثة مواضع من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، حيث وردت ا

  :الحالية وصاحبها أحد الملوك، وذلك في قول  الحارث بن حلزة

)4(ولَه فَارِسيةٌ خَضراء        ثُم حجراً أعني ابن أم قَطَامٍ              
.  

  : وله فارسية خضراء معناه: "وهي حال من حجر، والمعنى) ولَه فَارِسيةٌ(الجملة الحالية 

                                                

  .104 :ديوان عمرو بن كلثوم )1(

  .41: بن حلزة ثديوان الحار )2(

  .23 :ديوان عنترة بن شداد) 3(

  .44: ديوان الحارث بن حلزة )4(
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، حيـث  )1("ضراء من كثرة السالح، فارسية أيْ سالحها من صنع فـارس معه كتيبة خ
بينت الجملة الحالية إن حجرا حين غزاهم كانت تصاحبه كتيبته المسلحة تسليحا جيدا، 

  .وسالحها من صنع بالد الفرس

  :قول الحارث بن حلزة في معلقتهوفي 

  ك المنْذر بِن ماء السماءفَملكْنَا بِذَِلك النَّاس حتَََّى            ملَ

        ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ        ـينِ وييارالح الَءالبو الء2(ب(
.  

، والمقصود بالرب هنا السـيد،  )المنذر(، وصاحب الحال هو )الرب وهو(جملة الحال 
  .الملك في هذا اليومحيث بينت الجملة الحالية َأن المنذر هو السيد و

  : كما ورد صاحب الحال علما علي مكان وذلك في قول الحارث بن حلزة في معلقته

)3(قبِ فيه األمواتُ واألحياء    إن نَبشْتُم ما بين ملْحةَ فالصا
.  

ء ، وصاحب الحال ملحة والصاقب وهـي أسـما  )فيه األمواتُ واألحياء(الجملة الحالية 
في هذا : "الماكن دارت فيها معارك بين بني تغلب وبين بني بكر قوم الشاعر، والمعنى

النبش واآلمر الذي يثيرونه موتى قد ذهبوا ونسوا أمرهم، وفيه أحياء قد بقـوا حـديث   
، فالجملة الحالية بينت َأن هذا المكان فيه أموات قد نسي أمرهم، وفيه أحيـاء  )4("أسرهم

  .كرونهممازال أهلهم يتذ

   :صاحب الحال معرف باإللف والالم-3

ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية على هذه الصورة في ستة مواضع من  
  :مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، حيث ورد في قول عمرو بن كلثوم

)5(اليمينا مجراها سأالك وكان    عمرٍو ُأم عنَّا الكأس تصد
.

  

وصاحب الحال الكأس وهو اسم معـرف   ،)اليمينا مجراها سأالك وكان(لجملة الحاليةا   
. بال، حيث بينت الجملة الحالية ّأن الكأس التي صدتهم المرأة عنها مجراها من اليمين

  :قول لبيد بن ربيعة في معلقته وفي
                                                

  .496: شرح القصائد السبع الطوال) 1(

  .55: بن حلزة ثديوان الحار )2(

  .33 :المصدر السابق )3(

  .466: شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .56 :عمرو بن كلثوم ديوان )5(
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)1(المهاأق متونَها تُجِد زبر    هاكأنّ الطُّلول عن السيوُل وجال
.  

وهو اسم معرف بال، وقد بينـت  ) الطُّلول(وصاحب الحال) كأنَّها زبر(الجملة الحالية
َأن صاحب الحال وهو اآلثار قد كُشفَ عنها التراب فصار حالها كالكتب  ةالجملة الحالي

  .التي انمحت وتعاد كتابتها

   :المعرفة إلىصاحب الحال مضاف -4

السمية الحالية مضافا ألحد أنواع المعارف الست وذلك ورد صاحب الحال في الجملة ا 
  :في عشرة مواضع، حيث ورد في قول امرئ القيس في معلقته

)2(وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل  ترى بعر األرآمِ في عرصاتها 
.  

إلى اسم  ، وهو نكرة مضاف)بعر األرآمِ( حال من) كأنّه حب فُلْفُِل(الجملة الحالية هي  
  .ساحتها كأنّه حب الفلفل وبينت الجملة الحالية َأن بعر الظباء منتشر فيمعرف بال، 

  :وفي قول الحارث بن حلزة في معلقته

ـََأعلَينَا جنَاح كنْدةَ أن يغْن )3(م غَازِيهِم ومنَّا الجزاءـ     
.

  

  مضاف إلى الضمير وقد، اسم )غازيهم(، وصاحب الحال)ومنَّا الجزاء(الجملة الحالية 

  .يتعرضون هم للعقاببينت الجملة الحالية َأنَّه في الوقت الذي تغنم فيه قبيلة كندة 

  :صاحب الحال نكرة-ب

وردت الحال وصاحبها نكرة في عشرة مواضع، وذلك بانطباق المسوغات التي قـال    
ت التي اشترطها النحاة فـي  بها النحاة في صحة ورود الحال من النكرة، ومن المسوغا

النكرة أن تكون مختصة بالوصف، وهو الشرط الذي انطبق على جميع الصور التـي  
جاء فيها االسم النكرة صاحبا للحال، وقد جاء صاحب الحال نكرة مختصا بالوصـف  
وهو مذكور في سبعة مواضع، وجاء صاحب الحال محذوفا في ثالثة مواضـع، وقـد   

  :بن حلزة في معلقته ثمختصة في قول الحارورد صاحب الحال نكرة 

)4(قَرظي كَأنَّه عبالء     حوَل قَيسٍ مستَلِئمين بِكَبشٍ
.  

                                                

  .137: لبيد بن ربيعةديوان  )1(

  .92: ديوان امرئ القيس) 2(

  .47 :بن حلزة ثديوان الحار )3(

  . 43 :المصدر السابق) 4(
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وهو اسم نكـرة جـاء موصـوفا،    ) كبش(وصاحب الحال) كَأنَّه عبالء(الجملة الحالية  
ها القرظ وهي فالشاعر قد وصف الكبش بَأنَّه قرظي أي منسوب إلى البالد التي ينبت ب

اليمن، ولذلك صح ورود الحال من النكرة هنا، وقد بينت الجملة الحاليـة َأن صـاحب   
  .الحال يبدو في منعته وقوته مثل الهضبة الكبيرة

  :طرفة بن العبد في معلقته وقي قول

)1(صفاِئح صم من صفيحٍ منَضد  تَرى جثْوتَينِ من تُرابٍ، علَيهِما 
.

  

وهو اسم نكرة جاء موصوفا، ) جثْوتَين(وهي حال من ) علَيهما صفَاِئح(لة الحاليةالجم  
فالشاعر وصف القبر بأنَّه من تراب، وقد بينت الجملة الحالية الوضع الذي عليه هـذا  

. القبر فهو عبارة عن تراب مجموع وعليه صخور صلبة وحجارة عريضة مرتبة حوله

  :علقتهوفي قول لبيد بن ربيعة في م

)2(فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها       ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي 
.  

، وصـاحب الحـال موصـوف محـذوف     )وشاحي إذْ غدوتُ لجامها(الجملة الحالية  
أي ) فُـرطٌ (أي تحمل عدتي فرس، وقد وصف الشاعر هذه الفرس بَأنَّها) فرس(وتقديره

  .سريعة متقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .65: ديوان طرفة بن العبد )1(

  .151:ديوان لبيد بن ربيعة )2(
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  بحث الثانيالم

  

  صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية

  

  صاحب الحال فاعل

  

  صاحب الحال مفعول به

  

  صاحب الحال الفاعل أو المفعول به

  

  صاحب الحال المجرور 

  

  صاحب الحال المبتدأ

  

  صاحب الحال الخبر

  

  صاحب الحال المعرفة

  

  صاحب الحال النكرة
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  المبحث الثاني

  الفعليةصاحب الحال في الجملة 

  :مدخل 

َأن الحال هو المبـين   عرفنا سابقا عند الحديث عن صاحب الحال في الجملة االسمية  
صاحب الحال،   : لهيئة صاحبه وقت وقوع الحدث، ويسمي االسم الذي تبين الحال هيئته

  :وفي هذا المبحث سأتناول صاحب الحال في الجملة الفعلية وذلك على قسمين هما

  .الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع: ثانيا . الفعلية ذات الفعل الماضي الجملة: أوال 

حيث سأتتبع صاحب الحال فيهما من ناحية وظيفته في التركيب الحال سواء أكان فاعال 
  .خبر، أو في غيرهما من الوظائف األخرىأم مفعوال به، أو كان مبتدأ أو 

  :الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي -أوال

خالل تتبع صاحب الحال في هذا النوع من الجمل الحالية فقد ورد صاحب الحـال  من  
في الجملة الفعلية الحالية ضمن التركيب الحالي في المعلقات السبع موافقا لمـا قـرره   
النحاة في ذلك، فقد ورد الحال من الفاعل والمفعول به، وورد منهما معا، كما ورد من 

ل أيضا وصاحبه مجرورا باإلضافة، ومجرورا بالحرف، المبتدأ ومن الخبر، وورد الحا
كما ورد وهو تابع السم آخر، وكذلك ورد معرفة في مواضع، وورد نكرة في مواضع 
أخرى، ومن خالل هذه الدراسة التي شملت الجملة الفعلية الحالية في المعلقات السـبع  

  :رأيت أن أتتبع ورود صاحب الحال فيها، وذلك على النحو التالي

  :صاحب الحال فاعل -أ

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي في محل رفع فاعـل   
  :أو نائب فاعل أو معطوف علي فاعل في ثالثة عشر موضعا، وذلك حسب األتي

  :الفاعل اسم ظاهر-1

  :ورد الفاعل اسما ظاهرا في موضع واحد، وذلك في قول لبيد بين ربيعة في معلقته 

).1(بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها       عفَت الديار محلُّها فَمقَامها  
  

  وهو اسم ظاهر في محل رفع فاعل،) الديار(، وهي حال من)غَولُها تأبد(جملة الحال   

  عفَت معناه درست،: "والجملة الحالية هنا تبين الحال التي عليها هذه الديار، والمعنى 
                                                

  .135 :ديوان لبيد بن ربيعة) 1(
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  .)1("تأبدت تأبدا إذا توحشت:معناه توحش، ويقال) تأبد(و

  :الفاعل ضمير-2

ورد صاحب الحال ضميرا في أحد عشر موضعا، وقد كـان وروده فـاعال للفعـل     
  :الماضي، وكذلك فاعال للفعل المضارع، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  : في محل رفع فاعل للفعل الماضي -أ

الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي المعبرة عن الحال وهو في ورد صاحب الحال في   
محل رفع فاعل للفعل الماضي في تسعة مواضع من مواضع التركيب الحالي في شعر 

  :بحيث يمكن تتبع ذلك على النحو التاليالمعلقات، 

  :صاحب الحال ضمير بارز -1

في موضعين فقط  ورد صاحب الحال ضميرا بارزا في محل رفع فاعل للفعل الماضي  
  :من مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

)2(المتَفَضِل ِلبسةَ إالَّ السترِ لدى     ثيابها لنَومٍ نَضتْ وقد فجِْئتُ
.  

  ).تاء الفاعل(وهي حال من الضمير) نَضتْ وقد(جملة الحال 

  : معلقتهوقول لبيد بن ربيعة في 

ى دمروالم تْ  ريحجيتَهفَا وا السهاوابِرههاما وسهموس ف3(صاي(
. 

  ). رجعا(في) ألف االثنين(، وصاحب الحال الضمير)وابِرها السفَاورمى د(جملة الحال 

  :صاحب الحال ضمير مستتر-2

لماضـي فـي ثمانيـة    ورد صاحب الحال ضميرا مستترا في محل رفع فاعل للفعل ا
  :مواضع، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته

)4(وثُمامها نُْؤيها غُودروَ منْها    فََأبكَروا الجميع وزايلها عرِيتْ
.  

).عريت(وصاحب الحال الضمير المستتر في) وزايلها الجميع(الجملة الحالية    

                   :العبد أيضا في معلقتهوقول طرفة بن  

                                                

  .517 :شرح القصائد السبع الطوال) 1(

  .101: ديوان امرئ القيس) 2(

  .143 :ربيعة بن لبيد واندي )3(

  .138: المصدر السابق )4(
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)1(المتَوقِّد اَألمعزِ آُل خَب وقد     فَأجذَمتْ بالقَطيع اعليهِ َأحلْتُ
.  

، )هي(، وصاحب الحال فاعل أجذمت المستتر وتقديره)اَألمعزِ آُل خَبوقد (جملة الحال 
سوط فتسرع في سيرها، ويحـدث  عائد على الناقة التي يتحدث عنها، وكان يضربها بال

  .هذا وقت اضطراب السراب واختفائه في ذلك المكان الغليظ الذي يتوقد بالحر الشديد

  :في محل رفع فاعل للفعل المضارع-ب

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي محل رفـع فاعـل للفعـل     
المواضع ضميرا مستترا المضارع في أربعة مواضع، حيث جاء صاحب الحال في هذه 

  :فقط، وذلك في قول امريء القيس في معلقته

)2(فانزِل القيس يامرأ بعيري عقرت   معاً بنا الغَبيطُ ماَل وقد تقوُل
.  

، وهي في محل  نصب من فاعـل تقـول المسـتتر،    )بنا الغَبيطُ ماَل وقد(جملة الحال 
الية َأن المرأة كانت تـتكلم  عائد على صاحب الحال، وقد بينت الجملة الح) هي(وتقديره

معه بعد دخوله الهودج معها، وصار الهودج مائال ألنه انثني عليها، ليقـوم بتقبيلهـا،   
  .فتقول له َأنَّك قد أدبرت ظهر بعيري فانزل

  :طرفة بن العبد في معلقتهقول و

)3(ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟ :  يقوُل، وقد تَر الوظيفُ وساقُها
. 

عائـد  )هـو (، وصاحب الحال فاعل يقول المستتر وتقديره)الوظيفُ تَر وقد(جملة الحال     
على الشيخ المذكور في بيت سابق، والذي كان يتكلم ويقول وقت قيام الشاعر بعقر الناقة 

  . بأنَّه قد قام بأمر عظيم

عل فـي  ورد صاحب الحال تابع السم في محل رفع فاعل، حيث ورد معطوفا على الفا
  :موضع واحد فقط، وذلك في قول لبيد بن ربيعة في معلقته

     عدافانِ فميالر ىرا عهمسكَما خَلَقاً     ر نمض يحا الوهالَم4(س(
.

  

  مجاري: المدافع: "، وهي حال من مدافع الريان، والمعنى)رسمها عرى(الجملة الحالية

                                                

  .60 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .96 :ديوان امرئ القيس) 2(

  .71 :العبد بن طرفة ديوان) 3(

  .135: ديوان لبيد بن ربيعة) 4(
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، ونالحظ إن صاحب الحال معطوف بحـرف العطـف   )1("بالحمىواد : الماء، والريان
  :على الديار في بيت سابق، والتي وقعت في محل رفع، وذلك في قوله) الفاء(

)2( بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها     عفَت الديار محلُّها فَمقَامها 
.  

قد بينت الجملة الحالية الوضع الذي فالديار فاعل، ومدافع الريان معطوفة على الديار، و
  .التي تعرت بعد أن ارتحلوا عنهاصارت عليه مدافع الريان 

  : صاحب الحال مفعول به-ب

ورد صاحب الحال مفعوال به في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي في ثمانية  
ثـة  مواضع، وقد ورد صاحب الحال ظاهرا في خمسة مواضع، وورد ضميرا فـي ثال 

مواضع، حيث ورد مفعوال به للفعل الماضي وكذلك مفعوال به للفعل المضارع، بحيث 
  :يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :في محل نصب مفعول به للفعل الماضي-1

  :حيث ورد على هذه الصورة في ستة مواضع، بحيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي  

  :المفعول به اسم ظاهر-أ

ي صورة االسم الظاهر في أربعة مواضع، حيث ورد ورد صاحب الحال مفعوال به ف 
  :قول عنترة بن شداد في معلقتهفي 

)3(يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم     لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم
.  

، وهو اسم في محل نصب مفعول به )القوم(وصاحب الحال ) أقبَل جمعهم(جملة الحال  
الحالية بينت َأن القوم قد اقبلوا يحرضون بعضهم بعضا  ، فالجملة)رأيت(للفعل الماضي

  .على القتال فكر عليهم وهو غير مذموم في فعله هذا

  :وقول عنترة أيضا في معلقته

)4(وابنَى ربيعةَ في الغُبارِ األقْتمِ   الَلما سمعتُ نداء مرةَ قد ع
.  

  لواقع في محل نصب مفعول به للفعل ا) نداء مرة(، وصاحب الحال)قد عال(جملة الحال 

                                                

  .529 :شرح القصائد السبع الطوال) 1(

  .135 :ديوان لبيد بن ربيعة) 2(

  .24: ديوان عنترة بن شداد) 3(

  .243: شرح التبريزي) 4(
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  .، فالجملة الحالية بينت َأن النداء كان عاليا)سمعت( 

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

 دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا    وتَّى يح ونَهد ن1(نُطَاع(
.  

في محل نصب مفعول به للفعل  الواقع) المجد(حال من ) قَد علمتْ معد(جملة الحال   
، وقد بينت الجملة الحالية َأن كل معد قد علمت بَأنَّهم أصـحاب مجـد   )ورثنا(الماضي

  .يحافظون عليه، ويقاتلون من اجله حتى يظهر هذا المجد ويستبين لكل الناس

  :وقول عمرو بن كلثوم أيضا في معلقته

)2(حدينَا أصالً حمولَها َأيتُلَما     ر واشْتَقْتُ الصبا تَذَكَّرتُ
.  

الواقع في محل نصب مفعول به للفعـل  ) حمولها(وهي حال من ) حدينَا(جملة الحال  
، وقد بينت الجملة الحالية َأن هذه اإلبل وقت حملها لألمتعة تسمع غناء )رأيت(الماضي

في محـل نصـب   الحداة بأصواتهم لينشطوها على السير، وكذلك ورد صاحب الحال 
مفعول به للفعل الماضي في الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي في صورة ضمير، وذلك 

  :قول عنترة بن شداد في معلقته: في موضعين فقط، وهما

لما ر هلْتُ ُأرِيدنَز آني قَد      ِلواجِدى نَأب تَ غيرِذهمب3(س(
.  

الواقعة في محل نصب مفعول به  ن ياء المتكلموهي حال م، )قَد نَزلْتُ(جملة الحال هي 
قول و. الحالية بينت أنَّه قد نزل للقتال عندما وقعت عليه عين العدو ةللفعل رأي، فالجمل

  : الحارث بن حلزة في معلقته

اءاألنْس يمدالَالً وش الَ نمِ ثَهزلَى حع ملْنَاهمح4(و(
.  

الواقع مفعوال به في حملناهم، ) الهاء( حال من الضمير) نْساءودمي األ(الجملة الحالية  
الء األعداء عندما اشتدت المعركة وهربوا إلى الجبل، ؤوقد بينت الجملة الحالية حالة ه

  .وقد دميت أفخاذهم بالطعن والضرب

  

                                                

  .78: عمرو بن كلثوم ديوان  )1(

  .65 :المصدر السابق) 2(

  .22: شداد بن عنترة ديوان )3(

  .43: بن حلزة ثديوان الحار )4(
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  :صاحب الحال الفاعل أو المفعول به-ج

 في موضع واحد فقط، وذلك فـي   ورد صاحب الحال مشتركا بين الفاعل والمفعول به 

  :قول الشاعر الحارث بن حلزة في معلقته

)1(اإلمساء دنَا وقَد عصرا القَـ     ـنَّاص وأفزعها نبأةً آنستْ
.  

الواقـع فـاعال للفعـل    ) القَناص(، وصاحب الحال هو)اإلمساء دنَا وقَد(جملة الحال  
لواقع مفعوال به، والجملة الحاليـة بينـت َأن   ا)هاء الغائب(الماضي أفزع، أو الضمير 

  .الفزع قد حدث للنعامة، والوقت يقترب من المساء

  :صاحب الحال في محل جر-د

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي وهو في محل جـر   
في  وذلك لكونه مضافا إليه، أو لكونه مجرورا بأحد حروف الجر، حيث ورد مجرورا

  :تسعة مواضع من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع حسب اآلتي

  :صاحب الحال مضاف إليه-1

ورد صاحب الحال في هذا النوع من الجمل الحالية مضافا إليه في ثالثة مواضع من   
مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، حيث تنطبق عليها مسوغات صـحة  

  :القيس في معلقته امرئ ال مضاف إليه، وذلك في قولوقوع صاحب الح

)2(القَرنْفُل بريا جاءت الصبا نَسيم    منهما المسك تَضوع قامتا إذا
.  

حال من الصبا، الواقعة في محل جر مضاف إليه، ) القَرنْفُل بريا جاءت(الجملة الحالية  
يمكن االستغناء عن المضاف بالمضـاف  وقد صح ورود الحال من المضاف إليه ألنَّه 

  .إليه، وبينت الجملة الحالية َأن رياح الصبا جاءت محملة برائحة القرنفل الزكية الطيبة

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

)3(كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا  وردن دوارِعاً وخَرجن شُعثاً  
.  

الواقعة في محل جر مضاف إليـه،     ) الرصائع( وهي حال من )بلينَا قَد(الجملة الحالية      
  وصح ورود الحال من المضاف إليه ألنَّه يمكن االستغناء عن المضاف بالمضاف إليه،

                                                

  . 14: الحارث بن حلزةديوان ) 1(

  .94: ديوان امرئ القيس) 2(

  .100: عمرو بن كلثوم ديوان )3(
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وبينت الجملة الحالية َأن حال الخيول أصبح مثل هذه الرصائع وهي الحلق التي يتحلي      
  .ا من كثرة االستعمالبها النسوة، وقد أصبح شكلها قديم

  :وقوله أيضا في معلقته     

 فينِ سةَ بلْقَمع دجرِثْنا مينا   ود المجد ونصلَنَا ح اح1(أب(
.  

الواقع في محل جر مضاف إليه، وقـد  ) علقمة(وهي حال من) أباح لَنَا(الجملة الحالية      
  صح ورود الحال من المضاف إليه ألنسوِغ هو كون المضاف جزءاً من المضاف الم

  .وبينت الجملة الحالية َأن علقمة قد ترك لهم هذا المجد مباحا ال ينازعهم فيه احد إليه،

  :صاحب الحال مجرور بحرف الجر -2

ورد صاحب الحال مجرورا بحرف الجر في سبعة مواضع من مواضـع التركيـب   
  :روف التاليةوذلك حسب الحالحالي في شعر المعلقات السبع، 

ورد صاحب الحال اسما ظاهرا مجرورا بهذا الحرف في موضـع  ): الباء(حرف-1
  :واحد فقط هو قول عنترة بن شداد في معلقته

 ةأسر ذات صفْراء جاجةم   بزفدر في الشمال مه2(قُرنتْ بَأز(
.  

ل جـر بحـرف   الواقعة في مح )زجاجة(وصاحب الحال )قُرنتْ بَأزهر(الجملة الحالية 
، وبينت الجملة الحالية َأن هذه الزجاجة قد وضعت مع إبريق أبيض اللون، )الباء(الجر 

في موضع واحـد فقـط،   ) الباء(كما ورد صاحب الحال ضميرا مجرورا بحرف الجر
  :وذلك في قول عنترة بن شداد في معلقته

)3(مِلبالعظْ ْأسهور البنَان خُضب    كَأنَّما النَّهارِ دم به عهدي
.

  

المجرور بحـرف  ) الهاء(، وهي حال من الضمير)البنَان خُضب كَأنَّما(الجملة الحالية 
، فالجملة الحالية بينت َأن الحال التي عليها هذا الرجل عندما قـام عنتـرة   )الباء(الجر

بات شديد بطعنه فهو من كثرة الدم الذي نزف منه يبدو كأن أصابعه ورأسه مخضبان بن
  .الحمرة يسمى العظلم

                                                

  .91: عمرو بن كلثوم ديوان )1(

  .19: يوان عنترة بن شدادد )2(

  .22: المصدر السابق )3(
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ورد صاحب الحال مجرورا بهذا الحرف في موضعين فقـط مـن    ):الكـاف (حرف-2
  :قول طرفة في معلقته: مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، وهما

)1(المتَورد نَبهتَه االغَض كسيد    محنَّباً المضافُ نادى ِإذا وكَري
.

  

، وقـد  )الكاف(الواقع مجرور بحرف الجر) االغَض سيد(حال من) نَبهتَه(الحالية الجملة 
. بينت الجملة الحالية َأن صاحب الحال وهو الذئب يسرع إذا هيجته في حال طلبه للماء

  :وقول امرئ القيس في معلقته

 هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفد    صوم طبخَي هكَفّي ع2(ِلتتاب(
.  

وهي حال من خذروف الوليد الواقع في محـل جـر   ) أمره تتابع كَفّيه(الجملة الحالية 
، وبينت الجملة الحالية َأن حركة الجواد في سرعته مثـل حركـة   )الكاف(بحرف الجر

خذروف الوليد الذي يلعب به الصبيان ويزيدون من سرعته بتحريك الخـيط بسـرعة   
  .صيله ببعضه فيصبح أكثر إسراعافيتقطع الخيط ويتم تو

ورد صاحب الحال مجرورا بحرف الجر من في ثالثة مواضع مـن  ): من(حرف -3
  : لبيد بن ربيعةقول مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، وذلك في 

).3(ورِمامها أسبابها وتَقَطَّعتْ     نأتْ وقد نوار من تذكر ما بْل
  

) نـأت :"(المجرور بحرف الجر من، والمعنى) نوار(، حال من )نأتْ وقد(ل جملة الحا 

، وقد بينت الجملة الحالية َأن )4"(الحبال الضعاف: حبالها والرمام: معناه بعدت، وأسبابها
  .قد صارت بعيدة عنه كثيرا، وتقطعت أسباب المودة بينهما نهائيا) نوار(صاحب الحال 

  :أيضا في معلقتهوقول الشاعر لبيد بن ربيعة 

  اـطَلْق لذيذ لَهوها وندامه        تدرين كم من ليلة بل أنت ال   

)5(وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها    قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ  
.  

  وهو اسم ظاهر مجرور بحرف ) ليلة(وصاحب الحال  ،)سامرها بِتُّ قَد(جملة الحال  

                                                

  .64 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .113 :ديوان امرئ القيس) 2(

                           .140: ديوان لبيد بن ربيعة )3(

                            .532 :شرح القصائد السبع الطوال) 4(

  .150- 149: ديوان لبيد بن ربيعة )5(



 193

  .، وبينت الجملة الحالية َأنَّه قد بات تلك الليلة يسامر ندمائه ويحدثهم فيها)من(الجر

  :             وقول عنترة بن شداد في معلقته

)1(حييتَ من طَلٍَل تَقَادم عهده     َأقْوى وَأقْفَر بعد أم الهيثَم
.

 

ـ   ) طلل(وصاحب الحال ) َأقْوى(الجملة الحالية    رور بحـرف  وهو اسـم ظـاهر مج
  .وقد بينت الجملة الحالية َأن هذا الطلل أصبح خاليا بعد رحيل أم الهيثم عنه ،)من(الجر

  :صاحب الحال المبتدأ-هـ

  :ورد صاحب الحال مبتدأ، وذلك في موضع واحد هو قول عنترة بن شداد في معلقته 

)2(؟بالغَيلَم وَأهلُنا بعنَيزتَينِ     َأهلُها تَربع وقد المزار كيفَ
.  

وصاحب الحال المزار الذي جاء في محل رفـع مبتـدأ   ) َأهلُها تَربع وقد(جملة الحال  
مؤخر، وقد بينت الجملة الحالية َأن صاحب الحال وهو مكان الزيارة قد أصبح خاليـا  
ألن أهل الحبيبة قد نزلوا بمكان آخر، كما ورد صاحب الحال وهـو معطـوف علـى    

  :في موضع واحد فقط، هو قول لبيد بن ربيعة في معلقتهالمبتدأ 

اءخَنْس تعيض الفَرِير فلَم رِمي     ضرع فُها الشِّقاِئقها طَوغام3(وب(
.  

  :المذكورة في البيت السابق ) وحشية(وصاحب الحال) الفَرِير ضيعت(الجملة الحالية 

بسةٌ ميشحو َأم لْكاَأفَتهاموارِ قوةُ الصيادةٌ      خَذَلَتْ وه4(وع(
.  

واقع في محل رفع َألنَّه معطوف على مبتدأ، وقد بينت الجملـة  ) وحشية(فصاحب الحال
  .الحالية َأن هذه البقرة الوحشية قد ضيعت ولدها الذي أكله السبع، ولم تجد له أثرا

  :صاحب الحال الخبر- و

 :ناسخ في موضع واحد، هو قول الحارث بن حلزةورد صاحب الحال خبرا ل 

)5(اإلمساء دنَا وقَد عصرا القَـ      ـنَّاص وأفزعها نبأةً آنستْ
. 

المذكورة في البيت السابق والتي ) هقلة(، وصاحب الحال هو)نبأةً آنستْ(جملة الحال 
هذه النعامـة نبـأة،   النعامة، وآنست : الهقلة: "جاءت في محل رفع خبر كَأن، والمعنى

                                                

  .14: ديوان عنترة بن شداد )1(

  .15 :المصدر السابق) 2(

  .145: ديوان لبيد بن ربيعة) 3(

  . 145: المصدر السابق) 4(

  . 14: الحارث بن حلزة ديوان) 5(
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، وقد بينت الجملة )1("أحست: الصوت الخفي ال يدري من أين هو، وآنست هنا: والنَّبأة
الحالية َأن صاحب الحال النعامة التي شبه بها الشاعر ناقته المسرعة قد أحست وقـت  

  . عدوها مسرعة بصوت خفي

  :صاحب الحال المعرفة والنكرة - ز

الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي معرفة في ثالثـين   ورد صاحب الحال في الجملة
موضعا، كما ورد نكرةً في خمسة مواضع فقط، حيث جاء وروده نكرة موافقا للشروط 

  :التي يجب أن تتوافر في النكرة حتى يصح َأن تكون حاال، ويمكن تتبع ذلك فيما يلي

  : صاحب الحال المعرفة - أ

من مواضع الجملة الفعلية الحالية ذات  )2(موضعا ورد صاحب الحال معرفة في ثالثين
  :الفعل الماضي في المعلقات السبع، حيث شملت أنواع المعارف التالية

  :صاحب الحال ضمير- 1

ورد صاحب الحال وهو ضمير في خمسة عشر موضعا، حيث ورد الضمير البـارز   
احبا للحال في صاحبا للحال في ستة مواضع فقط، ولم يرد الضمير البارز المنفصل ص

أي موضع، بينما ورد الضمير المستتر صاحبا للحال في تسعة مواضع، بحيث يمكـن  
  . متابعة ذلك من خالل أغلب األمثلة السابقة

  :صاحب الحال اسم علم- 2

ورد صاحب الحال في صورة اسم العلم في الجملة الفعلية ذات الفعـل الماضـي فـي    
  :م في معلقتهموضعين فقط، وذلك في قول عمرو بن كلثو

 فينِ سةَ بلْقَمع دجرِثْنا مينا  ود المجد ونصلَنَا ح اح3(أب(
.  

  ).علقمة(وصاحب الحال) أباح لَنَا(الجملة الحالية     

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته     

)1(ورِمامها أسبابها وتَقَطَّعتْ     نأتْ وقد نوار من تذكر ما بْل
.  

                                                

  .442: شرح القصائد السبع الطوال )1(

  .)8(انظر الملحق  )2(

  .91: عمرو بن كلثوم ديوان )3(

                           .140: ديوان لبيد بن ربيعة )1(
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  ، وهي المرأة التي يتغزل بها الشاعر)نوار(، وصاحب الحال )نأتْ وقد(جملة الحال  

   :صاحب الحال معرف باأللف والالم-3

ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية على هذه الصورة في ثمانية مواضع من 
ألمثلـة  مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، ويمكن متابعة ذلك مـن خـالل ا  

  .المذكورة فيما سبق

   :المعرفة إلىصاحب الحال مضاف -4

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية مضافا ألحد أنواع المعارف الست فـي   
  :قول لبيد بن ربيعة في معلقتهخمسة مواضع، ومن األمثلة الدالة على ذلك 

عدافانِ فميالر ىرا عهمسكَما خَلَقاً     ر نمض يحا الوهالَم1(س(
.

  

. معرفة إلى، وهي نكرة مضافة )مدافع الريان(، حال من )رسمها عرى(الجملة الحالية 

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

)2(وابنَى ربيعةَ في الغُبارِ األقْتمِ   الَلما سمعتُ نداء مرةَ قد ع
.  

  .، وهو نكرة مضاف إلى معرفة)نداء مرة(الحال  ، وصاحب)قد عال(جملة الحال  

  :وقول عمرو بن كلثوم أيضا في معلقته

)3(حدينَا أصالً حمولَها لَما     رَأيتُ واشْتَقْتُ الصبا تَذَكَّرتُ
.  

  .، وهو اسم نكرة مضاف إلى معرفة)حمولها(وهي حال من ) حدينَا(جملة الحال  

  :ي معلقتهوقول امرئ القيس ف

 هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفِل   دصوم طبخَي هكَفّي ع4(تتاب(
.  

وهـو اسـم نكـرة    ) خذروف الوليد(وصاحب الحال ) أمره تتابع كَفّيه(الجملة الحالية 
  .مضاف إلى معرفة

  :وقول طرفة بن العبد في معلقته

)1(المتَورد نَبهتَه االغَض كسيد     محنَّباً المضافُ نادى ِإذا وكَري
.

  

                                                

  .135 :ديوان لبيد بن ربيعة) 1(

  .243: شرح التبريزي) 2(

  .65: ديوان عمرو بن كلثوم) 3(

  .113 :ديوان امرئ القيس) 4(

  .64 :العبد بن طرفة ديوان) 1(
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  .وهو اسم نكرة مضاف إلى معرفة) االغَض سيد(حال من) نَبهتَه(الجملة الحالية

   :صاحب الحال النكرة-ب 

وردت الحال وصاحبها نكرة في الجملة الحالية الفعلية ذات الفعـل الماضـي ضـمن     
وذلـك بانطبـاق   ر المعلقـات السـبع،   التركيب الحالي في خمسة من مواضع من شع

المسوغات التي قال بها النحاة في صحة ورود الحال من النكرة، ومن المسوغات التي 
اشترطها النحاة في النكرة حتى يصح ورود الحال منها أن تكون مختصة بالوصـف،  

  :وقد انطبق هذا الشرط على جميع األمثلة، وذلك في قول عنترة بن شداد في معلقته

بز  ةأسر ذات صفْراء م  جاجةفدر في الشمال مه1(قُرنتْ بَأز(
.  

وهي نكرة جاءت موصوفة بَأنَّها  )زجاجة(وصاحب الحال )قُرنتْ بَأزهر(الجملة الحالية 
  .ذات لون اصفر، وَأن بها خطوط متمايلة

  :وقول الشاعر لبيد بن ربيعة أيضا في معلقته

  اـطَلْق لذيذ لَهوها وندامه     ليلة تدرين كم من بل أنت ال

)2(وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها    قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ 
.  

التي جاءت موصوفة بَأنَّهـا ليلـة    )ليلة(وصاحب الحال  ،)سامرها بِتُّ قَد(جملة الحال 
  .ليس فيها حر يؤذي وال برد وال مطر وال ريح

  :             رة بن شداد في معلقتهوقول عنت

)3(حييتَ من طَلٍَل تَقَادم عهده     َأقْوى وَأقْفَر بعد أم الهيثَم
.

 

، فالشاعر ، وهو نكرة مختصة بالوصف)طلل(وصاحب الحال ) َأقْوى(الجملة الحالية  
  .وصف هذا الطلل بَأنَّه قديم العهد

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(وبغامها طَوفُها الشِّقاِئق عرض     يرِم فلَم الفَرِير ضيعت ساءخَنْ
.  

  :المذكورة في البيت السابق) وحشية(وصاحب الحال) الفَرِير ضيعت(الجملة الحالية  

                                                

  .19: ديوان عنترة بن شداد )1(

  .150: ديوان لبيد بن ربيعة )2(

  .14: ديوان عنترة بن شداد) 3(

  .145: بيد بن ربيعةديوان ل) 1(
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)1(َأفَتلْك َأم وحشيةٌ مسبوعةٌ     خَذَلَتْ وهاديةُ الصوارِ قوامها
.  

  اسم جاء نكرة موصوفة، فهي أي البقرة الوحشية مسبوعة، ) وحشية(فصاحب الحال   

  .والمسبوعة هي التي أكلت السباع ولدها 

 :وقول الحارث بن حلزة في معلقته

)2(اإلمساء دنَا وقَد عصرا القَـ     ـنَّاص وأفزعها نبأةً آنستْ
. 

  :وهي اسم ورد نكرة في قوله) هقلة(ال هو، وصاحب الح)نبأةً آنستْ(جملة الحال 

)3(ُأم رِئاٍل دويةٌ سقْفَاء     بِزفوف كأنَّها هقْلَةٌ 
.  

وهي نكرة موصوفة، فالشاعر قد وصف الهقلة وهي النعامة بَأنَّها ذات ولد، وَأنَّها ذات 
  رجلين منحنيتين

  :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع - ثانيا

ع ورود صاحب الحال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع وذلك حسب يمكن لنا تتب
وظيفة صاحب الحال في التركيب الحالي، وكذلك حسب كونه ظاهرا أو مضمرا، وكذلك 

  :حسب وروده معرفة أو نكرة، وذلك على النحو التالي

  :صاحب الحال فاعل-أ

مضارع في محل رفع فاعـل  ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل ال
في خمسة وثالثين موضعا، حيث ورد ظاهرا في سبعة مواضع، وورد ضميرا في ثمانية 

  :وعشرين موضعا بحيث يمكن تفصيل ذلك فيما يلي

  : في محل رفع فاعل للفعل الماضي -أ

ورد صاحب الحال في محل رفع فاعل للفعل الماضي في واحد وعشرين موضعا من  
  :  حالية الفعلية ذات الفعل المضارع، وذلك على النحو التاليمواضع الجملة ال

  :صاحب الحال اسم ظاهر-1

ورد صاحب الحال اسما ظاهرا في محل رفع فاعل للفعل الماضي في خمسة مواضع، 
  :عنترة بن شداد في معلقتهومن األمثلة الدالة على ذلك قول 

                                                

  . 145: ديوان لبيد بن ربيعة) 1(

  . 14: ديوان الحارث بن حلزة) 2(

  . 14 :المصدر السابق) 3(
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 يتكْلَّمِ        حتْى دارٍ لَم مْسر مِأعياكجاألع ّمكاألص 1(تكَلَََّم(
.

  

، )أعيـاك (الواقع في محل رفع فاعل للفعل)رسم الدار(، حال من)لَم يتكْلَّمِ(الجملة الحالية
  .وبينت الجملة الحالية َأن اثر هذه الدار غير متكلم

  : طرفة بن العبد في معلقتهوقول 

)2(بها َأذْياَل سحٍل ممددفَذَالَتْ كَما ذَالَتْ وِليدةُ مجلسِ    تُرِي ر
.  

، وهو اسم ظاهر وقع في محـل رفـع   )وِليدةُ(وصاحب الحال ) تُرِي ربها(جملة الحال
تتبختر هذه الناقة كما تتبختر وليدة عرضت على : "، والمعنى)ذالت(فاعل للفعل الماضي 

َأن صاحب الحـال   ، فالجملة الحالية بينت)3("أهل مجلس فأرخت ثوبها واهتزت بأعطافها
وهي الوليدة أخذت تتبختر عندما عرضت على أهل المجلس وهي تريهم ثوبها الطويـل  
ولتجعل سيدها يري منها ذلك، وكذلك ورد صاحب الحال وهو فاعل لفعل محذوف يفهم 

  :من المعنى، حيث ورد في موضع واحد هو قول الحارث بن حلزة في معلقته

ي لَمِاخزي رنقا لُّوا برحٍ بِب   اءعد هِملَيع مطَاعٍ لَهن 4(ء(
.  

وهو اسم ظاهر وقع فاعال لفعـل مـاض   ) ثمانون(حال من ) لُّواخلَم ي(الجملة الحالية 
الء الثمانين الـذين  ؤ، وبينت الجملة الحالية َأن ه)غزاكم(محذوف يفهم من المعنى تقديره

  .ن بهذا المكان وهو برقاء نطاعقاموا بالغزو لم يتركوا أعدائهم مقيمي

  :صاحب الحال ضمير-2

ورد صاحب الحال ضمير في محل رفع فاعل للفعل الماضي في ستة عشر موضعا من 
  :مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :صاحب الحال ضمير بارز-أ

ضارع ضميرا بـارزا فـي سـبعة    ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية ذات الفعل الم  
  : مواضع من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك في قول الحارث بن حلزة

)1(حصون وعزةٌ قَعساء      فَبقينا على الشَّنَاءة تَنْمينَا
.  

                                                

  .14: بن شداد ديوان عنترة) 1(

  .60: ديوان طرفة بن العبد) 2(

  .185: شرح القصائد السبع الطوال) 3(

  . 45 :الحارث بن حلزة ديوان) 4(

  . 29: المصدر السابق) 1(
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فـي  الواقع ) نا الفاعلين(وصاحب الحال الضمير البارز) تَنْمينَا حصون(الجملة الحالية  
يبالون  محل رفع فاعل للفعل بقينا، وبينت الجملة الحالية َأنَّهم بقوا على بغض الناس وال

  .بهذا البغض ألن هناك من يحميهم من األعداء

  :امرئ القيس في معلقته وقول

)1(ِلحمر مرط ّأذْياَل ِإثْرِنَا على     وراءنا تَجر َأمشي بها خَرجتُ
.  

الواقع في محل رفـع  ) تاء المتكلم(وصاحب الحال الضمير البارز) َأمشي(ال جملة الح 
، وبينت الجملة الحالية َأن الحال التي خرج بها الشاعر مع )خَرجتُ(فاعل للفعل الماضي 

فتاته هي المشي فهو كان يمشي معها وهي تجر ثوبها على األرض لتمحو أثر أقـدامهم،  
  :معلقته وقول زهير بن أبي سلمى في

 تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ      وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَي2(ع(
. 

، وبينـت  )وركـن (، وصاحب الحال الضمير نون النسوة في)يعلون متنَه(جملة الحال 
  .الجملة الحالية َأن الظعائن ملن في واد السوبان حالة كونهن يصعدن مرتفعاته

  : الحال ضمير مستتر صاحب-ب

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع  ضميرا مستترا في تسـعة   
  :مواضع، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته

 اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها     عاماً تُؤاماً كامالً أيعب3(س(
.  

المستتر وتقديره هي، وقد بينـت    ) علهتْ(وهي حال من فاعل ) تَردد(الجملة الحالية   
الجملة الحالية َأن البقرة بدأت تترد أي تذهب وتجي في موضع صعائد وغدرانه لمدة سبع 

  .ليال بأيامهن وذلك بسبب طلبها لولدها

  :طرفة بن العبد في معلقتهوقول 

)1(تَشَدد لم مطْروقَةً رِسلهأ على     لَنا رتْانْب َأسمعينا :قُلْنَا نحن إذا
. 

  الواقع في محل رفع فاعل) هي(حال من الضمير المستتر تقديره) تَشَدد لم(الجملة الحالية 

                                                

  .101 :ديوان امرئ القيس )1(

   .66 :سلمى أبي بن زهير ديوان) 2(

  .147 :ديوان لبيد بن ربيعة) 3(

  .62: العبد بن طرفة ديوان) 1(
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  .، وبينت الجملة الحالية َأن القينة تغنيهم بنغمة ضعيفة ال تشدد فيها)انبرت(للفعل الماضي 

  :وقول امرئ القيس في معلقته

)1(فيغْسِل بماء نْضحي ولم دراكاً      ونَعجة ثَورٍ بين عداء فعادى
.

 

  الواقع في محل) هو(وهي حال من الضمير المستتر وتقديره) ينْضح ولم(الجملة الحالية 

  ، وبينت الجملة الحالية َأن صاحب الحال وهو الحصان)عادى(رفع فاعل للفعل الماضي

  .ثور ونعجة في أثناء الصيد وقد صادهما ولم يجهد نفسه حتى يعرق قام بالعدو بين

  :في محل رفع فاعل للفعل المضارع-ب

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع في محل رفع فاعل للفعـل  
  :المضارع في أحد عشر موضعا، يمكن تفصيلها فيما يلي

  : صاحب الحال اسم ظاهر -1

في هذه الصورة في موضعين فقط مواضع من مواضـع التركيـب   ورد صاحب الحال 
  :الحالي في شعر المعلقات السبع، حيث ورد في قول زهير ابن أبي سلمى في معلقته

)2(ينَجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً     ولم يهريقوا بينَهم ملء محجمِ
.  

وهو اسم ظاهر وقع فاعال للفعـل  ) قوم(وصاحب الحال ) ولم يهريقوا(الجملة الحالية  
، فالجملة الحالية بينت َأن صاحب الحال وهم القوم يؤدون الديات مـع  )ينجمها(المضارع

  .أنَّهم لم يريقوا فيها أي دماء

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

  ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم   سلم يتَصر ري عليها الماء3(يج(
.  

وهو اسم ظاهر وقع في محـل رفـع   ) الماء(وهي حال من)  لم يتَصرم(حاليةالجملة ال
، وبينت الجملة الحالية َأن الماء يجري من السحاب حالـة  )يجري( فاعل للفعل المضارع
  .كونه غير منقطع أبدا

  :صاحب الحال ضمير-2

  ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع في صورة ضمير في محل

                                                

  .116: ديوان امرئ القيس) 1(

  . 70: ديوان زهير بن أبي سلمى)  2(

  .16: شداد بن عنترة ديوان )3(
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رفع فاعل للفعل المضارع في تسعة مواضع، وكان في جميع هذه المواضع مسـتترا،  
  :وذلك في قول عنترة بن شداد في معلقته

 روتَ ولم تَدأم مِ  ولقد خشيتُ بَأنضمنَي ض1(للحربِ دائرةٌ على اب(
.  

، )أنا(وتقديره المستتر) أموت(، وهي حال من فاعل)ولم تَدر للحربِ دائرةٌ(الجملة الحالية 
وبينت الجملة الحالية َأن عنترة كان ال يريد َأن يدركه الموت وابني ضمضـم مـازالوا   

  .أحياء، ولم تدر عليهم الحرب بالهزيمة

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

)2(ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا  ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً 
.  

وهو ) نحن( ، وصاحب الحال هو الضمير المستتر وتقديره)ويشْرب غَيرنَا(لجملة الحا
، وبينت الجملة الحالية َأنَّهم عندما يـردون  )نشرب(في محل رفع فاعل للفعل المضارع 

  .الماء يشربونه صافيا، وفي تلك األثناء يشربه غيرهم كدرا وطينا

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)3(يلوم بحاجة لُوامها أو أن    نةَ ال أفرطُ ريبةً قضي اللُّباَأ
.  

وهـو  ) اقضـي (، وهي حال من فاعل الفعـل المضـارع  )أفرطُ ريبةً ال(الجملة الحالية
، وبينت الجملة الحالية َأنَّه يقوم بقضاء حوائجه المختلفـة ال  )أنا(الضمير المستتر وتقديره

  .أو لومهم له يفرط في شئ منها خشية الشك من الناس

  :في محل رفع فاعل لمشتق-ج

وورد صاحب الحال كذلك وهو في محل رفع فاعل ألحد المشتقات العاملة عمل الفعل، 
كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، حيث ورد في هذه الصورة في ثالثة مواضع 

  :من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك حسب اآلتي

  :صيغة المبالغةفاعل ل-1

ورد في محل رفع فاعل لصيغة المبالغة في موضعين فقط من مواضع التركيب الحالي  
  :في شعر المعلقات، حيث ورد في قول امرئ القيس في معلقته

                                                

  .25 :بن شداد ديوان عنترة) 1(

  .109: ومديوان عمرو بن كلث) 2(

  .149: ديوان لبيد بن ربيعة  )3(
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)1(نَُؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفَضِل   وتُضحي فَتيتُ المسك فوقَ فراشها
. 

يعود ) هي(هوتقدير) نَُؤوم( يف ، وصاحب الحال الضمير المستتر)لم تَنْتَطقْ(الجملة الحالية
 على المحبوبة التي بينت الجملة الحالية َأنَّها ال تشد وسطها بنطاق ألجل العمل، فهـي ال 

  .تزال نائمة، وذلك لوجود الكثير من الخدم عندها

  : وقول طرفة بن العبد في معلقته 

باً بِخَميلةربريرِ، وتَرتَدي     خَذوٌل تُراعي رُل أطرافَ الب2(تَناو(
.  

، )هي(وتقديره) خذول(، وصاحب الحال الضمير المستر في)تُراعي ربرباً(الجملة الحالية
وبينت الجملة الحالية َأن هذه الناقة التي تركت صواحبها وخذلتهم ألنَّهـا أقامـت علـى    

  .ولدها، وهي ترعي مع قطيع أخر من الظباء

  :مصدرفاعل لل -2

ورد صاحب الحال في محل رفع فاعل للمصدر الذي يعمل عمل الفعل في موضع واحد 
  :فقط، هو قول امرئ القيس في معلقته

           مهيطم ليبي عحقوفاً بها صِل    ومى وتَجأس كال تهل 3(يقولون(
.  

ـ   ) صـحبي (وهي حال من ) يقولون(الجملة الحالية  ل رفـع فاعـل   الواقـع فـي مح
، وبينت الجملة الحالية َأن أصحاب الشاعر عندما وقفوا عليه كانوا يقولون )وقوفا(للمصدر

  . له اصبر وال تهلك نفسك من الحزن

 :صاحب الحال مفعول به-2

ورد صاحب الحال مفعوال به في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل المضارع في خمسة  
حال في هذه الصورة اسما ظاهرا في اثنـي عشـر   عشر موضعا، حيث ورد صاحب ال

  :موضعا ، وورد ضميرا في ثالثة مواضع فقط، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :في محل نصب مفعول به للفعل الماضي -أ

  :ورد مفعوال به للفعل الماضي في عشرة مواضع، حيث يمكن تفصيل ذلك فيما يلي 

  :صاحب الحال اسم ظاهر -1

                                                

  .105: ديوان امرئ القيس) 1(

  .52 :العبد بن طرفة ديوان) 2(

  .93: ديوان امرئ القيس) 3(
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حال اسما ظاهر في محل نصب مفعوال به للفعل الماضي في تسعة كما ورد صاحب ال
  :مواضع من شعر المعلقات، ومن األمثلة الدالة على ذلك قول طرفة بن العبد في معلقته

)1(الممدد الطِّراف هذاك َأهَل وال    ينْكرونَني ال غَبراء بني رَأيتُ
. 

الواقع في محل نصب مفعوال ) بني غبراء(وهي حال من) نيينْكرونَ ال(الجملة الحالية  
به للفعل رأيت، وبينت الجملة الحالية َأن بني غبراء وهو الفقراء ال ينكرونه َألنَّـه كـان   

  :دائم الكرم معهم، وقول الحارث بن حلزة في معلقته

)2(ر أخيرا تُلْوِي بِها العلْياء      وبعينيك أوقدتْ هند النا 
. 

، وهو اسم ظاهر في محل نصب )النار(وصاحب الحال ) تُلْوِي بِها العلْياء(جملة الحال  
مفعوال به للفعل الماضي، وبينت الجملة الحالية َأن النار التي أوقدتها هند بمـرأى مـن   

  .عينيك تظهر فيها وجودها بمكان عالي

  :صاحب الحال ضمير -2

ر بارز في موضع واحد فقط، وذلك في قول حيث ورد صاحب الحال في صورة ضمي
  :الحارث بن حلزة في معلقته

)3(تُكَاُل الدماء وماكَرها     وأقَدنَاه رب غَسان بالمنْذرِ
. 

وهي جملة في محل نصب حال مـن الضـمير الواقـع    ) تُكَاُل الدماء وما(الجملة الحالية  
لة الحالية َأنَّه عندما تم قتل ملك بني غسـان ثـارا   مفعوال به للفعل الماضي، وبينت الجم

  .بالمنذر كانت الدماء كثيرة بحيث ال يمكن حصر األرواح التي تم قتلها في هذه الحرب

  :في محل نصب مفعوال به للفعل المضارع-ب

ورد صاحب الحال مفعوال به للفعل المضارع في موضع واحـد فقـط مـن مواضـع     
  :علقات السبع، وذلك في قول امرئ القيس في معلقتهالتركيب الحالي في شعر الم

)1(أماَل السليطَ بالذُّباِل المفَتَِّل   يضيء سناه أو مصابيح راهبٍ 
. 

  الواقع مفعوال به في بيت سابق، وبينت)برقا( وهي حال من) يضيء سناه(الجملة الحاليةِ

                                                

  .62 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  . 14: ديوان الحارث بن حلزة) 2(

  . 45: المصدر السابق) 3(

  .117 :ديوان امرئ القيس) 1(
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  .من شدة الوميض هؤوالجملة الحالية َأن هذا البرق يتألأل ض

  :األمرصاحب الحال مفعوال به لفعل -ج

حيث ورد فـي قـول   كما ورد صاحب الحال مفعوال به لفعل األمر في موضعين فقط، 
  :الحارث بن حلزة في معلقته

)1(شْى بِها اَألمالءمها إلَينَا ت     َأيما خُطَّة أردتُم فَأدو
.  

وهي حال من الهاء الواقعة مفعوال به لفعـل األمـر   ) مالءشْى بِها اَألمت(ةالجملة الحالي 
  .وبينت الجملة الحالية أن هذه الخطة تصل إليهم عن طريق السفراء بينهم، )أدوها(

  : وقول طرفة بن العبد في معلقته

دّرصم اةيي الحبٍ فخَََْافَةَ شُرا    مهاتيي حي فتامي هّى أرو2(فَذْرِن(
.  

الواقع في محل نصب ) ياء المتكلم(وهي حال من الضمير) أروّي هامتي(الجملة الحالية 
مفعوال به لفعل األمر، وقد بينت الجملة الحالية َأن الشاعر يخاطب من يلومه ويقول لـه  

  .اتركني ودعني أروي راسي من شرب الخمر

  : هو قول لبيدوقد ورد صاحب الحال مفعوال به للمصدر في موضع واحد فقط 

)3(صماً خَوالد ما يبِين كَالمها  وكيفَ سؤالُنَا   أسألُها،فوقفتُ 
.  

، وهو اسم ظاهر في محل نصب )صما(وصاحب الحال) ما يبِين كَالمها(الجملة الحالية
  .مفعوال به للمصدر، وبينت الجملة الحالية َأن الحجارة الصماء ليس لها كالما مفهوما

د صاحب الحال معطوف علي اسم في محل نصب مفعوال به في موضعين فقـط،  وور
  :قول زهير بن أبي سلمى في معلقته: وهما

)1(ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ   أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل 
.  

  الواقع) أثافي(وهو اسم ظاهر معطوف على) نُؤياً(وهي حال من) لم يتَثَلّمِ(الجملة الحالية

الواقع في محل نصب مفعوال به في البيت السابق، ) الدار(في محل نصب ألنه بدل من
  :حيث يقول الشاعر

                                                

  .33 :ة بن حلز ثديوان الحار )1(

  .64 :العبد بن طرفة ديوان) 2(

  .138: ديوان لبيد بن ربيعة  )3(

   .65 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  1(
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)1(فألياً عرفْتُ الدار بعد تَوهمِ     وقَفْتُ بها من بعد عشرين حجةً 
.  

. بة بقي ثابتا لم يتهـدم وبينت الجملة الحالية َأن هذا النهير الصغير حول ديار المحبو 

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

 نْهثْتَ عدالذي ح ةرذَا البرِينَا      وجحي الممنَحى ومنُح 2(بِه(
.  

وهو اسم في محل نصب ألنَّه معطوف  ) ذا البرة(وهي حال من) بِه نُحمى(الجملة الحالية 
  :وال به في بيت سابق حيث يقول الشاعرالواقع في محل نصب مفع) مهلهال(على 

 نْهم رلْهِالً والخَيهرِثْتُ مرِينَا     والذاخ ذُخْر معراً نيه3(ز(
.  

  .وبينت الجملة الحالية َأن صاحب الحال هو الذي يحميهم وقت حاجتهم للحماية

  :صاحب الحال الفاعل أو المفعول به- ج

ط وهو إما حال من ضمير بارز في محل رفـع  ورد صاحب الحال في موضع واحد فق
فاعل أو من اسم ظاهر معطوف على اسم في محل نصب مفعوال به، وذلك في قول لبيد 

  : بن ربيعة في معلقته

)4(إن يفْزعوا تَلْقَ المعافر عنْْدهم    والسن يلْمع كالكَواكب المها
.  

، أو )يفزعوا(الضمير واو الجماعة الواقع فاعال في  حال من) يلْمع المها(الجملة الحالية
الواقعة مفعـوال بـه،   ) المعافِرَِِ(وهو اسم معطوف على ) السن(أن يكون صاحب الحال 

هبوا إلغاثة من يستجير بهـم تجـد    إنإن النفر المذكورين في البيت السابق : "والمعنى
حال كون الـدروع تلمـع كـالنجوم    المعافر موجودة عندهم، وتجد األسنة كذلك عندهم 

  . )1("لالساطع في ظلمة اللي

كما ورد صاحب الحال من الفاعل والمفعول معا، وهما ضميران، وذلك في قول عنترة 
 :بن شداد في معلقته

)2(زعماً ورب البيت ليس بمزعم    علّقْتُها عرضاً وَأقْتُُل قَومها 
. 

                                                

   .65 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  1(

  .92: ديوان عمرو بن كلثوم) 2(

  .92: المصدر السابق) 3(

  .205: شرح التبريزي) 4(

  .4/109:ر الطوالفتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العش) 1(

  .15:ديوان عنترة بن شداد )2(
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  )الهاء(أو الضمير) علّقْتُها(في ) تاء الفاعل(، وصاحب الحال)هاوَأقْتُُل قَوم(جملة الحال  

  .وبينت الجملة الحالية َأن الشاعر تعلق بها في إثناء القتالالواقع مفعوال به، 

  :صاحب الحال في محل جر-د 

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل المضارع في محل جـر فـي     
  :ن مواضع التركيب الحالي، حيث يمكن تفصيل ذلك فيما يليعشر موضعا م أربعة

  :إليهصاحب الحال المضاف -أ

جاء ورود صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعـل المضـارع مجـرورا    
ومن المعروف َأن هناك مسوغات يجب أن تكون متوفرة في باإلضافة في سبعة مواضع، 

صاحبا للحال، حيث يمكن تتبع هذه المواضع مع ذكر  المضاف إليه حتى يصح َأن يكون
  :المسوغ الذي أجاز ورود صاحب الحال مضافا إليه، وذلك كما يلي

  :صاحب الحال اسم ظاهر-1

ورد صاحب الحال اسما ظاهر مجرورا باإلضافة في خمسة مواضع من مواضع الجملة 
من المضاف إليه موافقا لما الفعلية الحالية ذات الفعل المضارع، وكان ورود الحال فيها 

قال به النحاة من مسوغات صحة ورود الحال من المضاف إليه، فمن مسوغات وقـوع  
صاحب الحال مضافا إليه أنَّه يمكن االستغناء عن المضاف بالمضـاف إليـه باعتبـار    

  :المضاف بمثابة الجزء من المضاف إليه، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

)1(بمؤيد أتَيتَ قد أن ترى ألَستَ     وساقُها الوظيفُ رتَ يقوُل وقد
. 

  :وصاحبها الشيخ المذكور في بيت سابق لهذا البيت وهو) يقوُل(جملة الحال

)1(عقيلةُ شَيخٍ كالوبِيِل يلَنْدد     فَمرتْ كَهاةٌ ذاتُ خَيف جاللةٌ 
.  

ف إليه، ويمكن االستغناء عن المضـاف  واقع في محل جر مضا) شَيخٍ(فصاحب الحال 
بالمضاف إليه، وقد بينت الجملة الحالية َأن الشيخ كان يقول كالما فيه لـوم  ) عقيلة(وهو

  :على الشاعر حال قيامه بنحر هذه الناقة، وكذلك قول عنترة بن شداد في معلقته

  ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحس رِيجي عليهلم يتَا الم ماء2(صر(
.  

                                                

  .71 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .71 :المصدر السابق) 1(

  .16: شداد بن عنترة ديوان )2(
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  الواقعة في محل جر مضاف ) حديقة(وهي حال من ) اءا المهليي عجرِي(الجملة الحالية 

   :إليه في البيت السابق الذي يقول

 ةرتْ عليها كُلُّ بِكْرٍ حكُلَّ    جاد فتَركْنديقةرهمِ ح1(كالد(
.  

بينت الجملة الحالية َأن بالمضاف إليه، و) كل(حيث يمكن االستغناء عن المضاف وهو 
  .هذه الحديقة المستديرة كاستدارة الدرهم يجري عليها الماء كل عشية

  : وقول عنترة أيضا

)2(نهد تعاوره الكُماةُ مكَلَّمِ   إذْ ال أزاُل على رِحالة سابح 
.  

أليـه،  الواقع في محل جر مضاف ) سابح(وهي حال من )تعاوره الكُماةُ(الجملة الحالية 
بالمضاف إليه، وبينت الجملـة الحاليـة َأن   ) رحالة(حيث يمكن االستغناء عن المضاف 

  .الحصان الثابت على األرض يتعرض للطعن من الفرسان وقت المعركة

  : وقوله كذلك

)3(فتركْتُه جزر السباعِ ينُشْنَه  يقْضمن حسن بنانه والمعصمِ
.  

الواقع في محل جر مضاف إليه، ويمكن ) السباع(وهي حال من ) نُشْنَهي(الجملة الحالية 
بالمضاف إليه، وبينت الجملة الحاليـة َأن  ) الطعام(وهو ) جزر(االستغناء عن المضاف 

  .هذه السباع تتناول هذا الرجل باألكل من كل جهة

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(جرامها دونها يحصر جرداء    كجذعِ منيفَة أسهلْتُ وانْتَصبتْ           
.  

الواقع فـي محـل جـر    )منيفَة(، وصاحب الحال )جرامها دونها يحصر(جملة الحال   
بالمضاف إليـه، َألن المضـاف   ) جذع(مضاف إليه، ويمكن االستغناء عن المضاف وهو
ن هذه النخلة الطويلة جعلت كل من يريد جزء من المضاف إليه، وبينت الجملة الحالية َأ

  .قطعها يشعر بالضيق والعجز عن ذلك نظرا لطول هذه النخلة

  

                                                

  .16: شداد بن عنترة ديوان )1(

  .20: المصدر السابق )2(

  .22 :نفس المصدر) 3(

  .151: ديوان لبيد بن ربيعة  )1(
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  :صاحب الحال ضمير-2       

ورد صاحب الحال مضافا إليه وهو ضمير في موضعين فقط مـن مواضـع الجملـة           
ا لما قرره النحاة الفعلية الحالية ذات الفعل المضارع، حيث ورد في هذه المواضع موافق

فقد جاء الحال وصـاحب الحـال    من مسوغات لصحة ورود الحال من المضاف إليه،
ضميرا في محل جر مضاف إليه والمسوِغ هو كون المضاف إليه جزء من المضاف، 

  :بن شداد في معلقته ةعنتروذلك في قول 

يمي الشَّاتضرهما ولم عنِ     أشتُمير1(دمي يتهمالق إذا والنَّاذ(
.

  

) ياء المـتكلم (وهي جملة في محل نصب حال من الضمير) أشتُمهما ولم(الجملة الحالية 

، والعرض جزء من المضاف إليه، بينت الجملة الحاليـة  )عرضي(الواقع مضافا إليه في
  .َأن الشاعر لم يشتمهما حال كونهما يشتمان عرضه

  :ضع واحد فقط هو قول طرفة في معلقتهوورد المضاف عامال في المضاف إليه في مو

كروب ودجتْ قد هي أثارخافَتم     ادوهابي، بٍ شيأمضبع درج2(م(
.  

، حيث أن المصدر عامل فـي  )مخافتي(وصاحب الحال الياء في ) أمشي(جملة الحال  
خائفة منه بينما كان الحال وفي صاحب الحال، وبينت الجملة الحالية َأن هذه اإلبل كانت 

  .يمشي بالسيف قاصدا نحرها للضيوف

  :صاحب الحال المجرور بالحرف-ب

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل المضارع مجرورا بأحد حروف 
  :الجر في ستة مواضع، حيث يمكن تتبع ذلك حسب حروف الجر اآلتية

  ): الباء(حرف -1

في أربعة مواضع ، ورد اسما ظـاهرا  ) الباء(رف الجرورد صاحب الحال مجرورا بح
  :في اثنين منها، وهما قول امرئ القيس في معلقته

)1(ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل    فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها 
.  

  واألماكن المذكورة بعده، ىوهي حال من سقط اللو) لم يعفُ رسمها(الجملة الحالية  

                                                

  .25 :بن شداد ديوان عنترة) 1(

  .70 :العبد بن طرفة ديوان) 2(

  .92 :ديوان امرئ القيس) 1(
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فصاحب الحال اسم ظاهر مجرور بحرف الجر الباء، واألماكن المذكورة بعده معطوفة 
عليه، وبينت الجملة الحالية َأن أثار هذه األماكن مازالت باقية رغم كثـرة الريـاح مـن    

  .الشمال ومن الجنوب

  :وقول طرفة بن العبد في معلقته

)1(وتَغْتَدي تَروح مرقاٍل وجاءبِع     احتضارِه ندع الهم ُألمضي نِّيوِإ
. 

وهو اسم ظاهر مجرور بحرف الجر، وبينت ) عوجاء(حال من ) تَروح(الجملة الحالية 
  .الجملة الحالية َأن هذه الناقة التي يركب عليها الشاعر نشيطة دائما في رواحها وغدوها

عين فقط، حيـث  وهو ضمير في موض) الباء(كما ورد صاحب الحال مجرورا بحرف 
  :ورد في قول امرئ القيس في معلقته

)2(مرجِل مرط ّأذْياَل ِإثْرِنَا على     وراءنا تَجر َأمشي بها فقُمتُ
.  

، وبينت الجملة الحاليـة  )بها(جملة حالية من الضمير المجرور في ) ُتَجر(جملة الحال  
تجر الثوب وراءهم حال خروجها معه، وذلـك  عنها الشاعر كانت  ثَأن الفتاة التي يتحد

  :لتمحو األثر الذي يدل عليهما، وقول عنترة بن شداد في معلقته

)3(قْدمىمُ تَضايقَ ولكنِّى عنْها      أخم لَم األسنةَ بِى تتَّقُون إذْ
.  

نـت       ، وبي)البـاء (وهي حال من الضمير المجرور بحرف الجر) أخم لَم(الجملة الحالية 
  . الجملة الحالية َأن عنترة لم يضعف أو يجبن حين جعله أصحابه وقاية بينهم وبين العدو

  ):الالم(حرف -2

في الجملة الفعلية الحاليـة ذات الفعـل   ) الالم(ورد صاحب الحال مجرورا بحرف الجر
  :المضارع في موضع واحد فقط، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

)1(متى أدن منه ينأ عني ويبعد؟   ي وابن عمي ماِلكاً فما لي أران
.  

  الواقع مجرورا بحرف الجر) ياء المتكلم(صاحب الحال الضمير ) أراني(الجملة الحالية 

  ، وبينت الجملة الحالية َأن الشاعر يسأل نفسه، وفي نفس الوقت يتعجب َألنَّه)الالم( 

                                                

  .54 :العبد بن طرفة ديوان) 1(

  .101 :ديوان امرئ القيس) 2(

  .23 :بن شداد ديوان عنترة) 3(

  .66: ديوان طرفة بن العبد )1(
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  .أن يتقرب منه يري ابن عمه يتباعد عنه كلما حاول

:              وورد صاحب الحال اسما ظاهرا مجرورا بحرف جر محذوف في قول عنترة في معلقته          

)1(اَألعلَمِ كشدق هتُفَرِيص تَمكُو     مجدالً تَركْتُ غانية وحليِل
. 

ر بحركة حـرف  وهو اسم مجرو) حليل(، وصاحب الحال )هتُفَرِيص تَمكُو(جملة الحال
معناه مصروعا، وتمكو فريصـته أي تصـفر،   : مجدال: "، والمعنى)رب(الجر المحذوف

، فالجملـة  )2("المضغة التي في مرجع الكتف ألنها إذا طعنت مـات الرجـل  : والفريصة
  . الحالية بينت أن هذا المصروع يعاني من صفير الدم، وذلك لسرعة خروج الدم

ى اسم مجرور بحرف الجر في موضع واحـد فقـط،   وورد صاحب الحال معطوفا عل
  :وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

)3(وتَيماء لم يتْرك بها جِذْع نخلَة  وال ُأطُماً إال مشيداً بجنْدِل
.  

وهي اسم في محل جر َألنَّه معطوف على ) تيماء(حال من ) بها لم يتْرك(الجملة الحالية
في البيت السابق، وبينت الجملة الحالية َأن قرية تيمـاء  ) عن(ر اسم مجرور بحرف الج

  .تعرضت لغيث لم يترك بها شيئا إال حطمه ماعدا األشياء المبنية بالصخور العظيمة

  :صاحب الحال المبتدأ-هـ

  :ورد صاحب الحال مبتدأ في ثالثة مواضع، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

)4(بشقٍّ وتَحتي شقُّها لم يحوِل   انْصرفَتْ لـهإذا ما بكى من خلْفها 
.  

الحال شقها وهو في محل رفع مبتدأ، هذا وفق رأي  ب، وصاح)يحوِللم (الجملة الحالية  
بخالف الرأي اآلخر الـذي ال يجيـز    المبتدأومذهب سيبويه الذي أجاز وقوع الحال من 

اعتبار الحال هنا من الضمير المستتر في الظرف والذي يتجه إلى  المبتدأوقوع الحال من 
كانت تحتي، فإذا بكـي  :"عائد على المبتدأ شقها، والمعنى)هو(الواقع خبرا، والذي تقديره

، فالجملة الحالية بينت َأن شق صدر هذه )1("الصبي انصرفت له بشق ترضعه وهي تحتي
  .ة وانشغالها بإرضاع الطفلالمرأة مازال في وضع لم يتحول عنه بالرغم من حركة المرأ

                                                

    .20: ديوان عنترة بن شداد) 1(

  .341 :شرح القصائد السبع الطوال) 2(

  .118 :ديوان امرئ القيس) 3(

  .97: المصدر السابق )4(

  . 41: شرح القصائد السبع الطوال )1(
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  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(والعين ساكنَةٌ على أطْالِئها  عوذاً تَأجُل بالفضاء بِهامها
.  

الواقع في محل رفع مبتدأ، ) العين(وصاحب الحال) تَأجُل بالفضاء بِهامها(الجملة الحالية
الجملة الحالية َأن البقر فد تكاثر فـي ديـار    ، وبينت)ساكنة(أو من الضمير المستتر في

  .األحبة بعد خلوها، وَأن أوالد هذا البقر تجتمع في هذا المكان

  :وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته

)2(وأطْالؤها ينهضن من كّل مجثَمِ   بها العين واألرآم يمشين خلْفَةً  
.  

ل من العين واألرام، وذلك بناء على الرأي الذي يجيز ، وهي حا)يمشين(الجملة الحالية
ورود الحال من المبتدأ، وبينت الجملة الحالية َأن البقر والظباء يمشين متتابعـات خلـف   

  .بعضهن البعض

  :وقول طرفة بن العبد في معلقته

)3(دالي ظاهرِ في الوشْمِ باقيكَ     تَلوح ثَهمد ةبرقَبِ الٌلَأطْ ِلخَولةَ
.  

وهي حال من أطالل الواقع في محل رفع مبتدأ، وبينـت الجملـة   ) تَلوح(الجملة الحالية
تزال قائمة، وتبدو من بعيد تلمع لمعانا مثل لمعان باقي الوشم  الحالية َأن هذه األطالل ال

  .في ظاهر اليد

وورد صاحب الحال في محل نصب اسم كَأن وذلك في موضع واحد فقط، هـو قـول   
  :طرفة بن العبد في معلقته

)1(بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد    تَالقَى، وأحياناً تَبين كأنّها 
.  

التي وقعت في محل نصب اسم كأن في ) موارد(وصاحب الحال ) تَالقَى(الجملة الحالية
لطرق البيت السابق، وبينت الجملة الحالية َأن هذه الخطوط على ظهر الناقة والتي تشبه ا

  .الكثيرة في الصحراء تتالقي أحيانا وتتفرق أحيانا أخري

  

                                                

  .137: ديوان لبيد بن ربيعة  )1(

   .64 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  2(

  .51: ديوان طرفة بن العبد )3(

  .57: المصدر السابق) 1(
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  :صاحب الحال الخبر-و

  ورد صاحب الحال اسما ظاهرا في محل رفع خبر كأن في موضع واحد فقط، هو قول 

  :زهير ابن أبي سلمى في معلقته

)1(حطَّمِنَزلْن به حب الفَنَا لم ي      كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل 
.  

الواقع في محل رفع اسـم كـأن،   ) حب الفَنَا( ، وهي حال من)لم يحطَّمِ(الجملة الحالية
وبينت الجملة الحالية َأن قطع الصوف التي زينت بها الهوادج تشبه حب عنـب الثعلـب   

  .حال كونه غير محطم أو مكسر

  :صاحب الحال المعرفة والنكرة-ز

و نكرة في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعـل المضـارع   ورد صاحب الحال معرفة أ 
   يأتي معرفة بـدون شـروط، وأن صاحب الحال البد أن موافقا لما قال به النحاة من َأن
ورود الحال من النكرة يحتاج إلى مسوغات لصحة ذلك، وجاء صاحب الحال معرفة في 

واضع التركيب الحالي خمسة وخمسين موضعا، وجاء نكرة في ستة عشر موضعا من م
  :في المعلقات السبع، حيث يمكن تفصيل ذلك فيما يلي

  : صاحب الحال المعرفة -أ

من مواضع الجملـة الفعليـة    )2(ورد صاحب الحال معرفة في خمسة وخمسين موضعا
  :الحالية ذات الفعل المضارع في المعلقات السبع، حيث شملت أنواع المعارف التالية

  :صاحب الحال ضمير-1

  ورد صاحب الحال ضميرا في ستة وثالثين موضعا في المعلقات السبع، وكان الضمير 

بارزا في ثمانية عشر موضعا، ومستترا في ثمانية عشر موضعا، حيث شـملت هـذه   
المواضع ضمائر المتكلم وضمائر الغائب، وقد ورد في األمثلة السابقة العديد من الجملة 

  . الحالية التي كان صاحبها ضميرا

  :صاحب الحال اسم العلم-2

ورد صاحب الحال اسم علم في ثالثة مواضع من مواضع التركيب الحالي فـي شـعر   
  :قول امرئ القيس في معلقتهالمعلقات السبع، وذلك في 
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 نخلَة بها جِذْع كتْرلم ي ماءتَيِل   ونْدشيداً بجال ُأطُماً إال م1(و(
.  

وهي قرية ببالد الشاعر، وبينت الجملـة  ) تيماء(حال من ) بها لم يتْرك(الجملة الحالية  
  .الحالية حال هذه القرية عندما تعرضت للمطر الغزير

  :وقول امرئ القيس في معلقته

)2(ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل      فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها 
.  

واألماكن المذكورة ، وهي الدخول  ىمن سقط اللوحال ) لم يعفُ رسمها(الجملة الحالية 
وحومل وتوضح والمقرأة، وهي أسماء لمواضع تقع شرقي اليمامة، وقد بينـت الجملـة   

  .الحالية الحال التي عليها هذه األماكن

  :عمرو بن كلثوم في معلقتهوقول 

 نْهثْتَ عدالذي ح ةرذَا البو       ي الممنَحى ومنُح رِينَابِهج3(ح(
.  

وهو اسم لرجل من بني تغلب قوم الشاعر، ) ذا البرة(حال من) بِه نُحمى(الجملة الحالية
وبينت الجملة الحالية َأن صاحب الحال هو الذي يحميهم وقت حاجتهم للحماية، كما َأنَّهم 

  .يقومون بحماية غيرهم بسببه

  : صاحب الحال معرف باأللف والالم -3 

  لحال علي هذه الصورة في أحد عشر موضعا من مواضع الجملة الفعليةورد صاحب ا

  .الحالية ذات الفعل المضارع، وقد وردت هذه المواضع في أغلب األمثلة السابقة  

  :صاحب الحال مضاف إلي المعرفة-4  

ورد صاحب الحال مضافا إلى أحد أنواع المعارف في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل  
  :وذلك في قول امرئ القيس في معلقته في خمسة مواضع، المضارع

  مهيطم ليبي عحقوفاً بها صِل ومى وتَجأس كال تهل 1(يقولون(
.  

  .اسم نكرة أضيف إلى الضمير فصار معرفة) صحبي(حال من ) يقولون(الجملة الحالية 

  :وقول امرئ القيس أيضا في معلقته

                                                

  .118: ديوان امرئ القيس) 1(
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خلْف نإذا ما بكى مفَتْ لـهرِل   ها انْصوحقُّها لم يي شتقٍّ وتَح1(بش(
.  

  .الضمير فصار معرفة إلى، اسم نكرة أضيف )شقها(، حال من )يحوِللم (جملة الحال  

  :وقول زهير ابن أبي سلمى في معلقته 

)2(مِنَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّ    كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل 
.  

وهو اسم نكرة أضيف إلى اسـم  ) حب الفَنَا( ، وهي حال من)لم يحطَّمِ(الجملة الحالية 
  .معرف باأللف والالم فصار معرفة

  :وقول الشاعر عنترة بن شداد في معلقته

)3(وسطَ الديار تسفُّ حب الخمخمِ ما راعني إالّ حمولةُ َأهلها  
.  

، )أهلها(وهي حال من حمولة، وهو اسم أضيف إلى) حب الخمخمِ تسفُّ(الجملة الحالية 
  .فصار معرفة) الهاء(وهو اسم مضاف إلى الضمير

  :وقول عنترة أيضا في معلقته

)4(سفْعِ الرواكد جثُّمِ ىولَقّد حبستُ بِها طَوِيالًً نَاقَتي      تَرغُو إلَ
.  

  .فصار معرفة) ياء المتكلم(، نكرة أضيف للضمير)اقتين(حال من ) تَرغُو(جملة الحال 

  :صاحب الحال النكرة-ب

ورد صاحب الحال نكرة في ستة عشر موضعا من مواضع التركيـب الحـالي فـي      
الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع في المعلقات السبع، وقد ورد في هـذه المواضـع   

تتوفر في االسم النكرة حتى يصح  موافقا لما قاله النحاة من شروط ومسوغات يجب أن
أن يكون صاحبا للحال، ومن المسوغات التي وضعها النحاة لصحة ورود الحال مـن  
النكرة أن تكون مختصة بالوصف، وقد ورد صاحب الحال نكرة مختصة بالوصف في 

  :امرئ القيس في معلقته عشرة مواضع، منها قول

)1(اَل السليطَ بالذُّباِل المفَتَِّلأم  يضيء سناه أو مصابيح راهبٍ 
. 

  وهو نكرة، وصح ورود الحال من ) برقا( وهي حال من) يضيء سناه(الجملة الحالية
                                                

  .97 :مرئ القيساديوان  )1(
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النكرة َألنَّها مختصة بالوصف، فالشاعر قد وصف هذا البرق بَأنَّه يلمع لمعانا سـريعا  
  .كسرعة حركة اليدين من أعلي إلى أسفل

  :في معلقتهوقول لبيد بن ربيعة 

)1(صماً خَوالد ما يبِين كَالمها   وكيفَ سؤالُنَا   أسألُها،فوقفتُ 
.  

، وهو اسم نكرة، وصـح ورود  )صما(وصاحب الحال) ما يبِين كَالمها(الجملة الحالية 
الحال منه َألنَّه مختص بالوصف فالشاعر وصف هذه الصخور بأنَّها خالدة باقيـة فـي   

  .تحرك منهمكانها ال ت

  : وقول عنترة بن شداد في معلقته

)2(نهد تعاوره الكُماةُ مكَلَّمِ   إذْ ال أزاُل على رِحالة سابح 
.  

وهو اسم نكرة جاء موصوفا ولذلك ) سابح(وهي حال من )تعاوره الكُماةُ(الجملة الحالية 
  .أبيض اللونصح ورود الحال من النكرة، فالشاعر قد وصف هذا الحصان بَأنَّه 

وقد ورد فيها صاحب الحال نكرة مختصة باإلضافة في موضعين فقط مـن مواضـع   
  : طرفة بن العبد في معلقتهالتركيب الحال في المعلقات السبع، وذلك في قول 

ددمٍل محها َأذْياَل سسِ    تُرِي ربلجةُ مِليد3(فَذَالَتْ كَما ذَالَتْ و(
.  

نكرة مختصة باإلضافة، فقـد جـاءت   ) وِليدةُ(وصاحب الحال) ي ربهاتُرِ(جملة الحال   
النكرة مضافة إلى مجلس، وبالتالي أصبحت مختصة باإلضافة، ولـذلك صـح ورود   

تتبختر هذه الناقة كما تتبختر وليدة عرضت علـى أهـل   : "الحال من النكرة، والمعنى
لية بينت َأن صـاحب الحـال   ، فالجملة الحا)1("مجلس فأرخت ثوبها واهتزت بأعطافها

وهي الوليدة أخذت تتبختر عندما عرضت على أهل المجلس وهي تريهم ثوبها الطويل 
  :ولتجعل سيدها يري منها ذلك، وقول طرفة بن العبد أيضا في معلقته

)2(الممدد الطِّراف هذاك َأهَل وال    ينْكرونَني ال غَبراء بني رَأيتُ
. 

  ، وصح ورود الحال من النكرة َألنَّها)بني غبراء(حال من ) ينْكرونَني ال(ة الحالية الجمل
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  .للغبراء وهي األرض كناية عن الفقر أضيفتالنكرة ) بني(مختصة باإلضافة، فكلمة

ومن المسوغات التي قرر النحاة وجودها لصحة مجئ الحال من النكرة اقتران الجملـة  
كون الجملة الحالية التي صاحبها نكرة مقترنة ومرتبطة بـالواو،  الحالية بالواو أي أن ت

  :قول زهير ابن أبي سلمى في معلقته: وورد ذلك في موضع واحد فقط هو

)1(ينَجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً    ولم يهريقوا بينَهم ملء محجمِ
  

وصح ورود الحال من النكرة َألن وصاحب الحال قوم، ) ولم يهريقوا(الجملة الحالية   
  . الجملة الحالية جاءت مقترنة بالواو
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  المبحث الثالث

  صاحب الحال في شبه الجملة الحالية

  :مدخل

صاحب الحال في شبه الجملة ال يختلف عن صاحب الحال في الجملـة االسـمية أو    
الجملة الفعلية، فالحال شبه الجملة ورد معبرا عن صاحب الحال في جميـع الوظـائف   

، وكذلك ورد ظاهرا وضميرا األخرىأكان فاعال أم مفعوال أم غيره من الوظائف سواء 
الجار والمجـرور  ( وسوف يتم تتبع كل ذلك في شبه الجملةوورد معرفة ونكرة أيضا، 

  :فيما يلي لالتي وردت معبرة عن الحال في المعلقات السبع، وذلك بالتفصي) والظرف

  :صاحب الحال فاعل -أ

حب الحال في التركيب الحالي الذي يضم شبه الجملة الحالية ضـمن  عند تتبعي لصا  
، حيـث  )1(شعر المعلقات وجدت أن صاحب الحال الفاعل ورد في سبعة عشر موضعا

  :ورد فيها متنوعا بين االسم الظاهر وبين الضمير، بحيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :في محل رفع فاعل للفعل الماضي-أ

هذه الصورة في أحد عشر موضعا من مواضـع التركيـب    ورد صاحب الحال علي 
  :الحالي في المعلقات السبع، بحيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  :صاحب الحال اسم ظاهر-1

ورد صاحب الحال اسما ظاهرا في سبعة مواضع، ومن األمثلة علـى وروده اسـما    
  :ظاهر في محل رفع فاعل للفعل الماضي قول امرئ القيس في معلقته

)1(نسيم الصبا جاءتْ بريا القَرنْفُِل   قامتا تَضوع المسك منْهما إذا
.  

في محل رفع فاعل للفعل الماضي ) المسك(، وصاحب الحال)منْهما(شبه الجملة الحالية 
  .تضوع، وبينت الجملة الحالية َأن رائحة المسك قد فاحت منهما

  :وقول امرئ القيس أيضا في معلقته

ةً ففاضبابينِ مني صالع موعملي  تْ دحم يعم2(على النّحرِ حتى بلَّ د(
.  
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اسم ظاهر في محـل رفـع   ) دموع العين(، وصاحب الحال)مني(شبه الجملة الحالية  
، وبينت الجملة الحالية َأن هذه الدموع قد فاضت من العـين مـن   )فاضت( فاعل للفعل

  .ابهفرط الشوق الذي يحمله الشاعر ألحب

  :وقوله أيضا في معلقته

)1(فسلّي ثيابي من ثيابِك تَنْسِل    وإن تك قد ساءتْك مني خَليقَةٌ 
.  

اسم ظاهر في محل رفـع فاعـل   ) خليقة( ، وصاحب الحال)مني(شبه الجملة الحالية  
  .، وبينت الجملة الحالية َأن أخالق هذا الشاعر قد تسئ إلى الحبيبة)ساءتك(للفعل

  :طرفة بن العبد في معلقته وقول

)2(ها إلى حرف مبردنْالملتَقَى م     وعى  وجمجمةٌ مثُْل العالة كأنّما
.  

وهو اسم ظاهر وقع في محل رفع فاعل ) الملتقي(حال من ) منْها(شبه الجملة الحالية  
. د التقي طرفاهاَأن هذه الجمجمة الصلبة ق وبينت الجملة الحالية، )وعي(للفعل الماضي

  :وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها  عفَت الديار محلُّها فَمقَامها 
.  

اسم ظاهر في محل رفـع فاعـل   ) الديار(وصاحب الحال) بمنًى(شبه الجملة الحالية  
  .المسمى منِّي عدة بالموض، وبينت الجملة الحالية َأن هذه الديار موجو)عفت(للفعل

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

)2(تَخر لـه الجبابِر ساجِدينا      صبيإذا بلَغَ الفطام لنا 
.  

اسم ظاهر في محل رفع فاعل للفعل ) صبي(، وصاحب الحال)لنا(شبه الجملة الحالية  
الفطام تخر له الجبابر خشية وخوفا  ، وبينت الجملة الحالية َأن أي صبي منهم يبلغ)بلغ(

  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته

)3(جمعتْ من محارِبٍ غَبراء       أم علَينَا جرى حنيفَةَ أو ما
.  

  اسم ظاهر في محل رفع فاعل)غبراء(، وصاحب الحال)من محارِبٍ(شبه الجملة الحالية
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  .الء الصعاليك من قبيلة محاربؤه لحالية َأن، وبينت الجملة ا)جمعت( للفعل

  :صاحب الحال ضمير-2

أما بالنسبة لورود صاحب الحال ضميرا في محل رفع فاعل للفعل الماضي فقد ورد   
في أربعة مواضع من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، كـان فيهـا وروده   

فمواضع وروده بارزا قـول  بارزا في موضعين، وورد مستترا في موضعين آخرين، 
  زهير بن أبي سلمى في معلقته

 لَهوالذي طافَ ح يتمتُ بالبمِ  فأقْسهرشٍ وجيمن قُر هنَو1(رِجاٌل ب(
.  

الواقع في محل ) واو الجماعة(حال من الضمير) من قُريشٍ وجرهمِ(شبه الجملة الحالية 
ية َأن الرجال الذين بنوا هذا البيت هم مـن  ، وبينت الجملة الحال)بني( رفع فاعل للفعل

  :قبيلتي قريش وجرهم، وقول الحارث بن حلزة في معلقته

)2(والَ يبرد الغَليَل الماء     ثُم فاُؤوا منْهم بِقاصمة الظَّهرِ
.  

حـل  الواقع في م) واو الجماعة(حال من الضمير) بِقاصمة الظَّهرِ(شبه الجملة الحالية 
الء القوم وهم بنو رزاح الذين تحدث ؤ، وبينت الجملة الحالية َأن ه)ءفا(رفع فاعل للفعل

                                                 .عنهم الشاعر قد عادوا إلى ديارهم حاملين خيبة كبيرة

  :َأما مواضع وروده مستترا فنجدها في قول امرئ القيس في معلقته

)1(ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل    فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها 
.  

حال من الضمير المستتر الواقع في محل رفع ) وشَمَأِل من جنوبِ(شبه الجملة الحالية 
المفسرة بريح الشمال والجنوب، وبينـت  ) ما(عائد على)هي( تقديره) نسج(فاعل للفعل

الرياح التي تمر على هذه األماكن تأتي من الشمال ومـن الجنـوب،    الجملة الحالية َأن
  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

من وقْع القنا بلبانه ورمِ      فازحمتَحو رةببع 2(وشكا إلي(
.  

  حال من الضمير المستتر الواقع في محل رفع فاعل للفعل ) بعبرة(شبه الجملة الحالية  

                                                

   .68: سلمى أبي بن زهير ديوان)  1(

 .55: ديوان الحارث بن حلزة) 2(

  .92: ديوان امرئ القيس) 1(

  .24 :بن شداد ديوان عنترة) 2(
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عائد على الحصان، وقد بينت الجملة الحالية َأن شكوى هذا الحصان ) هو(تقديره) شكا(
  .لصاحبه كانت بعبرة من عينيه

  :المضارع في محل رفع فاعل للفعل-ب

ورد صاحب الحال على هذه الصورة في أربعة مواضع، حيث ورد في هذه المواضع  
  :  وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته ضميرا مستترا،

 ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب   درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو 1(تَلوح(
.  

ل من الضمير المستتر الواقع في محل رفع فاعل حا) كَباقي الوشْمِ(شبه الجملة الحالية  
هذه األطالل تلمع  ، وبينت الجملة الحالية َأن)أطالل(عائد على)هي( تقديره) تلوح(للفعل

  .مثل بقايا الوشم

  : وقول طرفة أيضا في معلقته

)2(تَروح علَينا بين برد ومجسد   نَداماي بِيض كالنّجومِ، وقَينَةٌ
.  

ظرف مكان في محل نصب حال من فاعل تـروح المسـتتر   ) بين(ال شبه الجملةالح   
عائد على قينة، وبينت الجملة الحالية َأن هذه القينة تأتي البسة لباسا بـين  ) هي(تقديره 

  .ثوب واسع أو ثوب ملتصق بجسمها

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

رِ بِرفي غَي مهؤوسذُّ را    نَجتَّقُونَا؟ فَمماذا ي ونرد1(ي(
.  

) نجـذ (حال من الضمير المستتر الواقع فاعال للفعل) في غَيرِ بِر(شبه الجملة الحالية  

نجذ رؤوسهم غير بارين، وبينت الجملة : عائد على فرسان تغلب، والتقدير)نحن(تقديره
  . شفقةالء الفرسان يقطعون رؤوس األعداء في غير رحمة والؤالحالية َأن ه

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته 

)2(بين شيظمة وآخر شيظم نم   والخيُل تقْتَحم الخَبار عوابساً
.  

  تقديره) تقتحم(حال من الضمير المستتر الواقع فاعال للفعل) بين نم(شبه الجملة الحالية 

                                                

  .51: دالعب بن طرفة ديوان) 1(

  .61 :المصدر السابق) 2(

 .79: ديوان عمرو بن كلثوم) 1(

  .24 :بن شداد ديوان عنترة) 2(
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ذه األرض اللينة عائد على الخيل، وبينت الجملة الحالية َأن هذه الخيل تجري في ه)هي(
  .هي خيول طويلة سواء أكانت ذكرا أم أنثي

كذلك ورد صاحب الحال ضميرا مستترا في محل رفع فاعل السم الفاعل في موضع   
  : واحد فقط من مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، وذلك في قول امرئ القيس

 هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفد    كَفّي عِلتتابصوم طبخَي 1(ه(
.  

) درير(حال من الضمير المستتر في اسم الفاعل) كَخُذْروف الوليد(شبه الجملة الحالية  

عائد على الحصان الذي يتحدث عنه الشاعر، وبينت الجملة الحالية َأن هذا ) هو(تقديره
  .الحصان كثير الجري سريع كسرعة الخذروف في يد الولد يلعب به

   :لحال مفعول بهصاحب ا-ب

ورد صاحب الحال في محل نصب مفعوال به ضمن التركيب الحالي في ثالثة عشـر    
  :في شعر المعلقات، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي )2(موضعا

  :صاحب الحال مفعول به للفعل الماضي-أ

ورد صاحب الحال في شبه الجملة علي هذه الصورة في خمسة مواضع من مواضع   
  :الي في المعلقات السبع، ومن األمثلة على ذلك قول امرئ القيس في معلقتهالتركيب الح

)1(أثَرن الغُبار بالكديد المركَِّل   مسح إذا ما السابحاتُ على الونى 
.  

اسم ظاهر في محل نصب مفعوال بـه  ) الغبار(حال من ) بالكديد(شبه الجملة الحالية  
الحالية َأن هذا الغبار موجود باألرض الصلبة، وقـول   ، حيث بينت الجملة)أثرن(للفعل

 :لبيد بن ربيعة في معلقته

)2(إن المنايا ال تَطيشُ سهامها   صادفْن منها غرةً فَأصبنَها 
.  

اسم ظاهر في محل نصـب مفعـوال بـه    ) غرةً(حال من ) منها(شبه الجملة الحالية  
  .غفلة حدثت للبقرة الوحشية فأكل الذئاب ولدها لحالية َأن، وبينت الجملة ا)صادف(للفعل

  :وقول عنترة بن شداد في معلقته

                                                

  .113 :ديوان امرئ القيس) 1(

  .)10(انظر الملحق ) 2(

  .112 :ديوان امرئ القيس) 1(

  .146: ديوان لبيد بن ربيعة  )2(
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)1(والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمِ     رأيتُ من األعادي غرةً: قالتْ
.  

اسم في محل نصـب مفعـوال بـه    ) غرةً(حال من) من األعادي(شبه الجملة الحالية  
  .الغفلة حدثت من األعداء جملة الحالية َأن، وبينت ال)صادف(للفعل

  :وقول الحارث بن حلزة في معلقته

 يدعب نا مهتُ نَاررفَتَنَو     الءالص نْكاتَ مهيى هاز2(بِخَز(
.  

اسم ظاهر في محل نصب مفعوال بـه  ) نَارها(حال من ) بِخَزازى(شبه الجملة الحالية  
  .ىموجودة بخزار هذه النار ينت الجملة الحالية َأن، حيث ب)تنور(للفعل

   :وقول الحارث أيضا

)3(ٌل علَيه إذا ُأصيب العفاء    ما أصابوا من تَغْلَبِي فَمطْلُو
.  

اسم ظاهر في محل نصب مفعوال به مقدم ) ما(حال من ) من تَغْلَبِي(شبه الجملة الحالية 
  .المصابين والمقتولين كلهم من بني تغلب نت الجملة الحالية َأن، حيث بي)أصابوا(للفعل

  :صاحب الحال مفعول به للفعل المضارع-ب

ورد صاحب الحال في شبه الجملة في محل نصب مفعوال به للفعل المضارع في ستة   
  :مواضع من مواضع التركيب الحالي، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

)1(وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل      في عرصاتهاترى بعر األرآمِ 
.  

اسم ظاهر في محل نصب ) بعر األرآمِ(حال من ) في عرصاتها(شبه الجملة الحالية   
بعر الظباء التي كانت تعيش في هـذه   ، وبينت الجملة الحالية َأن)تري(مفعوال به للفعل

  .المواضع موجود ومنتشر في ساحات الديار

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

 نْكُممنّا ورِفُوا ما تَعينَا     ألَمتَمريو نطَّعي 2(كَتَاِئب(
.  

اسم ظاهر في محل نصب مفعوال به للفعل ) كَتَاِئب(حال من ) منّا(شبه الجملة الحالية   
  عضها هي من قبيلتي تغلبهذه الكتائب التي تقاتل ب ، وبينت الجملة الحالية َأن)تعرف(

                                                

  .23 :بن شداد ديوان عنترة) 1(

 .14: ديوان الحارث بن حلزة) 2(

 .39: المصدر السابق) 3(

  .92 :ديوان امرئ القيس) 1(

 .97: ديوان عمرو بن كلثوم) 2(
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  :وبكر، وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(بِعجوبِ أنْقاء يميُل هيامها     تَجتَافُ أصالً قَاِلصاً متَنَبذاً 
.  

اسم ظاهر في محل نصب مفعـوال بـه   ) أصالً(حال من) بِعجوبِ(شبه الجملة الحالية  
ن البقرة الوحشية التي يتحدث عنها الشاعر قـد  ، وبينت الجملة الحالية َأ)تجتاف(للفعل 

، وهذا األصل موجود في ىخرأصل شجرة بعيد عن أصول الشجر األ دخلت في جوف
  :كثيب من الرمل ال يتماسك، وقول زهير ابن أبي سلمى في معلقته

)2(قُرى بالعراق من قَفيزٍ ودرهمِ     فتُغْلْل لكُم ما ال تُغّل ألهلها 
.  

اسم ظاهر في محل نصب مفعوال به مقـدم     ) ما(حال من )من قَفيزٍ(شبه الجملة الحالية 
، حيث بينت الجملة الحالية َأن الشئ الذي تغله قري العراق ألهلها من الخير )تغل(للفعل

  .كثير،حيث َأنَّه يكال بالقفيز وكذلك الكثير من المال

  : وقول لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(أو جونَة قُدحتْ وفَض ختامها     غْلي السباء بكلِّ أدكَن عاتق ُأ
.  

، )أغلي(اسم في محل نصب مفعوال به للفعل ) السباء(حال من) بكل(الحال شبه الجملة  
  .وبينت الجملة الحالية َأن رفع أسعار الخمور يكون بشراء كل زق خمر موجود

  :في معلقته وقول الشاعر عمرو بن كلثوم

)2(تَرى منْه السواعد كالقُلينَا      وما منَع الظّعاِئن مثُْل ضربٍ 
.  

اسم ظاهر في محل نصب مفعوال بـه  ) السواعد(حال من) كالقُلينَا(شبه الجملة الحالية  
  .الصلبة، وبينت الجملة الحالية إن السواعد عند القتال قوية مثل خشبة القلة )ترى(للفعل

  :صاحب الحال مفعول به لفعل األمر -ج

ورد صاحب الحال علي هذه الصورة في موضع واحد فقط من مواضع شبه الجملـة    
  :الحالية في المعلقات السبع، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

)3(فسلّي ثيابي من ثيابِك تَنْسِل      وإن تك قد ساءتْك مني خَليقَةٌ 
.  

                                                

  .146: ديوان لبيد بن ربيعة  )1(

   .72: سلمى أبي بن زهير ديوان)  2(

  . 150: ديوان لبيد بن ربيعة )1(

 .106: ديوان عمرو بن كلثوم) 2(

  .98: ديوان امرئ القيس) 3(
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اسم ظاهر في محل نصب مفعوال بـه  ) ثيابي(حال من ) من ثيابِك(جملة الحاليةشبه ال
، وبينت الجملة الحالية َأن ثياب الشاعر ملتصقة ومتشابكة مع ثيـاب  )سلي(لفعل األمر

  .المرأة التي يخاطبها

كذلك ورد صاحب الحال تابعا السم وقع في محل نصب مفعوال به، حيث وقع بـدال    
في موضع واحد من مواضع التركيب الحالي في شعر المعلقات، وذلك  من المفعول به

  :  في قول زهير بن أبي سلمى في معلقته

)1(ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ     أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل 
.  

نه بـدل  اسم ظاهر في محل نصب أل) أثافي(حال من) في معرسِ(شبه الجملة الحالية  
، وبينت الجملة الحالية َأن )عرفت(من الدار التي وقعت في محل نصب مفعوال به للفعل

هذه األثافي، وهي الحجارة السوداء التي يوضع عليها القدر، موجودة في المكان الـذي  
  .ينزلون به

  :صاحب الحال المجرور -ج

به الجملـة  من مواضع ش )1(ورد صاحب الحال في محل جر في خمسة عشر موضعا 
الحالية ضمن التركيب الحالي في شعر المعلقات السبع، بحيث يمكن تتبع ذلك تفصـيال  

  :على النحو التالي

  :في محل جر مضاف إليه-أ

ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية مضافا إليه في ثالثة مواضع، حيـث ورد   
مسوغات البد من توافرها اسما ظاهرا في هذه المواضع، وموافقا لما قال به النحاة من 

  :حتى يصح ورود الحال من المضاف إليه، حيث ورد في قول طرفة بن العبد

 ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب     درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو 2(تَلوح(
.  

اسم في محل جر مضاف إليـه،  ) الوشم(حال من ) في ظاهرِ اليد(شبه الجملة الحالية  
وقوع الحال من المضاف إليه َألن المضاف يصح ّأن يكون عامال في المضاف وصح 

  ، وقد بينت الجملة الحالية َأن هذا الوشم)باقي(إليه، فالمضاف اسم مشتق هو اسم الفاعل

                                                

   .65 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  1(

  .)10(انظر الملحق ) 1(

  .51: العبد بن طرفة ديوان) 2(



 226

  .موجود ومستقر على ظاهر اليد

  :وكذلك قول الحارث بن حلزة في معلقته

)1(ِلكُلِّ حيٍ لَواء ءت معد      آيةٌ شَارِقُ الشَّقيقَة إذْ جا 
. 

اسم في محل جر مضاف إليه، )الشقيقة(ظرف زمان حال من ) إذْ(شبه الجملة الحالية  
وصح ورود الحال من المضاف إليه َألن المضاف عامل في المضاف إليه، فالمضـاف  

ي يقع إلى اسم فاعل، وبينت الجملة الحالية َأن عالمة الحرب في الموضع الذ) شارق(
  .الشرق من بني الشقيقة عندما أقبلت قبائل معد كلها

  :وقول طرفة بن العبد في معلقته

)2(بِجس النّدامى، بضةُ المتجرد  رحيب قطاب الجيبِ منها، رقيقَةٌ 
.  

اسم في محل جر مضاف إليـه، وصـح   ) الجيبِ(حال من ) منها(شبه الجملة الحالية 
) قطاب(اف إليه َألن المضاف جزء من المضاف إليه، فالمضافوقوع الحال من المض

المكان الذي يخرج منه الرأس من الثوب، وبينت الجملة : يعني مجتمع الجيب، والجيب
هذا الجيب الواسع موجود بثياب هذه القينة الحالية َأن.  

  :صاحب الحال مجرور بالحرف-ب

  :موضعا، حسب حروف الجر اآلتيةعشر  أثنىورد صاحب الحال مجرورا بالحرف في  

  ):الباء(حرف -1

في خمسة مواضع، حيـث ورد فـي   ) الباء(ورد صاحب الحال مجرورا بحرف الجر
  :موضع واحد منها ضميرا، وذلك في قول طرفة بن العبد في معلقته

)1(على حشَف كالشَّن ذاوٍ مجدد     فَطَوراً به خَلْفَ الزميِل، وتارةً 
.  

ظرف مكان حال مـن الضـمير الواقـع مجـرورا بحـر      ) خلف(ملة الحاليةشبه الج 
عائد على ذنب الناقة التي يتحدث عنها الشاعر، وبينت الجملة الحاليـة َأن  ) الباء(الجر

الناقة تستعمل هذا الذنب لحماية نفسها من الفحل فهي تستعمله ضاربة به عجزها وهو 
  .مكان الرديف الذي يركب خلف آخر

                                                

 .43: ديوان الحارث بن حلزة) 1(

  .61 :العبد بن طرفة ديوان) 2(

  .55 :المصدر السابق) 1(
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  :في أربعة مواضع اسما ظاهرأ، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته كما ورد

 هنُجوم ٍل كأنمن لَي ِل     فيا لكندج مراسِ كُتَّانٍ إلى ص1(بأم(
.  

اسـم ظـاهر مجـرور بحـرف     ) أمـراس ( حال من) إلى صم(شبه الجملة الحالية  
  .ة بحبال من كتان إلى حجارة صلبة، وبينت الجملة الحالية َأن النجوم مشدود)الباء(الجر

  :وقول طرفة بن العبد في معلقته

 ةبغُم ري عليما أم ،كرمد    لَعمربس 2(نهاري، وال لَيلي علي(
.  

وعالمة ، )ما(اسم ظاهر في محل نصب خبر ) غُمة(حال من) علي(شبه الجملة الحالية 
ال المحل بحركـة حـرف الجـر    نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغ

  .الزائدة، وبينت الجملة الحالية َأن هذا األمر ليس بغمة على الشاعر إذا أراد المضي فيه

  :وقول طرفة بن العبد في معلقته 

)1(خَاليا سفينٍ بالنَّواصف من دد     كأن حدوج الماِلكية غُدوةً، 
.  

  ،)الباء(اسم ظاهر مجرور بحرف الجر) النواصف(حال من) من دد(شبه الجملة الحالية

  .موجودة بنواحي من وادي دد -األماكن الواسعة -َأن النواصف وبينت الجملة الحالية

  :وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته

)2(تَحملْن بالعلْياء من فوق جرثُمِ    هل ترى من ظَعاِئنٍ ! تَبصر خَليلي
.  

، )البـاء (اسم مجرور بحرف الجر) العلْياء(حال من)من فوق جرثُمِ(ليةشبه الجملة الحا
  .األرض العالية تظهر من فوق جرثم، وهو ماء لبني أسد َأن وبينت الجملة الحالية

  ):الكاف(حرف  -2

في موضـعين  ) الكاف(ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية مجرورا بحرف الجر 
  :رئ القيس في معلقتهفقط، حيث ورد في قول ام

نَهيِل بفَصعِ المكالجِز نربِل       فأدخْوم ةشيرفي الع معم 3(بجيد(
.  

  ، وقد)الكاف(اسم ظاهر مجرور بحرف الجر) الجزع(حال من) بجيد(شبه الجملة الحالية
                                                

  .108 :ديوان امرئ القيس) 1(

  .73 :العبد بن طرفة ديوان) 2(

  .51 :المصدر السابق) 1(

   .66 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  2(

  .115: ديوان امرئ القيس) 3(
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  .بينت الجملة الحالية َأن الجزع وهو الخرز اليماني موجود في عنق صبي

  :في معلقته ىل زهير بن أبي سلموقو

 ةحربس نركوراً واستَحب نكَرب       دكالي سادي الروو ن1(لفَمِفي افه(
.  

،  )الكـاف (اسم ظاهر مجرور بحرف الجر) اليد(حال من) في الفم(شبه الجملة الحالية  
لرس وتواجـدن فيـه   الء النسوة عرفن الطريق إلى وادي اؤه وبينت الجملة الحالية َأن

  .كتواجد اليد في الفم ألنَّها تعرف الطريق إليه بسهولة

  ):على(حرف  -3

فـي موضـع   ) على(ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية مجرورا بحرف الجر
  واحد، وذلك في قول عمرو بن كلثوم في معلقته

)1(أن تَلينَا علَى األعداء قَبلَك    فإن قَنَاتَنَا يا عمرو َأعيتْ 
.  

، وبينت )على(اسم مجرور بحرف الجر) األعداء(حال من ) قَبلَك(شبه الجملة الحالية  
  .الجملة الحالية َأن عزة بني تغلب أعجزت األعداء الذين قاتلوهم قبل عمرو بن هند

  ):في(حرف  -4

فقـط،  في موضع واحد ) في(ورد صاحب الحال في شبه الجملة مجرورا بحرف الجر  
  :وذلك في قول عنترة بن شداد في معلقته

 في ليلة متُ بغارةلقد همكلونِ اَألدلم    و حاِلكة داء2(سو(
.  

، وبينت )في(اسم ظاهر مجرور بحرف الجر) ليلة(حال من) كلونِ(شبه الجملة الحالية  
  .لحية الشديدة السوادالجملة الحالية َأن الليلة التي ينوي َأن يغير فيها ليلة سوداء كلون ا

  ): الالم(حرف -5

فـي موضـع   ) الالم(ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية مجرورا بحرف الجر 
  :واحد فقط، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

)3(وال سيما يومٍ بدارة جلْجِل   أال رب يومٍ لك منْهن صاِلحٍ 
.  

                                                

   .67 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  1(

  .88: ديوان عمرو بن كلثوم) 1(

  .24 :بن شداد ديوان عنترة) 2(

  .94 :ديوان امرئ القيس) 3(
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، وبينت الجملة )الالم(الضمير المجرور بحرف الجر حال من) منهن(شبه الجملة الحالية
  .الحالية َأن هذا اليوم عندما صادف الشاعر النسوة فيه هو يوم حسن وخاص منهن له

  ): من(حرف -6

في موضع واحد ) من(ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية مجرورا بحرف الجر 
  :فقط، هو قول امرئ القيس في معلقته

من أم لـها  كدأبكقب رِثيوِل    الحأسبابِ بمالر ها أمت1(وجار(
.  

، )من(اسم ظاهر مجرور بحرف الجر)أم الحويرث(حال من )قبلها(شبه الجملة الحالية  
وبينت الجملة الحالية َأن التعب الذي أصاب الشاعر هذه المرة من الفتاة التي يهواها قد 

  .موجودة قبلها أصابه من أم الحويرث التي كانت

  :صاحب الحال تابع السم مجرور -ج        

  :ورد صاحب الحال تابعا السم في محل جر في موضعين فقط، وذلك في قول زهير 

)1(وال وهبٍ منها وال ابنِ المخَزمِ    وال شاركَتْ في الموت في دمِ نَوفٍَل 
.  

م ظاهر في محل جر َألنَّه معطوف على اس) وهب( حال من) منها(شبه الجملة الحالية  
وهو اسم في محل جر مضاف إليه، وبينت الجملة الحالية َأن هذه الرمـاح لـم   ) نوفل(

  .تشارك في قتل هؤالء الناس

  :وفي قول امرئ القيس في معلقته

)2(وجارتها أم الربابِ بمأسِل    كدأبك من أم الحويرِث قبلـها 
.  

  حال من اسم تابع السم مجرور بالحرف، فصاحب الحال ) بمأسِل(ملة الحالية شبه الج    

، حيث )من(اسم معطوف على اسم مجرور بحرف الجر) جارتها(بدل من ) أم الرباب(
  .بينت الجملة الحالية َأن أم الرباب موجودة بموضع في نجد يسمي مأسل

  :صاحب الحال المبتدأ-د 

الجملة الحالية في محل رفع مبتدأ في ثالثة مواضع من  ورد صاحب الحال في شبه   
  :مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، فقد ورد في قول امرئ القيس في معلقته

                                                

  .93 :ديوان امرئ القيس) 1(

   .74 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  1(

  .93 :القيس ئمراديوان  )2(
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ونَهدو ياتقَنا بالـهادِل   فألحيلم تُز ةرها في صرواح1(ج(
.  

ر في محل رفـع مبتـدأ،   اسم ظاه) جواحرها(حال من) في صرة(شبه الجملة الحالية  
وذلك  على رأي سيبويه المسوغ لمجئ الحال من المبتدأ، أما على رأي الفريق األخـر  
الذي ال يجيز ورود الحال من المبتدأ فـإن الحـال عنـدهم مـن الضـمير المسـتتر       

، وبينت الجملة الحالية َأن الطرائد التي تأخرت عن القطيع عند مطاردة )دونه(بالظرف
  .له مازالت مجتمعة في جماعة واحدة لم تتفرق بعد الحصان

  :وقول زهير ابن أبي سلمي في معلقته

)2(بحومانَة الدراجِ فالمتَثَلَّمِ    أمن ُأم أوفَى دمنَةٌ لم تَكَلّمِ 
.  

اسم ظاهر في محل رفع مبتـدأ، وذلـك   ) دمنَةٌ(حال من) بحومانَة(شبه الجملة الحالية  
ي سيبويه المسوغ لمجئ الحال من المبتدأ، أما على رأي الفريق اآلخر الذي ال على رأ

فإنَّهم يعتبرون شبه الجملة متعلق بمحذوف في محل رفع  المبتدأيجيز ورود الحال من 
اآلثار السـوداء للبعـر والرمـاد،    : صفة دمنة، وبينت الجملة الحالية َأن الدمنة وهي

  .أي قطعة من الرمل بموضع يسمى الدراج: موجودة برمل حومانة الدراج

  :وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته

 عند هما تكُنامرئوم خالَها تَخفَى على النّاسِ تُعلَمِ    من خليقة 1(وإن(
.  

وهي اسم شرط في محل رفع مبتـدأ،  ) مهما(حال من) من خليقة(شبه الجملة الحالية  
جئ الحال من المبتدأ، أما حسب رأي الفريق األخر وذلك حسب رأي سيبويه المسوغ لم

الذي ال يجيز ورود الحال من المبتدأ فإنَّهم يعتبرون صاحب الحال هو الضمير المستتر 
، وبينت الجملة الحالية َأنَّه مهما تكن عند اإلنسان من أخالق )مهما(العائد على) تكن(في

  .نهمالبد َأن تظهر للناس مهما حاول َأن يخفيها ع

كما ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية اسما لناسخ في ثمانية مواضـع مـن     
فـي  ) ِإن(مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، حيث ورد في محل نصب اسم 

  :موضع واحد فقط، هو قول عمرو بن كلثوم في معلقته

                                                

  .115 :مرئ القيساديوان  )1(

   .64: سلمى أبي بن زهير ديوان) 2(

   .77 :المصدر السابق) 1(
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و  وإندبغْنِ يالض دعب غْنالض    يو كلَييناعفالد اءالد 1(خْرِج(
.  

، )ِإن(اسم ظاهر في محـل نصـب اسـم    ) الضغن(حال من ) بعد(شبه الجملة الحالية 
  .  وبينت الجملة الحالية َأن الحقد يظهر على اإلنسان إذا كان متراكما بعضه علي بعض

عة فـي سـب  ) كـَأن (وورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية في محل نصب اسـم 
  :مواضع، فقد ورد في قول امرئ القيس في معلقته

رِهبنَح ياتالـهاد ماءد ِل     كأنجربٍ مبشَي نّاءصارةُ ح2(ع(
.  

، )كـأن (اسم ظاهر في محل نصب اسـم ) دماء(حال من) بنَحرِه(شبه الجملة الحالية  
  .نوبينت الجملة الحالية َأن هذه الدماء موجودة برقبة الحصا

  :وقول امرئ القيس في معلقته

 هلبرانينِ وثَبيراً في ع ِل    كأنمزم ُأناسٍ في بِجاد 1(كَبير(
.  

، )كأن(اسم ظاهر في محل نصب اسم) ثَبيراً(حال من) في عرانينِ(شبه الجملة الحالية  
ول المطر مثـل  وبينت الجملة الحالية َأن الجبل المسمي ثَبيراً يبدو وهو في مقدمات نز

  :شخص قد تلفف بكساء مخطط، وقول طرفة بن العبد في معلقته

)2(خَاليا سفينٍ بالنَّواصف من دد     كأن حدوج الماِلكية غُدوةً،
.  

اسم ظاهر في محـل نصـب اسـم    ) حدوج(حال من) بالنَّواصفِ(شبه الجملة الحالية  
)مر)كأن اكب الحبيبة وهي اإلبل تحمل الهـوادج موجـودة   ، وبينت الجملة الحالية َأن

  .باألماكن التي توصف بَأنَّها متسعة من األودية

  :وقول طرفة بن العبد أيضا في معلقته

)3(موارِد من خَلْقاء في ظَهرِ قَردد    كأن علوب النسعِ في دَأياتها 
.  

اسم ظاهر في محل نصب اسم ) لنسعِعلوب ا(حال من) في دَأياتها(شبه الجملة الحالية  
)آثار الحبال موجودة في أضالع الناقة)كأن وبينت الجملة الحالية َأن ،.  

   :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته
                                                

 .77: ديوان عمرو بن كلثوم) 1(

  .114 :مرئ القيساديوان  )2(
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منَّا ومنْهوفَنَا ميس بِينَا      كََأني العدخارِيقٌ بَِأي1(م(
.  

، وبينت )كأن(هر في محل نصب اسماسم ظا) سيوف(حال من) منَّا(شبه الجملة الحالية 
الجملة الحالية َأن هذه السيوف هي منهم ومن أعدائهم ويقاتلون بها بسهولة وكأنَّها لعبة 

  :في أيادي األطفال، وقول عمرو بن كلثوم أيضا في معلقته

 منَّا ومنْهنا ميابث كَأن       نبينا خُضوانٍ َأو طُلج2(بُأر(
.  

، وبينـت  )كأن(اسم ظاهر في محل نصب اسم) ثياب(حال من) منَّا(لة الحاليةشبه الجم 
  .الجملة الحالية َأن هذه الثياب التي خضبت بالدم هي ثيابهم وثياب أعدائهم

  :وقول زهير بن أبي سلمي في معلقته

)1(نَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ    كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل 
.  

اسم ظـاهر فـي محـل نصـب     ) فُتَاتَ العهنِ(حال من ) في كلَّ(شبه الجملة الحالية  
  .، وبينت الجملة الحالية َأن قطع الصوف متناثرة في كل منزل)كأن(اسم

  :صاحب الحال الخبر-هـ

ورد صاحب الحال في شبه الجملة في محل رفع خبر في موضعين فقط من مواضع   
  :ي شعر المعلقات السبع، وذلك في قول الحارث بن حلزة في معلقتهالتركيب الحالي ف

اءِإم ّرناتْ مينَا بـ       ـنَا وفمريم فََأحلَى تَملْنَا عم 2(ثُم(
.  

اسم ظاهر في محل رفع خبر، وبينت الجملة  )ِإماء(حال من ) فينَا(شبه الجملة الحالية  
  .في القتال قد صاروا عندهم وقت دخول الشهر الحرام الحالية َأن اإلماء تم سيبهن

  :وقول الحارث بن حلزة أيضا في معلقته

 نْذا المنَا إذ غَزمقَو كَتَكَاِليف      ر اءرِع الْبنِ هنْد نْل نَح3(؟ه(
.  

اسم ظاهر في محل رفـع خبـر، وبينـت     )رِعاء(حال من ) الْبنِ(شبه الجملة الحالية 
  .الحالية َأن الشاعر يستنكر َأن يكون قومه رعاة للمنذرالجملة 
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كما ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية خبرا لناسخ وذلك في خمسة مواضع من 
  :مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، وذلك في قول امرئ القيس في معلقته

 هعاجن كأن برلَنا س نوارٍ في  فَعى دذارِل عذَيم الء1(م(
.  

، )كـأن (اسم ظاهر في محل رفع خبر )عذارى(حال من ) في مالء(شبه الجملة الحالية 
  .وبينت الجملة الحالية َأن هذه العذارى التي شبه بها النعاج تدور في لباس طويل الذيل

  :وقول زهير بن أبي سلمي في معلقته

  .)2(مراجيع وشْمٍ في نَواشرِ معصمِ   ودار لـها بالرقْمتَينِ كأنّها 

اسم ظاهر فـي محـل    )مراجيع وشْمٍ(حال من ) نَواشرِ معصمِ في(شبه الجملة الحالية 
، وبينت الجملة الحالية َأن بقايا هذا الوشم الذي شبه به ديـار الحبيبـة   )كأن(رفع خبر

  .موجودة في موضع السوار من معصم اليد

  :رئ القيس في معلقتهوفي قول ام

)1(من السيِل واألغْثاء فَلكةُ مغزِل   أن ذُرى رأسِ المجيمرِ غُدوةً ك
.  

اسم ظـاهر فـي محـل رفـع      )فَلكةُ مغزِل(حال من ) من السيل(شبه الجملة الحالية 
فـي رأس   ، وبينت الجملة الحالية َأن رأس هذا الجبل يبدو مثل الدائرة التي)كأن(خبر

  .المغزل صباحا وذلك من اثر غثاء السيل الذي أحاط بها

  :وقول عمرو بن كلثوم في معلقته

)2(يكُونُوا في اللِّقَاء لـها طَحينا     متَى نَنْقُْل إلى قَومٍ رحانَا 
  

  ، وبينت)كان(اسم ظاهر في محل نصب خبر) طحينا(حال من) لها(شبه الجملة الحالية  

  .لية َأن األعداء الذين يحاربونهم بمثابة الطحين الذي يطحن بالرحىالجملة الحا

  :وقول امرئ القيس كذلك

)3(بِأرجاِئه القُصوى أنابيشُ عنْصِل    كأن السباع فيه غَرقَى عشيةً  
.  

  اسم ظاهر في محل رفع خبر) أنابيشُ عنْصِل(حال من ) بِأرجاِئه(شبه الجملة الحالية 
                                                

  .115 :مرئ القيساديوان  )1(
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، وبينت الجملة الحالية َأن مقدمات نبت البصل البري التي شبه بها الشاعر السباع )نكَأ(
  .الغرقى موجودة بأطراف سيول هذا المطر

  :صاحب الحال المعرفة والنكرة-و

  :يمكن تتبع ورود صاحب الحال المعرفة أو النكرة في شبه الجملة الحالية فيما يلي

  :صاحب الحال المعرفة-أ

مـن   )1(ب الحال في شبه الجملة الحالية معرفة في ستة وأربعـين موضـعا  ورد صاح
  :مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، حيث يمكن تتبع ذلك فيما يلي

  : صاحب الحال ضمير-1

ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية ضميرا في أحد عشر موضعا، فورد ضميرا 
ركيب الحالي في المعلقات السـبع، بينمـا ورد   بارزا في أربعة مواضع من مواضع الت

  .مستترا في سبعة مواضع، ويمكن تتبع ذلك من خالل األمثلة السابقة في هذا المبحث

  :صاحب الحال اسم العلم -2

ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية علما في خمسة مواضع من مواضع التركيب 
  : جل، وذلك في قول زهير بن أبي سلمىالحالي في المعلقات السبع، حيث ورد علما لر

)1(وال وهبٍ منها وال ابنِ المخَزمِ  وال شاركَتْ في الموت في دمِ نَوفٍَل  
.  

  .وهو احد قتلي حروب داحس والغبراء) وهب( حال من) منها(شبه الجملة الحالية 

  :علقتهكما ورد صاحب الحال علما المرأة، وذلك في قول امرئ القيس في م 

)2(وجارتها أم الربابِ بمأسِل   كدأبك من أم الحويرِث قبلـها 
.  

حال من ) بمأسل(، وكذلك شبه الجملة)أم الحويرث(حال من )قبلها(شبه الجملة الحالية  
  .، وهي أسماء لنساء تغزل بهن الشاعر امرئ القيس)أم الرباب(

  :لك في قول الحارث بن حلزة في معلقتهوورد صاحب الحال كذلك علما لقبيلة، وذ

)3(ِلكُلِّ حيٍ لَواء ءت معد    آيةٌ شَارِقُ الشَّقيقَة إذْ جا 
. 

                                                

  .)10(انظر الملحق ) 1(

   .74 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  1(

  .93 :مرئ القيساديوان  )2(

 .43: ديوان الحارث بن حلزة) 3(
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وهم قوم من بني شيبان أغاروا ) الشقيقة(ظرف زمان حال من ) إذْ(شبه الجملة الحالية 
  .على إبل لعمرو بن هند

  :في قول امرئ القيس في معلقته وورد صاحب الحال كذلك علما ألحد األماكن، وذلك 

 هلبرانينِ وثَبيراً في ع ِل  كأنمزم ُأناسٍ في بِجاد 1(كَبير(
.  

  .وهو اسم لجبل في موطن الشاعر) ثَبيراً(حال من) في عرانينِ(شبه الجملة الحالية 

  :صاحب الحال منادى-ج

ضع واحد فقـط مـن   ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية وهو منادى في مو  
  :مواضع التركيب الحالي في المعلقات السبع، وذلك في قول عنترة بن شداد

)1(وعمي صباحاً دار عبلةَ واسلمي   يا دار عبلةَ بالجواء تكلَّمي 
.  

  ).يا(اسم مسبوق بحرف النداء) دار عبلة( فصاحب الحال

  :صاحب الحال معرف باأللف والالم -د

  ه الجملة الحالية معرفا باأللف والالم في اثني عشر موضعا،ورد صاحب الحال في شب 

  .حيث يمكن متابعة ذلك من خالل األمثلة التي تم عرضها في هذا المبحث

  :صاحب الحال اسم الموصول-هـ

  ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية اسم موصول في موضعين فقط من مواضع 

  :بي سلمي في معلقتهالتركيب الحالي، وذلك في قول زهير بن أ

)2(قُرى بالعراق من قَفيزٍ ودرهمِ   فتُغْلْل لكُم ما ال تُغّل ألهلها 
.  

  :، وفي قول الحارث)ما(حال من االسم الموصول) من قَفيزٍ(الحال شبه الجملة

)3(علَيه إذا ُأصيب العفاء ٌل      ما أصابوا من تَغْلَبِي فَمطْلُو
.  

  ). ما(حال من االسم الموصول ) من تَغْلَبِي(شبه الجملة الحالية 

  :صاحب الحال مضاف إلى المعرفة

  المعارف في ثالثة عشر  إحدىورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية مضافا إلى  

                                                

  .119 :مرئ القيساديوان  )1(

  .14 :بن شداد ديوان عنترة) 1(

   .72 :سلمى أبي بن زهير ديوان)  2(

 .39: ديوان الحارث بن حلزة) 3(
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  .موضعا، ويمكن تتبع هذه المواضع من خالل األمثلة السابقة في هذا المبحث

  :النكرةصاحب الحال -ب

، وقـد رأى  )1(ورد صاحب الحال في شبه الجملة الحالية نكرة في تسعة عشر موضع  
بعض النحاة َأن النكرة تحتاج إلى مسوغات ليصح ورود الحال منهـا، ورأى الـبعض   
األخر صحة ورود الحال من النكرة بدون الحاجة إلى مسوغات لذلك، وسأقدم فيما يلي 

ب الحال في شبه الجملة الحالية نكرة مع ذكـر المسـوغ   المواضع التي ورد فيها صاح
الذي ينطبق على كل موضع منها، فمن المسوغات التي اشترطها النحاة في النكرة حتى 
يصح ورود الحال منها أن تكون مختصة بالوصف، وقد ورد صـاحب الحـال نكـرة    

د في قول بانطباق هذا الشرط في أربعة مواضع من مواضع التركيب الحالي، حيث ور
  :لبيد بن ربيعة في معلقته

)1(بِعجوبِ أنْقاء يميُل هيامها  تَجتَافُ أصالً قَاِلصاً متَنَبذاً 
.  

  نكرة موصوفة حيث وصف الشاعر أصل) أصالً(حال من) بِعجوبِ(شبه الجملة الحالية 

  :الشجرة باالرتفاع والبعد، وقول عنترة بن شداد في معلقته

)2(سوداء حاِلكة كلونِ اَألدلم  تُ بغارة في ليلة ولقد همم
.  

. نكرة موصوفة بّأنَّها سوداء شديدة السـواد ) ليلة(حال من) كلونِ(شبه الجملة الحالية  

  :وقول زهير بن أبي سلمي في معلقته

)3(بحومانَة الدراجِ فالمتَثَلَّمِ    أمن ُأم أوفَى دمنَةٌ لم تَكَلّمِ
.  

  .  وهي نكرة موصوفة بَأنَّها أثار لم تتكلم) دمنَةٌ(حال من) بحومانَة(شبه الجملة الحالية 

  :وقول زهير أيضا في معلقته

)4(ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ  أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل 
.  

وفة بَأنهـا حجـارة سـوداء    نكرة موص)أثافي(حال من)في معرسِ(شبه الجملة الحالية 
  .اللون

                                                

  .)10(انظر الملحق ) 1(

  .146: ديوان لبيد بن ربيعة )1(

  .24: ن شدادب ديوان عنترة) 2(

   .64: سلمى أبي بن زهير ديوان) 3(

   .65: المصدر السابق) 4(
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ومن مسوغات ورود الحال من النكرة أيضا َأن تكون النكرة مختصة باإلضـافة، وقـد   
  :ورد ذلك في موضع واحد فقط في قول امرئ القيس في معلقته

)1(فيا لك من لَيٍل كأن نُجومه  بأمراسِ كُتَّانٍ إلى صم جندِل
  

  ).كتان(نكرة مخصوصة بإضافته إلي) أمراس( حال من) مإلى ص(شبه الجملة الحالية  

ومن مسوغات ورود الحال من النكرة أن تكون الحال متقدمة على النكـرة، وقـد ورد   
صاحب الحال في شبه الجملة موافقا لهذا الشرط في ثالثة عشر موضعا، حيث يمكـن  

  .تتبع ذلك من خالل األمثلة السابقة التي وردت في هذا المبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .108 :ديوان امرئ القيس) 1(

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 238

  الخـــــــــــــاتـــــــــمة 

  

بعد انتهاء رحلة طويلة من البحث واالستقصـاء واالطـالع، ومتابعـة آراء النحـاة      

  : المختلفة، توصل الباحث إلى عدة نتائج يمكن استعراضها فيما يأتي

وردت الجملة االسمية الواقعة حاال في شعر المعلقات السبع بلغت ستين جملة، حيث -1

الجملة االسمية البسيطة معبرة عن الحال في سبعة وثالثين موضـعا، ووردت الجملـة   

  . االسمية المنسوخة في ثالثة وعشرين موضعا

ورد الفعل الماضي عامال في الجملة االسمية الحالية في ثالثـين موضـعا، وورد    -2

ا، بينمـا ورد  الفعل المضارع عامال في الجملة االسمية الحالية في تسعة عشر موضع

فعل األمر عامال في موضعين فقط، كما ورد شبه الفعل عامال فـي الجملـة االسـمية    

الفعل عامال في موضعين فقط، كما ورد االبتداء  ىالحالية في أربعة مواضع، وورد معن

  .عامال في الحال في ثالثة مواضع

ي ثالثة عشـر  ورد الضمير رابطا في ثمانية وعشرين جملة، وورد الواو رابطا ف -3

موضعا، وورد الربط بالواو والضمير معا في سبعة عشر جملة، وورد الربط بالضمير 

  .وإعادة لفظ المبتدأ في موضعين فقط

صورة للجملة االسمية المنسوخة التي خبرها جملة تحتوي علي الـربط   أيلم أجد -4

  . بالضمير والواو معا

فاعال في اثنين وثالثـين موضـعا،    ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية-5

ثني عشر موضعا، كما ورد مشتركا بين الفاعل والمفعول به فـي  أوورد مفعوال به في 

ثالثة مواضع، ولم يرد نائبا للفاعل في أي موضع، وورد صاحب الحال فـي الجملـة   

االسمية الحالية مجرورا في عشرة مواضع، كما ورد مبتدأ في موضعين فقـط، وورد  

ي موضع واحد، بينما ورد صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية معرفة فـي  خبرا ف

فورد  صاحب الحال ضميرا في الجملة االسمية الحالية فـي ثالثـة    خمسين موضعا،

وثالثين موضعا، حيث ورد صاحب الحال ضميرا بارزا في ثالثة عشر موضعا، ولـم  

ب الحال ضميرا مستترا يرد صاحب الحال ضميرا منفصل في أي موضع، ورد صاح

  .، وورد نكرة في عشرة مواضعفي سبعة عشر موضعا
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الجملة الفعلية الواقعة حاال بلغت مائة وستة جمل، حيث وردت الجملة الفعلية الحالية -6

ذات الفعل الماضي في خمسة وثالثين موضعا، بينما وردت الجملة الفعلية ذات الفعـل  

  .المضارع في واحد وسبعين موضعا

رد الفعل الماضي عامال في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي في واحـد  و-7

وعشرين موضعا، وورد الفعل المضارع عامال في ثمانية مواضع، وورد شبه الفعـل  

  .عامال في ثالثة مواضع وورد معني الفعل عامال في ثالثة مواضع

المضارع في واحد وأربعين  ورد الفعل الماضي عامال في الجملة الفعلية ذات الفعل -8

موضعا، والفعل المضارع عامال في خمسة عشر موضعا، كما ورد فعل األمر عـامال  

في موضعين فقط، وورد شبه الفعل عامال في الجملة العلية ذات الفعل المضارع فـي  

سبعة مواضع، وورد معنى الفعل عامال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضـارع فـي   

  .كما ورد الحال من المبتدأ في ثالثة مواضعثالثة مواضع، 

ورد الضمير رابطا في الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي في ثالثة وعشرين -9

موضعا، وورد الواو رابطا في ستة مواضع، بينما ورد الربط بالواو والضمير معا في 

  .سبعة مواضع

ات الفعل المضارع فـي تسـعة   ورد الربط بالضمير في الجملة الفعلية الحالية ذ -10

وخمسين موضعا، وورد الربط بالواو في ثالثة مواضع، بينمـا ورد الـربط بـالواو    

  .والضمير معا في تسعة مواضع

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي فاعال في ثالثة عشـر   -11

مفعول به معا في موضعا، وورد مفعوال به في ثمانية مواضع، كما ورد من الفاعل وال

موضع واحد فقط، بينما ورد مجرورا في عشرة مواضع، بينما ورد في محل رفع مبتدأ 

حيـث ورد   في ثالثة مواضع، كذلك ورد صاحب الحال معرفة في ثالثـين موضـعا،  

صاحب الحال وهو ضمير في خمسة عشر موضعا، وقد ورد الضمير البارز المتصـل  

الضمير المستتر صاحبا للحال في تسعة مواضع، صاحبا للحال في ستة مواضع، وورد 

  .ولم يرد الضمير المنفصل صاحبا للحال في إي موضع، وورد نكرة في خمسة مواضع

ورد صاحب الحال في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع فـاعال فـي خمسـة     -12

  وثالثين موضعا، وورد مفعوال به في خمسة عشر موضعا، وورد مشتركا بين الفاعل
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المفعول به في موضع واحد فقط، كما ورد مجرورا في أربعة عشر موضعا، بينما ورد و

مبتدأ في خمسة مواضع، وفي محل رفع خبر كَأن في موضع واحد، وورد معرفـة فـي   

ورد صاحب الحال ضميرا في ستة وثالثـين موضـعا فـي    و خمسة وخمسين موضعا،

شر موضعا، ومستترا في ثمانية عشـر  الضمير بارزا في ثمانية ع فوردالمعلقات السبع، 

  .ورد نكرة في ستة عشر موضعابينما  موضعا،

وردت شبه الجملة معبرة عن الحال في شعر المعلقات السبع في خمسـة وسـتين   -13

موضعا، حيث ورد الجار والمجرور في ثمانية وخمسين موضعا، بينما ورد الظرف في 

  .سبعة مواضع

ه الجملة الحالية في سبعة عشرة موضـعا، وورد  ورد صاحب الحال فاعال في شب-14

مفعوال به في أربعة عشر موضعا، وورد مجرورا في خمسة عشر موضعا، بينمـا ورد  

مبتدأ في أحد عشر موضعا، وورد خبرا في سبعة مواضع، كمـا ورد صـاحب الحـال    

منادى في موضع واحد فقط، وورد صاحب الحال معرفة في ستة وأربعـين موضـعا،   

صاحب الحال ضميرا في أحد عشر موضعا، فورد ضميرا بارزا في أربعـة   حيث ورد

  .مواضع، بينما ورد مستترا في سبعة مواضع، وورد نكرة في تسعة عشر موضعا

فهذه أهم النتائج التي خرج بها الباحث من هذا البحث، مع االعتذار الشديد عن أي هفوة 

  .يتم االنتباه إليهأو زلة قد وردت فيه، كانت نتيجة لخطأ مطبعي لم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 286

  .فهرس المصادر والمراجع -ثانيا

  ).مصحف الجماهيرية برواية قالون عن نافع المدني: (القرآن الكريم-.

مصـطفي  : تحقيق ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي، .1

  .م1987، 1:النماس، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ط

بركات يوسف هبـود، دار  : أسرار العربية، ألبي البركات األنباري، تحقيق .2

  .م1999، 1: األرقم ، بيروت، لبنان، ط

األشباه والنظائر لجالل لدين السيوطي، دون تحقيق، دار الكتـب العلميـة،    .3

  .بال :بال، ت: بيروت ، لبنان، ط

عبـد الحسـين   / الدكتور: األصول في النحو، ألبي بكر بن السراج، تحقيق  .4

  .م1988، 3:الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصـر،  : إعجاز القرآن للباقالني، تحقيق .5

       .م1981الطبعة الخامسة، 

ربـي، حلـب،   إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدين قباوة، دار القلـم الع  .6

  .م1989، 5: سورية، ط

ألفية ابن مالك في النحو والصرف، بدون تحقيق، دار القلم، بيروت، لبنان،  .7

  .بال: بال، ت: ط

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ألبي البركات  .8

محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيـروت،  : ، تحقيقياألنبار

  .م1997بال، : ن، طلبنا

أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، ابن هشام األنصاري المصـري، تحقيـق         .9

  .م1998بال، : محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط

جامع الدروس العربية، مصطفي الغالييني، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،  .10

 .م1986، 18: ط

ة، علي أبو المكارم، المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  مصر، الجملة االسمي .11

 .م2007، 1:ط



 287

عمر فاروق الطباع : جمهرة أشعار العرب، للعالمة أبي زيد القرشي، تحقيق .12

  .م1995دار القلم، بيروت، لبنان، 

إبـراهيم  : حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، تحقيـق  .13

  .م1997، 1:العلمية، بيروت، لبنان، ط شمس الدين، دار الكتب

عبـد  : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغـدادي  تحقيـق   .14

  .م1986، 1:السالم هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط

عبد الحميـد هنـداوي، دار   : الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّي، تحقيق  .15

  .م2003، 2:الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد الحميد هنداوي، دار : ، لإلمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيقاإلعجازدالئل  .16

 .2001، 1:الكتب العلمية، لبنان، ط

عمر فاروق الطباع، دار القلـم بيـروت   : ديوان امرئ القيس، شرح وضبط .17

 .بال: بال، ت: لبنان، ط

عمر فـاروق الطبـاع، دار القلـم    : ديوان الحارث بن حلزة، شرح وضبط  .18

 .بال: بال، ت: روت لبنان، طبي

عمر فاروق الطبـاع، دار القلـم   : ديوان زهير ابن أبى سلمى، شرح وضبط .19

 .بال: بال، ت: بيروت، لبنان، ط

عبد القادر محمد مايو، دار القلم العربي، : ديوان طرفة بن العبد، تقديم وشرح .20

 .م1/1999:سورية، ط

باع، دار القلم بيروت عمر فاروق الط: ديوان عمرو بن كلثوم، شرح وضبط .21

 .بال: بال، ت: لبنان ط

بـال،  : يوسف محمد عيد، دار الجيل، لبنان، ط: ديوان عنترة بن شداد، شرح .22

 .م2001

، 1:قدري مايو، دار الجيـل، بيـروت، لبنـان، ط    :شرحديوان كثير عزة،  .23

 .م1995

ـ : ديوان لبيد بن ربيعة العامري، شرح وضبط .24 فـاروق الطبـاع، دار    رعم

 .م1،1997:لبنان، ط األرقم،



 288

شبه الجملة للـدكتورة سـوزان فهمـي، دار غريـب للطباعـة والنشـر                 .25

  .م2003: ، ت1:والتوزيع، مصر، ط

محيى الدين عبد الحميد، دار المعارف، مصـر،  : شرح ابن عقيل، تحقيق .26

 .1998، 4: ط

ميـد  عبد الحميد السيد محمد عبد الح: شرح األشموني أللفية ابن مالك، تحقيق .27

  .بال: بال، ت: المكتبة األزهرية للتراث، ط

/ عبد الرحمن السـيد والـدكتور  /الدكتور: شرح التسهيل، البن مالك، تحقيق .28

  .م1990، 1:محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر مصر، ط

شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد اهللا األزهري، دار الكتب العلمية،  .29

  .   م2000: ، ت1: ط بيروت، لبنان،

يوسف حسن عمر، منشـورات  : شرح الرضي على الكافية،  تصحيح وتعليق .30

 .م1996، 2: جامعة قاريونس، ليبيا، ط

31.  شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، جمال الدين ابن هشام األنصاري

  .م2004بال، : إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. تقديم د

أحمد خطاب، دار الحرية، : لقصائد التسع المشهورات، للنحاس، تحقيقشرح ا .32

  .م1971، 1: بغداد، ط

، تحقيق أبو الفضـل  ياألنبارابن شرح القصائد الطوال الجاهليات، ألبي بكر  .33

  .الغالف : م، ص2005، 6: ، دار المعارف مصر، طإبراهيم

نصـاري،  شرح قطر الندى وبل الصدى، لعبد اهللا بن يوسف بـن هشـام األ   .34

محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،   : تحقيق

 .بال: بال، ت: لبنان، ط

بـال،  : دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: شرح المعلقات السبع للزوزني، الناشر .35

  .بال: ت

فخر الدين قباوة، دار الفكر، : شرح المعلقات العشر للخطيب التبريري، تحقيق .36

 .م1997 ،1: سوريا، ط



 289

عبد القادر الهبتي، منشورات جامعة : شرح المغني في النحو للميالني، تحقيق .37

 .م1998، 1:قاريونس، ليبيا، ط

  .بال: بال، ت: شرح المفصل، البن يعيش، علم الكتب ببيروت، ط .38

عمر فـاروق الطبـاع،   : الصاحبي في فقه اللغة، البن فارس، تحقيق وضبط .39

 .م1993، 1: مكتبة المعارف، لبنان، ط

العقد الفريد البن عبد ربه، نشره احمد أمين  وآخرون، مطبعة لجنة التـأليف   .40

  .1965بال، : والترجمة والنشر، مصر، ط

محمـد  /د: العمدة في محاسن الشعر وآدابه البن رشيق القيروانـي، تحقيـق   .41

  م 1994:، ت2:قرقزان، مطبعة الكاتب العربي، سوريا، ط

لمعلقات العشر الطوال ، الشيخ محمد علي طه فتح الكبير المتعال في إعراب ا .42

  .م1،1986:الدرة دار الرازي، سورية، ط

محمود مطرجـي، دار النهضـة العربيـة،    / في النحو وتطبيقاته للدكتور  .43

  .م1،2001:لبنان، ط-بيروت

عبـد السـالم   : ، تحقيق)سيبويه(الكتاب، ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر .44

  .بال: ، ت1:هارون، دار الجيل، بيروت، ط

طارق نجم عبـداهللا، دار الوفـاء   : تحقيق: الكافية في النحو البن الحاجب .45

 للنشر والتوزيع

محمـد  : اللباب في علل البناء واإلعراب، ألبي البقاء العكبـري، تحقيـق   .46

 .م1،2009:عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ط

سـة  لسان العرب البن منظور، طبعة مصورة عـن طبعـة بـوالق، المؤس    .47

  .بال: بال، ت: المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر، ط

حسين محمد شرف، دار الكتب /الدكتور: اللمع في العربية، البن جني، تحقيق  .48

  .م1978، 1:والوثائق العلمية، ط

الشيخ عرفان حسونة الدمشقي، المكتبـة  : معاني الحروف للرماني، تحقيق .49

 .م2008بال، : العصرية، لبنان، ط



 290

علي توفيق الحمد ويوسف جميل /د: عجم الوافي في النحو العربي، تصنيفالم .50

: الزعبي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ودار األفاق الجديدة، ط

 .م1992، 1

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، تحقيق محمد محيـي   .51

  .بال: بال، ت: لبنان، طالدين عبد الحميد، دار الشام للتراث، بيروت، 

بال، : المفصل في علم العربية، ألبي القاسم الزمخشري، دار الجيل بيروت، ط .52

 .بال: ت

يمة، عالم الكتب ظمحمد عبد الخالق ع: المقتضب، ألبي العباس المبرد، تحقيق .53

 .بال: بال، ت: بيروت، لبنان، ط

ـ   : مقدمة ابن خلدون، تحقيق  .54 ر للتـراث،  حامد أحمـد الظـاهر، دار الفج

  .2004، 1:القاهرة، ط

عمار إلياس البوالصـة، دار جلـيس   /المنصوبات في النحو العربي للدكتور  .55

  .2010، 1:الزمان، عمان، األردن، ط

  .بال: بال، ت: النحو الوافي، لعباس حسن، دار المعارف، مصر، ط .56

ار أحمد شمس الدين د: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق.   58

  .م1998، 1:الكتب العلمية، بيروت، ط

حسن موسـي الشـاعر، دار     / د: الواو المزيدة لإلمام الحافظ العالئي، تحقيق.  59

 .1990، 1:، طاألردنالبشير، 

  

  

  

  

  

  

  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 241

  المــــالحــــق

  

  

  .أبيات الجملة االسمية الحالية -1

  .أبيات الربط في الجملة االسمية الحالية -2

  .أبيات العامل في الجملة االسمية الحالية -3

  .أبيات صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية -4

  .أبيات الجملة الفعلية الحالية -5

  .بط في الجملة الفعلية الحاليةأبيات الر -6

  .أبيات العامل في الجملة الفعلية الحالية -7

  .أبيات صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية -8

  .أبيات شبه الجملة الحالية -9

  .أبيات صاحب الحال في شبه الجملة الحالية- 10

  

  

  

  

  

  

  

  



 242

  )1(الملحق رقم

  أبيات الجملة لالسمية الحالية

  وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل           رآمِ في عرصاتها  ترى بعر األ .1

2.  فَتْ لـهرها انْصخلْف نِل       إذا ما بكى موحقُّها لم يي شتقٍّ وتَحبش  

3.   ةفاضم غير ضاءيفَةٌ بفْههِل              منْججقولَةٌ كالسصها متراِئب  

4. حي فتيتُ المتُضفوق فراشها  و ِل       سكقْ عن تَفضحى لم تَنْتَطالض نؤوم  

  منارةُ ممسى راهبٍ متَبتِل              تُضيء الظّالم بالعشاء كأنّها  .5

  بصبحٍ وما اإلصباح منك بأمثَِل           أال أيها اللّيُل الطّويُل أال انْجلي   .6

  به الذئب يعوي كالخَليعِ المعيِل              فْرٍ قطعتُهوواد كجوف العيرِ قَ .7

  بمنْجرِد قَيد األوابِد هيكِل              وقَد أغْتَدي والطّير في وكناتها .8

  بضاف فُويقَ األرضِ ليس بأعزِل             ضليعٍ إذا استَدبرتَه سد فَرجةُ   .9

  جواحرها في صرة لم تُزيِل                ديات ودونَه  فألحقَنا بالـها .10

  سفَنَّجةٌ تَبري ألزعر أربد                جمالية وجناء تَردي كأنّها   .11

  بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد               تَالقَى، وأحياناً تَبين كأنّها   .12

  كسبت اليماني، قَده لم يجرد             ومشْفَروخَد كقرطاسِ الشّآمي  .13

  صفاِئح صم من صفيحٍ منَضد           تَرى جثْوتَينِ من تُرابٍ، علَيهِما .14

  لَكالطوِل المرخى وثنياه باليد        لَعمرك إن الموتَ ما أخْطَأ الفَتى  .15

16. ؤ هو خانرام موالي ني  ولكفتَد         قآِل أو أنا معلى الشكرِ والتَّس  

  كَفَى العود منه البدء، ليس بمعضد           حسامٍ إذا ما قُمتُ منْتَصراً به  .17

18.  تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ       وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

  منها وغُودر نُؤيها وثُمامها      روا  عرِيتْ وكان بها الجميع فأبكَ .19

  زبر تُجِد متُونَها أقْالمها       وجال السيوُل عن الطُّلُوِل كأنّها   .20

  وظباء وجرةَ عطَّفاً آرامها         زجالً كأن نعاج تُوضح فَوقَها  .21

  أجزاع بِيشةَ أثْلُها ورضامها        حفزتْ وزايلَها السراب كأنها   .22

23. أو همرصَل بالجزيِل وامجالم با      حهاموتْ وزاغَ قلَعإذا ض باق  

  صهباء خَفَّ مع الجنوبِ جهامها         فلـها هباب في الزمامِ كأنَّها   .24
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25.  ةرا بأمرهما إلى ذي معجر         نُجو ،دصاحهامرإب ريمةص ح  

  منه إذا هي عردتْ إقدامها        فمضى وقَدمها وكانتْ عادةً   .26

  خَذَلَتْ وهاديةُ الصوارِ قوامها           أفَتلْك أم وحشيةٌ مسبوعةٌ   .27

  امهاعن ظهرِ غَيبٍ، واألنيس سقَ        وتَوجستْ رِز األنيسِ فَراعها  .28

  فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها       ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي  .29

  جِن البدي رواسياً أقْدامها          غُلْب تَشَذَّر بالذُّحوِل كأنَّها   .30

  إذا ما الماء خالطَها سخينا          مشَعشَعةً كأن الحص فيها   .31

  وكان الكأس مجراها اليمينَا          م عمروٍ  الكْأس عنّا أ تصد .32

  روادفُها تَنُوء بما وِلينا          ومتْنَي لَدنَة سمقَتْ وطَالَتْ   .33

34.  يكُلُّ حو ارِزينانَا بخَافَتَنَا قَرِينَا              تَرقَد اتَّخَذُوا م  

  ولَدنَا النَّاس طُراً أجمعينَا             كأنّا والسيوفُ مسلَّالَتٌ   .35

36.  نمِ       فوقفتُ فيها ناقتي وكأنها فَدتَلَوَألقْضي حاجةَ الم  

  بعنيزتين وأهلُنا بالغيلم       كيفَ المزار وقد تربع أهلُها   .37

  علَمِغيثٌ قليُل الدمن ليس بم        أو روضةً ُأنُفاً تضمن نبتَها   .38

39. جدح وكَأنه قُلَّة رْأسه نعتْبمِ        يمخي نش لـهعلى نع  

40.   كلتَهسكلَمِ        فإذا شربتُ فإنني ملم ي ضي وافررمالي وع  

  مني وبيض الـهِنْد تقْطر من دمي       ولقد ذكرتُك والرماح نواهٌل   .41

  والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمِ      رأيتُ من األعادي غرةً: قالتْ .42

  والكُفْر مخبثَةٌ لنفْس المنْعمِ      نُبئتُ عمراً غَير شاكرِ نعمتي  .43

  والموت تحت لواء آِل محلَّمِ         ومحلّم يسعون تحت لوائهم  .44

  أشْطان بئرٍ في ِلبانِ اَألدهم     عنْتر، والرماح كَأنّها  : يدعون .45

  الناسِ فيها تَغَيظٌ وإباء        بَل ما اليومِ بيضتْ بِعيونِ قَ .46

  فيه األمواتُ واألحياء قبِ       إن نَبشْتُم ما بين ملْحةَ فالصا .47

48.  هشَمجفالنَّقْشُ ي نَقَشْتُم أو           اءرواإلب الَحالص فَيهو النَّاس 

  ِلهِم إحفَاءوعلَينَا في ق        وانَنَا األراقم يغلُو ن ِإن إخْ .49

ـَثُم ملْنَا علَى تَميمٍ فَأحرمن .50   ا وفينَا بنَاتُ قَومٍ إماءـ         
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ـْحوَل قَيسٍ مستَلِئمين بِكَب .51   شٍ قَرظي كَأنَّه عبالءـ           

52. كَم لْنَا بِهِمفَعاللُه و ملا ع            اءمد ينللحاِئن ا إنمو  

  م غَازِيهِم ومنَّا الجزاءـ          ـَأعلَينَا جنَاح كنْدةَ أن يغْنَ .53

54.  يهِم ديمٍ بأيتَم نم انُونثَمو          اءالقَض نهوردص احرِم 

 امٍ ولَه فَارِسيةٌ خَضراءـ         ـثُم حجراً أعني ابن أم قَطَ .55

 لِّ حي كَأنَّهم ألْقَاءـ         ـفَتَأوتْ لـه قَراضبةٌ من كُ .56

 ه بِلْغٌ تَشْقَى بِه األشْقياءـ          فَهداهم باَألسودينِ وأمر الّل .57

58. ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ         ـينِ وييارالح الَءالبو الءب 

59. ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ         ـينِ وييارالح الَءالبو الءب 

 الّق ال رْأفَةٌ والَ ِإبقَاءـ        ـثُم خَيٌل من بعد ذَاك مع الغ .60

  )2(الملحق رقم

  :الرابط في الجملة االسمية الحالية

  : ط بالضميرالرب: أوال

1.   ةفاضم غير ضاءيفَةٌ بفْههِل         منْججقولَةٌ كالسصها متراِئب  

  نؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضِل   وتُضحي فتيتُ المسك فوق فراشها  .2

3.  يرِ قَفْرٍ قطعتُهالع فوكج وادِل       ويععوي كالخَليعِ المي الذئب به 

  كسبت اليماني، قَده لم يجرد       خَد كقرطاسِ الشّآمي ومشْفَر و .4

  صفاِئح صم من صفيحٍ منَضد    تَرى جثْوتَينِ من تُرابٍ، علَيهِما   .5

6.   تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ    وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

  فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها      الحي تَحمُل شكَّتي  ولقد حميتُ .7

  روادفُها تَنُوء بما وِلينا          ومتْنَي لَدنَة سمقَتْ وطَالَتْ  .8

9. غلُوني ماقانَنَا األرإخْو ِن              نَا في قلَيوعفَاءإح ِلهِم  

  الناسِ فيها تَغَيظٌ وإباء          عيونِقَبَل ما اليومِ بيضتْ بِ. .10

  فيه األمواتُ واألحياء  قبِ        إن نَبشْتُم ما بين ملْحةَ فالصا. .11

12. . يهِم ديمٍ بأيتَم نم انُونثَمو         اءالقَض نهوردص احرِم 

  يعانها كأنّه حب فُلْفُِلوق      ترى بعر األرآمِ في عرصاتها  .13
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 منارةُ ممسى راهبٍ متَبتِل    تُضيء الظّالم بالعشاء كأنّها  .14

 بضاف فُويقَ األرضِ ليس بأعزِل    ضليعٍ إذا استَدبرتَه سد فَرجةُ  .15

  سفَنَّجةٌ تَبري ألزعر أربد       جمالية وجناء تَردي كأنّها  .16

  بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد       ى، وأحياناً تَبين كأنّها تَالقَ .17

  كَفَى العود منه البدء، ليس بمعضد   حسامٍ، إذا ما قُمتُ منْتَصراً به  .18

  زبر تُجِد متُونَها أقْالمها  وجال السيوُل عن الطُّلُوِل كأنّها  .19

  وظباء وجرةَ عطَّفاً آرامها   ها  زجالً كأن نعاج تُوضح فَوقَ .20

 أجزاع بِيشةَ أثْلُها ورضامها    حفزتْ وزايلَها السراب كأنها  .21

  صهباء خَفَّ مع الجنوبِ جهامها      فلـها هباب في الزمامِ كأنَّها .22

  دي رواسياً أقْدامهاجِن الب       غُلْب تَشَذَّر بالذُّحوِل كأنَّها  .23

  إذا ما الماء خالطَها سخينا       مشَعشَعةً كأن الحص فيها  .24

 غيثٌ قليُل الدمن ليس بمعلَمِ     أو روضةً ُأنُفاً تضمن نبتَها  .25

 قَرظي كَأنّه عبالء       حوَل قَيسٍ مستَلِئمين بِكَبشٍ .26

27.  نٌل مخَي ثُم عم ذَاك دعب        قَاءالَ ِإبْأفَةٌ وال ر الغالّق 

 من كُلِّ حي كَأنَّهم ألْقَاء            فَتَأوتْ لـه قَراضبةٌ  .28

 :الربط بالواو في الجملة االسمية الحالية:ثانيا  

  هيكِل بمنْجرِد قَيد األوابِد     وقَد أغْتَدي والطّير في وكناتها  .1

2.   ةرا بأمرهما إلى ذي معجا      رهامرإب ريمةص حنُجو ،دصح  

3.  يكُلُّ حو ارِزينانَا بخَافَتَنَا قَرِينَا            تَرقَد اتَّخَذُوا م  

 ولَدنَا النَّاس طُراً أجمعينَا           كأنّا والسيوفُ مسلَّالَتٌ   .4

 بعنيزتين وأهلُنا بالغيلم       ار وقد تربع أهلُها كيفَ المز .5

  والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمِ      رأيتُ من األعادي غرةً: قالتْ .6

  والكُفْر مخبثَةٌ لنفْس المنْعمِ      نُبئتُ عمراً غَير شاكرِ نعمتي  .7

  آِل محلَّمِوالموت تحت لواء        ومحلّم يسعون تحت لوائهم   .8

 أشْطان بئرٍ في ِلبانِ اَألدهم     عنْتر، والرماح كَأنّها : يدعون .9

10. رأمنِ ويدوباَألس ماهدفَه           اءياألشْق بِلْغٌ تَشْقَى بِه اللّه  



 246

11. ةَ أننْدك نَاحنَا جلَينَّا ال               َأعمو غَازِيهِم غْنَمياءزج 

 وما إن للحاِئنين دماء            وفَعلْنَا بِهِم كَما علم اللُه .12

            13 .ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ      ـينِ وييارالح الَءالبو الءب  

  :الربط بالواو والضمير معا في الجملة االسمية:الثاث                    

1. فَتْ لهرها انْصخلْف نِل     إذا ما بكى موحقُّها لم يي شتقٍّ وتَحبش  

  بصبحٍ وما اإلصباح منك بأمثَِل      أال أيها اللّيُل الطّويُل أال انْجلي   .2

3.   ونَهدو ياتقَنا بالـهادِل           فألحيلم تُز ةرها في صرواحج  

4. إن كرمتَ ما أخْطَأ الفَتى،  لَعالمو    دبالي نياهرخى وثِل الملَكالطو  

  على الشكرِ والتَّسآِل أو أنا مفتَد      ولكن موالي امرؤ هو خانقي   .5

  منها وغُودر نُؤيها وثُمامها     عرِيتْ وكان بها الجميع فأبكَروا  .6

  منه إذا هي عردتْ إقدامها         فمضى وقَدمها وكانتْ عادةً  .7

 خَذَلَتْ وهاديةُ الصوارِ قوامها           أفَتلْك أم وحشيةٌ مسبوعةٌ   .8

9. أو  همرصَل بالجزيِل وامجالم با   حهاموتْ وزاغَ قلَعإذا ض باق  

  المتَلَومِ فَدن َألقْضي حاجةَ          فوقفتُ فيها ناقتي وكأنها  .10

11.  كلتَهسكلَمِ        فإذا شربتُ فإنني ملم ي ضي وافررمالي وع  

  مني وبيض الـهِنْد تقْطر من دمي     ولقد ذكرتُك والرماح نواهٌل   .12

13.   وكَأنه قُلَّة رْأسه نعتْبمِ           يمخي نش لـهعلى نع جدح  

 النَّاس وفَيه الصالَح واإلبراء          قْشُ يجشَمه أو نَقَشْتُم فالنَّ .14

  وفينَا بنَاتُ قَومٍ إماء         ثُم ملْنَا علَى تَميمٍ فَأحرمنَا .15

 ولَه فَارِسيةٌ خَضراء        ثُم حجراً أعني ابن أم قَطَامٍ .16

17.ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ        ـينِ وييارالح الَءالبو الءب  
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  )3(الملحق رقم

  العامل في الجملة االسمية الحالية

  :الفعل الماضي: أوال

1.  فَتْ لهرها انْصخلْف نِل     إذا ما بكى موحقُّها لم يي شتقٍّ وتَحبش 

2.   ةفاضم غير ضاءيفَةٌ بفْههِلتراِئ          منْججقولَةٌ كالسصها مب  

3.  يرِ قَفْرٍ قطعتُهالع فوكج وادِل        ويععوي كالخَليعِ المي الذئب به  

4.   ونَهدو ياتقَنا بالـهادِل          فألحيلم تُز ةرها في صرواحج  

  ا وثُمامهامنها وغُودر نُؤيه     عرِيتْ وكان بها الجميع فأبكَروا  .5

 أجزاع بِيشةَ أثْلُها ورضامها       حفزتْ وزايلَها السراب كأنها   .6

  وظباء وجرةَ عطَّفاً آرامها        زجالً كأن نعاج تُوضح فَوقَها  .7

  المهازبر تُجِد متُونَها أقْ       وجال السيوُل عن الطُّلُوِل كأنّها .8

9.   ةرا بأمرهما إلى ذي معجا         رهامرإب ريمةص حنُجو ،دصح  

 منه إذا هي عردتْ إقدامها      فمضى وقَدمها وكانتْ عادةً   .10

  عن ظهرِ غَيبٍ، واألنيس سقَامها     وتَوجستْ رِز األنيسِ فَراعها  .11

 خَذَلَتْ وهاديةُ الصوارِ قوامها         مسبوعةٌ   أفَتلْك أم وحشيةٌ .12

13.  تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ   وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

  بعنيزتين وأهلُنا بالغيلم      كيفَ المزار وقد تربع أهلُها   .14

  ض الـهِنْد تقْطر من دميمني وبي      ولقد ذكرتُك والرماح نواهٌل   .15

  والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمِ    رأيتُ من األعادي غرةً : قالتْ .16

 والكُفْر مخبثَةٌ لنفْس المنْعمِ    نُبئتُ عمراً غَير شاكرِ نعمتي   .17

 غيثٌ قليُل الدمن ليس بمعلَمِ     أو روضةً ُأنُفاً تضمن نبتَها   .18

 َألقْضي حاجةَ المتَلَومِ      فتُ فيها ناقتي وكأنها فَدنفوق .19

  والموت تحت لواء آِل محلَّمِ     ومحلّم يسعون تحت لوائهم   .20

  قبِ فيه األمواتُ واألحياء      إن نَبشْتُم ما بين ملْحةَ فالصا .21

  نَا بنَاتُ قَومٍ إماءوفي        ثُم ملْنَا علَى تَميمٍ فَأحرمنَا  .22

  وما إن للحاِئنين دماء           وفَعلْنَا بِهِم كَما علم اللُه  .23



 248

 من كُلِّ حي كَأنَّهم ألْقَاء          فَتَأوتْ لـه قَراضبةٌ  .24

25.  رأمنِ ويدوباَألس ماهدفَه       ياألشْق بِلْغٌ تَشْقَى بِه اللّهاء  

  الناسِ فيها تَغَيظٌ وإباء     قَبَل ما اليومِ بيضتْ بِعيونِ  .26

27.  عم ذَاك دعب نٌل مخَي ثُم       قَاءالَ ِإبْأفَةٌ وال ر الغالّق 

28. ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ     ـينِ وييارالح الَءالبو الءب 

29. نراً أعجقَطَامٍ ثُم ح أم ني اب     اءرةٌ خَضيفَارِس لَهو 

30.  يهِم ديمٍ بأيتَم نم انُونثَمو      اءالقَض نهوردص احرِم 

  :الفعل المضارع: ثانيا

  وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل       ترى بعر األرآمِ في عرصاتها   .1

  نؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضِل     فراشها وتُضحي فتيتُ المسك فوق .2

  منارةُ ممسى راهبٍ متَبتِل          تُضيء الظّالم بالعشاء كأنّها  .3

  بمنْجرِد قَيد األوابِد هيكِل         وقَد أغْتَدي والطّير في وكناتها .4

 بضاف فُويقَ األرضِ ليس بأعزِل        ضليعٍ إذا استَدبرتَه سد فَرجةُ   .5

  سفَنَّجةٌ تَبري ألزعر أربد           جمالية وجناء تَردي كأنّها   .6

  بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد           تَالقَى، وأحياناً تَبين كأنّها   .7

 فيحٍ منَضدصفاِئح صم من ص      تَرى جثْوتَينِ من تُرابٍ، علَيهِما  .8

 كَفَى العود منه البدء، ليس بمعضد       حسامٍ، إذا ما قُمتُ منْتَصراً به  .9

  فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها        ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي .10

  جِن البدي رواسياً أقْدامها          غُلْب تَشَذَّر بالذُّحوِل كأنَّها   .11

  إذا ما الماء خالطَها سخينا           مشَعشَعةً كأن الحص فيها  .12

  وكان الكأس مجراها اليمينَا         الكْأس عنّا أم عمروٍ   تصد .13

  روادفُها تَنُوء بما وِلينا           ومتْنَي لَدنَة سمقَتْ وطَالَتْ .14

  قَد اتَّخَذُوا مخَافَتَنَا قَرِينَا            حي  تَرانَا بارِزين وكُلُّ .15

16.   وكَأنه قُلَّة رْأسه نعتْبمِ           يمخي نش لـهعلى نع جدح 

 أشْطان بئرٍ في ِلبانِ اَألدهم     عنْتر، والرماح كَأنّها : يدعون .17

18.  غلُوني ماقانَنَا األرإخْو ِإن           عنَا في قولَيفَاءإح ِلهِم  
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19.  غْنَمي ةَ أننْدك نَاحنَا جلَيَأع          اءزنَّا الجمو غَازِيهِم  

  )4(الملحق رقم

  :صاحب الحال في الجملة االسمية

  :صاحب الحال فاعل: أوال   

1.  فَتْ لهرها انْصخلْف نإذا ما بكى م    قُّها لم يي شتقٍّ وتَحِلبشوح  

2.   ةفاضم غير ضاءيفَةٌ بفْههِل          منْججقولَةٌ كالسصها متراِئب  

  نؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضِل  ا   وتُضحي فتيتُ المسك فوق فراشه .3

  منارةُ ممسى راهبٍ متَبتِل          تُضيء الظّالم بالعشاء كأنّها  .4

  بصبحٍ وما اإلصباح منك بأمثَِل       للّيُل الطّويُل أال انْجلي  أال أيها ا .5

 بمنْجرِد قَيد األوابِد هيكِل         وقَد أغْتَدي والطّير في وكناتها .6

7.   ونَهدو ياتقَنا بالـهادِل            فألحيلم تُز ةرها في صرواحج  

  سفَنَّجةٌ تَبري ألزعر أربد            ي كأنّها جمالية وجناء تَرد .8

  بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد            تَالقَى، وأحياناً تَبين كأنّها  .9

10.   تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ     وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

 منها وغُودر نُؤيها وثُمامها      عرِيتْ وكان بها الجميع فأبكَروا   .11

  جِن البدي رواسياً أقْدامها          غُلْب تَشَذَّر بالذُّحوِل كأنَّها   .12

  وظباء وجرةَ عطَّفاً آرامها       زجالً كأن نعاج تُوضح فَوقَها  .13

14.   ةرا بأمرهما إلى ذي معجر         ،دصاحهامرإب ريمةص حنُجو  

  منه إذا هي عردتْ إقدامها        فمضى وقَدمها وكانتْ عادةً  .15

  خَذَلَتْ وهاديةُ الصوارِ قوامها          أفَتلْك أم وحشيةٌ مسبوعةٌ   .16

 قَامهاعن ظهرِ غَيبٍ، واألنيس س       وتَوجستْ رِز األنيسِ فَراعها  .17

  فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها      ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي  .18

  بعنيزتين وأهلُنا بالغيلم        كيفَ المزار وقد تربع أهلُها  .19

20.  كلتَهسكلَمِ          فإذا شربتُ فإنني ملم ي ضي وافررمالي وع  

 مني وبيض الـهِنْد تقْطر من دمي      ولقد ذكرتُك والرماح نواهٌل   .21

  والكُفْر مخبثَةٌ لنفْس المنْعمِ      نُبئتُ عمراً غَير شاكرِ نعمتي  .22
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  والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمِ     رأيتُ من األعادي غرةً : قالتْ .23

  دهمأشْطان بئرٍ في ِلبانِ اَأل     عنْتر، والرماح كَأنّها  : يدعون .24

  الناسِ فيها تَغَيظٌ وإباء         قَبَل ما اليومِ بيضتْ بِعيونِ  .25

  ِلهِم إحفَاءون علَينَا في ق            ِإن إخْوانَنَا األراقم يغلُو  .26

  وفينَا بنَاتُ قَومٍ إماء          ثُم ملْنَا علَى تَميمٍ فَأحرمنَا .27

  غَازِيهِم ومنَّا الجزاء          ينَا جنَاح كنْدةَ أن يغْنَمَأعلَ .28

29. يهِم ديمٍ بأيتَم نم انُونثَمو          اءالقَض نهوردص احرِم 

30. نةٌ مباضتْ لـه قَرفَتَأو            ألْقَاء مكَأنَّه كُلِّ حي 

31. ووه بالر والشَّهِيد لَىع مِـ       ـينِ وييارالح الَءالبو الءب 

32.   عم ذَاك دعب نٌل مخَي ثُم          قَاءالَ ِإبْأفَةٌ وال ر الغالّق 

  :صاحب الحال مفعول به: ثانيا

 وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل      ترى بعر األرآمِ في عرصاتها   .1

  به الذئب يعوي كالخَليعِ المعيِل         عيرِ قَفْرٍ قطعتُهوواد كجوف ال .2

  صفاِئح صم من صفيحٍ منَضد      تَرى جثْوتَينِ من تُرابٍ، علَيهِما  .3

  أجزاع بِيشةَ أثْلُها ورضامها       حفزتْ وزايلَها السراب كأنها   .4

5. َل باأوامجالم بح همرصا     لجزيِل وهاموتْ وزاغَ قلَعإذا ض باق  

  إذا ما الماء خالطَها سخينا           مشَعشَعةً كأن الحص فيها   .6

 وكان الكأس مجراها اليمينَا           الكْأس عنّا أم عمروٍ   تصد .7

8. نمَِألقْض         فوقفتُ فيها ناقتي وكأنها فَدتَلَوي حاجةَ الم 

  غيثٌ قليُل الدمن ليس بمعلَمِ        أو روضةً ُأنُفاً تضمن نبتَها   .9

  والموت تحت لواء آِل محلَّمِ           ومحلّم يسعون تحت لوائهم .10

  وما إن للحاِئنين دماء              وفَعلْنَا بِهِم كَما علم اللُه  .11

 ولَه فَارِسيةٌ خَضراء        ٍ  أعني ابن أم قَطَام ثُم حجراً .12

 

  صاحب الحال في محل جر 

  بضاف فُويقَ األرضِ ليس بأعزِل      ضليعٍ إذا استَدبرتَه سد فَرجةُ   .1
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2.  شْفَرطاسِ الشّآمي ومركق د     وخَدرجلم ي هاليماني، قَد تبكس  

3. كرمتَ ما أخْطَأ الفَتى لَعالمو إن    دبالي نياهرخى وثِل الملَكالطو  

  على الشكرِ والتَّسآِل أو أنا مفتَد     ولكن موالي امرؤ هو خانقي  .4

  كَفَى العود منه البدء، ليس بمعضد    حسامٍ، إذا ما قُمتُ منْتَصراً به  .5

 صهباء خَفَّ مع الجنوبِ جهامها      ها فلـها هباب في الزمامِ كأنَّ .6

  زبر تُجِد متُونَها أقْالمها    وجال السيوُل عن الطُّلُوِل كأنّها .7

8. جدح وكَأنه قُلَّة رْأسه نعتْبمِ        يمخي نش لـهعلى نع  

  اتُ واألحياءقبِ فيه األمو      إن نَبشْتُم ما بين ملْحةَ فالصا .9

10.   ينتَلِئمسسٍ مَل قَيوح             الءبع كَأنَّه يظشٍ قَربِكَب  

  :صاحب الحال معرفة

  وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل       ترى بعر األرآمِ في عرصاتها   .1

2.  فَتْ لهرها انْصخلْف نقُّه     إذا ما بكى مي شتقٍّ وتَحِلبشوحا لم ي  

3.   ةفاضم غير ضاءيفَةٌ بفْههِل          منْججقولَةٌ كالسصها متراِئب  

  نؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضِل   وتُضحي فتيتُ المسك فوق فراشها   .4

  منارةُ ممسى راهبٍ متَبتِل          تُضيء الظّالم بالعشاء كأنّها  .5

  بصبحٍ وما اإلصباح منك بأمثَِل       أيها اللّيُل الطّويُل أال انْجلي  أال  .6

7. يرِ قَفْرٍ قطعتُهالع فوكج وادِل          ويععوي كالخَليعِ المي الذئب به  

 بمنْجرِد قَيد األوابِد هيكِل        وقَد أغْتَدي والطّير في وكناتها .8

  جواحرها في صرة لم تُزيِل            بالـهاديات ودونَه  فألحقَنا  .9

  سفَنَّجةٌ تَبري ألزعر أربد            جمالية وجناء تَردي كأنّها   .10

11. شْفَرطاسِ الشّآمي ومركق د         وخَدرجلم ي هاليماني، قَد تبكس  

  لَكالطوِل المرخى وثنياه باليد      طَأ الفَتى لَعمرك إن الموتَ ما أخْ .12

  على الشكرِ والتَّسآِل أو أنا مفتَد      ولكن موالي امرؤ هو خانقي   .13

14.  تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ      وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

  منها وغُودر نُؤيها وثُمامها     عرِيتْ وكان بها الجميع فأبكَروا   .15

  زبر تُجِد متُونَها أقْالمها      وجال السيوُل عن الطُّلُوِل كأنّها   .16
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  وظباء وجرةَ عطَّفاً آرامها      زجالً كأن نعاج تُوضح فَوقَها  .17

  شةَ أثْلُها ورضامهاأجزاع بِي     حفزتْ وزايلَها السراب كأنها   .18

19. أو همرصَل بالجزيِل وامجالم با  حهاموتْ وزاغَ قلَعإذا ض باق  

 صهباء خَفَّ مع الجنوبِ جهامها      فلـها هباب في الزمامِ كأنَّها   .20

21.  ةرا بأمرهما إلى ذي معجا        رهامرإب ريمةص حنُجو ،دصح  

 منه إذا هي عردتْ إقدامها       مضى وقَدمها وكانتْ عادةً  ف .22

  خَذَلَتْ وهاديةُ الصوارِ قوامها         أفَتلْك أم وحشيةٌ مسبوعةٌ   .23

  عن ظهرِ غَيبٍ، واألنيس سقَامها      وتَوجستْ رِز األنيسِ فَراعها  .24

  فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها     مُل شكَّتي ولقد حميتُ الحي تَح .25

  جِن البدي رواسياً أقْدامها        غُلْب تَشَذَّر بالذُّحوِل كأنَّها   .26

  إذا ما الماء خالطَها سخينا        مشَعشَعةً كأن الحص فيها   .27

  راها اليمينَاوكان الكأس مج       الكْأس عنّا أم عمروٍ   تصد .28

  وإخْوتُها وهم لي ظالمونا         أفي لَيلَى يعاتبني أبوها   .29

30.  يكُلُّ حو ارِزينانَا بخَافَتَنَا قَرِينَا           تَرقَد اتَّخَذُوا م  

  ولَدنَا النَّاس طُراً أجمعينَا          كأنّا والسيوفُ مسلَّالَتٌ   .31

  َألقْضي حاجةَ المتَلَومِ     ها ناقتي وكأنها فَدن فوقفتُ في .32

  بعنيزتين وأهلُنا بالغيلم     كيفَ المزار وقد تربع أهلُها   .33

  غيثٌ قليُل الدمن ليس بمعلَمِ     أو روضةً ُأنُفاً تضمن نبتَها   .34

35. جدح وكَأنه قُلَّة رْأسه نعتْبي        ش لـهمِعلى نعمخي ن  

36.   كلتَهسكلَمِ       فإذا شربتُ فإنني ملم ي ضي وافررمالي وع  

  مني وبيض الـهِنْد تقْطر من دمي     ولقد ذكرتُك والرماح نواهٌل   .37

  والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمِ    رأيتُ من األعادي غرةً : قالتْ .38

39. رِ نشاك رراً غَيمئتُ عمِ    عمتي نُبنْعثَةٌ لنفْس المخبم والكُفْر  

  والموت تحت لواء آِل محلَّمِ       ومحلّم يسعون تحت لوائهم  .40

  أشْطان بئرٍ في ِلبانِ اَألدهم   عنْتر، والرماح كَأنّها  : يدعون .41

  الناسِ فيها تَغَيظٌ وإباء       قَبَل ما اليومِ بيضتْ بِعيونِ  .42
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  قبِ فيه األمواتُ واألحياء        ن نَبشْتُم ما بين ملْحةَ فالصاإ .43

44.  هشَمجفالنَّقْشُ ي نَقَشْتُم أو            اءرواإلب الَحالص فَيهو النَّاس 

45.  غلُو ني ماقانَنَا األرإخْو ِإن          نَا في قلَيوعفَاءإح ِلهِم  

46. ن ثُممريمٍ فَأحلَى تَملْنَا عـَم   ا وفينَا بنَاتُ قَومٍ إماءـ          

  وما إن للحاِئنين دماء              وفَعلْنَا بِهِم كَما علم اللُه  .47

  م غَازِيهِم ومنَّا الجزاءـ            ـَأعلَينَا جنَاح كنْدةَ أن يغْنَ .48

49. جقَطَثُم ح أم ني ابنـ           ـراً أعاءرةٌ خَضيفَارِس لَهامٍ و 

50. ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ          ـينِ وييارالح الَءالبو الءب 

51. ووه بالر لَى والشَّهِيدع مِـ        ـينِ وييارالح الَءالبو الءب 

  :صاحب الحال نكرة

 صفاِئح صم من صفيحٍ منَضد      تَرى جثْوتَينِ من تُرابٍ، علَيهِما .1

 كَفَى العود منه البدء، ليس بمعضد       حسامٍ إذا ما قُمتُ منْتَصراً به  .2

  بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد         تَالقَى، وأحياناً تَبين كأنّها   .3

4. تَدةُ  ضليعٍ إذا اسجفَر دس تَهرِل      بضِ ليس بأعزيقَ األرفُو بضاف 

  فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها       ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي .5

  روادفُها تَنُوء بما وِلينا        ومتْنَي لَدنَة سمقَتْ وطَالَتْ   .6

  قَرظي كَأنَّه عبالء        شٍـْحوَل قَيسٍ مستَلِئمين بِكَب .7

8.  يهِم ديمٍ بأيتَم نم انُونثَمو          اءالقَض نهوردص احرِم 

9.  نةٌ مباضتْ لـه قَرفَتَأو            ألْقَاء مكَأنَّه كُلِّ حي 

 والَ ِإبقَاء الّق ال رْأفَةٌـ       ـثُم خَيٌل من بعد ذَاك مع الغ .10
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  )5(الملحق رقم

  الجملة الفعلية الحالية في المعلقات السبع

  :الجملة الفعلية الحالية ذات الفعل الماضي:أوال

  نسيم الصبا جاءتْ بريا القَرنْفُِل     إذا قامتا تَضوع المسك منْهما  .1

 ري يا امرأ القيس فانزِِلعقَرتَ بعي    تقوُل وقد ماَل الغَبيطُ بنا معاً   .2

 لدى السترِ إالَّ ِلبسةَ المتَفَضِل     فجِْئتُ وقد نَضتْ لنَومٍ ثيابها   .3

4.   هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفِل      دصوم طبخَي هكَفّي عتتاب 

 وقد خَب آُل األمعزِ المتوقد    أحلْتُ عليها بالقَطيعِ فأجذَمتْ،   .5

 كسيد الغَضا، نَبهتَه، المتَورد  إذا نادى المضافُ، محنَّباً   ريوكَ .6

 ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟    : يقوُل، وقد تَر الوظيفُ وساقُها .7

8.  جاجِ فإنّهافَ الزعصِ أطرن يتْ كلَّ لَهذَمِ   ومكّبوالي رالع طيعي 

 بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها        مقَامها  عفَت الديار محلُّها فَ .9

 وثُمامها نُْؤيها غُودروَ منْها      فََأبكَروا الجميع وزايلها عرِيتْ .10

 خَلَقاً كما ضمن الوحي سالَمها        فمدافع الريانِ عري رسمها  .11

12. نَو نم ْل ما تَذَكَّروقد نَأتْ ب ا      ارهامرِما وهاببتْ أستَقَطَّعو 

13.  جحساإلكامِ م دبلُو بها حعا        يهاموِحا وانُهيصع هابقَد ر 

14.   اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها      عاماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

15. تَهفَا وا السهى دوابِرمرتْ وجا     يههاما وسهموس فالمصاي ريح 

16.  رِمي فلم الفَرير تعيض ها     خَنْساءغامبفُها وطَو الشَّقَاِئق ضرع 

 وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها       قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ  .17

18.   لَى خَالَءخَلْتَ عإذا د قَ      تُرِيكينَاوحالكَاش ونينَتْ عأم د 

 رأيتُ حمولَها ُأصالً حدينا       تَذَكَّرتُ الصبا واشْتَقْتُ لَما   .19

 ونُصدرهن حمراً قَد روِينا          بأنّا نُورِد الرايات بِيضاً  .20

21. دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المونَ         ود نبينانُطَاعتَّى يح ه 

22.  فينِ سةَ بلْقَمع دجرِثْنا مينا       ود المجد ونصلَنَا ح احأب 

 كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا      وردن دوارِعاً وخَرجن شُعثاً  .23
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 ولكنَّا سنَبدُأ ظَاِلمينا         لمنَا ظالمين وما ظَ نُسمي .24

25. ه حدم عهطلٍَل تقاد يت منالـهيثم       ي بعد ُأم أقْوى وأقْفر 

 بعنيزتين وأهلُنا بالغيلم      كيفَ المزار وقد تربع أهلُها  .26

27.  لَّتْ لَهح نا شَاةَ ما قَنَصٍ ِلممِ       يرتَها لم تَحلَيو لَيتْ عمرح 

28.  ةأسر ذات صفْراء جاجةم        بزفدر في الشمال مهقُرنتْ بَأز 

 خُضب البنان ورأسه بالعظْلمِ          عهدي به مد النهارِ كأنما  .29

 وابني ربيعة في الغبار األقتم       لما سمعت نداء مرة قد عال   .30

 يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم        لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم  .31

 أبدى نواجذه لغير تبسم            قَد نَزلْتُ ُأرِيده لما رآني  .32

 عصراً وقَد دنَا اإلمساء       نَّاص آنَستْ نَبَأةً وأفْزعها القَ .33

 عصراً وقَد دنَا اإلمساء        نَّاص آنَستْ نَبَأةً وأفْزعها القَ .34

35.  الَنمِ ثَهزلَى حع ملْنَاهمحو          اءاألنْس يمدالَالً وش 

  :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع: ثانيا

  ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل     فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها  .1

2.  مهيطم ليبي عحقوفاً بها صِل       ومى وتَجأس كال تهل يقولون  

3. خلْف نإذا ما بكى م فَتْ لهرِل    ها انْصوحقُّها لم يي شتقٍّ وتَحبش  

 على أثَرينا ذَيَل مرط مرحِل      وراءنا   تَجرخَرجتُ بها أمشي  .4

 على أثَرينا ذَيَل مرط مرحِل      وراءنا   تَجرخَرجتُ بها أمشي  .5

 نؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضِل   وتُضحي فتيتُ المسك فوق فراشها  .6

7.   ةجنَعرٍ وثَو ينب داءِل         فَعادى عغسفي بماء حنْضراكاً ولم يد 

 أماَل السليطَ بالذُّباِل المفَتَِّل       يضيء سناه أو مصابيح راهبٍ  .8

9.  نخلَة بها جِذْع كتْرلم ي ماءتَيِل        ونْدشيداً بجال ُأطُماً إال مو 

10.   ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب           درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو تَلوح 

11. ،باً بِخَميلةربريرِ، وتَرتَدي           خَذوٌل تُراعي رُل أطرافَ البتَناو 

12.   هإياةُ الشّمسِ إالّ ِلثات قَتْهس            دُأسعليه بإثم ملم تَكْدفَّ و 

 بِعوجاء مرقاٍل تَروح وتَغتَدي   وإنّي ألمضي الـهم عند احتضاره   .13
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 حداِئقَ مولي األسرة أغْيد     تَربعت القُفّينِ في الشَّوِل تَرتَعي  .14

 دبناِئقُ غُر في قميصٍ مقَد           تَالقَى، وأحياناً تَبين كأنّها  .15

 تُري ربها أذياَل سحٍل ممدد        فذالَتْ كما ذالَتْ وِليدةُ مجلسٍ  .16

 على رِسلها مطروقَةً لم تَشَدد     أسمعينا انبرتْ لنا : إذا نحن قُلنا .17

 وال أهُل هذاك الطراف الممدد     رأيتُ بني غبراء ال ينكرونَني،   .18

19.  ي ماِلكاً  فما لي أراني وابن؟       عمدبعنأ عني ويي نهم متى أدن 

 كما المني في الحي قُرطُ بن معبد        يلوم وما أدري عالم يلومني،   .20

21. دّرصم اةيي الحبٍ فخَََْافَةَ شُرا       مهاتيي حي فتامي هّى أروفَذْرِن 

 بواديها، أمشي بعضبٍ مجرد       افَتي وبرك هجود قد أثارتْ مخ .22

 ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟       : يقوُل، وقد تَر الوظيفُ وساقُها .23

 وأطْالؤها ينهضن من كّل مجثَمِ       بها العين واألرآم يمشين خلْفَةً   .24

 ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ        أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل   .25

26.  تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ       وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

 َزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ       كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل  .27

 ولم يهريقوا بينَهم ملء محجمِ            ينَجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً   .28

29.  نةستكى كَشْحاً على مطَو مِ      وكانتَقَدلم يداها وأب وفَال ه 

30.  فَشَدةً  ويريوتاً كَثب فْزِعي مِ         لَمقَشع حلَها ُأميثُ ألقَتْ رلدى ح 

 اً تَأجُل بالفضاء بِهامهاعوذ         والعين ساكنَةٌ على أطْالِئها  .31

 صماً خَوالد ما يبِين كَالمها        فوقفتُ أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا  .32

 صماً خَوالد ما يبِين كَالمها        فوقفتُ أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا  .33

 قبِ خَوفُها آرامهاقَفْر المرا           بأحزة الثَّلَبوت يربُأ فَوقَها  .34

 بكَرتْ تزلُّ عن الثَّرى أزالمها      حتى إذا انحسر الظالم وأسفَرتْ .35

36.  اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها        عاماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

 أو أن يلوم بحاجة لُوامها         أقضي اللُّبانةَ ال أفرطُ ريبةً  .37

38.   عاتق كَنبكلِّ أد باءها       ُأغْلي الستامخ تْ وفَضحقُد نَةوأو ج 

 فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها        ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي .39
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40. يفَةنبتْ كجذعِ ملْتُ وانْتَصهها     أسامردونها ج رصحي اءدرج 

41. وال ي ونعطْبال ي مالُهفَع ورها       بوى أحالمالـه إذ ال يميُل مع 

 إن يفْزعوا تَلْقَ المعافر عنْْدهم     والسن يلْمع كالكَواكب المها .42

 إلى الشَّامات تَنْفي الموعدينا        وأنْزلْنَا البيوتَ بذي طُلُوحٍ   .43

44. عتْ مملع قَد دجرِثْنَا المو بينا        دتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

 َدقُّ بِه السهولَةَ والحزونا       بِرأسٍ من بني جشَمِ بنِ بكْرٍ  .45

 تَشُج قَفَا المثَقِّف والجبِينَا         عشَوزنَةً إذا انْقَلَبتْ أرنَّتْ   .46

47.  نْهثْتَ عدالذي ح ةرذَا البرِينَا         وجحي الممنَحى ومنُح بِه 

48.  قدص اءآب نع نينَا           ورِثْنَاهنتْنَا بنُورِثُها إذا مو 

 ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا     ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً  .49

 م كاألصمّ األعجمِأعياك رسْم دارٍ لَم يتكْلَّمِ            حتْى تكَلَََّ .50

 ولَقّد حبستُ بِها طَوِيالًً نَاقَتي        تَرغُو إلَي سفْعِ الرواكد جثُّمِ .51

 زعماً لعمر أبيك ليس بمزعمِ        علّقتُها عرضاً وأقْتُل قومها   .52

 الخمخمِوسطَ الديار تسفُّ حب          ما راعني إالّ حمولةُ َأهلها  .53

54.   ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم         سلم يتَصر ري عليها الماءيج 

55.   ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم         سلم يتَصر ري عليها الماءيج 

56.  هراعبذ ذراعه زِجاً يحكذَم        هاَألج نَادعلى الز كبالم حقَد 

 تَمكو فريصتُه كشدق اَألعلَمِ        مجدالً  وحليِل غانية تركتُ .57

58.   نُشْنَهباعِ يالس رزج مِ       فتركْتُهصعوالم هنانب نسح نمقْضي 

 نهد تعاوره الكُماةُ مكَلَّمِ      إذْ ال أزاُل على رِحالة سابح  .59

60.   هلْتُ ُأرِيدنَز مِأبد         لما رآني قَدلغيرِ تَبس ى نواجِذَه 

61.   منَّةَ لم أخاَألس مي      إذْ يتَّقُون بيقدقَ مايعنها ولكنّي تَض 

 يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم       لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم  .62

63.  روتَ ولم تَدأم مِ   ولقد خشيتُ بَأنضمنَي ضللحربِ دائرةٌ على اب 

64. ماالشَّاتهمي ولم أشْتضرع يمي      منِ إذا لم القهما ديروالنَّاذ 

 أخيرا تُلْوِي بِها العلْياء ر            وبِعينَيك أوقدتْ هنْد النا .65
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 الذَّنْبِ والَ ينْفَع الخَلي الخَالء       يخْلطُون البريء منّا بِذي  .66

 حصون وعزةٌ قَعساء         اءة تَنْمينَا فَبقينا على الشَّنَ .67

 إلَينَا تُشْفَى بِها اَألمالء        َأيما خُطَّة أردتُم فَأدو ها  .68

 تُكَاُل الدماء وماكَرها        وأقَدنَاه رب غَسان بالمنْذرِ .69

 هم شَامةٌ والَ زهراءلَ  تَرجع        ثُم جاُؤوا يستَرجعون فلم  .70

 ء نطَاعٍ لَهم علَيهِم دعاء         لَم يحلُّوا بني رزاحٍ بِبرقا .71

  )6(الملحق رقم

  الرابط في الجملة الفعلية

  :الربط بالضمير: أوال

  :الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي -أ

 الصبا جاءتْ بريا القَرنْفُِلنسيم     إذا قامتا تَضوع المسك منْهما  .11

12.   هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفِل     دصوم طبخَي هكَفّي عتتاب 

 كسيد الغَضا، نَبهتَه، المتَورد   وكَري إذا نادى المضافُ محنَّباً  .13

14.  جاجِ فإنّهافَ الزعصِ أطرن يتْ كلَّ    ومكّبوالي رالع طيعلَهذَمِي 

 بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها      عفَت الديار محلُّها فَمقَامها   .15

 خَلَقاً كما ضمن الوحي سالَمها      فمدافع الريانِ عري رسمها  .16

17.  جحساإلكامِ م دبلُو بها حعا      يهاموِحا وانُهيصع هابقَد ر 

18.   رِمي فلم الفَرير تعيض ها   خَنْساءغامبفُها وطَو الشَّقَاِئق ضرع 

19.  اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها      عاماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

 وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها   قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ   .20

21. بتُ الصاتَذَكَّرينا        ا واشْتَقْتُ لَمدالً حا ُأصولَهمتُ حرأي 

 ونُصدرهن حمراً قَد روِينا         بأنّا نُورِد الرايات بِيضاً  .22

23. دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا       وتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

24.  فينِ سةَ بلْقَمع دجرِثْنا مينا     ود المجد ونصلَنَا ح احأب 

 كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا    وردن دوارِعاً وخَرجن شُعثاً  .25

 أقْوى وأقْفر بعد ُأم الـهيثم      حييت من طلٍَل تقادم عهده  .26
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27.   ةأسر ذات صفْراء جاجةبز      فدر في الشمال مهمقُرنتْ بَأز 

 خُضب البنان ورأسه بالعظْلمِ        عهدي به مد النهارِ كأنما  .28

29.  لَّتْ لَهح نا شَاةَ ما قَنَصٍ ِلممِ     يرتَها لم تَحلَيو لَيتْ عمرح 

 وابني ربيعة في الغبار األقتم    لما سمعت نداء مرة قد عال   .30

 يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم    لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم   .31

32.  هلْتُ ُأرِيدنَز م        لما رآني قَدلغير تبس أبدى نواجذه 

 عصراً وقَد دنَا اإلمساء     نَّاص آنَستْ نَبَأةً وأفْزعها القَ .33

  :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع -ب

  ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل      فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها  .1

2.  مهيطم ليبي عحقوفاً بها صِل        ومى وتَجأس كال تهل يقولون  

3. فَتْ لهرها انْصخلْف نِل      إذا ما بكى موحقُّها لم يي شتقٍّ وتَحبش  

 يَل مرط مرحِلعلى أثَرينا ذَ       خَرجتُ بها أمشي تَجر وراءنا   .4

 على أثَرينا ذَيَل مرط مرحِل         تَجر وراءناخَرجتُ بها أمشي  .5

  نؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضِل      وتُضحي فتيتُ المسك فوق فراشها .6

 فَتَِّلأماَل السليطَ بالذُّباِل الم       يضيء سناه أو مصابيح راهبٍ   .7

8.   نخلَة بها جِذْع كتْرلم ي ماءتَيِل       ونْدشيداً بجال ُأطُماً إال مو 

9.   ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب           درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو تَلوح 

10. ،باً بِخَميلةربريرِ، وتَرتَ          خَذوٌل تُراعي رُل أطرافَ البديتَناو 

 بِعوجاء مرقاٍل تَروح وتَغتَدي      وإنّي ألمضي الهم عند احتضاره .11

 حداِئقَ مولي األسرة أغْيد     تَربعت القُفّينِ في الشَّوِل تَرتَعي   .12

 بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد           تَالقَى، وأحياناً تَبين كأنّها   .13

 تُري ربها أذياَل سحٍل ممدد        ِليدةُ مجلسٍ فذالَتْ كما ذالَتْ و .14

 على رِسلها مطروقَةً لم تَشَدد      أسمعينا انبرتْ لنا: إذا نحن قُلنا .15

 وال أهُل هذاك الطراف الممدد      رأيتُ بني غبراء ال ينكرونَني،  .16

 دن منه ينأ عني ويبعد؟متى أ       فما لي أراني وابن عمي ماِلكاً  .17

18. دّرصم اةيي الحبٍ فخَََْافَةَ شُرا       مهاتيي حي فتامي هّى أروفَذْرِن 
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 بواديها، أمشي بعضبٍ مجرد     وبرك هجود قد أثارتْ مخافَتي   .19

 د أتَيتَ بمؤيد؟ألَستَ ترى أن ق     : يقوُل، وقد تَر الوظيفُ وساقُها .20

 وأطْالؤها ينهضن من كّل مجثَمِ     بها العين واألرآم يمشين خلْفَةً   .21

 ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ      أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل  .22

23.  تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ ال   وّل النّاعد هِنلَيمِعتَنَعم 

 نَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ      كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل  .24

 عوذاً تَأجُل بالفضاء بِهامها       والعين ساكنَةٌ على أطْالِئها   .25

 صماً خَوالد ما يبِين كَالمها       فوقفتُ أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا  .26

 ما يبِين كَالمهاصماً خَوالد        أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا فوقفتُ  .27

 قَفْر المراقبِ خَوفُها آرامها          بأحزة الثَّلَبوت يربُأ فَوقَها   .28

 بكَرتْ تزلُّ عن الثَّرى أزالمها    حتى إذا انحسر الظالم وأسفَرتْ .29

30.  ددتْ تَرهلع  اِئدعص هاءها       في ناماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

 أو أن يلوم بحاجة لُوامها        أقضي اللُّبانةَ ال أفرطُ ريبةً   .31

32.   عاتق كَنبكلِّ أد باءها      ُأغْلي الستامخ تْ وفَضحقُد نَةوأو ج 

 فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها     ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي  .33

34.  يفَةنبتْ كجذعِ ملْتُ وانْتَصهها    أسامردونها ج رصحي اءدرج 

 ال يميُل مع الـهوى أحالمها     ال يطْبعون وال يبور فَعالُهم إذ  .35

 واكب المهاإن يفْزعوا تَلْقَ المعافر عنْْدهم     والسن يلْمع كالكَ .36

 إلى الشَّامات تَنْفي الموعدينا        وأنْزلْنَا البيوتَ بذي طُلُوحٍ   .37

38.  دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا        وتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

 نَدقُّ بِه السهولَةَ والحزونا       بِرأسٍ من بني جشَمِ بنِ بكْرٍ  .39

 تَشُج قَفَا المثَقِّف والجبِينَا       عشَوزنَةً إذا انْقَلَبتْ أرنَّتْ   .40

41.  نْهثْتَ عدالذي ح ةرذَا البرِينَا       وجحي الممنَحى ومنُح بِه 

 أعياك رسْم دارٍ لَم يتكْلَّمِ          حتْى تكَلَََّم كاألصمّ األعجمِ .42

43. لَقّدثُّمِ وج داكوفْعِ الرغُو إلَي سي      تَرا طَوِيالًً نَاقَتتُ بِهسبح 

 وسطَ الديار تسفُّ حب الخمخمِ      ما راعني إالّ حمولةُ َأهلها   .44
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45.   ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم         سلم يتَصر ري عليها الماءيج 

 يجري عليها الماء لم يتَصرم        شية  سحاً وتسكاباً فَكلَّ ع .46

47.  هراعبذ ذراعه زِجاً يحكذَم       هاَألج نَادعلى الز كبالم حقَد 

 تَمكو فريصتُه كشدق اَألعلَمِ      وحليِل غانية تركتُ مجدالً   .48

49.   نُشْنَهباعِ يالس رزج فتركْتُه      سح نمقْضمِيصعوالم هنانب ن 

 نهد تعاوره الكُماةُ مكَلَّمِ      إذْ ال أزاُل على رِحالة سابح  .50

51.   هلْتُ ُأرِيدنَز مِ        لما رآني قَدلغيرِ تَبس أبدى نواجِذَه 

52.   منَّةَ لم أخاَألس مي     إذْ يتَّقُون بيقدقَ مايعنها ولكنّي تَض 

 يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم     وم أقْبَل جمعهم  لما رأيتُ القَ .53

 أخيرا تُلْوِي بِها العلْياء ر           وبِعينَيك أوقدتْ هنْد النا .54

 الذَّنْبِ والَ ينْفَع الخَلي الخَالء       يخْلطُون البريء منّا بِذي  .55

56. تَنْم نا على الشَّنَاءةيقينَا فَب         اءزةٌ قَعسعو ونصح 

 إلَينَا تُشْفَى بِها اَألمالء ها            َأيما خُطَّة أردتُم فَأدو  .57

 جع لَهم شَامةٌ والَ زهراء       تَر ثُم جاُؤوا يستَرجعون فلم .58

 عٍ لَهم علَيهِم دعاءء نطَا          لَم يحلُّوا بني رزاحٍ بِبرقا .59

  :الربط بالواو في الجملة الفعلية الحالية: ثانيا

  :الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي -أ

 عقَرتَ بعيري يا امرأ القيس فانزِِل    تقوُل وقد ماَل الغَبيطُ بنا معاً   .1

 متَفَضِللدى السترِ إالَّ ِلبسةَ ال     فجِْئتُ وقد نَضتْ لنَومٍ ثيابها   .2

 وقد خَب آُل األمعزِ المتوقد    أحلْتُ عليها بالقَطيعِ فأجذَمتْ،   .3

 ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟    : يقوُل، وقد تَر الوظيفُ وساقُها .4

 عصراً وقَد دنَا اإلمساء        نَّاص آنَستْ نَبَأةً وأفْزعها القَ .5

6. لَى حع ملْنَاهمحالَ ومِ ثَهز          اءاألنْس يمدالَالً وش ن 

 :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع-ب

  ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا        ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً  .1

2.  روتَ ولم تَدأم مِ       ولقد خشيتُ بَأنضمنَي ضللحربِ دائرةٌ على اب  



 262

3. رِونْذبالم انغَس بر نَاهها             أقَدوماكَر اءمتُكَاُل الد 

  :الربط بالواو والضمير معا: ثالثا

  :الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي -أ

 وثُمامها نُْؤيها غُودروَ منْها      فََأبكَروا الجميع وزايلها عرِيتْ .1

 ريح المصايف سومها وسهامها      لسفَا وتَهيجتْ ورمى دوابِرها ا .2

 وتَقَطَّعتْ أسبابها ورِمامها     بْل ما تَذَكَّر من نَوار وقد نَأتْ   .3

4.   لَى خَالَءخَلْتَ عإذا د ينَا         تُرِيكحالكَاش ونينَتْ عأم قَدو 

 ولكنَّا سنَبدُأ ظَاِلمينا           لمنَا ظَظالمين وما  نُسمي .5

 بعنيزتين وأهلُنا بالغيلم       كيفَ المزار وقد تربع أهلُها   .6

 :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع

1.   ةجنَعرٍ وثَو ينب داءِل      فَعادى عغسفي بماء حنْضراكاً ولم يد  

 ُأسفَّ ولم تَكْدم عليه بإثمد          إالّ ِلثاته   سقَتْه إياةُ الشّمسِ .2

 كما المني في الحي قُرطُ بن معبد       يلوم وما أدري عالم يلومني، .3

 ولم يهريقوا بينَهم ملء محجمِ            ينَجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً   .4

5. ستكى كَشْحاً على مطَو وكان مِ     نةتَقَدلم يداها وأب وفَال ه 

6.  فَشَدةً  ويريوتاً كَثب فْزِعي مِ         لَمقَشع حلَها ُأميثُ ألقَتْ رلدى ح 

7.   قدص اءآب نع نينَا           ورِثْنَاهنتْنَا بنُورِثُها إذا مو 

 لعمر أبيك ليس بمزعمِ زعماً        علّقتُها عرضاً وأقْتُل قومها   .8

 والنَّاذرينِ إذا لم القهما دمي        الشَّاتمي عرضي ولم أشْتمهما .9

  )7(الملحق رقم

  عامل الحال في الجملة الفعلية الحالية

  :الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي: أوال

  :الفعل الماضي -أ

 سيم الصبا جاءتْ بريا القَرنْفُِلن     إذا قامتا تَضوع المسك منْهما  .1

 لدى السترِ إالَّ ِلبسةَ المتَفَضِل      فجِْئتُ وقد نَضتْ لنَومٍ ثيابها   .2

 وقد خَب آُل األمعزِ المتوقد   أحلْتُ عليها بالقَطيعِ فأجذَمتْ،   .3
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 ولُها فَرِجامهابمنًى تأبد غَ        عفَت الديار محلُّها فَمقَامها   .4

 وثُمامها نُْؤيها غُودروَ منْها      فََأبكَروا الجميع وزايلها عرِيتْ .5

 خَلَقاً كما ضمن الوحي سالَمها       فمدافع الريانِ عري رسمها  .6

 ومها وسهامهاريح المصايف س     ورمى دوابِرها السفَا وتَهيجتْ  .7

8.   اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها        عاماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

9.  لَى خَالَءخَلْتَ عإذا د ينَا         تُرِيكحالكَاش ونينَتْ عأم قَدو 

 حدينا رأيتُ حمولَها ُأصالً          تَذَكَّرتُ الصبا واشْتَقْتُ لَما  .10

11. دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا          وتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

12.   فينِ سةَ بلْقَمع دجرِثْنا مينا       ود المجد ونصلَنَا ح احأب 

 كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا       وردن دوارِعاً وخَرجن شُعثاً  .13

14. ه حدم عهطلٍَل تقاد يت منالـهيثم         ي بعد ُأم أقْوى وأقْفر 

15.  لَّتْ لَهح نا شَاةَ ما قَنَصٍ ِلممِ       يرتَها لم تَحلَيو لَيتْ عمرح 

16.   ةأسر ذات صفْراء جاجةم       بزفدر في الشمال مهقُرنتْ بَأز 

 وابني ربيعة في الغبار األقتم       لما سمعت نداء مرة قد عال  .17

 يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم        لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم   .18

19.  هلْتُ ُأرِيدنَز م         لما رآني قَدلغير تبس أبدى نواجذه 

 عصراً وقَد دنَا اإلمساء      نَّاص آنَستْ نَبَأةً وأفْزعها القَ .20

21. الومِ ثَهزلَى حع ملْنَاهمح         ن اءاألنْس يمدالَالً وش 

  :الفعل المضارع -ب

 عقَرتَ بعيري يا امرأ القيس فانزِِل     تقوُل وقد ماَل الغَبيطُ بنا معاً   .1

 ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟   : يقوُل، وقد تَر الوظيفُ وساقُها .2

 يطيع العوالي ركّبتْ كلَّ لَهذَمِ   رافَ الزجاجِ فإنّه ومن يعصِ أط .3

 وتَقَطَّعتْ أسبابها ورِمامها   بْل ما تَذَكَّر من نَوار وقد نَأتْ   .4

5.  جحساإلكامِ م دبلُو بها حعا       يهاموِحا وانُهيصع هابقَد ر 

 وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها     تاجرٍ  قَد بِتُّ سامرها، وغَاية  .6

 ونُصدرهن حمراً قَد روِينا            بأنّا نُورِد الرايات بِيضاً  .7
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 ولكنَّا سنَبدُأ ظَاِلمينا           لمنَا ظالمين وما ظَ نُسمي .8

  :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع: ثانيا

  :لماضيالفعل ا -أ

  بشقٍّ وتَحتي شقُّها لم يحوِل       له إذا ما بكى من خلْفها انْصرفَتْ .1

 علي وآلَتْ حلْفَةً لم تَحلَِّل      ويوماً على ظَهرِ الكَثيبِ تَعذّرتْ   .2

 على أثَرينا ذَيَل مرط مرحِل       خَرجتُ بها أمشي تَجر وراءنا   .3

 على أثَرينا ذَيَل مرط مرحِل       رجتُ بها أمشي تَجر وراءنا  خَ .4

5.   ةجنَعرٍ وثَو ينب داءِل         فَعادى عغسفي بماء حنْضراكاً ولم يد 

6.  نخلَة بها جِذْع كتْرلم ي ماءتَيِل        ونْدشيداً بجال ُأطُماً إال مو 

 ُأسفَّ ولم تَكْدم عليه بإثمد            ياةُ الشّمسِ إالّ ِلثاته  سقَتْه إ .7

 حداِئقَ مولي األسرة أغْيد      تَربعت القُفّينِ في الشَّوِل تَرتَعي   .8

 تُري ربها أذياَل سحٍل ممدد         فذالَتْ كما ذالَتْ وِليدةُ مجلسٍ   .9

 على رِسلها مطروقَةً لم تَشَدد       معينا انبرتْ لنا أس: إذا نحن قُلنا .10

 وال أهُل هذاك الطراف الممدد      رأيتُ بني غبراء ال ينكرونَني،  .11

12.  تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ      وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

13. نةستكى كَشْحاً على مطَو مِ       وكانتَقَدلم يداها وأب وفَال ه 

14.  فَشَدةً  ويريوتاً كَثب فْزِعي مِ          لَمقَشع حلَها ُأميثُ ألقَتْ رلدى ح 

 بكَرتْ تزلُّ عن الثَّرى أزالمها     حتى إذا انحسر الظالم وأسفَرتْ  .15

16.   اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها        عاماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

 صماً خَوالد ما يبِين كَالمها       فوقفتُ أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا  .17

18.   عاتق كَنبكلِّ أد باءها      ُأغْلي الستامخ تْ وفَضحقُد نَةوأو ج 

 تُ لجامهافُرطٌ، وشاحي إذْ غدو    ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي  .19

20.  يفَةنبتْ كجذعِ ملْتُ وانْتَصهها    أسامردونها ج رصحي اءدرج 

 إلى الشَّامات تَنْفي الموعدينا        وأنْزلْنَا البيوتَ بذي طُلُوحٍ   .21

22.  دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا        وتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

23. شَونَّتْ  عتْ أرنَةً إذا انْقَلَببِينَا        زوالج ثَقِّفقَفَا الم تَشُج 
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24.   نْهثْتَ عدالذي ح ةرذَا البرِينَا        وجحي الممنَحى ومنُح بِه 

25.   قدص اءآب نع نينَا         ورِثْنَاهنتْنَا بنُورِثُها إذا مو 

 رٍ لَم يتكْلَّمِ             حتْى تكَلَََّم كاألصمّ األعجمِأعياك رسْم دا .26

 ولَقّد حبستُ بِها طَوِيالًً نَاقَتي        تَرغُو إلَي سفْعِ الرواكد جثُّمِ .27

 زعماً لعمر أبيك ليس بمزعمِ        علّقتُها عرضاً وأقْتُل قومها   .28

29. مولةُ َأهاعني إالّ حها  ما رمِ         لخمالخ بيار تسفُّ حطَ الدوس 

30.  هراعبذ ذراعه زِجاً يحكذَم          هاَألج نَادعلى الز كبالم حقَد 

31.   ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم          سلم يتَصر ري عليها الماءيج 

 ريصتُه كشدق اَألعلَمِتَمكو ف        وحليِل غانية تركتُ مجدالً   .32

33.   نُشْنَهباعِ يالس رزج مِ        فتركْتُهصعوالم هنانب نسح نمقْضي 

34.   هلْتُ ُأرِيدنَز مِ        لما رآني قَدلغيرِ تَبس أبدى نواجِذَه 

 ميتذَامرون كَررتُ غَير مذَم       لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم  .35

36.  النار نْدتْ هأوقد كينَيوبِع         اءلْيا العيرا تُلْوِي بِهأخ 

 الذَّنْبِ والَ ينْفَع الخَلي الخَالء         يخْلطُون البريء منّا بِذي  .37

 حصون وعزةٌ قَعساء          فَبقينا على الشَّنَاءة تَنْمينَا  .38

39. بر نَاهأقَدو نْذبالم انها  رِ           غَسوماكَر اءمتُكَاُل الد 

40. فلمتَر ونجعتَرسجاُؤوا ي ثُم        عج  اءرهالَ زةٌ وشَام ملَه 

 نطَاعٍ لَهم علَيهِم دعاء ء          لَم يحلُّوا بني رزاحٍ بِبرقا .41

 الفعل المضارع -ب

  ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل     لمقراة لم يعفُ رسمها فتُوضح فا .1

 أماَل السليطَ بالذُّباِل المفَتَِّل     يضيء سناه أو مصابيح راهبٍ   .2

3. ضاره  وإنّي ألمضي الـهموتَغتَدي   عند احت قاٍل تَروحرم جاءوبِع 

 كما المني في الحي قُرطُ بن معبد        يلوم وما أدري عالم يلومني،   .4

 أو أن يلوم بحاجة لُوامها          أقضي اللُّبانةَ ال أفرطُ ريبةً   .5

 قَفْر المراقبِ خَوفُها آرامها             بأحزة الثَّلَبوت يربُأ فَوقَها   .6

7.  مالُهفَع وربوال ي ونعطْبها           ال يوى أحالمالـه إذ ال يميُل مع 
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 إن يفْزعوا تَلْقَ المعافر عنْْدهم        والسن يلْمع كالكَواكب المها .8

 نَدقُّ بِه السهولَةَ والحزونا         بِرأسٍ من بني جشَمِ بنِ بكْرٍ  .9

 يشْرب غَيرنَا كَدراً وطيناو      ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً  .10

 ولم يهريقوا بينَهم ملء محجمِ            ينَجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً   .11

12.  ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم             سلم يتَصر ري عليها الماءيج 

 الكُماةُ مكَلَّمِ نهد تعاوره        إذْ ال أزاُل على رِحالة سابح   .13

14.   منَّةَ لم أخاَألس مي         إذْ يتَّقُون بيقدقَ مايعنها ولكنّي تَض 

15.   روتَ ولم تَدأم مِ      ولقد خشيتُ بَأنضمنَي ضللحربِ دائرةٌ على اب 

  )8(الملحق رقم

  :صاحب الحال في الجملة الفعلية

  :جملة الفعل الماضي: أوال

  :أ الفاعل

 عقَرتَ بعيري يا امرأ القيس فانزِِل      وُل وقد ماَل الغَبيطُ بنا معاً  تق .1

 لدى السترِ إالَّ ِلبسةَ المتَفَضِل       فجِْئتُ وقد نَضتْ لنَومٍ ثيابها   .2

 وقد خَب آُل األمعزِ المتوقد      أحلْتُ عليها بالقَطيعِ فأجذَمتْ   .3

 ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟    : اقُهايقوُل، وقد تَر الوظيفُ وس .4

 بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها          عفَت الديار محلُّها فَمقَامها   .5

 وثُمامها نُْؤيها غُودروَ منْها        فََأبكَروا الجميع وزايلها عرِيتْ .6

7. سر يرانِ عيالر دافعا فمهها         مالَمس يحالو نمخَلَقاً كما ض 

8.  جحساإلكامِ م دبلُو بها حعا        يهاموِحا وانُهيصع هابقَد ر 

9.   اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها       عاماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

10. جيتَهفَا وا السهى دوابِرمرا      تْ وههاما وسهموس فالمصاي ريح 

11.  لَى خَالَءخَلْتَ عإذا د ينَا         تُرِيكحالكَاش ونينَتْ عأم قَدو 

 ولكنَّا سنَبدُأ ظَاِلمينا          لمنَا ظالمين وما ظَ نُسمي .12

13.  لَّتْ لَهح نا شَاةَ ما قَنَصٍ ِلمتْ       يمرمِ حرتَها لم تَحلَيو لَيع 

 



 267

  :المفعول به - ب 

1.  جاجِ فإنّهافَ الزعصِ أطرن يتْ كلَّ لَهذَمِ     ومكّبوالي رالع طيعي 

 رأيتُ حمولَها ُأصالً حدينا         تَذَكَّرتُ الصبا واشْتَقْتُ لَما  .2

 نُصدرهن حمراً قَد روِيناو            بأنّا نُورِد الرايات بِيضاً  .3

4. دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا          وتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

5.   فينِ سةَ بلْقَمع دجرِثْنا مينا         ود المجد ونصلَنَا ح احأب 

6.  هلْتُ ُأرِيدنَز لما رآني قَد           م أبدى نواجذهلغير تبس 

 وابني ربيعة في الغبار األقتم       لما سمعت نداء مرة قد عال   .7

 ن شالَالً ودمي األنْساء            وحملْنَاهم علَى حزمِ ثَهالَ .8

  :صاحب الحال في محل جر

  :صاحب الحال مضاف إليه  - أ

  القَرنْفُل بريا جاءت االصب نَسيم       منهما المسك تَضوع قامتا إذا-1

  كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا       وردن دوارِعاً وخَرجن شُعثاً -2

3- فينِ سةَ بلْقَمع دجرِثْنا مينا         ود المجد ونصلَنَا ح احأب  

  :صاحب الحال مجرورا بالحرف

1-  ةأسر ذات صفْراء جاجةم        بزفدر في الشمال مهقُرنتْ بَأز  

 مِلبالعظْ ورْأسه البنَان خُضب           كَأنَّما النَّهارِ دم به عهدي -2

 المتَورد نَبهتَه االغَض كسيد     محنَّباً المضافُ نادى ِإذا وكَري -3

4-  هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفكَ       د عِلتتابصوم طبخَي هفّي 

 ورِمامها أسبابها وتَقَطَّعتْ      نأتْ وقد نوار من تذكر ما بْل -5

  طَلْق لذيذ لَهوها وندامها       تدرين كم من ليلة بل أنت ال-6

 وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها       قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ - 

7-ه حدم عهطلٍَل تقاد يت منالـهيثم        ي بعد ُأم أقْوى وأقْفر 

  :صاحب الحال معرفة        

  نسيم الصبا جاءتْ بريا القَرنْفُِل     إذا قامتا تَضوع المسك منْهما  .1

 عقَرتَ بعيري يا امرأ القيس فانزِِل    تقوُل وقد ماَل الغَبيطُ بنا معاً   .2
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 لدى السترِ إالَّ ِلبسةَ المتَفَضِل    ْئتُ وقد نَضتْ لنَومٍ ثيابها  فجِ .3

4.   هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفِل     دصوم طبخَي هكَفّي عتتاب 

 وقد خَب آُل األمعزِ المتوقد    أحلْتُ عليها بالقَطيعِ فأجذَمتْ،   .5

 كسيد الغَضا، نَبهتَه، المتَورد   باً إذا نادى المضافُ، محنَّ وكَري .6

 ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟    : يقوُل، وقد تَر الوظيفُ وساقُها .7

8.  جاجِ فإنّهافَ الزعصِ أطرن يتْ كلَّ لَهذَمِ   ومكّبوالي رالع طيعي 

 أبد غَولُها فَرِجامهابمنًى ت         عفَت الديار محلُّها فَمقَامها   .9

 وثُمامها نُْؤيها غُودروَ منْها      فََأبكَروا الجميع وزايلها عرِيتْ .10

 خَلَقاً كما ضمن الوحي سالَمها        فمدافع الريانِ عري رسمها  .11

 عتْ أسبابها ورِمامهاوتَقَطَّ     بْل ما تَذَكَّر من نَوار وقد نَأتْ  .12

13.  جحساإلكامِ م دبلُو بها حعا       يهاموِحا وانُهيصع هابقَد ر 

14.   اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها      عاماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

 ومها وسهامهاريح المصايف س     ورمى دوابِرها السفَا وتَهيجتْ  .15

16.   لَى خَالَءخَلْتَ عإذا د ينَا      تُرِيكحالكَاش ونينَتْ عأم قَدو 

 رأيتُ حمولَها ُأصالً حدينا       تَذَكَّرتُ الصبا واشْتَقْتُ لَما   .17

 ونُصدرهن حمراً قَد روِينا          بأنّا نُورِد الرايات بِيضاً  .18

19. دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا         وتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

20.  فينِ سةَ بلْقَمع دجرِثْنا مينا       ود المجد ونصلَنَا ح احأب 

 كأمثَاِل الرصاِئعِ قَد بلينَا      وردن دوارِعاً وخَرجن شُعثاً  .21

 ولكنَّا سنَبدُأ ظَاِلمينا         لمنَا مين وما ظَظال نُسمي .22

 بعنيزتين وأهلُنا بالغيلم      كيفَ المزار وقد تربع أهلُها  .23

24.  لَّتْ لَهح نا شَاةَ ما قَنَصٍ ِلممِ      يرتَها لم تَحلَيو لَيتْ عمرح 

 لبنان ورأسه بالعظْلمِخُضب ا        عهدي به مد النهارِ كأنما  .25

 وابني ربيعة في الغبار األقتم     لما سمعت نداء مرة قد عال   .26

 يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم      لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم  .27

28.  هلْتُ ُأرِيدنَز م         لما رآني قَدلغير تبس أبدى نواجذه 
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 عصراً وقَد دنَا اإلمساء     نَّاص لقَآنَستْ نَبَأةً وأفْزعها ا .29

30.  الَنمِ ثَهزلَى حع ملْنَاهمحو      اءاألنْس يمدالَالً وش 

 صاحب الحال نكرة

 عصراً وقَد دنَا اإلمساء      نَّاص آنَستْ نَبَأةً وأفْزعها القَ .1

2.  ةأسر ذات صفْراء جاجةمقُرنتْ        بزفدر في الشمال مهبَأز 

3.  رِمي فلم الفَرير تعيض ها     خَنْساءغامبفُها وطَو الشَّقَاِئق ضرع 

 وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها     قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ  .4

 ثمأقْوى وأقْفر بعد ُأم الـهي        حييت من طلٍَل تقادم عهده  .5

  :الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع:ثانيا

 :الفاعل -أ

1.  مهيطم ليبي عحقوفاً بها صِل       ومى وتَجأس كال تهل يقولون 

 على أثَرينا ذَيَل مرط مرحِل      خَرجتُ بها أمشي تَجر وراءنا  .2

 ضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضِلنؤوم ال   وتُضحي فتيتُ المسك فوق فراشها  .3

4.   ةجنَعرٍ وثَو ينب داءِل        فَعادى عغسفي بماء حنْضراكاً ولم يد 

5.   ،باً بِخَميلةربريرِ، وتَرتَدي        خَذوٌل تُراعي رُل أطرافَ البتَناو 

6.   هإياةُ الشّمسِ إالّ ِلثات قَتْهلم            سفَّ ود ُأسعليه بإثم متَكْد 

 حداِئقَ مولي األسرة أغْيد     تَربعت القُفّينِ في الشَّوِل تَرتَعي   .7

 تُري ربها أذياَل سحٍل ممدد        فذالَتْ كما ذالَتْ وِليدةُ مجلسٍ   .8

 شَددعلى رِسلها مطروقَةً لم تَ       أسمعينا انبرتْ لنا : إذا نحن قُلنا .9

 كما المني في الحي قُرطُ بن معبد         يلوم وما أدري عالم يلومني  .10

 ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟      : يقوُل، وقد تَر الوظيفُ وساقُها .11

12.   تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ     وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

13. نَجةً  ياممٍ غَرلقَو ما قَوهمِ             محجم لءم منَهيريقوا بهلم يو 

14.  نةستكى كَشْحاً على مطَو مِ      وكانتَقَدلم يداها وأب وفَال ه 

15.  فَشَدةً  ويريوتاً كَثب فْزِعي مِ         لَمقَشع حلَها ُأميثُ ألقَتْ رلدى ح 

 صماً خَوالد ما يبِين كَالمها        أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا  فوقفتُ .16
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 قَفْر المراقبِ خَوفُها آرامها          بأحزة الثَّلَبوت يربُأ فَوقَها  .17

 بكَرتْ تزلُّ عن الثَّرى أزالمها   حتى إذا انحسر الظالم وأسفَرتْ  .18

19. ددتْ تَرهلع   اِئدعص هاءها       في ناماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

 أو أن يلوم بحاجة لُوامها       أقضي اللُّبانةَ ال أفرطُ ريبةً   .20

 فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها    ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي   .21

22.  مالُهفَع وربوال ي ونعطْبهاإ        ال يوى أحالمالـه ذ ال يميُل مع 

 نَدقُّ بِه السهولَةَ والحزونا       بِرأسٍ من بني جشَمِ بنِ بكْرٍ   .23

 تَشُج قَفَا المثَقِّف والجبِينَا         عشَوزنَةً إذا انْقَلَبتْ أرنَّتْ   .24

25.   قدص اءآب نع ننُورِثُها          ورِثْنَاهينَاونتْنَا بإذا م 

 ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا     ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً  .26

 أعياك رسْم دارٍ لَم يتكْلَّمِ            حتْى تكَلَََّم كاألصمّ األعجمِ .27

 الخمخمِوسطَ الديار تسفُّ حب          ما راعني إالّ حمولةُ َأهلها  .28

29.  ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم           سلم يتَصر ري عليها الماءيج 

30.  هراعبذ ذراعه زِجاً يحكذَم         هاَألج نَادعلى الز كبالم حقَد 

 نهد تعاوره الكُماةُ مكَلَّمِ      إذْ ال أزاُل على رِحالة سابح  .31

 للحربِ دائرةٌ على ابنَي ضمضمِ      موتَ ولم تَدر ولقد خشيتُ بَأن أ .32

 حصون وعزةٌ قَعساء             فَبقينا على الشَّنَاءة تَنْمينَا  .33

 لَهم شَامةٌ والَ زهراء  تَرجع            ثُم جاُؤوا يستَرجعون فلم  .34

35. قاءراحٍ بِبزي رنلُّوا بحي لَم          اءعد هِملَيع مطَاعٍ لَهن 

  :المفعول به -ب

 أماَل السليطَ بالذُّباِل المفَتَِّل        يضيء سناه أو مصابيح راهبٍ   .1

 وال أهُل هذاك الطراف الممدد        رأيتُ بني غبراء ال ينكرونَني،   .2

3. يي حي فتامي هّى أروفَذْرِندّرصم اةيي الحبٍ فخَََْافَةَ شُرا          مهات 

 ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ          أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل   .4

 صماً خَوالد ما يبِين كَالمها             فوقفتُ أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا  .5

 معافر عنْْدهم           والسن يلْمع كالكَواكب المهاإن يفْزعوا تَلْقَ ال .6
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 إلى الشَّامات تَنْفي الموعدينا         وأنْزلْنَا البيوتَ بذي طُلُوحٍ   .7

8.  دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا         وتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

 بِه نُحمى ونَحمي المحجرِينَا          عنْه وذَا البرة الذي حدثْتَ  .9

 ولَقّد حبستُ بِها طَوِيالًً نَاقَتي         تَرغُو إلَي سفْعِ الرواكد جثُّمِ .10

 يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم       لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم   .11

 تَمكو فريصتُه كشدق اَألعلَمِ         وحليِل غانية تركتُ مجدالً   .12

 ر أخيرا تُلْوِي بِها العلْياء             وبِعينَيك أوقدتْ هنْد النا .13

 ها إلَينَا تُشْفَى بِها اَألمالء                 َأيما خُطَّة أردتُم فَأدو .14

 تُكَاُل الدماء وماكَرها             وأقَدنَاه رب غَسان بالمنْذرِ .15

  :صاحب الحال في محل جر

  :صاحب الحال مضاف إليه-أ

  بمؤيد أتَيتَ قد أن ترى ألَستَ       وساقُها الوظيفُ تَر يقوُل وقد -1

2-   ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحس          رِيجي عليهما الملم يتَصر اء  

  نهد تعاوره الكُماةُ مكَلَّمِ      على رِحالة سابح  إذْ ال أزاُل  -3

4-   نُشْنَهباعِ يالس رزج مِ        فتركْتُهصعوالم هنانب نسح نمقْضي   

5-   يفَةنبتْ كجذعِ ملْتُ وانْتَصهأس     اءدرج رصحها دونها يامرج  

6- يمي الشَّاتضرهما ولم عنِ       أشتُميردمي لقيتهما إذا والنَّاذ  

7- كروب ودجتْ قد هي أثارخافَتم       ادوهابي، بٍ شيأمضبع درجم  

  :صاحب الحال مجرورا بحر الجر

  ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل    فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها  -1

  وتَغْتَدي تَروح مرقاٍل بِعوجاء     احتضارِه ندع الهم مضيُأل نِّيوِإ -2

  مرجِل مرط ّأذْياَل ِإثْرِنَا على         وراءنا تَجر َأمشي بها فقُمتُ -3

  قْدمىمُ تَضايقَ ولكنِّى عنْها          أخم لَم األسنةَ بِى تتَّقُون إذْ -4

  متى أدن منه ينأ عني ويبعد؟      فما لي أراني وابن عمي ماِلكاً  -5

  اَألعلَمِ كشدق هتُفَرِيص تَمكُو           مجدالً تَركْتُ غانية وحليِل -6
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  :صاحب الحال المعرفة       

  بٍ وشَمَأِلِلما نسجتْها من جنو      فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها  .1

2.  مهيطم ليبي عحقوفاً بها صِل       ومى وتَجأس كال تهل يقولون  

3.  فَتْ لهرها انْصخلْف نِل     إذا ما بكى موحقُّها لم يي شتقٍّ وتَحبش  

 على أثَرينا ذَيَل مرط مرحِل      وراءنا   تَجرخَرجتُ بها أمشي  .4

5. تُ بها أمشي خَرجرنا   تَجراءِل       وحرم طرَل منا ذَييعلى أثَر 

 نؤوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفضِل    وتُضحي فتيتُ المسك فوق فراشها  .6

7.   ةجنَعرٍ وثَو ينب داءِل         فَعادى عغسفي بماء حنْضراكاً ولم يد 

 وال ُأطُماً إال مشيداً بجنْدِل        رك بها جِذْع نخلَة وتَيماء لم يتْ .8

9. ،باً بِخَميلةربريرِ، وتَرتَدي          خَذوٌل تُراعي رُل أطرافَ البتَناو 

10.   هإياةُ الشّمسِ إالّ ِلثات قَتْهد           سعليه بإثم ملم تَكْدفَّ وُأس 

 حداِئقَ مولي األسرة أغْيد     شَّوِل تَرتَعي تَربعت القُفّينِ في ال .11

 على رِسلها مطروقَةً لم تَشَدد    أسمعينا انبرتْ لنا : إذا نحن قُلنا .12

 متى أدن منه ينأ عني ويبعد؟    فما لي أراني وابن عمي ماِلكاً   .13

 الحي قُرطُ بن معبد كما المني في      يلوم وما أدري عالم يلومني،   .14

15. دّرصم اةيي الحبٍ فخَََْافَةَ شُرا      مهاتيي حي فتامي هّى أروفَذْرِن 

 بواديها، أمشي بعضبٍ مجرد      وبرك هجود قد أثارتْ مخافَتي  .16

 ضن من كّل مجثَمِوأطْالؤها ينه      بها العين واألرآم يمشين خلْفَةً   .17

18.  تنَهم علونوبانِ يفي الس كْنرومِ     وتَنَعمِ المّل النّاعد هِنلَيع 

 نَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ       كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل  .19

20.  نةستكى كَشْحاً على مطَو تَ      وكانلم يداها وأب ومِفَال هقَد 

21.  فَشَدةً  ويريوتاً كَثب فْزِعي مِ         لَمقَشع حلَها ُأميثُ ألقَتْ رلدى ح 

 عوذاً تَأجُل بالفضاء بِهامها         والعين ساكنَةٌ على أطْالِئها  .22

 صماً خَوالد ما يبِين كَالمها         فوقفتُ أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا  .23

 قَفْر المراقبِ خَوفُها آرامها           بأحزة الثَّلَبوت يربُأ فَوقَها  .24

 بكَرتْ تزلُّ عن الثَّرى أزالمها      حتى إذا انحسر الظالم وأسفَرتْ .25
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26.  اِئدعص هاءفي ن ددتْ تَرهلها        عاماً تُؤاماً كامالً أيعبس 

 أو أن يلوم بحاجة لُوامها         لُّبانةَ ال أفرطُ ريبةً أقضي ال .27

28.   عاتق كَنبكلِّ أد باءها      ُأغْلي الستامخ تْ وفَضحقُد نَةوأو ج 

 فُرطٌ، وشاحي إذْ غدوتُ لجامها       ولقد حميتُ الحي تَحمُل شكَّتي .29

30. الُهفَع وربوال ي ونعطْبال ي ها         موى أحالمالـه إذ ال يميُل مع 

 إن يفْزعوا تَلْقَ المعافر عنْْدهم       والسن يلْمع كالكَواكب المها .31

 إلى الشَّامات تَنْفي الموعدينا         وأنْزلْنَا البيوتَ بذي طُلُوحٍ   .32

33.  دعتْ مملع قَد دجرِثْنَا المبينا         وتَّى يح ونَهد ننُطَاع 

 نَدقُّ بِه السهولَةَ والحزونا        بِرأسٍ من بني جشَمِ بنِ بكْرٍ  .34

 تَشُج قَفَا المثَقِّف والجبِينَا        عشَوزنَةً إذا انْقَلَبتْ أرنَّتْ   .35

36.  نْهثْتَ عدالذي ح ةرذَا البنُ         و رِينَابِهجحي الممنَحى ومح 

37.  قدص اءآب نع نينَا           ورِثْنَاهنتْنَا بنُورِثُها إذا مو 

 ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا     ونَشْرب إن وردنَا الماء صفْواً  .38

39. غُو إلَي سي        تَرا طَوِيالًً نَاقَتتُ بِهسبح لَقّدثُّمِوج داكوفْعِ الر 

 زعماً لعمر أبيك ليس بمزعمِ        علّقتُها عرضاً وأقْتُل قومها   .40

 وسطَ الديار تسفُّ حب الخمخمِ         ما راعني إالّ حمولةُ َأهلها  .41

42.   ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم          سلم يتَصر ري عليها الماءيج 

 قَدح المكب على الزنَاد اَألجذَم         يحك ذراعه بذراعه  هزِجاً .43

44.   نُشْنَهباعِ يالس رزج مِ        فتركْتُهصعوالم هنانب نسح نمقْضي 

45.   هلْتُ ُأرِيدنَز مِ          لما رآني قَدلغيرِ تَبس أبدى نواجِذَه 

 عنها ولكنّي تَضايقَ مقدمي       سنَّةَ لم أخم  إذْ يتَّقُون بي اَأل .46

 يتذَامرون كَررتُ غَير مذَمم        لما رأيتُ القَوم أقْبَل جمعهم  .47

48.  روتَ ولم تَدأم مِ    ولقد خشيتُ بَأنضمنَي ضللحربِ دائرةٌ على اب 

 رينِ إذا لم القهما دميوالنَّاذ       الشَّاتمي عرضي ولم أشْتمهما .49

 ر أخيرا تُلْوِي بِها العلْياء             وبِعينَيك أوقدتْ هنْد النا .50

 الذَّنْبِ والَ ينْفَع الخَلي الخَالء          يخْلطُون البريء منّا بِذي  .51
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 قَعساءحصون وعزةٌ         فَبقينا على الشَّنَاءة تَنْمينَا  .52

 إلَينَا تُشْفَى بِها اَألمالء        َأيما خُطَّة أردتُم فَأدو ها  .53

 تُكَاُل الدماء وماكَرها        وأقَدنَاه رب غَسان بالمنْذرِ .54

 لَهم شَامةٌ والَ زهراء  جع      تَر ثُم جاُؤوا يستَرجعون فلم  .55

  :الحال النكرةصاحب         

 أماَل السليطَ بالذُّباِل المفَتَِّل      يضيء سناه أو مصابيح راهبٍ  .1

2.   ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب           درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو تَلوح 

 بِعوجاء مرقاٍل تَروح وتَغتَدي  وإنّي ألمضي الـهم عند احتضاره   .3

 بناِئقُ غُر في قميصٍ مقَدد            القَى، وأحياناً تَبين كأنّها تَ .4

 الممدد الطِّراف هذاك َأهَل وال          ينْكرونَني ال غَبراء بني رَأيتُ .5

 تُري ربها أذياَل سحٍل ممدد          فذالَتْ كما ذالَتْ وِليدةُ مجلسٍ  .6

 ألَستَ ترى أن قد أتَيتَ بمؤيد؟       : وقد تَر الوظيفُ وساقُها يقوُل، .7

 ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ       أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل   .8

 ولم يهريقوا بينَهم ملء محجمِ            ينَجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً     .9

 صماً خَوالد ما يبِين كَالمها       أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا فوقفتُ  .10

11. يفَةنبتْ كجذعِ ملْتُ وانْتَصهها      أسامردونها ج رصحي اءدرج 

 أعياك رسْم دارٍ لَم يتكْلَّمِ             حتْى تكَلَََّم كاألصمّ األعجمِ .12

 تَمكو فريصتُه كشدق اَألعلَمِ          مجدالً وحليِل غانية تركتُ  .13

 نهد تعاوره الكُماةُ مكَلَّمِ       إذْ ال أزاُل على رِحالة سابح  .14

15.   ةكاباً فَكلَّ عشياً وتسحم          سلم يتَصر ري عليها الماءيج 

16.  قاءراحٍ بِبزي رنلُّوا بحي طَاعٍ لَ       لَمناءعد هِملَيع مه 
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  )9(الملحق رقم

 أبيات شبه الجملة الحالية

  ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل      فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها  .1

  وقيعانها كأنّه حب فُلْفُِل       ترى بعر األرآمِ في عرصاتها  .2

  وجارتها أم الربابِ بمأسِل        ا كدأبك من أم الحويرِث قبلـه .3

  نسيم الصبا جاءتْ بريا القَرنْفُِل         إذا قامتا تَضوع المسك منْهما  .4

  على النّحرِ حتى بلَّ دمعي محملي      ففاضتْ دموع العينِ مني صبابةً  .5

  وال سيما يومٍ بدارة جلْجِل         أال رب يومٍ لك منْهن صاِلحٍ   .6

 فسلّي ثيابي من ثيابِك تَنْسِل          وإن تك قد ساءتْك مني خَليقَةٌ  .7

  فسلّي ثيابي من ثيابِك تَنْسِل          وإن تك قد ساءتْك مني خَليقَةٌ  .8

9.  هنُجوم ٍل كأنمن لَي فيا لك             مراسِ كُتَّانٍ إلى صِل بأمندج  

  أثَرن الغُبار بالكديد المركَِّل     مسح إذا ما السابحاتُ على الونى   .10

11.  هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفِل             دصوم طبخَي هكَفّي عتتاب  

12. رِهبنَح ياتالـهاد ماءد ِل             كأنجربٍ مبشَي نّاءصارةُ حع  

13. فَع  هعاجن كأن برلَنا س ِل             نذَيم الءوارٍ في مى دذارع  

14. نَهيِل بفَصعِ المكالجِز نربِل            فأدخْوم ةشيرفي الع معم بجيد  

15.   ونَهدو ياتقَنا بالـهادِل             فألحيلم تُز ةرها في صرواحج  

  كَبير ُأناسٍ في بِجاد مزمِل             بيراً في عرانينِ وبله كأن ثَ .16

  من السيِل واألغْثاء فَلكةُ مغزِل         أن ذُرى رأسِ المجيمرِ غُدوةً ك .17

  بِأرجاِئه القُصوى أنابيشُ عنْصِل          كأن السباع فيه غَرقَى عشيةً   .18

 تَلوح كَباقي الوشْمِ في ظاهرِ اليد             الٌل بِبرقَة ثَهمد،  ِلخَولةَ أطْ .19

20.   ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب             درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو تَلوح  

 خَاليا سفينٍ بالنَّواصف من دد             كأن حدوج الماِلكية غُدوةً،   .21

  خَاليا سفينٍ بالنَّواصف من دد            ن حدوج الماِلكية غُدوةً،  كأ .22

  موارِد من خَلْقاء في ظَهرِ قَردد            كأن علوب النسعِ في دَأياتها  .23

  وعى الملتَقَى منها إلى حرف مبرد             وجمجمةٌ مثُْل العالة كأنّما   .24
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  بِجس النّدامى، بضةُ المتجرد     رحيب قطاب الجيبِ منها رقيقَةٌ .25

26.   ةبغُم ري عليما أم ،كرمد       لَعمربس نهاري، وال لَيلي علي  

  يكُونُوا في اللِّقَاء لـها طَحينا           متَى نَنْقُْل إلى قَومٍ رحانَا  .27

28. في غَي مهؤوسذُّ رنَجتَّقُونَا؟            رِ بِرماذا ي ونردا يفَم  

  مخارِيقٌ بَِأيدي العبِينَا             كََأن سيوفَنَا فينَا وفيهِم  .29

30.   منْهنّا ومنَا مابيث ينا              كَأنطُل انٍ َأووجبُِأر نبخُض  

31.  نْكُممنّا ورِفُوا ما تَعينَا              ألَمتَمريو نطَّعي كَتَاِئب  

  تَرى منْه السواعد كالقُلينَا      وما منَع الظّعاِئن مثُْل ضربٍ   .32

33.  رتَخ  ِليدلنا و لَغَ الفطامينا         إذا باجِدس ابِربلـه الج  

  بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها        عفَت الديار محلُّها فَمقَامها   .34

  بِعجوبِ أنْقاء يميُل هيامها         تَجتَافُ أصالً قَاِلصاً متَنَبذاً  .35

  إن المنايا ال تَطيشُ سهامها         صادفْن منها غرةً فَأصبنَها   .36

37.  عاتق كَنبكلِّ أد باءنَ       ُأغْلي السوهاأو جتامخ تْ وفَضحقُد ة  

  وعمي صباحاً دار عبلةَ واسلمي        يا دار عبلةَ بالجواء تكلَّمي   .38

  والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمِ      رأيتُ من األعادي غرةً : قالتْ .39

40.   في ليلة متُ بغارةلقد همكلونِ اَألدلم          و حاِلكة داءسو  

  وشكا إلي بعبرة وتَحمحمِ           القنا بلبانه   فازور من وقْع .41

  بين شيظمة وآخر شيظم نم         والخيُل تقْتَحم الخَبار عوابساً  .42

  بحومانَة الدراجِ فالمتَثَلَّمِ            أمن ُأم أوفَى دمنَةٌ لم تَكَلّمِ   .43

  مراجيع وشْمٍ في نَواشرِ معصمِ          ودار لـها بالرقْمتَينِ كأنّها   .44

  ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ        أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل   .45

  تَحملْن بالعلْياء من فوق جرثُمِ     هل ترى من ظَعاِئنٍ ! تَبصر خَليلي .46

  نَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ        كأن فُتَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل  .47

48.  ةحربس نركوراً واستَحب نكَرب         دكالي سادي الروو نلفَمِفي افه  

49.  لَهوالذي طافَ ح يتمتُ بالبمِ      فأقْسهرشٍ وجيمن قُر هنَورِجاٌل ب  

  قُرى بالعراق من قَفيزٍ ودرهمِ           فتُغْلْل لكُم ما ال تُغّل ألهلها   .50
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  وال وهبٍ منها وال ابنِ المخَزمِ     نَوفٍَل   وال شاركَتْ في الموت في دمِ .51

52.  عند هما تكُنامرئوم خالَها تَخفَى على النّاسِ تُعلَمِ         من خليقة وإن  

53. بِخَز يدعب نا مهتُ نَاررىفَتَنَواز           الءالص نْكاتَ مهيه  

  وفينَا بنَاتُ قَومٍ إماء                 ثُم ملْنَا علَى تَميمٍ فَأحرمنَا  .54

  جمعتْ من محارِبٍ غَبراء                  أم علَينَا جرى حنيفَةَ أو ما .55

56.  ةمبِقاص منْهفاُؤوا م رِثُمالظَّه             يَل الماءالغَل دربالَ يو  

  علَيه إذا ُأصيب العفاء            ما أصابوا من تَغْلَبِي فَمطْلُوٌل  .57

58. رنْذا المنَا إذ غَزمقَو كَتَكَاِليف             اءرِع الْبنِ هنْد نْل نَحه  

  :الظروف: ثانيا    

  جميعاً ِلكُلِّ حيٍ لَواء          قُ الشَّقيقَة إذْ جاؤوا آيةٌ شَارِ .1

2.  الغالّق عم ذَاك دعب نٌل مخَي ثُم       قَاءالَ ِإبْأفَةٌ وال ر  

  وجارتها أم الربابِ بمأسِل         كدأبك من أم الحويرِث قبلـها .3

  على حشَف كالشَّن ذاوٍ مجدد        ةً فَطَوراً به خَلْفَ الزميِل، وتار .4

  علَى األعداء قَبلَك أن تَلينَا            فإن قَنَاتَنَا يا عمرو َأعيتْ  .5

  علَيك ويخْرِج الداء الدفينا       وإن الضغْن بعد الضغْنِ يبدو   .6

 تَروح علَينا بين برد ومجسد            نَداماي بِيض كالنّجومِ، وقَينَةٌ .7

  )10(الملحق 

  صاحب الحال في شبه الجملة

  :صاحب الحال فاعل: أوال

  ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل      فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها .1

  يا القَرنْفُِلنسيم الصبا جاءتْ بر       إذا قامتا تَضوع المسك منْهما  .2

 على النّحرِ حتى بلَّ دمعي محملي    ففاضتْ دموع العينِ مني صبابةً  .3

 فسلّي ثيابي من ثيابِك تَنْسِل       وإن تك قد ساءتْك مني خَليقَةٌ  .4

5.  ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب           درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو تَلوح  

6.  هرأم ليدالو ريرٍ كَخُذْروفِل         دصوم طبخَي هكَفّي عتتاب  

  وعى الملتَقَى منها إلى حرف مبرد           وجمجمةٌ مثُْل العالة كأنّما  .7
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8.  رِ بِرفي غَي مهؤوسذُّ رتَّقُونَا؟          نَجماذا ي ونردا يفَم  

  لـه الجبابِر ساجِدينا         فطام لنا وِليد  تَخرإذا بلَغَ ال .9

  بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها          عفَت الديار محلُّها فَمقَامها .10

11.   من وقْع القنا بلبانه ورمِ        فازحمتَحو رةببع وشكا إلي  

 بين شيظمة وآخر شيظم نم      والخيُل تقْتَحم الخَبار عوابساً  .12

13.  لَهوالذي طافَ ح يتمتُ بالبمِ   فأقْسهرشٍ وجيمن قُر هنَورِجاٌل ب  

 جمعتْ من محارِبٍ غَبراء         أم علَينَا جرى حنيفَةَ أو ما .14

15.  عم ذَاك دعب نٌل مخَي ْأفَ          ثُمال ر الغالّققَاءالَ ِإبةٌ و  

 والَ يبرد الغَليَل الماء  ِ     ثُم فاُؤوا منْهم بِقاصمة الظَّهر .16

  تَروح علَينا بين برد ومجسد      نَداماي بِيض كالنّجومِ، وقَينَةٌ  .17

  :صاحب الحال مفعول به: ثانيا

 ها كأنّه حب فُلْفُِلوقيعان       ترى بعر األرآمِ في عرصاتها  .1

 أثَرن الغُبار بالكديد المركَِّل    مسح إذا ما السابحاتُ على الونى   .2

3.   نْكُممنّا ورِفُوا ما تَعينَا                ألَمتَمريو نطَّعي كَتَاِئب 

  السواعد كالقُلينَاتَرى منْه           وما منَع الظّعاِئن مثُْل ضربٍ  .4

  بِعجوبِ أنْقاء يميُل هيامها             تَجتَافُ أصالً قَاِلصاً متَنَبذاً   .5

6.  عاتق كَنبكلِّ أد باءها          ُأغْلي الستامخ تْ وفَضحقُد نَةوأو ج  

 عراق من قَفيزٍ ودرهمِقُرى بال           فتُغْلْل لكُم ما ال تُغّل ألهلها   .7

  ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ        أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل   .8

 فسلّي ثيابي من ثيابِك تَنْسِل         وإن تك قد ساءتْك مني خَليقَةٌ  .9

   تَطيشُ سهامهاإن المنايا ال           صادفْن منها غرةً فَأصبنَها   .10

 والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمِ       رأيتُ من األعادي غرةً : قالتْ .11

  هيهاتَ منْك الصالء        فَتَنَورتُ نَارها من بعيد بِخَزازى .12

 علَيه إذا ُأصيب العفاء          ما أصابوا من تَغْلَبِي فَمطْلُوٌل  .13

  :صاحب الحال مجرور: ثالثا

1.  هنُجوم ٍل كأنمن لَي ِل           فيا لكندج مراسِ كُتَّانٍ إلى صبأم  
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2.  ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب         درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو تَلوح  

 من دد خَاليا سفينٍ بالنَّواصف        كأن حدوج الماِلكية غُدوةً،  .3

  رقيقَةٌ بِجس النّدامى، بضةُ المتجرد         رحيب قطاب الجيبِ منها  .4

  جميعاً ِلكُلِّ حيٍ لَواء        آيةٌ شَارِقُ الشَّقيقَة إذْ جاؤوا .5

6. نَهيِل بفَصعِ المكالجِز نربِل       فأدخْوم ةشيرفي الع معم بجيد  

 على حشَف كالشَّن ذاوٍ مجدد     به خَلْفَ الزميِل، وتارةً  فَطَوراً .7

 تَحملْن بالعلْياء من فوق جرثُمِ    هل ترى من ظَعاِئنٍ!تَبصر خَليلي .8

  وجارتها أم الربابِ بمأسِل    كدأبك من أم الحويرِث قبلـها   .9

  وال سيما يومٍ بدارة جلْجِل         أال رب يومٍ لك منْهن صاِلحٍ .10

11.  ةحربس نركوراً واستَحب نكَرب       دكالي سادي الروو نلفَمِفي افه  

  علَى األعداء قَبلَك أن تَلينَا           فإن قَنَاتَنَا يا عمرو َأعيتْ  .12

13.   في ليلة متُ بغارةلقد همو         داءكلونِ اَألدلم سو حاِلكة 

  وجارتها أم الربابِ بمأسِل    كدأبك من أم الحويرِث قبلـها   .14

  :صاحب الحال معرفة

  ِلما نسجتْها من جنوبٍ وشَمَأِل     فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها  .1

  فُلْفُِل وقيعانها كأنّه حب      ترى بعر األرآمِ في عرصاتها  .2

  وجارتها أم الربابِ بمأسِل       كدأبك من أم الحويرِث قبلـها  .3

  نسيم الصبا جاءتْ بريا القَرنْفُِل        إذا قامتا تَضوع المسك منْهما  .4

  على النّحرِ حتى بلَّ دمعي محملي     ففاضتْ دموع العينِ مني صبابةً  .5

  وال سيما يومٍ بدارة جلْجِل        رب يومٍ لك منْهن صاِلحٍ   أال .6

 فسلّي ثيابي من ثيابِك تَنْسِل         وإن تك قد ساءتْك مني خَليقَةٌ  .7

  أثَرن الغُبار بالكديد المركَِّل   مسح إذا ما السابحاتُ على الونى   .8

  تتابع كَفّيه بخَيط موصِل         مره دريرٍ كَخُذْروف الوليد أ .9

10. رِهبنَح ياتالـهاد ماءد ِل          كأنجربٍ مبشَي نّاءصارةُ حع  

11.   هعاجن كأن برلَنا س نِل          فَعذَيم الءوارٍ في مى دذارع  

12. نَهيِل بفَصعِ المكالجِز نربِلبج        فأدخْوم ةشيرفي الع معم يد  
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13.   ونَهدو ياتقَنا بالـهادِل       فألحيلم تُز ةرها في صرواحج  

14.  هلبرانينِ وثَبيراً في ع ِل       كأنمزم ُأناسٍ في بِجاد كَبير  

15.   ،دثَهم رقَةشْمِ في ظ       ِلخَولةَ أطْالٌل بِبكَباقي الو تَلوحدرِ الياه 

16.   ،دثَهم رقَةِلخَولةَ أطْالٌل بِب       درِ اليشْمِ في ظاهكَباقي الو تَلوح  

 خَاليا سفينٍ بالنَّواصف من دد      كأن حدوج الماِلكية غُدوةً،   .17

  خَاليا سفينٍ بالنَّواصف من دد      كأن حدوج الماِلكية غُدوةً،   .18

19. ها  كأنَأياتعِ في دالنس لوبع      دفي ظَهرِ قَرد ن خَلْقاءم ارِدوم  

  وعى الملتَقَى منها إلى حرف مبرد       وجمجمةٌ مثُْل العالة كأنّما   .20

  بِجس النّدامى، بضةُ المتجرد     رحيب قطاب الجيبِ منها رقيقَةٌ .21

  فَما يدرون ماذا يتَّقُونَا؟           غَيرِ بِرنَجذُّ رؤوسهم في  .22

  مخارِيقٌ بَِأيدي العبِينَا                    كََأن سيوفَنَا فينَا  .23

24.   منْهنّا ومنَا مابيث ينا              كَأنطُل انٍ َأووجبُِأر نبخُض  

  تَرى منْه السواعد كالقُلينَا       وما منَع الظّعاِئن مثُْل ضربٍ .25

  بمنًى تأبد غَولُها فَرِجامها        عفَت الديار محلُّها فَمقَامها   .26

27.  عاتق كَنبكلِّ أد باءها       ُأغْلي الستامخ تْ وفَضحقُد نَةوأو ج  

  مي صباحاً دار عبلةَ واسلميوع        يا دار عبلةَ بالجواء تكلَّمي   .28

29.   من وقْع القنا بلبانه ورمِ        فازحمتَحو رةببع وشكا إلي  

  بين شيظمة وآخر شيظم نم       والخيُل تقْتَحم الخَبار عوابساً  .30

  تَحملْن بالعلْياء من فوق جرثُمِ   هل ترى من ظَعاِئنٍ ! تَبصر خَليلي .31

  نَزلْن به حب الفَنَا لم يحطَّمِ      تَاتَ العهنِ في كّل منزٍِل كأن فُ .32

33.  ةحربس نركوراً واستَحب نكَرب       دكالي سادي الروو نلفَمِفي افه  

34.  لَهوالذي طافَ ح يتمتُ بالبمِ    فأقْسهرشٍ وجيمن قُر هنَورِجاٌل ب  

  قُرى بالعراق من قَفيزٍ ودرهمِ          ا ال تُغّل ألهلها فتُغْلْل لكُم م .35

  وال وهبٍ منها وال ابنِ المخَزمِ    نَوفٍَل  وال شاركَتْ في الموت في دمِ .36

37.  عند هما تكُنامرئوم خالَها تَخفَى على النّاسِ تُعلَمِ     من خليقة وإن  

  هيهاتَ منْك الصالء       من بعيد بِخَزازىفَتَنَورتُ نَارها  .38
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  والَ يبرد الغَليَل الماء      ثُم فاُؤوا منْهم بِقاصمة الظَّهرِ .39

  علَيه إذا ُأصيب العفاء     ما أصابوا من تَغْلَبِي فَمطْلُوٌل  .40

  جميعاً ِلكُلِّ حيٍ لَواء       آيةٌ شَارِقُ الشَّقيقَة إذْ جاؤوا  .41

  وجارتها أم الربابِ بمأسِل     كدأبك من أم الحويرِث قبلـها .42

  على حشَف كالشَّن ذاوٍ مجدد    فَطَوراً به خَلْفَ الزميِل، وتارةً  .43

  لينَاعلَى األعداء قَبلَك أن تَ        فإن قَنَاتَنَا يا عمرو َأعيتْ  .44

  علَيك ويخْرِج الداء الدفينا    وإن الضغْن بعد الضغْنِ يبدو   .45

 تَروح علَينا بين برد ومجسد      نَداماي بِيض كالنّجومِ، وقَينَةٌ  .46

 :صاحب الحال نكرة

 سِلفسلّي ثيابي من ثيابِك تَنْ      وإن تك قد ساءتْك مني خَليقَةٌ  .1

2.  هنُجوم ٍل كأنمن لَي ِل         فيا لكندج مراسِ كُتَّانٍ إلى صبأم  

  من السيِل واألغْثاء فَلكةُ مغزِل     أن ذُرى رأسِ المجيمرِ غُدوةً ك .3

 بِأرجاِئه القُصوى أنابيشُ عنْصِل     كأن السباع فيه غَرقَى عشيةً   .4

  نهاري، وال لَيلي علي بسرمد     ا أمري علي بغُمة  لَعمرك، م .5

  يكُونُوا في اللِّقَاء لـها طَحينا          متَى نَنْقُْل إلى قَومٍ رحانَا  .6

7.  نْكُممنّا ورِفُوا ما تَعينَا             ألَمتَمريو نطَّعي كَتَاِئب 

  لـه الجبابِر ساجِدينا       ر تَخ  صبيإذا بلَغَ الفطام لنا  .8

  بِعجوبِ أنْقاء يميُل هيامها           تَجتَافُ أصالً قَاِلصاً متَنَبذاً  .9

 إن المنايا ال تَطيشُ سهامها         صادفْن منها غرةً فَأصبنَها   .10

  ةٌ لمن هو مرتمِوالشاةُ ممكن     رأيتُ من األعادي غرةً : قالتْ .11

12.   في ليلة متُ بغارةلقد همكلونِ اَألدلم        و حاِلكة داءسو  

  بحومانَة الدراجِ فالمتَثَلَّمِ         أمن ُأم أوفَى دمنَةٌ لم تَكَلّمِ   .13

  مراجيع وشْمٍ في نَواشرِ معصمِ        ودار لـها بالرقْمتَينِ كأنّها   .14

 ونُؤياً كجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلّمِ      أثافي سفْعاً في معرسِ مرجٍل   .15

  وفينَا بنَاتُ قَومٍ إماء           ثُم ملْنَا علَى تَميمٍ فَأحرمنَا  .16

  جمعتْ من محارِبٍ غَبراء            أم علَينَا جرى حنيفَةَ أو ما .17
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 هْل نَحن الْبنِ هنْد رِعاء        كَاِليف قَومنَا إذ غَزا المنْذركَتَ .18

19.  عم ذَاك دعب نٌل مخَي ثُم            قَاءالَ ِإبْأفَةٌ وال ر الغالّق  
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  فهرس الموضوعات - ثالثا

 الصفحة الموضوع التقسيم   

 8-1 المقدمــــة 

  21-9  التمهيــــد

  10 مدخل  

 11 أركانه-أقسامه-مفهومه :الحال أوالً

 11 مفهوم الحال-أ 

 11 الحال في اللغة – 1 

 11 .الحال في االصطالح-2 

 12 .الحال أقسام -ب 

 13 .الحال أركان-ج 

 13 .عامل الحال1 

 13 .صاحب الحال -2 

 14 .المعلقات       ثانياً          

 15 معني المعلقات -أ 

 15 . المعلقات لغة-1 

 15 المعلقات اصطالحا-2 

 15 أسماء هذه القصائد-ب 

 17 سبب تسميتها بالمعلقات-ج 

 18 أصحابها وأسماءعدد المعلقات -د 

 20        شرح المعلقات-هـ 

  84-22 .الحال الجملة وشبه الجملة في المعلقات الفصل األول

 44-23 عالجملة االسمية الحالية في المعلقات السب المبحث األول

 24 مدخل 

 25 في المعلقات السبع الجملة االسمية الحالية 
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 25  .الجملة االسمية البسيطة أوال          

  25 .الحال جملة اسمية خبرها مفرد-أ 

 31 الحال جملة اسمية خبرها جملة-ب 

 34 .الحال جملة اسمية خبرها شبه جملة -ج 

 38 .سوخةالجملة االسمية المن ثانيا           

 39 .كان-أ 

 40 .ليس والحروف العاملة عمل ليس-ب 

 42 .كَأن-ج 

 70-45 .الجملة الفعلية الحالية في المعلقات السبع المبحث الثاني

 46 .الجملة الفعلية الحالية  

 46 مدخل 

 46 الجملة الفعلية الحالية في المعلقات السبع 

 47 ة حاالجملة الماضي الواقع أوال           

 48 الفعل الماضي المبني للمعلوم-أ 

 57 الفعل الماضي المبني للمجهول-ب 

 60 جملة المضارع الواقعة حاال ثانيا           

 61 الفعل المضارع المثبت-أ 

 66 الفعل المضارع المنفي-ب 

 84-72 الحال شبه الجملة في المعلقات السبع المبحث الثالث

 72 مدخل 

 73 التعبير عن الحال بالجار والمجرور أوال          

  81  الظرف  ثانيا           

 81 الظروف العبرة عن الحال في المعلقات السبع           

 82 ظرف الزمان -أ 

 83 ظرف المكان -ب 
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 123-85 .العامل في الحال الجملة وشبه الجملة الفصل الثاني

 86 ة االسميةعامل الحال في الجمل المبحث األول

 87 مدخل 

 87 العامل في الحال 

 89 العامل في الحال أقسام 

 91 عامل الحال في الجملة االسمية 

 91 عامل الحال فعل أوال           

 96 عامل الحال شبه الفعل ثانيا           

 97 .عامل الحال معني الفعل ثالثا          

 98 العامل في صاحب الحال المبتدأ 

 114-99 .عامل الحال في الجملة الفعلية المبحث الثاني

 100 .مدخل 

 100 .جملة الماضي الواقعة حاال أوال           

 100 عامل الحال فعلأوال              

 104 عامل الحال شبه الفعل ثانيا           

 105 .عامل الحال معنى الفعل ثالثا          

 106 جملة المضارع الواقعة حاال ثانيا         

 106 .عامل الحال فعل 

 110 .عامل الحال شبه الفعل 

 112 .عامل الحال معني الفعل 

 113 العامل في صاحب الحال المبتدأ 

 122-115 العامل في شبه الجملة الحالية المبحث الثالث

 116 .مدخل 

 116 .التعلق في شبه الجملة 

 118 .ه الجملةالعامل في شب أنواع 
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  121  حذف العامل في شبه الجملة 

 153-122 .الرابط في الجملة الحالية في المعلقات السبع الفصل الثالث

 123 .الرابط في الجملة االسمية الحالية المبحث األول

  124  مدخل  

 124 .الرابط في الجملة الحالية-1 

 126 .الرابط في الجملة االسمية الحالية-2 

 126 .الربط بالضمير أوال          

 127 .الجملة االسمية البسيطة-أ 

 130 .الجملة االسمية المنسوخة-ب           

 133 الربط بالواو ثانيا           

 135 .الجملة االسمية البسيطة-أ 

     137       .الجملة االسمية المنسوخة-ب 

 137 الربط بالواو والضمير معا ثالثا          

 138 .الجملة االسمية البسيطة-أ 

  140 .الجملة االسمية المنسوخة-ب 

 153-142 الرابط في الجملة الفعلية الحالية المبحث الثاني

 143 مدخل 

  143 الربط بالضمير أوال           

 143 الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي-أ 

 145 الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع-ب 

 148 الربط بالواو ثانيا           

 148 الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي-أ 

 149 الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع-ب ثالثا

 150 الربط بالواو والضمير معا           

 150 الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي-أ 
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 152 الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع-ب 

  237-154 احب الحال في الحال الجملة وشبه الجملةص الفصل الرابع

 184-155 صاحب الحال في الجملة االسمية المبحث األول

 156 مدخل 

 156 تعريف صاحب الحال 

 159 صاحب الحال في الجملة االسمية الحالية 

 160 صاحب الحال فاعل-أ 

 165 صاحب الحال مفعول به-ب 

 169 ول بهصاحب الحال الفاعل أو المفع-ج 

 171 صاحب الحال في محل جر-د 

 175 صاحب الحال المبتدأ-هـ 

 176 صاحب الحال الخبر-و 

 176 صاحب الحال المعرفة والنكرة-ز 

 178 صاحب الحال المعرفة-أ 

 182 صاحب الحال النكرة-ب 

 216-184 صاحب الحال في الجملة الفعلية المبحث الثاني 

 185 مدخل 

 185 الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي أوال        

 185 صاحب الحال فاعل-أ 

 188 صاحب الحال مفعول به-ب 

 190 صاحب الحال الفاعل أو المفعول به-ج 

 190 صاحب الحال في محل جر-د 

 193 صاحب الحال المبتدأ-هـ 

 193 صاحب الحال الخبر-و 

 194 صاحب الحال المعرفة والنكرة-ز 
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 194 الحال المعرفةصاحب -أ 

 196 صاحب الحال النكرة-ب 

 197 الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع ثانيا           

 197 صاحب الحال فاعل-أ 

 202 صاحب الحال مفعول به-ب 

 205 صاحب الحال الفاعل أو المفعول به-ج 

 206 صاحب الحال في محل جر-د 

 210 صاحب الحال المبتدأ-هـ 

 212 الحال الخبر صاحب-و 

 212 صاحب الحال المعرفة والنكرة-ز 

 212 صاحب الحال المعرفة-أ 

 214 صاحب الحال النكرة-ب 

 237-217 صاحب الحال في شبه الجملة المبحث الثالث

  218  مدخل  

 218 صاحب الحال في شبه الجملة الحالية 

 218 صاحب الحال فاعل-أ 

 222 صاحب الحال مفعول به-ب 

 225 صاحب الحال في محل جر-ج 

 229 صاحب الحال المبتدأ-د 

 232 صاحب الحال الخبر-هـ 

 234 صاحب الحال المعرفة والنكرة-و 

 234        صاحب الحال المعرفة-أ 

 236        صاحب الحال النكرة-ب 

 238 الخاتمة 

 241 المالحق 
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 283 الفهارس العامة 

 284 يةفهرس الشواهد القرآن -أ 

 286 فهرس المصادر والمراجع -ب 

 291 فهرس الموضوعات -ج 
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