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  اإلهداء
  

ْالعلمرب يف طلب ّ الدِني على مواصلةّ حتثْتَِئ ما فتَّالتيإىل 
  :هاِها إىل بارئُ روحْى فاضتّ حتِ

َالـذين  يف واسـع رمحتـه، وجعلهـا مـعُ أدخلهـا اهللا الغاليـةيّإىل روح أم   أنعـم اهللا علـيهم مـنَّ
  .احلني، وحسن أولئك رفيقاّهداء والصّقني والشّيدّالص
  :فيس، ومل ينتظر العطاءّ الغايل والنَ بذلَّالذيإىل 

  .احلاتّ والعافية، وبارك يف عمره بالصَّحةِّصعه اهللا بالَّأبي الغايل مت
َالذينإىل    : كثري من جهدهمعلى اب يف طريقي، وقام هذا العملّعلوا الصّ ذلَّ

  .م اهللازوجي وأبنائي رعاه  
  . أهدي مثرة هذا العمل...ًأبنائهم مجيعاإىل  إىل إخوتي وأخواتي، و
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  ِّالدراسةص ّملخ
  

 مــن ٍ موضــعَ غیــرٌّ كــل منهــاا یحتــويشــعری ًشــاهدایــة وســبعین ًمئــة وثمان ِّالدراســةتناولــت هــذه 

ْالنحو من معجم شواهد ّغويّمواضع االستشهاد الل َِّشعریةال َّ ْ  تـصنیفها فـي أبـواب ّوقـد تـم. "ادّا حدّحن"ِلـ  ِ

َاللغة َّالنحویة: ُّ ِ ْ رفی، وَّ ّالصَّ وتیة، وةْ ّالصَّ   .قات بین تلك األبوابَلعال، ثم إقامة اْ

ِالـــشواهد أثـــر إلـــى معرفـــة ِّالدراســـةتهـــدف و َِّشعریةالـــ َّ ْ ٍكجـــزء مـــن  ،ّ التـــي تعـــددت فیهـــا أوجـــه االستـــشهادِ

ِالــشواهد  ِالنحو راســاتّالد عمــاد ّالتــي هــيّ ْ َّ، وخلــصت إلــى أنقعیــدّالت فــي َّیــةَّ ْ علــى  ضفيُتــ ّهــذه الــشواهد َُ

ّ والحجیـــة ّالقـــوة القاعـــدة ُأجمـــع علـــى صـــحتها جمهـــورَ القیـــاس، أو  وافقـــتإذاّ ِ النحـــاة، أو ّ  أو ،ّرجحوهـــاّ

ّ نظـائر مماثلـة لهـا فـي المـستوى الفـصیح مـن اللغـةلوجـود، استعمالها اشتهر ٍ، كمـا فـي عـدد كبیـر مـن ِ ٍ

ِم على الشواهدحكُیبینما  ،ّالدراسةِشواهد هذه  ِ بالـضعف،ّ ِ إذا ظهـرت فیهـا مواضـع الـضعفّ ّ ُ مخالفـة ك :ْ

ــــضرائر، وجــــود وأ بالقائــــل، الجهــــلالقیــــاس، أو  ّاللغــــوي االســــتعمال وأ ّال ــــشاذ،  ّ ّال  معــــاییر  مخالفــــةوأّ

َّ في علم أصول الناالستشهاد ِ ِّحو العربي، وهي ماثلةِ   .ً أیضاِ
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  :المقدمة

قُرءانـاً عربِيـاً غَيـر ذِى عِـوجٍ     )٢٧(ولَقَد ضَربنا لِلناسِ فِى هذَا الْقُـرءانِ مِـن كُـلِّ مثَـلٍ لَّعلَّهـم يتَـذَكَّرون         ": قال تعالى      

تَّقُوني ملَّهمر) (٢٨ " (لَّعسورة الز.(  

ّسان، وعلإلنـَ خلـق اَّالذيِ هللا ًحمدا      َمـه البیـانَ ً، وآثـره علـى سـائر خلقـه، وصـالة ُ ِ ِ علـى خیـر اًموسـالِ

ّ سید ولد آدم إلى یوم الد،ِادّ بالضَ نطقْنَم ِ َ ِ   : وبعد،ینِ

ِالنحـــوُفعلــم       ْ ًوم وأعالهـــا قـــدرالعلـــِ مـــن أشـــرف اَّ ْ َ بـــالقرآن الكـــریم، حیـــث كـــان ِوثیقـــةال هِتلِص لـــ؛ِ ِ  ُحفـــظِ

ّالقرآن من الل ِسوغات نشأةُ مِّ أهم منِنْحِ ِ ْالعلم هذا ِّ   .ِ الشریفِ

ُالــشعر ُّدویعـ      ْ ّالعربــي ِّ ِ ّ االستــشهاد اللمــن مــوارد ًصباِخـ اًردْوَمــ ََ ُ، فهـو دیــوان ِّغــويِ ِالعربیــةَ ِّ َ حفــظ َّالــذي ََ

ِ لـــسهولة حفظـــه، وقـــد عـــد أقـــرب الوســـائل إلـــى عقـــول العـــرب؛َثروتهـــا ِ ِ َ َُّ ِ ِ ـــوبهمِ ْ وقل َفـــال غرابـــة أن تكـــون  .ِ ْ َ

ُالشواهد ِ ْشعال َّ ُریةِ ٍمنهـلَ أكبـر َِّ ْ ّللغـوی َ َ ُ فـي عـصر شـاع فیـه اسـتبدال َنیُّ َ ْالـشعرٍ ِیوف فـي المبـارزة بـین ّ بالـسِّ ِ

ُأقوام صار البیان ی ُ َ ّعرف بهم، فاستحقوا التحدٍ ّ ّ   .بالكتاب الخالدي ُ

ُ عــرف العــربقـدف      َُأنه بــُ ِم األبــرع فــي البیــان، وفنــون الكــالمَّ ِ ِ ٍ فــي زمــن نــاء عــن الحــضارة، ،ُ ِفــي كبــد ٍ

ِ بمــا فطرهـا خالقهــا علیـه مــن ألـوان الفــصاحة وضـروب البالغــةّ إالترتـويال َصـحراء ظمــأى  ِِ ُ ِ ُ  ْ إلــى أن،ََ

ْســـمت ألـــسن ـــة التكـــریم، إذ اصـــطفى اهللا لغـــتهم وعـــاء لكتابـــه العزیـــز  أبنائهـــاُةَ ِ إلـــى منزل ِ ًِ ْ َُ ِ ال یأتیـــه َّالـــذيِ

ِالباطل من بین یدیه وال من خلفه َِ ِ ُ.  

َلــه دخــل الكثیــر مــن األعــاجم فــي دیــن اهللا أفواجــا، فخــشي الغیــارى مــن بنــي یعــرب اللحــن وبنزو       َ ًُ َُ ِ ِ ِ َ ِ

َفــي كتــاب اهللا تعــالى، فطفقــوا یــدونون  ّ َاللغــةِ ِ مــن معینهــا الرقــراق ُّ ّ ٌ لــم تخالطــه شــائبة مــن شــوائب َّالــذيِ ُ ْ

ِالحـــضارة، فكثــــرة اخـــتالط ال ُ ْعــــرب بغیــــرهم علـــى أطــــراف جزیـــرتهم ِ ِة لنـــشأة علــــم صــــارت مــــدعاِ ِ ْالنحــــوً َّ 
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ِوقـــد كثـــر الحـــدیث عـــن بدایـــة نـــشأة علـــم . وتقعیـــده ِ ُ َ ْالنحـــوُ ّالعربـــي َّ ِ ِ علـــى یـــد الخلیـــل فـــي كتـــاب تلمیـــذه ََ ِ ِ

َالذین ُّالنحاةِسیبویه، وعن أول    .)١(، وتقعیدهِأسباب نشأته  فيأسهموا َّ

ُالنحاةِلم یقبل و       َ أخذُّ ِاللغة ْ ِالعربِ من القبائـل َُّ ِ كلهـا، بـل اصـطلحوا علـى األخـذ مـن القبائـل ّیـةََ َ ِ ْ  َّالتـيِّ

ِخلـت لهجاتهــا مــن اللحــن؛  ْ ْ ِبعـدها عــن االحتكــاك بغیــر العــرب، بــسبب َ ِ ِ ِ ِتمكنــوا مــن وضــع القواعــد كـي یُ ّ

ّاألصـــولیة عـــن طریـــق الـــس ِماع، ثـــم القیـــاس علیهـــا، الســـتنباط القواعـــد ِ ِ ِ ُ تؤخـــذ منهـــا َّالتـــيِ َاللغـــَ وقـــد "ة، ُّ

 .)٢("ینّأســـد، وتمـــیم، وقـــیس، وهـــذیل، وبعـــض كنانـــة، وبعـــض الطـــائی: ُفـــصاحة فـــي قبائـــلُحـــصرت ال

ِعلــم أصــول النحــو"ُوعنــي  ّ ِ ِیبحــث فیــه عــن أدلــة النحـــو  ٌعلــم"ِّبمعــاییر فــصاحة الكــالم العربـــي، فهــو " ُ ْ ّ ّ ُ ُ

ِّاإلجمالیة من حیث هي أدلته، وكیفیة االستدالل بها، وحال المستدل ّ ُّ ّ ُ")٣( .     

ِمصادر علم أصول "و      ِ ْالنحوُ ُ، والقیاس، واإلجماع، واستصحاب الحال)ّالسماع(ُ النقل :َّ ُ ُ")٤( .  

ِ  ویعـــد كـــالم العـــرب ُ ُّ ّنثـــرا وشـــعرا أو: ُ ً ّل مـــصادر الـــسً ِ  ّ الحـــدیث النبـــويّ، ثـــم)٦( القـــرآن الكـــریمّ، ثـــم)٥(ِماعَ

  .)٧(ریفّالش

      

  

                                                             
ُّنــشأة  النحــو وتــاریخ أشــهر النحــاة، دار المعــارف، القــاهرة، ط. اوي، محمــدّالطنطــ: لالســتزادة  ینظــر )١( : وینظــر. ٢َّْ

ّنشأة النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط. عالمة، طالل ِ ْ َّ١٩٩٢، ١. 
: ینظـرو .١٤٧ص روت،بیـ المـشرق، دار ،٢ط مهـدي، محـسن: تـح الحـروف، كتـاب. نصر أبو الفارابي،: ینظر  )٢(

ّأحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، ص: شرح شواهد المغني، تح). هـ٩١١ت(ّالسیوطي،  ِ ّ٣. 
  .٢١، ص٢٠٠٦، ٢عبد الحكیم عطیة، دار البیروتي، ط: االقتراح، تح. ّالسیوطي )٣(
 ٢٢المرجع نفسه، ص )٤(
َالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح. ّالسیوطي) ٥( أحمـد جـاد المـولى بـك، ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، وعلـي محمـد : ُّ

ّمحمـــد البجـــاوي، مكتبـــة دار التـــر ْفـــي أدلـــة النحـــو، المكتبـــة . عفـــاف حـــسانین،: ولالســـتزادة، ینظـــر.١/١٤٠، ٣اث، طّ َّ ّ
  .١٣٦، ص١٩٩٦، ١ّاألكادیمیة، ط

ّأصول النحو العربي، مطبعة جامعة محمد خی. خان، محمد: لالستزادة ینظر )٦( ِ ْ   .٢٩، ٢٨، ص٢٠١٢ضر، بسكرة، َّ
ْالـشاهد وأصـول النحـو فـي كتـاب سـیبویه، مطبوعـات . الحـدیثي، خدیجـة: لمعرفة شروط االحتجاج بالحدیث ینظر )٧( َّ ِ ّ

  .١٤٤، ص١٩٧٤جامعة الكویت، 



 
 

٣

ِّكــان اختیــار موضــوع هــذه الدراســة         ِ ِ ّر الــشاهد الــشعري أثــ"ُ ْ ِّ ِ ِمتعــدد االستــشهاد فــي بنــاء القاعــدة الّ ِ ِّ َ ُ

َّالنحویـة ِ ْ ُ، بعـد توجیـه مـن أسـتاذي الفاضــل الـدكتور خالـد بنـي دومـي، الــذي رعـى هـذا العمـل مـذ كــان "َّ َّ ٍّ ِ

ًفكرة، إلى أن أصبح الیوم حقیقة  َ ْ َُأ ظاللهـا الوارفـةّ نتفیًماثلةً َنـة الدراسـة شـواهد متّوعی. ِ ُ ُ ِّ ِعـددة االستـشهاد ُ ُ ِّ

ِمــن معجــم شــواهد  ْالنحــوِ َِّ الــشعریة َّ ْ ّحنــا جمیــل حــداد"لـــ ِ ِ، وهــو معجــم غنــي عــن البیــان بقیمتــه العلمیــة "ّ ِ ِ َِّ ْ ِ ٌّ ٌ

ٍّ فقد جمع فیه ما تناثر في مصادر اللغة من شواهد، وقلمـا بحثـت عـن شـاهد شـعري فیـه، ولـم ؛الفریدة ٍ َّ ُُّ َ َ َ ََ

ـــ ّأجـــده، فهـــو أنمـــوذج للت ٌ ُ ِّ العربـــي ومـــرآة  تعكـــس حـــب المؤلـــف لتـــاریخ العـــرب، واعتـــزازه بـــهراثْ َّ ٌ ّ ِ وقـــد . ََ

ِّاعتمدت الروایة الواردة في المعجم في معظم شواهد هذه الدراسة َ ِّ ُ.   

ِالــــشواهد ِّالدراســــة هــــذه ْفتّصــــن       ِّمتعــــدد الَّ َ ُّالتعــــددة االستــــشهاد بــــصعوبة، وكــــان ُ َ  أبــــرز مــــشكالت َّ

ُدا ال یستهان عدَّصنیف، حیث إنّالت  یزیـد أو ِنْاالستـشهاد، فكانـت فـي بـابیُأوجـه عـت فیـه َّ به منها تنوً

َاللغــةمـن أبــواب  ْالنحــو أو ُّ ٌمــا وجــد ارتبــاطَّ، وقلَّ ِالــشواهدف معجــم ِّ بینهــا، وكــان مؤلــٌ واضـحُ   "ادّا حــدّحنــ "َّ

ّوزع الـــشواهدقـــد  َ وفیـــه : ّ الـــشعر، والثـــانيوفیـــه شـــواهد: ّاألول:  علـــى ثالثـــة أقـــسام الـــواردة فـــي المعجـــمَّ

ًقــد رتـب هــذه الـشواهد بحــسب القافیـة ترتیبــا هجائیــو، وفیــه أنـصاف األبیــات: ّشـواهد الرجــز، والثالـث ّ ، اّ

ّواهد فــي موضــوعات النحــو والــصرف،ّ وأعقــب ذلــك بتــصنیف هــذه الــش.ًمنهــا رقمــا ٍّكــلل َجعــلو  وذلــك ّ

ّ أو الصرفي، ّحويّاهد في تقریر قاعدة الموضوع النّباإلشارة إلى رقم الش َُأنـه َذكـروّ  أشـار إلـى األبیـات َّ

 ُنـي اسـتثنیتّ، غیـر أن)١(نْ مفـردیِنْ قوسـیَ منها داخلٍّرقم كل ِ بوضع ٍغیر موضعُ استشهد بها في َّالتي

ِالـشواهد بعد حـصر – ِالـشواهدً كثیـرا مـن تلـك -هـاِ جمیعَّ َّ عـددا منهـا یتعـدَّ؛ وذلـك أنَّ  فیـه االستـشهاد، ُدً

َالروایــة ِاختالف بــْولكــن َالروایــة فــإذا اختلفــت ،اهدّ للــشِّ ُالــشاهد انتفــى ِّ ِ ، ومــن أجــل ذلــك اقتــضت ّالثــاني ّ

ّطبیعة الدراسة اختیار الشواهد الواردة في الدراسة ّّ َ.   

                                                             
ّحداد، حنا جمیل:  ینظر)١( ْمعجم شواهد النحو الشع. ّ ِّ ْ   .٧٨٥، ص ١٩٨٤ّالنشر،ّ، دار العلوم للطباعة و١ّریة، طَّ



 
 

٤

ُاتبعـــتقـــد      و ً البحـــث انتـــشارا، ویــــشمل ِفهـــو أكثـــر منـــاهج" فـــي هـــذه الدراســــة،  ِّ المـــنهج الوصـــفيّ

ّالبحــوث التـــي تركـــ  علـــى ُّصبْنـــَوهـــو استقـــصاء ی. نـــسان والمجتمـــعاإل علـــى مـــا هـــو كـــائن فـــي حیـــاة زَّ

ِ مــــن الظــــواهر كمــــا هــــي قائمــــة فــــي الحاضــــر بٍظــــاهرة ِ هــــا، وتحدیــــد ِ جوانبِفْشَها، وكــــِد تشخیــــصْقــــصَّ

ٕاهرة، وانمــا ّوال یقــف عنــد حــدود وصــف الظــ. َالعالقــات بــین عناصــرها، أو بینهــا وبــین ظــواهر أخــرى

ِر، ویقـارن، ویقـیم، بقـصد الوصـولّل، ویفـسّذلـك، فیحلـیذهب إلـى أبعـد مـن   معنـى، ِ ذاتٍ إلـى تقییمـاتّ

  .)١("اهرةّر بتلك الظ التبصُِّبقصد

ّأن رفد المكتبة العربیـة بـضرب مـن ضـروب الدراسـة النحویـة في َّ شك الو     ّّ َّ ُ ٍَ ْ ِال یـستهان بـدوره فـي  -َّ ُ ُ

ّتقعیــد النحــو العربــي ِ ََ ْ َّ ِ كــان أحــد أســباب- ِ َ ِّنهــا تمثــإِّ هــذه الدراســة، حیــث َ ْل دعــوة للبــاحثین وطلبــة العلــم َّ ِ ِ َ ً

ٍلاللتفات إلى دراسة هذه الشواهد بصورة ِ ُ، غیر َأنهـا ال تخـرجمختلفة عن سابقاتها َِّ  فـي ِمـضمونال عـن َّ

ُكثیــر مــن موضــوعاتها، فالــشواهد ِ َّ ُ النحویــةٍ َّ ِ ْ َ اللغویــةِ المــستویاتّ تمــسَّ ّ َ  الوقــت نفــسه، فــي  وهــي.اهــَ جمیعُّ

ِامتداد لحفظ ُراث العربي الذي أفنى الكثیرّ التٌ ََّ ِّ ِ ِ اللغة والنحوِ من أساطینَ ْ َّ َ    .َ أعمارهم في تحصیلهُّ

ّوتـــأتي أهمیـــة هـــذه الدراســـة        ِ تنفـــرد بحـــصر َّالتـــيِى مـــن نوعهـــا لـــواُألّ أنهـــا مـــنّ ِالـــشواهدُ ِّمتعـــددال َّ َ ِة ُ

ٍاالستـشهاد ودراســتها بمعــزل عــن  ِ ِ األحادیــة فــي االستــشهادِواهدَّالــشِ ، ولــیس -ِ فــي حــدود علــم الباحثــة-ِ

َ مـا توحـد فیـه وجـه االستـشهاد ومـا تعـدد،وا جمعـّالـذین ینابقّالـسارسـین ّلدِ جهـود ا مـنٌفي هذا انتقاص َّ ِ ُ َّ 

ْبل لقد اعتمدت هذه  ْ ْالعلمُنة ام على تلك، واَألِّالدراسةْ ِي رد الفضل إلى أولي الفُة تقتضَّیِ ِ   .ِضلَّ

  :راساتّوأذكر من هذه الد

ّالـشاهد الـشعري النحـوي . م٢٠٠٥. الحربي، عبد الهـادي كـاظم كـریم - ّّ ّ ) هــ٢٠٧ت (ّعنـد الفـراءّ

 .رسالة ماجستیر، جامعة بابل، العراق. ّدراسة نحویة): معاني القرآن(في كتابه 

                                                             
ّمقدمة في منهج البحث العلمي، ط. ّالعزاوي، رحیم یونس كرو) ١( ، ٢٠٠٧ّعمان  ّ، دار دجلة ناشرون وموزعون،١ّ

 .٩٧ص



 
 

٥

. اللـة واالسـتعمالّعري بـین الدّاهد الشّذوذ في الشّالش. ١٤٣٢. الحربي، نورة ناهر ضیف اهللا -

 .ةّعودیّة، السّرسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز، جد

ّالــشواهد الن. م٢٠١٠. ّخلـف اهللا، رقیـة مالــك دفـع اهللا - ّة عنـد أبــي جعفـر النحــاس ّعریّة الــشّحویـّ ّ

 . ودانّرسالة ماجستیر، جامعة الخرطوم، الس). ةّدراسة وصفی( َّفي مؤلفه إعراب القرآن

ّالــــشاهد النحـــوي. م٢٠٠٩. حمـــد أحمـــد عبـــداهللالمـــسیعدین، م - ّ ّالـــشاذ والـــضرورة فـــي كتــــاب : ّ ّ ّ

ّاألصول البن السراج  .ّتیر، جامعة مؤتة، الكرك، األردنرسالة ماجس. ّ

.  فـي معجـم لـسان العـرب البـن منظـورّعريّحـوي الـشّاهد النّالـش. م٢٠٠٨. الفرایة، مراد علـي -

 .ّ، جامعة مؤتة، الكرك، األردندكتوراهرسالة 

. حاح للجــــوهريّ فـــي معجـــم الـــصّحـــويّاهد النّالـــش. م٢٠٠٥. مـــأمون تیـــسیر محمـــدمباركـــة،  -

 .اح الوطنیة، نابلس، فلسطینرسالة ماجستیر، جامعة النج

ُوتــشمل الــشواهد      ِ َ األبیــات الــشعریةُالمختــارة َّ َِّ ْ َّ التــي تعــدِ األبیــاتَ وأنــصافَ واألرجــازِ ُ أوجــه فیهــاتَدَّ ُ 

ِیا النحویــةاالستــشهاد بالقــضا َّ ِ ْ  ِ مــن أبــوابٍ واحــدٍ فــي بــابتلــك األوجــه ْ، ســواء أكانــتٍّ خــاصٍ علــى وجــهَّ

ِالنحو ْ   . من أبوابهٍ بابِ كانت في غیرْ أمَّ

ِشواهد النحو لت َّوقد شك       ّ ّ الشواهد الكلِة من عددَّاألغلبیُ ِ َوعـشرین ثالثـة ٍمئـة و إلـى ْ وصـلتْ؛ إذِّيَّ

ّشـواهد النحـو الـشعریة مـن ً شـاهداَسـبعین وخمسة  ویشمل:ّاَألول: نْعت على الفصلیَّ، توزًشاهدا ّ ِ ّ  ذات ِ

ِ صـنفت فــي مباحـثالمبحـث الواحــد، ْ ِّ َّ اإلنــشائیة، ِ، واألسـالیبِ، والمجــروراتِ، والمنـصوباتِ المرفوعــات:ُ ْ

 ًشــاهدا وأربعـین ثمانیــة  ویـشمل:ّوالثــاني. ِ واألدواتّ والتنـازع،،ِ الموصــولِ، واالسـمِ الفعــلِ، واسـمِوالتوابـع

ِواهدَش من ِالنحو  ِ ِالشعریة ذاتّ َِّ ِ ُ التي تعذر تصنیفهاّتنوعة المالمباحث ْ َ َّ  َ فـروعُ ال تـشملُوهذه المباحـث. َّ

ِالنحــو ْ ِ شـــامال للقواعــدُ هـــذا التــصنیفُهـــا، بــل لـــم یــكَّ كلَّ ّ وان،ِ مــن تلـــك المباحــثِ المـــستنبطةً  ُتْمـــا درســـٕ

  . ِّ الدراسةُها طبیعةْ اقتضتقضایا



 
 

٦

ُوأمــا الفــصل ّخــصص للــش الثالــث فّ ّ ّواهد الــصرفیة والــصوتیُ ّّ ْة وأثرهــا فــي التقعیــد النحــوي، حیــث بلغــت ّ ِّّ ّ ِ

ُتضمنوی .ً شاهداَ وخمسینًخمسة َالـشواهد الـصرفیة، والـشواهد النحویـة الـصرفیة، والـشواهد الـصوتیة،  ّ َ َ َّ ّ ّ ّّ ّ َّ ّ َ َّ ّ ّ

ّوالشواهد النحویة الصوتیة،  ّّ ّ ّالـصرفیة والـشواهد الـصوتیة فـي بنـاء القاعـدة النحویـة، وأثـر ّأثر الشواهد وّ ّ ّّ ّ ّّ

ّلقائـــل فـــي بنــــاء القاعـــدة النحویـــةمجهـــول االّالـــشاهد  ِهـــذا التــــصنیف ناتجـــا عـــن كـــون  َوكـــان. ّ ْ ً ُ  ِدراســــةّ

ِّاللغـــةِ بـــصورة متكاملـــة یعـــین فـــي نمو َ َ بـــین أبـــواب اللغـــةُقـــةالَالعورهـــا، ِّهـــا وتطوُّ ِالنحویـــة: ُّ َّ ِ ْ ـــَّ رفیة، وال ِصَّ ّ ْ ،

وتیةو ِالــصَّ ّ َ وان فـــص-ٌ وثیقــةِةَّاللیـــَّ، والدْ ْما الـــصَّرف واألصـــوات، َّ ال ســی- مــن الدراســـات بینهـــاٌ كثیـــرْلتٕ

رفیة إال علـى أســاس صـوتي، وكــذلك ِفهمـا علمـان متالزمــان ّ، ال یمكـن تفــسیر كثیـر مــن القـضایا الــصَّ ِ ْ َ ّ ْ

ْعالقة النحو بالصَّرف، فال فص ْ ْ ِغة جمیعُّ بین علوم اللَلَّ   .هاَ

ّ مـــن النـــادر أن نجـــد فـــي كتـــب النحـــو القدیمـــة مـــن یـــشیر إلـــى االرتبـــاط بـــین ظـــاهرة نحویـــَّإن "     ْ َّ ِ ة، ّ

َّوأخــرى صــوتیة، مــع أن ِّ ْ ّ الكثیــر مــن ظــواهر النحــو ال یمكــن تفــسیره إالَ ْ ّ علــى أســاس صــوتي، وكــذلك َّ ِ ْ َ

ّالصَّرف، بل هو أشد َّ التصاقا من النْ    .)١("ظریاتها ونظمهاْحو باألصوات ونً

ّ الدراســةُ  بالننتهــت وا ً وأوردت فهرســا.ّالتوصــیاتفتــائج، ّ آخــر ، وّ الــواردة فــي الدراســةلآلیــات الكریمــة ُ

ّلألبیات الشعریة واألرجاز، ثم  ّ   .قائمة المصادر والمراجعّ

ّجهد المقل ِّالدراسةو      ُ ْه، وان أخطـأَ وحـدِ مـن اهللاٍ فبفـضلُتْفإن أصب ،ُ  فمـن ُ نـسیت، أوُتْلـَل، أو زُتٕ

َأســأل اهللا .ِّ البــشريِ العمــلُ ســمةَقصَّالــن َّ إنإذنفــسي،   ،ِ بــالقبولراســةّ هــذه الدظــىْ أن تحَ القــدیرَّيِلعلــ اُ

  . بها الفائدةَّ تعمْأنو

  

  الباحثة                                                                                       

  
                                                             

َالمنهج الصوتي للبنیة العربیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، . ّ شاهین، عبد الصبور)١( ِّ ِّ ِّ ْ   .٩، ص١٩٨٠َ
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ّنحو الشعشواهد ال ّریة وأثرها في التقعیدّ ّ  

ِالشاهد َاللغة في ّ ُّ:  

َهدَش: ُهْتقول من. ٌ قاطعٌخبر: ُهادةَّالش       ّشـهد الر: مـا قـالواَّل على كـذا، وربُجَّ الرِ َْ ُجـل، بـسكون الهـاء َ

ُاحلــف، والمــشاهدة:  بكــذا، أيْدَاشــه: خفیــف، وقــولهمّللت ْ ّ أدى مــا ، أيً لــه بكــذا شــهادةَدِوشــه. ُ المعاینــةِ

ًفالنـــُهدت ْواستــــش. ٌهادة، فهــــو شـــاهدَّعنـــده مــــن الـــش ِالــــشاهدو. َ یـــشهدْه أنُســــألت: اُ ِالــــشاهد و.لـــسانّال: ّ ّ :

  .)١(ُكَلَالم

َُأنـه اهللا قـضى: أي. )سورة آل عمران( " )١٨ (هوشهِد اللَّه أَنَّه ال إِلَه إِالَّ   ": قوله تعالى ومعنى"       ّإال إلـه ال َّ

َكما .)٢("هو ُیقال َ َشهد": َُ ِ َعند ُفالن َ ْ ِالقاضي، ِ َ َإذا ْ َبین ِ َوَأعلم ََّ َ ْ ِلمن َ َ ُّالحق ِ َ َوعلى ْ َ ْمن َ   .)٣("َُهو َ

ِالشاهد   :طالحْفي االص ّ

ِالشاهد       .)٤(" أو رأٍيٍ على قولِ بهِ واالستداللِ لالحتجاجُدَ یورِتهَّ موثوق بعربیٍ لقائلٌّ عربيٌقول": ّ

ِّالعربــيى بــه مــن الكــالم تْؤُمــا یــ": أو هــو ِ َّصحة بــَ لیــشهدََ  إلــى ٍ أو داللــةٍ أو عبــارةٍ أو صــیغةٍ لفــظِ نــسبةِ

ِّالعربیة ِالشواهد إلى ُفالحاجة. )٥("ََ َاللغة في َّ َاللغة إلى َنسبُی ّاللئ ؛ةَّلحُم ُّ ِالعربیة ُّ ِّ   .منها لیس ما ََ

                                                             
َالصحاح تاج اللغ. ادّ الجوهري، إسماعیل بن حم)١( ُّ ، دار ٤ّأحمد عبد الغفور عطار، ط: ِّة وصحاح العربیة، تحّ

  ).شهد(، مادة ٢، ج١٩٨٤العلم للمالیین، بیروت، 
حاتم  . د: ّالزاهر في معاني كلمات الناس، تح). هـ٣٢٨ت(ّ األنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار،  )٢(

َالضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ِّ ّ١/٣٢، ١٩٩٢، ١.  
َمعجم مقاییس اللغة، تح. ، أحمداللغوين فارس  اب)٣(   ).شهد(، ١٩٧٩ّعبد السالم هارون، دار الفكر،: ُّ
َمعجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط. ّ اللبدي، محمد سمیر نجیب)٤( ِّ ّ َّ َِّ ْ َّ ِ ْ  .١١٩، ص١٩٨٨، ٣َّ
َاالحتجاج بالشعر في اللغ.  جبل، محمد حسن حسن)٥( ُّ ْ ّة، دار الفكر العربي، القاهرةِّ  .٥١ ص،ِ
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  :االستشهاد

ْالنحو َ یأتيْ أن: أيأي أو المذهب،َّاالحتجاج للر": االستشهاد       ٍّ أو نثـريٍّ شـعريٍ بـشاهدُ لما یقـوليَُّّ

"هَ ویدعمِه بهَدّ لیؤیِقَّوثُ المعتمد المِمن القول
)١( .  

ُّالعربــي ُوالكــالم ِ ُّیحــتج َّالــذي ََ َ ْ ُ بــشروط م-ُریفَّ الــشُ، والحــدیثُ الكــریمُ هــو القــرآنِ بــهُ ٍتفــق علیهــا فــي علــم ٍ ّ

ُ نثرا منذوًرا أ شعِ العربُ وكالم-ّأصول النحو   .)٢(جاجِ االحتِ عصرِة حتى نهایةَّ الجاهلیً

ّاللغوی ِةَّ في المادُفریقّوالت"      َ  تحـت ُوبـین مـا ینـدرج" جـاجِاالستـشهاد أو االحت "َ تحـتُ بـین مـا ینـدرجِةُّ

ِأساســا للقواعــد ُ یعتبــرَّالــذي ِ مــن النــوع، فــإذا كــان الــنصُُّهَجــَ أنتْنَ ومــِّ الــنصِ إلــى نــوعُیعــود" مثیــلَّالت"" ً 

ٍشعرا أو نثرا منسوبا إلى شاعر ً ً قـت ِثُ وَّالتـي ِ مـن القبائـلٍ أو إلـى قبیلـةِ االستـشهادِ به في عـصرٍ موثوقً

َ مصنوعا أو غیـر إذا كان النصَُّّأما ،...ّاَألولوع َّها  فهو من النُلغات ْالنحـو ُ سـاقهْأنِ بـٍ موثـوقً  نفـسه يَُّّ

ُّیحـــتج ال ْنَّأو ســـاقه عمـــ َ ْ  ُ والبیـــانُ اإلیـــضاحُهُم، وهدفـــِلـــزُ مُللقاعـــدة، وهـــو غیـــر" ٌتمثیـــل"كالمهـــم فهـــو  بُ

  .)٣("فقط

ُالـــشواهدظهـــرت وقـــد        ِ َِّشعریةالـــ َّ ْ ِالنحـــو ِ فـــي كتـــبِ ْ ِّالعربـــي َّ ِ ِلالستـــشهاد ً رئیـــسةَمـــصادر ََ ِ ِْ ْ كتـــاب "ـ ، كـــْ

ْالنحــواألصــول فــي "ي، وّ البــن جنــ"ّســر صــناعة اإلعــراب"، و"الخــصائص"، و"ســیبویه اج، ّرّ البــن الــس"َّ

  .وغیرهاّوشروحات كتاب سیبویه، وشروحات ألفیة ابن مالك، 

ِالعربیة ُعلماء َنيُع و      ِّ ِالشعرب ََ ْ  ِالكثیـر ِبنـاء فـي ِعلیـه دواَفاعتمـ الكـریم، ِبـالقرآن مِعنـایته ِجانب إلى ِّ

ِواصــدار ِالقواعــد مــن َاللغــة ِضغــوام شــرح فــي إلیــه ولجــأوا ،ِاألحكــام مــن ِالعدیــد ٕ  معانیهــا، ِوتوضــیح ُّ

ِواحكام ْالشعرفـ ،هاِأصول ٕ   .َأخبارهمّدون  َّالذي ِالعرب ُدیوان ِّ

                                                             
َّمعجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص. ّ اللبدي، محمد سمیر نجیب)١( َِّ ْ َّ ِ ْ َّ١١٩.  
ّالشاهد وأصول النحو، ص. الحدیثي، خدیجة :ینظر  )٢( ّ١٢٩.  
  .٨٥، ص١٩٨٨َغة، عالم الكتب، ّل بال االستشهاد واالحتجاج.  محمد عید،)٣(
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ِّوكان للشواهد الـش      َعریة حظـوة عنـد النحـاة علـى حـساب الـشواهد النثریـة التـي لـم تحـظ باالهتمـام، َّ َّ ِ ِ ِّ ّ َّ ُّ ٌ َّ ِ ْ

ًوكَأنهــا شــواهد أقــل شــأنا ّ ُ َوذلــك ألن الــشواهد ؛َّ ِ َّ َالــشعریة َّ َّ ِ ْ ٍ عرضــة للتغییــر، لكونهــا ذات وزن وقافیــة، ُّ أقــلِ ٍ َِ ِ ّ ً

ِباإلضافة إلـى سـرعة حفظهـا كمـا هـي ٍ بغیـر زیـادة أو نقـص،ِ ٍ ِوحـذا حـذوهم علمـاء التفـسیر والحـدیث، . ِ ّ ُ ُ َ ْ

َِّ تزخــر مؤلفــاتهم بالــشواهد الــشعریةْإذ ْ ِ ِ َّ ّ ُ ّواهد الــشعریةّفالــش. َ َّ اللغــة التــي ِین إلــى قــوانِلةِ الموصــِبلّالــس  مــنّ َُّ

َّ العربيَلسانّ الُتحكم ِ َّ، مصونا من التهَّ على سجیَ لینطق؛ََ  ِ فـي حفـظُ الفـضلُنسبُو یَّالنح ِماءلولع. لحنً

َ اللغة، ِقوانین   :قل عن أحد المستشرقین قولهُقد نوُّ

ٌ النحــو أثــرَ علــمَّإن" ْ ّ مــن آثــار العقــل العربــي، لمــا فیــه مــن دقــَّ ّ ِ ع مــا ْ، ونــشاط فــي جمــ فــي المالحظــةٍةََ

َوالحــق أن القــرآن . )١("روا بــهَخــْ یفْ أنِ للعــربُّقِ فیــه علــى تقــدیره، ویحــَلِّ المتأمــُوهــو لهــذا یحمــل. َقّتفــر ّ ُّ

َالكــریم هـــو الــذي حفـــظ  ّ ِ، فقـــد تكفــل اهللا بحفظـــه، وال یتــأتى حفظـــه إال بحفــظ لّالعربیــةَ ِ ِْ ْ َّ ُ ّ ّغتـــه، فهیــَأ لـــذلك َ

َ النحـــو، وعلمـــاءَعلمـــاء ِ ّصـــول النحـــو الـــذین جعلـــوا معـــاییر االستـــشهاد ال أَّ ّلغـــويّ ِفـــي إطـــارین ّ ٍّزمـــاني، : ْ

   .ٍّومكاني

ّففي اإلطار الزماني       ِالعربیـة ِعلمـاء ُموقـف َاختلـف ّ ِّ ْالـشعر مـن ََ َالـذین ِاءِّ ُّیحـتج َّ َ ْ  موهمفقـسَّ هم،ِبـشعر ُ

َالــشعُاألولــى طبقــة  :ٍطبقــات ِأربــع علــى  .واألعــشى القــیس، كــامرئ اإلســالم، بــلق وهــم ن،یّالجــاهلی ِاءرِّ

َالــذین وهــم ن،ضرمیَخــُالمّوالثانیـة طبقــة الــشعراء   ُاهللا رضــي انّوحــس ،كلبیــد واإلســالم، ةَّالجاهلیــ أدركـوا َّ

ّ وأما الثالثة فهي طبقة.ماُعنه َالذین وهم ن،یّاإلسالمی ّ   .والفرزدق ،كجریر اإلسالم، صدر في كانوا َّ

 ،بــرد بــن ارّكبــش زماننــا، إلــى بعــدهم مــن وهــم ثون،َحــدُالم لهــم ُویقــال ،َندیَّلــَوُمال ّوالطبقــة الرابعــة طبقــة

  .)٢(نواس وأبي

                                                             
  .١٦٠، ص٢٠٠٣، ٨غوي عند العرب، عالم الكتب، طّالبحث الل. مختار عمر، أحمد )١(
أحمد بن سعید بن : إسفار الفصیح، تح). هـ٤٣٣ت  (ّرويَحمد بن علي بن محمد، أبو سهل اله، مّرويَ اله)٢(

ّمحمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط ّ ّ١/٢٤٠، ١.  



 
 

١٠

ََأجمــــعوقــــد       َ ُالنحــــاة ْ   واختلفــــوا فــــي،ةّالثانیــــى ولــــاألو :نْ علــــى االستــــشهاد بــــشعر شــــعراء الطبقتــــیُّ

ِالثالثـشعر شــعراء الطبقـة بـ االستـشهاد ِالرابعـ الطبقـة َّأمــا، ةّ ََأجمـ فقــد ةّ ِّالعربیـة علمــاء أكثـر َعْ عــدم  علـى ََ

  .همِاالستشهاد بشعرجواز 

ًمــع العلمــاء علــى أن قریــشا أفــصحأج"فقــد ّا اإلطــار المكــاني ّ     وأمــ ً العــرب ألــسنة، وأصــفاهم لغــة، َّ ًْ ِ

ُجـل ثنــاؤه–َّوذلـك أن اهللا  ًهم مـن جمیــع العـرب، واصــطفاهم، واختـار مـنهم نبــي الرحمـة محمــدا َ اختـار-َّ ّ ِّ َّ َ

َى اهللا علیه وسـلم، فجعـل قریـشا قطـانّصل ّ ُ ً َ ُوحـصرت الفـصاحة .)١("التـهُ ووِ الحـرامِهِ بیتـَ، وجیـرانِهِمـَرَ حّ ُ 

عـدهم عـن االخـتالط بمـن ُین؛ لبّقیس، وتمیم، وأسـد، وهـذیل، وبعـض كنانـة، وبعـض الطـائی: ِفي قبائل

  . ُفسدت عندهم األلسنة

ُِاقتدي وبهم ،ةَّالعربی ُغةّالل ُِنقلت عنهم والذین"       َُأخذ وعنهم ،ْ  العـرب قبائـل بـین من ُّالعربي ُاللسان ِ

 الغریـب فـي ُّاتكـل وعلـیهم ومعظمـه ُِأخـذ مـا أكثـر عـنهم ذینّالـ ُهـم هـؤالء َّفإن .وأسد ،وتمیم ،قیس: هم

ْوالتــصریف اإلعــراب وفــي  مـــن غیــرهم عــن ذَؤخـــُی ولــم .ائیینّالطــ وبعــض ،ِكنانـــة وبعــض ،ذیلُهــ ثـــم ،َّ

ٍّحــضري عـــن ْذَیؤخـــ ْلـــم هّفإنـــ ملـــةُوبالج .لهمقبـــائ ســائر َالبـــراري َّســـكان عـــن وال ،ّقـــط َ  ُیـــسكن كـــان نّممـــ َ

ْمــن ال ْذَؤخــُی لــم هّفإنــ" ،)٢("همَلْحــو ذینّالــ ِاألمــم لــسائر َالمجــاورة ِبالدهــم َأطــراف ْلخــم ِ  ؛َجـــذام مــن وال ،َ

َلمجـــاورتهم ُ ْوالقـــبط َمـــصر َأهـــل ِ  وأكثـــرهم ،امّالـــش َأهـــل همِلمجـــاورت ؛ٕوایـــاد ،َوغـــسَّان ،ُقـــضاعة مـــن وال ،ِ

 ؛رْبكـ مـن وال ،ِللیونـان َمجـاورین بالجزیرة كانوا همّفإن ؛والیمن ،غلبَت من وال ،ةّبالعبرانی ونأیقر نصارى

ِمخـــالط نْبـــالبحری كـــانوا هـــمَّألن ؛مـــانُع ِدْوأز ،ِسْالقـــی ِعبـــد مـــن وال ،ِرسُوالفـــ ِبطِللقـــ لمجـــاورتهم  ِللهنـــد َینُ

 مــن وال ،الیمامــة ِانّكُوسـ حنیفــة بنـي مــن وال ،ِوالحبـشة ِللهنــد ْهمِلمخـالطت ؛ِالــیمن ِأهـل مــن وال ،ُوالفـرس

 ذینّالــ ّألن ؛ِالحجــاز ِحاضــرة مــن وال ،همَعنــد َالمقیمــین ِالــیمن َارّتجــ همِلمخــالطت؛ ِائفّالطــ ِوأهــل ٍثقیــف

                                                             
 .٧٦غة، صّعر في اللّاالحتجاج بالش.   جبل، محمد حسن)١(
  .ً، نقال عن الفارابي١/٢١١المزهر، . یوطيّ الس)٢(



 
 

١١

َُألـسنت تَوفـسد، ِاألمـم َمـن همَغیـر خـالطوا قـد ِالعـرب َلغـة َینقلـون  واأابتـد َحـین صادفوهم َغةّالل نقلوا  .همِ

ًعلمـــا َّفـــصیرها ،ٍكتـــاب فـــي َْوَأثبتهـــا ِهـــؤالء عـــن َّالعربـــي َسانّواللـــ َاللغـــة َنقـــل ذيّوالـــ ْ  ُأهـــل هـــم ًوصـــناعة ِ

  .)١("العرب ِأمصار ِبین من ْفقط ِوالكوفة البصرة

                                                             
  .١/٢١١المزهر، . السیوطي )١(



 
 

١٢

  

  

  

  

  :الفصل األول

ّشواهد النحو الشعریة ذات المبحث الواحد ّ ّ  

     )٦٥-١٢(     

  

  

  

  



 
 

١٣

ُ النحو الشعریةُشواهد ّ ّ   : ذات المبحث الواحدّ

ٍ موضـع لالستـشهاد فـي بـاب واحـد مـن َ غیـرٌّ كل منهاحتويیّعریة التي ّ األبیات الشُیقصد بها ٍ ٍ

ّأبــواب النحــو العربــي المرفوعــات، :  مباحــثتــسعة ّتوزعــت علــى ًســبعین شــاهدا  وًخمــسة ْ وقــد بلغــت .َّ

 ّ والتنـازع،وابـع، واسـم الفعـل، واالسـم الموصـول،ّوالتة، ّیب اإلنـشائیوالمنصوبات، والمجـرورات، واألسـال

  : وفي ما یأتي بیان ذلك.واألدوات

   المرفوعات: ّاَألولالمبحث 

ْالنحـــو ِ مـــن أبـــوابٍ أبـــوابُوهـــي ســـبعة       كـــان ُ، واســـمُ، والخبـــر الفاعـــل، والمبتـــدُأُ، ونائـــبُالفاعـــل: َّ

 ّ مـن الـشواهد فـيسـبعة وعـشرینعلـى منهـا  ُقفـتقـد وو . المرفـوعُبع وأخواتهـا، والتـاَّ إنُوأخواتها، وخبـر

. ّ الرجــاء المقاربــة، وأفعــال وأخواتهــا، وأفعــالَ وأخواتهــا، وكــانَّ إن:واســخّ والن،ِ والخبــرِ المبتــدأ:ٍّكــل مــن

ّصنفت على النحو اآلتي ْ ّ ُ:  

 :واهدش ُ سبعةفیهماو ّكنا الجملة االسمیة،وھما ُر  :المبتدأ والخبر  ) أ

ِالشاعر قول ا منهّولاَأل ّ:  

َكالهمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــین ُ َ جـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــري بِ َ َُ ْ ــــــــــــــــــاُهَینَّ   مـ
  

ِ َأقلعـــــــــــــــا، وكـــــــــــــــْدَ  قـــــــــــــــ ــــــــــــــــيَْ ِال َأنفیهمـــــــــــــــا رابـــــ َ ْ)١(   
  

  

                                                             
ُكالهمــا" )١( َیعنــي كــال الف": ِ ُحــین جــد الجــري"ن، ْیَرســِ ْ ْأي حـــین اشــتد الجــر": َّ َ ْي وقــوي بــین الفرســینَّ َ ِ المـــرادي : ینظــر. َ

توضــیح المقاصـد والمــسالك بــشرح ). ٧٤٩ت(ّحـسن بــن قاســم بـن عبــد اهللا بـن علــي، ین ّالمـالكي، أبــو محمـد بــدر الــد
ّحمن علــي ســلیمان، دار الفكــر العربــي، طّعبــد الــر: ة ابــن مالــك، تــحّألفیــ  والبیــت ).٣:الهــامش(، ١/٣٢٥م،٢٠٠٨، ١ِ

 .١/٥٦ْ، واألشموني ١/٣٢٥یح المقاصد  توضمن البسیط للفرزدق في



 
 

١٤

ِموضـعانه وفیـ ِ ْ ِلالستـشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمــا، ْ ِالـشاعر" َّأن َّ  : الخبـر حیـث قــالىّثنـ و،"الِكــ" معنـى  اعتبـرّ

َُأنهثانیهما  و.)١("لعاْ أقْدَق ّأورده ابـن جنـوقد  .)٢(" رابي: قالُ حیثَ الخبرَدَّوحف ،"الِك "َ لفظَبراعت" َّ ي فـي ُ

ِفـــي بـــاب الجمـــع بـــین األضـــعف واألقـــوى فـــي ع" الخـــصائص" ِ َ ٍقـــد واحـــدِ ُكالهمـــا: "هُفقولـــ، ٍ " عـــاَلْق َأْدَ قـــِ

َّألَن ؛ٌضعیف ْ حمُهِ َّألَن ؛قويٌّ" ِال أنفیهما رابيِوك: "وقوله، ٌل على المعنىَ   .)٣(ِفظَّ على اللٌلْ حمُهِ

. ن فـي الكـالم الواحـدْجهیَ بـین الـوُ الجمعُویجوز،  معناهاُ مراعاةُویجوز" الِك "ِ لفظُ مراعاةُ فیجوز     

سـورة  ( ")٩٥(امـةِ فَـردا   وكُلُّهـم آتِيـهِ يـوم الْقِي   :" على جواز ذلـك بقولـه تعـالى) هـ٥٧٧ت (ْاألنباريوقد استشهد 

، ثنیـةّ ومعنـاه التٌه مفـردُلفظـ) الِكـ(ّ، وذلـك أن )النمـل سـورة  ( )" ٨٧(وكُـلٌّ أَتَـوه داخِـرِين    ":  وقولـه تعـالى.)مريم

َّفلك أن تحمل الخبر تارة على الل ً َ َ َ َفظ فتفردَ ِّوتارة على المعنى فتثن، ِ    .)٤(هَیً

ِالشاهد   :ّالثاني ّ

َّال الـــــــــــــضیفن المـــــــــــــشنوء والـــــــــــــضِكـــــــــــــ ِ َ َ ْ ٌف نائـــــــــــــل    ْیّ ِ
   

ْسر والعــــــــسُ فــــــــي الیــــــــُنْى واألمــــــــُيَّ المنــــــــَلــــــــد ُْ   )٥(ِرِ
  

  

                                                             
  ).٣:الهامش(، ١/٣٢٥  توضیح المقاصد.المرادي )١(
  . المرجع نفسه، ذاتها)٢(
ّمحمــد علــي النجــار، دار الكتــب : تــحالخــصائص، ). هـــ٣٩٢ت(ي الموصــلي، أبــو الفــتح عثمــان، ّابــن جنــ: ینظــر )٣( ّ

 .٣/٣١٤، ١٩٥٢، ّالمصریة
ّلنحـویین اإلنـصاف فـي مـسائل الخـالف بـین ا). هــ٥٧٧ت(أبو البركـات، ، ّاألنباري، عبد الرحمن بن محمد: ینظر )٤( َّ

ّالبصریین والكوفیین، ّ ْ  .٢/٤٤٧م، ١٩٦١  المكتبة التجاریة الكبرى، مصر،،٤، طمحمد محیي الدین عبدالحمید:  تحَ
ُیف وهــو الــذي یــّتــابع الــض": ّالــضیفن )٥( ّى الطفیلــيّسمَّ بــدل " ٌواجــد"وروي ، ُالمــبغض": المــشنوء"، ّ والنــون فیــه زائــدة،ُّ
ِالعـــسر: "ُوروي، "ٌنائــل" ْ ِسرُوالیـــ ُ ْشـــرح األشـــموني : يّوالبیـــت مـــن الطویـــل، بـــال نـــسبة فـــ. ٢/٨١١توضـــیح المقاصـــد ". ْ
ِ، ومعجم شواهد النحو الشعریة، الشاهد رقم ٢/٨١١المقاصد ، وتوضیح ٢/١٥٦ ّ ّ ْْ ِّ َّ)١٢٩٤.(  



 
 

١٥

ِلالستـشهادمواضــع وفیـه ثالثـة  ِ ِْ ْ َُأولهـا: ْ ر، وهــذا ال َ علیــه آخـٍ معطـوفٍإلــى مفـرد" الِكـ"إضــافة " َّ

َالــضرورة فــي ّیجــوز إال ّالمثنــى" الِكــ"ً لفظــا ومعنــى عــن ٍ مفــردٍ باســمُاإلخبــار"وثانیهــا . )١("َّ ٕى، وان ً معنــُ

 المبتــدأ، ِفــظَلِ لً مراعــاةَ الخبــرَ، فــأفردٌ مفــردٌلفــظ" الِكــ "َّ هــو أنَغ هــذا األمــرّ ســوَّالــذيو. ً مفــرداُفــظّكــان الل

ّالبصریین عند ٌوهذا جائز ْ ٣)(" ، وهو ضرورة نادرةٍفَّعرُ مٍإلى اسم" الِك"إضافة  وثالثها .)٢(َ
.  

ِالشاهد ِالثالث ّ ّ:  

ـــــــــــــــــــــــركبتین   ــــــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــــا علـــــ ــــــت زحف ـــــــــــــــــ ِفَأقبل ْ َْ َ َْ ُّ ً َ ُ ْ  
          

ٌفثــــــــــــــــــــــــوب  ْ ّت وثــــــــــــــــــــــــوب َأجــــــــــــــــــــــــــــــریِسَنــــــــــــــــــــــــَ ُ ٌ ُْ َ)(٤  
  

ِموضــعانففیــه       ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ  منهمـــا ٌّ كــلَ وقــعحیــث" ،نْفــي الموضــعی" ٌبْوَثــ" : منهمــا قولــهّاَألول :ْ

َّألَنـــ - مـــع كونـــه نكــرة -مبتــدأ   ُهْهـــا عنـــُّ حبُهَ أذهلـــٌنهـــا نــوعِ فم:ً أنواعـــاُهَ أثوابـــَ جعــلْ، إذَنویـــعَّ التَدَ قـــصُهِ

 فهـو ّالثـاني َّأمـاو .)٥("همـا أحـدَى ال یعرفّها حتـَعفیَیِما لِهِ سیرِ على آثارُهَّ یجرْ أنَدَ قصٌها نوعْه، ومنَیِنسف

ْ نعتین محذوفینُتقدیر  .)٦(ُهُّ لي أجرٌبْ، وثوُهُ لي نسیتٌفثوب: ُقدیرّ، والتْ

                                                             
  ).٤:الهامش(، ٢/٨١١ توضیح المقاصد .المرادي )١(
ة ابــن ّشــرح األشــموني علــى ألفیــ). هـــ٩٠٠ت(الــدین، علــي بــن محمــد بــن عیــسى، أبــو الحــسن، نــور ، ْاألشــموني )٢(

ّمالك، دار الكتب العلمی ْ   .٢/١٥٦. م١٩٩٨، ١ة، بیروت، طِ
  .٢/١٥٦ْ األشموني )٣(
ُفثــوب لبــست : "، وبروایــة١/٣٤٦، وشــرح الكافیــة١/٦١٤بیــب ّمغنــي الل:  البیــت مــن المتقــارب المــرئ القــیس فــي)٤( ْ ِ ٌ

ّوثوب أجر ُ ٌ   .١/٢١٩في شرح ابن عقیل " ْ
ة ابــن ّشــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــ). هـــ٧٦٩ت (  ابـن عقیــل، عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن العقیلــي الهمــداني المـصري،)٥(

  .١/٢٢٠م، ١٩٨٠، ٢٠باعة، طّراث، القاهرة، دار مصر للطّمحمد محیي الدین عبد الحمید، دار الت: مالك، تح
ِوفـــي البیـــت توجیهـــان آخـــران) ٦( ُنـــسیت" َّأن جملتـــي : أحـــدهما: ِ ِلیـــستا خبـــرین، بـــل همـــا نعتـــان للمبتـــدأین، " ُّ، وأجـــر َ ِ ِْ ْ

ّوخبراهما محذوفان، والتقدیر ِ ّفمن أثوابي ثوب منسي وثوب مجرور، والتوجیه الثاني: ُ ّ ٌ ٌ ٌٌّ ْ ِأن الجملتین خبران،: ِ ِ َّ  
ّولكـن هنــاك نعتــان محـذوفان، والتقــدیر ِ ِ َّفثــوب لـي نــسیته وثــوب لـي أجــره،  وعلــى هـذین التــ: ْ ِ ُ ُّ ٌ ٌُ ِّوجیهین فالمــسوغ لالبتــداء ْ

ُبالنكرة كونها موصوفة، وفي البیت روایة أخرى وهي ّفثوبا نسیت وثوبا أجر،  بالنـصب فیهمـا، علـى أن:  َّ ً  كـال منهمـا ًُّ
َمفعول للفعل الذي بعده، وال شاهد في البیت على هذه الروایة ِّ َّ   .)الهامش(، ١/٢٢٠ابن عقیل في شرح . ٌ



 
 

١٦

ِالشاهد ِالرابع ّ ّ:  

ــــــــــــــــــــع أبیــــــــــــــــــــت اللعــــــــــــــــــــن فیهــــــــــــــــــــا    َمــْفــــــــــــــــــــال تط َــ َْ ّ َ ْ ْ
        

َومنعك ُ ْ َ ٍهـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــشيءَ َ َ یـــــــــــــــــــــــــــســـــــــتطِ ْ   )١(ُاعــــــــــــُ
  

ِموطنـانوفیـه  ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمـا :ْ  ٌمـا اســمُهُ عاملِنْ ثــاني ضـمیریَلَ وصـفقـد" ،"هــاَكُومنع": ُهُ قولـَّ

 ِ فــي الخبــرَ البــاءَزاد ُحیــث": ٍءْبــشي": هُوثانیهمــا قولــ .)٢("اهــاّ إیَكُومنعــ: َ أن یقــولُ، وكــان القیــاسٌواحــد

  .)٣(ٌ نادرَ، وهوِبِالموج

، )الغاشـية سـورة  ( ")٢٢ (رٍطِيسمـ  بِمهِيلـَ  عتسلـَ : "ه تعـالىِ، كقولـِّ المنفـيِ في الخبـرِ الباءُ زیادةُوالمألوف     

 ك ربـ ةِمـ عنِ بِتنـْ ا أَمـ "  و،)البقـرة سـورة  ( ")٧٤( ا اللَّه بِغَافِـلٍ م " و،) فالألنا سورة( ")٥١ (وأَن اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيد   "و

ِالشعرومن . )القلمسورة (" )٢ (نونجمبِ ْ   :ِ الفرزدقُ قولِّ

ُالحكم الترضـــــــــــــــى حكومتــــــــــــــــه   ِ بــــــــــــــــَتْنـــــــــــــــمـــــــــــــــا َأ ُ َ َُ َُ ُ َْ ِ
        

ِوال البلیــــــــــــــــــــــــغ وال ذي الــــــــــــــــــــــــرأِي والجــــــــــــــــــــــــدل َ َ ََّْ ِِ ِ)٤(  
  

  

                                                             
ْ أبیت اللع)١( َّ َ َدعاء بالصالح ومحبة الناس حتى ال یوجد من یلعنه: َنَْ ّ ّ ّ َمنعكها. ٌ ُ ْ ّمنعك إیاها: َ ُ.  

ُجعلــك اهللا ممــن ال یلعنــون -ْال تطمــع بهــا : والمعنــى ُ ٌفــإن بالمقــدور أن أمنعــك منهــا، وعــدم حــصولك علیهــا شــيء -َ ُ ْ َّ
سب ُختلـف فـي نـسبته، فقـد نـُافر، موالبیت من الو. ١/٣٧٤توضیح المقاصد، . والمرادي .١/٩٤ْاألشموني . مستطاع

، ١/٩٤ْ، ولعبیدة بن ربیعة في شـرح األشـموني ١/٣٧٣ٕ والى رجل من تمیم في توضیح المقاصد ،ّإلى قحیف العجلي
  .  ١/٥٥ولم ینسب لشاعر في الجنى الداني 

  .)الهامش(، ١/٣٧٤توضیح المقاصد . المرادي )٢(
ّدین حــسن بــن قاســم بــن عبــد اهللا بــن علــي، المــالكي، أبــو محمــد بــدر الــ. المــرادي: ینظــر )٣( ّالجنــى الــداني فــي ). ٧٤٩ت(ّ

ّفخر الدین قباوة، و محم. د: حروف المعاني، تح   .٥٥م،  ص١٩٩٢، ١ّد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، طّ
  .٢/٤٢٤األنباري، اإلنصاف ) ٤(



 
 

١٧

ِالشاهد   : الخامسّ

ُخلیلــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــا واف بعهــــــــــــــــــــــــدي َأنت ْ َْ َ ِ ٍ َّ مــــــــــــــــــــــــا     َ
       

ــــــــــــع ـــــــــــي علـــــــــــى مـــــــــــن ُأقاطـــ ـــــــــــا ل ُإذا لـــــــــــم تكون َ ِْ ْ َ َ َ ِ)١(  
  

ِموضــعان َةَّثمــو ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ  ِ بهـــذهَ االبتــداءَغَّ ســوُحیــث" ،"مـــاُ أنتٍمــا واف بعهــدي": هُ منهمـــا قولــّاَألول ،ْ

ِالنكــرة ّوجمیــع النحــاة استــش ،ّهــا علــى النفــيِعــل، مــع اعتمادِنهــا فــي معنــى الفْكو" ٍواف "ّ هدوا بهــذا البیــت ُ

. ٢)( " الخبـــرَّ مـــسدَّ ســـدً، وهـــو اســـم فاعـــل، فرفـــع فـــاعال"مـــا"ّ علـــى النفـــي "ٍواف"علـــى اعتمـــاد الوصـــف 

ً ضمیرا بارزاِ الفاعلُمجيء" ّالثانيو ً")٣(.   

ِالشاهد ِالسادس ّ ّ:  

ـــــــــــــــــا      ــاطن قـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــلمى َأم نـــــــــــــــــووا ظعن ََأقـــــــــــــــ ََ ْ ُ َْ َ ٌْ ْ َ ِ
  

َإن یظعنـــــــــــوا فعجیـــــــــــب عـــــــــــیش مـــــــــــن ق َْ ْ َْ ُ ٌَ ََ َ ْ ــــــــــــاِ   )٤(َطنــ
  

ِموضــعانوفیـه       ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ  ِ علــى االســتفهامِهِ؛ العتمــادمبتـدًأ" ٌنِقــاط "ِ الفاعــلِ اســمُمجـيء" ّاَألول: ْ

 .الخبــر َّمــسد ّســد ،"ٌقــاطن" الســم الفاعــل فاعــل" ُقــوم"؛ فـــ رَعــن الخبــ" ُمْقــو "ِهِفوعــْ، فاســتغنى بمرِبــالهمزة

ًخبــرا مقــدما، و" ٌنِقــاط "ِ إعــرابِ جــوازُعــدم" ّالثــانيو .)٥(" باإلجمــاعٌوهــذا جــائز ََّألنًرا؛ َّ مــؤخمبتــدًأ" ُمْقــو"ً ِ 

                                                             
ِیقول لصدیقیه: المعنى) ١( ْإنكما إذا لم تكونا لي علـى مـن ُأ: َْ َ ّعادیـه، واذا لـم تقاطعـا مـن ُأقـاطع مـن النـاس مـن أجلـي، ّ ُ َ ِ ٕ

ِفإنكما لم تفیا بما بیننا من الصداقة والوداد ّ ََِ / ١ شـرح التـصریح : ّالبیت من الطویـل بـال نـسبة  فـي و.١/٢٩٩اللمحة . ّ
َّ، ومغني اللبیب ١٧٩/ ١ْ، واألشموني١٩٢ ُ١/٩٥٧.  

ِابن الصائغ، محمد بن حسن بن سباع بن أ )٢( ّاللمحـة ). هــ٧٢٠ت (ّبـي بكـر الجـذامي، أبـو عبـد اهللا، شـمس الـدین، ّ
ّإبراهیم بـن سـالم الـصاعدي، عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة اإلسـالمیة، المدینـة المنـورة، ط: في شرح الملحة، تح ّ ّ١ ،

،  المعــارفالنحــو الــوافي، دار. حــسن، عبــاس: ّولالســتزادة حــول مــسوغات االبتــداء بــالنكرة ینظــر. ١/٢٩٩م، ٢٠٠٤
  . ٤٩١-١/٤٨٦، ١٥ط
  .١/١٨٠ْاألشموني ) ٣(
ْ، وشــرح األشـــموني ١٢٢وشـــرح قطــر النــدى ص ، ١/١٩٠أوضــح المــسالك : البیــت مــن البــسیط، بــال نـــسبة فــي )٤(
١/١٧٨.  
: ّأوضــح المــسالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك، تــح). هـــ٧٦١ت( ابــن هــشام، عبــد اهللا بــن یوســف بــن أحمــد بــن عبــد اهللا، )٥(

ّخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، یّیوسف الش ّ ّ١/١٩٠.  
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 ُ المفـردَ أن یـأتيُ، وال یجـوزٌمفـرد" ٌنِقـاط"، وٍعْ جمـَ اسمِ كونهِع، بسببْ على معنى الجمُّتدل" ُمْقو "َةَلفظ

ِخبرا عن الجمع ُّیدلا ّ، وال عمً   .)١(" علیهُ

ِالشاهد ِالسابع ّ ّ:  

ْر نحـــــــــــــــــــْیـــــــــــــــــــَخَف ِ النـــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــَ عنــــــــــــــــــــدُنٌ ِ   ُمُنكّ
  

َذا الــــــــــــــــــداعي المثــــــــــــــــــوب قــــــــــــــــــال یــــــــــــــــــا الِ  إ ُ ِّ ّ)٢(  
  

ُكالهما و،ِ البیت شاهدانوفي هذا       ّ مـسدّ فاعـل سـد"ننحـ "َّفـإن ّاَألول َّأمـا، "ُنْحـَ نٌرْیَخَف: " في قولهِ

َُأنــه حـاةُّالن مــن ٌ جماعـةَ وزعــم.ٌ وال اســتفهامٌنفـي" ٌرْیــَخ" علــى الوصــف وهـو ْمّالخبـر، ولــم یتقـد  ال شــاهد َّ

ََّألنفــي هــذا البیــت،  ــَخ: " قولــهِ " ُنْنحــ"وقولــه . "إلــخ .. .ٌ خیــرُنحــن" خبــر لمبتــدأ محــذوف، تقــدیره " ٌرْی

ِالــشاهد َّأمــاو. )٣("ٌرْیــَخ" فــي ِ المــستترِمیرّ للــضٌالمــذكور فــي البیــت تأكیــد  وقــع َّالــذي" ُنْحــَن "َّ فــإنّالثــاني ّ

ِفاعال أغنى عن الخبر َّصـحةهور علـى ْمُ للجٌ، فهو دلیلٌ منفصلٌر ضمیَ هوً  مـا ذهبـوا إلیـه مـن جـواز ِ

ً ضـــمیرا منفــصال، وال یِنــي عــن الخبــرْغُف المْ الوصــِ فاعــلِنْكــو ه ُ قولـــَ أن یكــونِ فــي هــذا البیــتُجــوزً

َّخبــرا مقـد" ٌرْخیـ "ُ ویكـون،اًرّ مـؤخمبتـدًأ" ُنْحـَن"  ،ق بــهَّیتعلـومـا " ٌرْخیـ "َ بـینُ الفــصلَ علـى ذلـكُزمْا، إذ یلـًمً

"ّبأجنبي" ُمُكْنِم: "ُهُ وقول"ِاسّ النَدْعن: "وهو قوله
 ّأجنبـي للخبـر بالنـسبة المبتدأ َّ، ألن"ُنحن"ّفاألجنبي ، )٤(

 ظرّبــالن الفاعــل َّنأل ،ًفــاعال " ُنحــن "َجعلــت إذا ذلــك مــن يءشــ یلــزم وال ، فیــه للخبــر عمــل ال إذ منــه،

  .)٥(منه اأجنبی لیس فیه العامل إلى

                                                             
  .١/١٩٠أوضح المسالك . ابن هشام )١(
ِّ الــداعي المثــوب)٢( ًالــصارخ المــستنجد رافعــا ثوبــه ملوحــا بــه، : ّ َِّ ً َأســلوب اســتغاثة، حــذف منــه المــستغاث بــه، ": یــا ال"ّ ُ

ّإنهم عند الشدة خیر ال: یقول!! ّیا للنجدة: وأصله ْالنحـو . عیـد، محمـد. ّناس، إذ هـم أهـل النـصرة للمـستنجد المـستغیثّ َّ
، ١/٢٨٩ّ، ومغنــي اللبیــب١/٢٧٧الخــصائص : والبیــت مــن الــوافر لزهیــر بــن مــسعود الــضبي فــي. ١/٢٠٦ّالمــصفى 

  .١/١٩٤وشرح ابن عقیل 
 . )الهامش(، ١/١٩٤ ابن عقیل  شرح:ینظر  )٣(
  .ذاتها نفسه، المرجع )٤(
 .١/١٩٣ ،نفسه المرجع )٥(
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  :واسخّ الن)ب

وهـــي  .)١("آخـــر ٍبحكـــم ُرهِّتغیـــ :أي ،هـــاَكمُح ُفتنـــسخ ةَّاالســـمی الجملـــة علـــى تـــدخل كلمـــات" واســـخّالن    

ُترفــع ٌل أفعـالّاألو :ٍ أقــسامأربعـة َُخبرهـا، وهــي كــان  ّأنــه علـى َالخبــر ُبَْوتنـص ها،ْاســم َّأنـه علــى المبتـدأ َ َ

َأصـبح، وأمـسى، وكـان: ، وهيوأخواتها َأضـحى، وْ َبـات، وَّظـل، وْ َصـار، وَ َلـیس، وَ ْ َبـرح َمـا، وزال مـا، وَ َِ ،

َفتىء َماو َّانفك َما، وَِ َ َكاد  والثاني".َدام َما، وْ ، كـاد ":وهـي ،بـةرالمقا أفعـال :أقـسام ثالثـة وهـي" ُوأخواتهـا َ

َعسى: "وهي: الرجاء أفعال و".أوشك، وكربو َحرى، وَ َخلولقوا ،َ َ َْ : نهـام كثیـرة، وهـي: ّالـشروع أفعـال و".ْ

َأنشَأ" َطفـق، وْ َعلـق، وَِ ِ ََأخـذ، وَ َّهـب، وَ َبـدأ، وَ َجعـل، وَ َقـام، وَ َانبـرى، وَ َ ُْومثلهـا ."ْ ُّكـل ِ  االبتـداء علـى ُّیـدل فعـل ُ

 ها،ْاســم َّأنــه علــى المبتــدأ ُتنــصب وهــي ،بالفعــل هةّمــشب حــروفالــث ّ والث.بمرفوعــه َِیكتفــي وال بالعمــل

َّكـــَأن، وََّأنو ،َّإن: "وهـــي خبرهـــا، ّأنـــه علـــى الخبـــر وترفـــع َلیـــت، وَ َّلعـــل، وَْ َ َّلكـــن، وَ ِ  ".للجـــنس افیـــةّالن ، والَ

َتعمل نفي حروف والرابع  ْ َعمـل َ َ ْلـیس "َ  ،"لـیس "ّتؤدیـه الـذي المعنـى ّوتـؤدي ون،ّحویـّالن ذكرهـا ُبـشروط" َ

ْان، وَتال، وال، وَما: وهي َِّشعریة شواهد ُ تسعةواسخ ّ النوفي. )٢("ِٕ ْ  :اآلتيّنحو على ال ْفتِّنُ صٍ،ِ

ُیمثلهو: أخواتهاإنَّ و ُِّ   : ّ منها قول الشاعر ّاَألول :شواهد خمسة اُ

َفقلــــــــــــــــت عــــــــــــــــ ُ َساها نــــــــــــــــار كــــــــــــــــأس، وَُْ ٍ ْ َّعلـــــــــــــــــــــها     ُ َ
  

ــــــــــــــــــــشكى، فــــــــــــــــــــآتي نحوهــــــــــــــــــــا فَأعودهــــــــــــــــــــــا ُت َ ََ ْ َ ّ َ)٣(  
  

ِموطنــانوفــي البیــت        ِ ْ ُالنحــاةمــا ِ بهَدَهْ استــشَ ُاَألول: ُّ َّلعــل"ى بمعنــ" عــسى "ُمجــيء" منهمــا ّ َ صل َّواتــ" َ

ِالنائبـ" هـا"بهـا ضـمیر  هـا ِ علـى عملٌة، وفـي هـذا دلیـلَّه علـى الخبریـَ مـا بعـدَفـعُ بهـا، ور محـالَصبُة، فنـّ

                                                             
  .١١٣، ص١٩٩٩، ١وزیع، طّشر والتّ، مكتبة المعارف للنّويْحَّطبیق النّالت. اجحي، عبدهّالر) ١(
َمشقي، عبد الرحمن بن حسن حبنكة المیدانيّالد )٢( ََّ ة، بیروت، ّامیّة، دار القلم، دمشق، والدار الشّالبالغة العربی. َ

  .١/٤٥٧، ١٩٩٦، ١ط
ّحبوبتـــه المــرض؛ فیكـــون ذلـــك  وســـیلة إلـــى عیادتــه إیاهـــاَ یرجــو فـــي البیـــت أن یـــصیب م)٣( ً ُ ُ ّشـــرح التـــصریح : ینظـــر. َ
ّالبیت من  الطویل لصخر بن جعد الحضرمي فـيو. ١/٢٩٧ ، ١/٣٢٢، وشـرح ابـن عقیـل ١/٣١٦أوضـح المـسالك : ّ

  . ١/٢٩٧ّوشرح التصریح 
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َّلعــل"فــي  "َّعــل: "القــول ُجــواز" فهــو ّالثــاني َّأمــاو .)١(" ســیبویهُ، وهــذا مــذهب"َّإن "َعمــل َ  ُ وهــي تعمــل.)٢("َ

َّلعــل"عمـل  َ ِالنــصب ِ بـضمیرْصلتَّ إذا اتــَ الخبــرُفــع، وترَ االسـمُ، فتنــصب"َ ْ َّلعــل"و.  كمــا فـي البیــتَّ َ هــي " َ

 َّأمـاو .)عـبس سورة ( ")٣ (ىكَّز يهلَعلَّ يكردوما ي"و، )طهسورة (" )٤٤ (...رذكَّتَ يهلَعلَّ: "، كقوله تعالىِ القرآنُلغة

ِلحذفّ الذین یمیلون إلى اِ العربِ بعضِ على لغةُ تكونْفقد" َّلَع" ْ.  

ِالشاھد   :ّالثاني ّ

ــــــــــــــــــــــن         ـــــــــــرا لـــــــــــــــــــــو فعلـــــــــــــــــــــت بهیـــ ٍولكـــــــــــــــــــــن َأجــــــــــ َِّ ًِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ
  

ُوهــــــل ینكـــــــر المعـــــــروف فـــــــي النـــــــاس واَألجـــــــر َ ُْ ََ َِ ّ ُ ْْ َ ُْ)(٣  
  

ِموضعانوفي البیت       ِ ْ ِلالستشهاد َ ِ ِْ ْ  ِفـي خبـر" البـاء "َ زادُ، حیـث"ٍنِّیَهِب.. .ًراْ أجَّنِلكو": هُهما قولُ أحد،ْ

َالــشرط َذكـر"حیــث ": َتْلـَعَ فْلــو": هُ فهـو قولــُ اآلخــرَّأمـا و.)٤(ٌ نــادرَون، وهــوّدة النـّ المــشد"َّلكـن"  اًضــِ معترَّ

َرا هــْ أجــَّنِولكــ: ُلْ، واألصــ"َتْلــَفع" مفعــول َذفَ، كمــا حــٌ محــذوفُهُهــا، وجوابــِوخبر" َّنِلكــ "ِبـین اســم  ْ لــوٌنِّیً

  .٥)("َتْبَ أصُهَفعلت

ِالشاهد ِالثالث ّ ّ :  

ْشــــــــــــــعَلیــــــــــــــت  ْري مــــــــــــــسافر بــــــــــــــِ َ ــــــــــــــَع أبــــــــــــــي َنُ    ـْم
        

ــــــــــــــــــــــــــــــــزون ُرو ولیـــــــــــــــــــــــــــــــت یقولهـــــــــــــــــــــــــــــــا المحــ َْ َْ ُ ٌَ ٍ)(٦  
  

ِلالستــشهادن ْیَعِموضــفقــد احتــوى       ِ ِْ ْ َُأولهمــا :ْ َّ؛ ألن ً وجوبــاَ الخبــرَحــذف"، حیــث "ريْعِ شــَتْلیــ" : قولــهَّ

  :  بعد ذلكبدلیل قوله، ُهَّدَسَ مَّاالستفهام سد

                                                             
  .)الهامش(، ١/٣١٧أوضح المسالك،  .ابن هشام )١(
ّجـامع الـدروس العربیـة، المكتبـة العـصریة، صـیدا . فى بن محمـد سـلیمالغالییني، مصط: ینظر )٢( ، ٢٨ بیـروت، ط–ِّ

  .٢/٢٩٨م، ١٩٩٣
  .١/٢٦٣ْ، وشرح األشموني ١/٢٨٧، وأوضح المسالك ١/٤٣٨ّالبیت من الطویل بال نسبة في شرح الكافیة ) ٣(
  .)الهامش(، ١/٢٨٧ أوضح المسالك .ابن هشام:  ینظر)٤(
ّشــرح التــصریح علــى التوضــیح أو ). هـــ٩٠٥ت(ّن عبــد اهللا بــن أبــي بكــر بــن محمــد الجرجــاوي، ّ األزهــري، خالــد بــ)٥( ّ

ّالتصریح بمضمون التوضیح في النحو، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ْ َّ ّ   .١/٢٧٤م، ٢٠٠٠، ١ّ
   .١/٤٧٧وشرح الكافیة ، ٣/٢٦١ البیت من الخفیف ألبي طالب في الكتاب )٦(
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رآ        ِ مـــــــــــــــــــــــــَال غــــــــــــــــــــــــْ أمَهــــــــــــــــــــــــاكَ دٍءْ شــــــــــــــــــــــــيأيُّ
   

ـــــــــــــــــــــونَ المَ علیــــــــــــــــــــكْتَمَ أقــــــــــــــــــــدْلَ وهــــــــــــــــــــَك   )١(ُنــ
  

َّاالسمیةها على ِلداللت" َتْلی "ُإعراب"وثانیهما  ِ   : أبي زبیدُومثل ذلك قول .)٢("ْ

ٌت شـــــــــــــــــــــعري وَأیـــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــي لیـــــــــــــــــــــتَْلیـــــــــــــــــــــ ْ َْ ِّ َِ َ ْ ِ َ  
  

ُإن لیتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وان لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء َ َ َ ََّ ٕ ً ْ ّ)٣(  
  

َّاالسـمیةًأیـضا علــى " َتْلیــ "َفـصرف ِ َالــشاعر َّ، غیــر أنِ علــى الفـتحٌّ مبنـيِ بالفعــلٌهَّ مـشبٌحــرف" َیــتل"، وْ ِ ّ 

ِصل ٍه ألِ آبَ غیرُهَفَ، فصرِرفًطواعا للصَِّ مُهَجعل َه، ولم یكتف بـذلك، بـل صـرِبنائْ  ُفِكمـا یـصر" ْلـو "َفِ

  .َعربُالم

ِالشاهد ِالرابع ّ ّ:  

ــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــعري مقــــــــــــــــــیم العــــــــــــــــــذر َلی ُْ ُ ٌ ْ ِ   ميْوَ قــــــــــــــــــَْ
  

ِّي فـــــــــــــــــي حبِ لـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــمْأم ــــــــــــــــــوناهـــــــــــــــــا ُ   )٤(ِعاذلــــ
  

ُالنحاة ِ بهَدَواستشه      َُأولهما :ً أیضاِنْ في موطنیُّ َمقیم العذر قـ": هُ قولَّ َ ُْ ُ  الفاعـل َ اسـمَأعمـلفقـد "، "ميْوٌ

ِدا علـى همـزةِ معتمِهِلكون، ِ الفعلَعمل" ٌقیمُم"  ِ علـى وجـودُلیلّ، والـد"ٌقـیمُأم: "ُواألصـل. ٍ محذوفـةٍ اسـتفهامً

ًرا، َّ مقــدّمــإِاً مــذكورا، وّمــاِإ َةَّلبتــأ ُها االســتفهامَ بعــدُ یقــعَ العبــارةِ هــذهَّ، فــإن"ريْعِ شــَتْلیــ: "هُ قولــِاالســتفهام

 ِ مــن األمــرِبّساق للتعجــُ تــحیــث"، "ريْعِ شــَتْلیــ: "هُوثانیهمــا قولــ .)٥(" الهمــزةُا تعــادلَّنهــإ، ف"أم "ُووجــود

                                                             
ّشرح الكافیـة الـشافیة، عبـد المـنعم أحمـد هریـدي، ). هـ٦٧٢ت(ّجمال الدین، ، بن عبد اهللا، محمد ابن مالك: ینظر )١(

ّجامعة أم القرى، مركز البحث العلمي واحیـاء التـراث اإلسـالمي، كلیـة الـشریعة والدراسـات اإلسـالمیة، مكـة المكرمـة،  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ٕ
  .١/٤٧٧، ١ط
ّعبد السالم محمد هارون، مكتبـة : الكتاب، تح). هـ١٨٠ت(سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، : ینظر )٢(

 .٢٦٠/ ٣.  م١٩٨٨، ٣الخانجي، القاهرة، ط
  .٣/٢٦١سیبویه، الكتاب  )٣(
  .٦٩/ ٣، وهمع الهوامع ١/٥٠٢ بال نسبة في شرح شذور الذهب البن هشام ،البیت من الخفیف )٤(
ّشــراب )٥( ّشــرح الــشواهد الــشعریة فــي. محمــد محمــد حــسن. ُ ْ ِّ ِ َّ ُأمــات الكتــب النحویــة ألربعــة آالف شــاهد شــعري، طَّ ِ ْ َّ ُ ُ ّ١ ،

َمؤسسة الرسالة، بیروت،   .٣/٢٢٣م، ٢٠٠٧ِّ



 
 

٢٢

ِواظهار  ِـ بـه لـٍ مفعـولِبْ نـصِّه فـي محـلَ بعدِ االستفهامُوجملة، ٍ بال تقدیرٌ محذوف"َتْلی" ُ، وخبرِ الغرابةٕ

َُأنه، ك"ريْعِش"   .)١("ٌ هذا االستفهام حاصلُلمي جوابِ عَتْلی: َ قالَّ

ِالشاهد   :لخامس اّ

ــــــــــــــــــــــم        ـــــــــــــــــــــا لكـ ــــــــــا فـــــــــــــــــــــارقتكم قالی ْفواللـــــــــــــــــــــه مـــــــــــ ْ َُ ُ َْ ِ ُِ ّ ََ
      

ــــــــــــــــون ـــــــــــــــسوف یكـــ ُولكـــــــــــــــن مـــــــــــــــا یقـــــــــــــــضى ف َ َُ ْ َ َ ْ َّ ِ َ
)(٢  

  

ِموضــعانوفیـه       ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمــا :ْ ََّألن؛ "مــا "ِها بـــِمــع اتــصال" َّنِلكــ "ُإعمــال": َّ هــذه موصــولة " مــا "ِ

 َفْوَفــس ":َّنِ الفــاء فــي خبــر لكــُزیــادةثانیهمــا و. )٣("علیهــا" قــضىُی" فــي ِمیرّد الــضْوَال زائــدة، بــدلیل عــ

ََّألن؛ ٌجائزة" َّنِلك" في خبر ِ الفاءُ وزیادة)٤("ُكونَی   .)٥(َّالشرط بٌشبیه" ما"دأ  المبتِ

ه فـي قولـه ِهـا علـى خبـرَدخول" َّإن "َ الناسـخِه، كمـا لـم یمنـعِعلى خبـر الفاءِ َ دخولْلم یمنع" ّلكن "ُفالناسخ

وكـذلك الحـال . )جالـربو سـورة  (" )١٠( ... جهـنم  عـذَاب مهوبوا فَلَتُ يم ثم لَ والْمؤمِناتِ ننيمِؤ فتنوا املُ  الَّذين إِن: " تعالى

 ُمنـعُوت. )فـال نْألَاسـورة  () ٤١(" ...واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شيءٍ فَأَن لِلَّـهِ خمـسه  :" في قوله تعـالى" ّأن" في خبر

َّلعـــل"و " َتْیـــَل ":ْنِ مـــٍّكـــل ِ فـــي خبـــرِ الفـــاءُزیـــادة َ  ،يّرجـــّ والت،يّه مـــن معـــاني التمنـــُبمـــا تحملـــ "َّنَأَكـــ"و" َ

ِالـشرط ِ أسـلوبُ وجودُرَّ یتعذَّالتيشبیه، وّلتوا  ،"َّأن" و،"َّإن" ِ علـى خبـرِ الفـاءَدخـول َغّ سـو وهـو مـا، معهـاَّ

  ".َّنِلك"و

                                                             
ّشرح الشواهد الشعریة  . ُّشراب) ١( ّ ّ٣/٢٢٢.  
، ١/٣٧٧، وبال نسبة في شرح الكافیـة ١/٢١٨ْ في شرح األشموني ّوه األوديْوالبیت من الطویل لألف. ًكارها: ً قالیا)٢(

  .١/٤٠٧وامع وهمع اله
  .)٤:الهامش(، ١/٣٣٩ أوضح المسالك .ابن هشام )٣(
   .ذاتها نفسه، المرجع )٤(
ْالنحو الوافي. حسن، عباس: نظر ی)٥( َّ ،١/٥٤١ .  



 
 

٢٣

  : شواهد ة ثالثوفیها :هاُ وأخواتَكان

ِالشاهد   :ّاَألول ّ

ْونبئـــــــــــــــــــــــــت لی ُ ـــــــــــــــــــــــــُِّ ِلـــــــــــــــــــــــــى أرســـــــــــــــــــــــــلت ب ْ َ   ٍةَفاعَشْ
  

ـــــــــــــــــي فهـــــــــــــــــال نفـــــــــــــــــ ْإل َّ ََ َّ َس لِ   )١(ُفیعـــــــــــــــــــهاَلـــــــــــــــــى شْیُ
  

ِموضــعانوفیـه       ِ ْ ُالنحــاةمـا ِ بهَ استــشهدَ َُأولهمــا: ُّ ، ولــم "ّالَهــ" بعــد ِأنّ كـان واســمها ضــمیر الـشُحــذف" َّ

ََّألن؛ " المحذوفـةَكـان" ِـا لـًاسم" لىْ لیُسْفَن"ب َتعر ً خبـرا َ أن یكـونُ، ال یـصلحٌ مرفـوعٌ مفـردٌاسـم" هاُشـفیع "ِ

 ِ حـــرفَهـــا بعـــدِلوقوع" ُكـــونَی" هنـــا بمعنـــى  المحذوفـــة"كـــان" َّوثانیهمـــا أن .)٢("ّشـــاذلهـــا إال علـــى وجـــه 

َّ، وانِضیضْحَّالت ََّألن؛ "َكـان "ِـر بَّما عبٕ  هـذا ِ علیـهَ فحمـل،"َكـان "ُ تقـدیرِعِضـْ هـذا الموِ فـي غیـرَ المعهـودِ

َالموضــع
َاالســمیة َ الجملــةَّ أي أن.٣)(" َّ ِ  ّالَ هــ: علــى تقــدیرِأنَّ الــشُها ضــمیرُرة، واســمَّالمقــد" ُكــونَی"  خبــرْ

 . لیلى شفیعهاُسْ نفُأنَّ الشُیكون

ُالشاهد ِ   :ّالثاني ّ

ــــــــــــــــــــــــــرح قاعــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــت یمــــــــــــــــــــــــــین اهللا َأب ًفقل ِ ُ ُ ََ ْ ِ ُ َُْ  
  

ــــــــــــــي ْولـــــــــــــو قطعـــــــــــــوا رأســـــــــــــي لـــــــــــــدیك وَأوصالـ َْ َِ ْ َ َ ََْ َ َ)٤(  
  

ِموطنانوفیه       ِ ْ ِلالستـشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمـا :ً أیـضاْ َّألَنـ؛ َ كـانَعمـل" ُحَرْأبـ"إعمـال " َّ ً تقـدیرا، ُفـيَّلن اِم علیـهَّ تقـدُهِ

ْوان لم یظهر ََّألنً لفظا؛ ٕ  حتَّـى  يوسـف  تَـذْكُر  تَفْتَـأُ  تَاللَّـهِ  قَـالُوا : " ومثله قولـه تعـالى.)٥("ً قاعداُال أبرح:  المعنىِ

                                                             
ّالبیـت مـن الطویـل لقــیس بـن الملـوح فـي) ١( َّ، وللـصم٣/١٣٠٩توضــیح المقاصـد : ّ ّشیري فـي إیــضاح ُة بـن عبــد اهللا القـِّ ْ

  . ١/٧٤شواهد اإلیضاح 
 .)الهامش(، ٣/١١٠أوضح المسالك  .ابن هشام )٢(
ّالنجار )٣( َالك إلى أوضح المسالك، مؤسسة الرسالة، طّضیاء الس. محمد عبد العزیز .ّ ِّ   .٤/٧٨م، ٢٠٠١، ١ّ
  .٢/٦٧٩، واإلنصاف ١/١٨٦ّ، واللمع ٢/٢٨٦الخصائص : ّمن الطویل  المرئ القیس في البیت) ٤(
  .)٤:الهامش(، ١/٢٢٩أوضح المسالك .  ابن هشام)٥(



 
 

٢٤

ضًا تَكُونرح أَو تَكُون مِن الِكِنيقیاسـا "ُحَرْأبـ"فـي مـع َّ النِ حـرفِ حـذفُ عـدموثانیهمـا . )سورة يوسف )" (٨٥( الْه ً

  .)١(مَسَإال مع الق

ُالشاهد ِ ُالثالث ّ ِ ّ:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ِتنفــــــــــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــــــــــــسمع مــــــــــــــــــــــــــــــا حییـــــــــــــــــ َ ُ َ ْ َ َُّ َ ْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــه ْـــــــــــــــــــــــــــت بهالــــــــــــــــــــــــــك حتــــــــــــــــــــــــــى تكونــــــــــ َ ّ َ ٍ ِ ِ َ)٢(  
  

َُأولهـا: فـي هـذا البیـتمواضـع ثالثـة  بُّالنحـاةقد استشهد و      ً ضـمیرا َ كـانُ خبـرَفجـاء ،"هَكونـَت": هُ قولـَّ

، "ّكَفــْان" مــن ِ المــضارعِ الفعــلُ اســتعمال منهمــاّاَألول: ِ وفیــه شــاهدان،"ُّكَفــْنَت": وثانیهــا قولــه .)٣(ًصالَّمتــ

 َ قبـــلٍ أو نهـــيٍ نفـــيُ، والقیـــاس ذكـــرّشـــاذ، وهـــو ِ أو مـــا یـــضاهیهفيَّ بـــالنٍ غیـــر مـــسبوقةهـــاُمجیئ ّالثـــانيو

ِالشاهد في ا كمٍمَقس بْتَبقُ إذا سُحذفُ وقد ت.)٤("َئِتَف"و" َحِبر"و " َزال" وكذلك ، "َّكَانف"   : السابقّ

ً قاعداُحَ أبرِ اهللاُیمینُفقلت "   ِ."  

َالــشاهدفهــو لــیس " َّكَانفــ" مــن ِ المــضارعُ اســتعمالاََّأمــو ِ َّالرمــة ذو ُهَ اســتعملِ علــى ذلــك، بــلَ الوحیــدّ  فــي ُّ

  :قوله

ًحــــــــــــــــــــــــــــــــــراجیج ال تنفــــــــــــــــــــــــــــــــــك إال مناخــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ُ ُّ ُ
  

ـــــــــى الخـــــــــسف أو ن َعل ِ ْ ـــــــــدا قْرَ َمـــــــــي بهـــــــــا بل ً   )٥(ْفـــــــــراَ
  

  

                                                             
  .١/٢٢١ْاألشموني : ینظر )١(
،  ٢/٥٧٠ّ، واللمحـــة ١/٣٨٢، وشــرح الكافیـــة ٢/٨٢٤البیــت مـــن مجــزوء الكامـــل لخلیفــة بـــن بـــراز فــي اإلنـــصاف  )٢(

  :وبعده
َوالمرء قد یرجو الرج ُ ََّ ْ ْْ َ ُ َ ْ ُ ء مؤمال والموت دونه اـــــــَ َ ُُ ْ َ َُ ً ِّ َ َ  

  ).الهامش(، ٢/٨٢٤ اإلنصاف .األنباري:  ینظر)٣(
  .٢/٨٢٥ نفسه، المرجع )٤(
  .٣/٤٨الكتاب، . سیبویه) ٥(



 
 

٢٥

  :أفعال المقاربة

ِالشاعرقول  وهو" َأوشك"في  ٌ واحدٌوفیها شاهد  ّ:  

ــــــــــــــو ســـــــــــــــئل النـــــــــــــــاس التـــــــــــــــراب َألوشــــــــــــــــكوا  َولـ ْ َْ ّ ُ ُّ ِ َ  
  

َإذا قیـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــاتوا َأن یملـــــــــــــــــــوا ویمنــــــــــــــــــــعوا ْ َ ََ ّ َ ْ َ َ)١(  
  

ِموضـــعان وفیـــه      ِ ْ َُأولهمـــا :َ  ُزِّیجـــو ال مـــن علـــى ٌّرد هـــذا وفـــي الماضـــي، بـــصیغة" َأوشـــك "مجـــيء" َّ

ًفعـــال مـــضارعا مقترنـــا بــــ " َأوشـــك"مجـــيء خبـــر وثانیهمـــا  .المـــضارع بـــصیغة ّإال هـــاَوعوق ً  ُ، وحكـــم"ْأن"ً

  .)٢("غلیبَّ مع التُالجواز" ْأن"ـ ِب" َأوشك "ِ جوابِاقتران

   :َّالرجاءأفعال 

ُیمثلهو ُِّ   :ّ قول الشاعر منهماّاَألول،  ف)٣("عسى"وكالهما في : ِشاهدان اُ

ـــــــــــــــــــــي ن ـــــــــــــــــــــَول ـــــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــــْف ُس أق ــــــــــــــــــــــا  ِا إٌ ذا مـ
  

ِتنــــــــــــــــــــــــــــــاز َّعني لعلـــــــــــــــــــــــــــــــُ َ   )٤(َ عـــــــــــــــــــــــــــــــسانـــــــيْوي َأُ
  

ِموضــعان ففیــه       ِ ْ ِلالستــش َ ِْ َُأولهمــا:  ِهادْ ِالــشاعر َّ أنَّ َّلعــل "َكـــ" عــسى"جعــل " ّ َ  ،، فنــصب بهــا االســم"َ

ََّلعل، كما یقـول "عساني: "فقال  اوخبرهـ ، عـسىاسـم نـصب ّمحـل فـي "الیـاء" صلَّالمتـ ُمیرّالـض و.)٥("نـيَ

َُأنــه :وثانیهمــا .محــذوف َّإننــي، ولیتنــي وكــأنني: م، كمــا فــيّأتــى بنــون الوقایــة قبــل یــاء المــتكل َّ :  فقــال،"َّ
                                                             

  .١/٢٨٣ّ، وشرح التصریح ١/٣٣٢، وشرح ابن عقیل ١/٢٩٨ّ البیت من الطویل بال نسبة في  أوضح المسالك )١(
  .١/٢٩٨ أوضح المسالك .ابن هشام: ینظر )٢(
  :ُّثالثة أقوال للنحاة" عسى" في )٣(

ّأنها فعل في كل: ّاألول ِ ٌ حال، سواء اتصل بها ضمیر الرفع، أم ضمیر النصب، أم لم یتصل بها واحد منهما، وهو َّ ّ ّْ ْ ْ ُ ْ ُّ ّ ٍ
ِّقول نحاة البصرة، ورجحه المتأخرون ُ ّ ُ ْأنها حرف في جمیع األحوال، سواء اتصل بها ضمیر الرفع أم لم : ّوالثاني. ُ ُِ ّ ّ ٌِ ّ

ّیتصل بها، وهو قول جمهرة الكوفیین، وثعلب، وابن  ُ ْ ّالسراجّ ٍأنها حرف إذا اتصل بها ضمیر نصب، كما : ّوالثالث. ّ ْ ُ َ ّ ٌ ّ
ِولي نفس أقول لها إذا مــا  : ّفي الشاهد ُ ٌ ْ َتنازعني لعلي َأو عسانـــــــي َ ُْ ََّ َ ِ   .١/٢٩٠أوضح المسالك . ابن هشام. ُ

  : ة، وبروای١/٤٦٣، وشرح الكافیة ٣/٢٧ البیت من الوافر لعمران بن حطان في الخصائص )٤(
  انيَسَ عْي أوّلَعَل: هاَ لُني إذا ما     أقولُعِنازُ تٌسْي نفِلَو
ّویــزعم أن عمـران كــان سـنیا، فتــزوج امـرأة مــن الخـوارج، فقیــل لـه فیهــا، فقـال. ١/١١٣شـرح ابــن عقیـل :  فـي  ّ َ ُّأردهــا : ُ

ّعن مذهبها، فغلبت علیه، وأضلته عن مذهب السنة ّْ ْ َّ َ   .  ١/٣١٨أوضح المسالك . ِ
محمد . د: شرح أبیات سیبویه، تح). هـ٣٨٥ت(ّالسیرافي، یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان،  )٥(

ّعلي الریح هاشم، مكتبة الكلیات األزهریة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  ّ ّ ّ ّّ   . ١/٣٦٦م ١٩٧٤ّ



 
 

٢٦

ّمیر خبرا، كما زعم المبرّ ولو كان هذا الض،"عساني" ُالـشاعرًفعـال، لكـان " عـسى"د والفارسي، وكانت ً ِ ّ 

ّالعربي ِ له في االستعمالَره، وهذا ال نظیِ مرفوعِه من دونِ ومنصوبِ على الفعلَقد اقتصر ِ ََ
)١(.  

ِالشاهد َّأماو ِالشاعر قول في فّالثاني ّ ّ:  

ُومــــــــــــــــاذا عــــــــــــــــسى الحجــــــــــــــــاج یبلــــــــــــــــغ جهــــــــــــــــده  ُ ْ َ َ ُ َ َُ ُ ْ ّ  
       

ــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــر زی ِإذا نحــــــــــــــــــــــن جاوزنــــــــــــــــــــــا حفیــــ ِ َ َ َ ُْ َ ْ َ)٢(  
  

ِموضـــعانوقــد ورد فیـــه       ِ ْ ِتـــشهادلالس َ ُاَألول: ًضاْ أیـــِْ  وهـــو ، "سىَعـــ" ا لــــً خبـــرِ المـــضارع الواقـــعُرفـــع" ّ

ٍا ظاهرا مضافا إلى ضمیرًاسم" ُغُلْبَی" ً ُجهـده "، وهـو "سىَعـ "ِ إلـى اسـمٍ عائدً ُ ْ " سىَعـ" فـي ٌ، وهـذا سـائغ" َ

ِالجمهــورهــا علــى رأي ِواتَ أخِمــن دون ْ ُجهــده "هم یــرى أن ُ، وبعــضُ ُ ْ ِالنــصبب"  َ ْ ــْیب "ُ مفعــولَّ  ُ والفاعــل،"ُغُل

ْالنصب ِى روایةًاج، فال شاهد إذا، علّیعود إلى الحج َّ")٣(.  

َ مــضارعا غیــرًفعــال" عــسى "ِ خبــرُمجــيء ّالثــانيو َّالمــصدریة" ْأن"  بـــٍ مقتــرنً ِ َ ْ  ُ ومنــه قــول.)٤(ٌ، وهــو قلیــلَ

ِالشاعر ّ:  

ْ الـــــــــــــــذي أمـــــــــــــــُبْرَسى الكـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــ   ِ فیـــــــــــــــهُتْیَسَّ
  

َج قَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهَ وراءُیكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   ُریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ
  

        

                                                             
  .)١:الهامش(، ١/٣١٨ أوضح المسالك .ابن هشام )١(
ٌهــو موضــع: حفیــر زیــاد.  والوســعالطاقــة: الجهــد )٢( وزیــاد هــو ابــن أبــي ســفیان أخــو . ٍ علــى خمــس لیــال مــن البــصرةْ

  .ًمعاویة، وكان والیا على العراق
ّمــا الــذي یرجــو الحجــاج أن ینالــه منــا إذا نحــن جاوزنــا هــذا الموضــع، وأصــبحنا فــي أمــن مــن اللحــاق بنــا؟ : المعنــى ْ َ ْ ّ َ ّ َ َّ

ُإنه ال ی: يٌّواالستفهام إنكاري أ ّوالبیـت مـن الطویـل للبـرج التمیمـي  .١/٢٩٦أوضـح المـسالك . رجى له شيء مما یریـدّ ّ
، ١/٢٨١ّشـرح التـصریح : ُ، ونسب للفرزدق في٢/٤٩٧ّ، وشرح شذور الذهب للجوجري ١/٢٩٦أوضح المسالك : في

  . ١/٢٨٤ْوشرح األشموني 
  .)٣:الهامش(، ١/٢٩٦أوضح المسالك  .ابن هشام )٣(
  .)الهامش(، ١/٣٢٩  ابن عقیل شرح:ظرین )٤(



 
 

٢٧

َالبــصریین ُهــورْمُج"و َّ  إلیــه، ُوهــذا مــا أمیــل.  )١(" عــسى ضــرورةِن خبــرمــ" ْأن "َفْ حــذَّ علــى أنْ

ِترنـــا بــــْقُ مّفـــي القـــرآن الكـــریم إال" عـــسى" ُد خبـــرِفلـــم یـــر ــم أَن " :قولـــه تعـــالى، ومـــن ذلـــك "ْأن" ً ــسى ربكُـ عـ

كُممحــراإلســراءســورة ( ")٨ (...ي(،  قَ   ": قولــهوم ــكبر ثَــكعبي ى أَنــســاعاامــودمحم  )اإلســراء  ســورة( ")٧٩( ، 

    .)املائدةسورة ( ")٥٢( ...فَعسى اُ أَن يأْتِي بِالْفَتْحِ ": قولهو

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١/٤٦٢ّالجنى الداني، .  المرادي)١(



 
 

٢٨

  المنصوبات: ّالثانيالمبحث 

ْتوزعـــت علـــى أبـــواب ا،ًهد شـــاَ عـــشر اثنـــاِ المنـــصوباتوفـــي      ، ِمییـــزّ، والتِاالســـتثناءوالمفعـــول بـــه،  َّ

ِالنداءو ِالنائب ِ، والمصدرِّ ِ   :وبیان ذلك في ما یأتي.  فیهِوالمفعول، ِ ألجلهِ، والمفعولِهِلْ عن فعّ

ّوشاهده قول الشاعر، المفعول به  ) أ ُ: 

ــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــدار جامعــــــــــــــــــــة        ًأبعــــــــــــــــــــد بعــــ ِ ٍَ ّ ُ ْ ُْ ََ
    

ِشـــــــــــملي بهـــــــــــ ِ ْ ـــــــــــول البعـــــــــــد محْمَ ْ أم تق َ َْ ُ   )١(تومـــــــــــــــا؟ُ
  

َ وفیه موضعان استشهد      ِ ِ ْ ُ بهما النحاةَ ُ اَألول:ُّ َأبعـد ":  منهما قولـهّ ْ ٍبعـد َ ْ َالـدار ُتقـول ُ ًجامعـة ّ  ُ، حیـث" ِ

 ِ بــین االســتفهامُ الفــصلَ العمــلُمنــعَوال ی"، )٢("ِ اإلعمــالَها شــروطِ الســتكمال؛"ُّتظــن "َعمــل" ُتقــول "َلَأعمــ"

ّوَأمــا الثــاني فهــو .)٣("َدْعــَب "ِرفَّبــالظ" ُقــولَت "ِوبــین الفعــل  ْمأ ":هِفــي قولــ ٍلْفــص ِمــن غیــر" ُقــولَت "ُإعمــال" ّ

َالبعد ُتقول ْمحتومـا ُ َ")٤(.  

ُ، وقـد أجـرى الـشاعر"َّتظـن "َهـا عمـلِمـن عمل" ُقـولَت "ْلـم یمنـع" ُقـولت "ِ بــُقِّ المتعلـُرفَّفالظ        ِ  َ القـولّ

َالبعد ُتقول ْأم : "ِ في قولهِّنَّجرى الظَم ْمحتومـا ُ ، ثـم ِتْ البیـِرْ فـي صـدِنْمفعـولی" ُقولَت "ُ الفعلَبَ،  فنص"َ

ْ َألن المفعـولی؛ّنّ القـول مجـرى الظـِ علـى إجـراءٌوفي ذلـك دلیـل. هِجزفي ع َّ  ِن منـصوبانْ فـي الموضـعیِنِ

َل أو ما یـؤَ إال الجمْب لم ینصُ الحكایةِ بهَرید إذا ُأُوالقول، ًلفظا َّداهـا، وهـو فـي الـشاهد للظـَؤُي مّدَ ِ ّ  ال ِّنّ

  .للحكایة
                                                             

ْأتظــن أن الــدار ســتجمع شــملنا بعــد أن تفرقنــا، أم أن هــذا الفــراق أصــبح أمــرا محتومــا؟ األشــموني :  یقــول)١( ً ً ْ َُّ َّ َُّّ ْ َ ّ١/٣٧٦ .
  . ١/٣٧٦ْ وشرح األشموني ،١/٣٨٣ّ، وشرح التصریح ٢/٦٨أوضح المسالك : والبیت من البسیط بال نسبة في

ِمعنى الظن شرطان " یقول"إلعمال  )٢( ّ:  
ّأولهما أن یكون الفعل مضارعا للمخاطب مسبوقا باستفهام، وثانیهما أال ً ًُ ْ ٍ یفصل بـین الفعـل واالسـتفهام بغیـر ظـرف أو َّ ْ َ ُ

ِوالــشاهد مثــال الفــصل بــین الفعــل واالســتفهام بظــرف. أو معمــول الفعــل، جــار ومجــرور ا الفــصل بینهمــا بالجــار وأمــ. ّ
ّأبالكالم تقول األمة بالغة مجد آبائها اَألولین؟: والمجرور فهو كقولك َ ً َ ُ ِ  

ِفصل بمعمول الفعل قول الشاعرومثال ال ُأجهاال تقول بنــــــــي لؤي         لعمر أبیك أم متجاهلینـــــــــا : ّ ْ َّ ُ ً ُ.  
 .٣/٢٨ِّروس العربیة ّجامع الد. الغالییني:  ینظر

  .١/٣٧٧ْاألشموني  )٣(
  .المرجع نفسه، ذاتها )٤(



 
 

٢٩

 :االستثناء  ) ب

ُویمثله    :ِاعرّالشقول  واحد، هو شاهد ّ

ــــــــــــــه باطـــــــــــــل   أ ُال كـــــــــــــل شـــــــــــــيء مـــــــــــــا خـــــــــــــال اللــ َِ ٍَ َ ْ ُّ ُ
      

ـــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــالة زائـــ ُوكــــــــــــــــــــــــل نعــــــــــــــــــــــــیم ال محـ ِ َ َ َ ٍ َ ُّ ُ َ
)١(  

  

ِموضـــــعانوقـــــد ورد فیـــــه       ِ ْ ِلالستـــــشهاد َ ِ ِْ ْ ْفعـــــال؛ لـــــسب" خـــــال "ُاســـــتعمال"  منهمـــــاّاَألول: ْ " مــــــا"ها بــــــ ِقً

َّالمـصدریة ِ َ ْ ِلنا علـى اســتعمالها فعــال أنهـا جــاءت مــسبوقة بـــ ّ والــذي یــد.)٢(" بعــدهاِ الجاللـةِ لفــظُبْ، ونــصَ ً ْ ّ ً ّ

َّالمـــصدریة، ومعلـــوم أن " مـــا" ٌ ِالمـــصدریة تـــدخل علـــى األفعـــال، وال تـــدخل علـــى الحـــروف" مـــا"ّ ُ ُ  َّأمـــا و. ّ

ُّكـل أال : "هِ في قولِ الكالم المستثنى بین جزأِيُطتوسُّ" َفهو ّالثاني ٍشـيء ُ ْ ُباطـل َاهللا َخـال مـا َ أال : یریـد"  ِ

َال اهللاَ ما خٌلِ باطٍ شيءُّكل
")٣(.  

 مییزّالت) جـ

ِالشاعرهو قول ًأیضا، و شاهد واحد هوفی ّ:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــواه     ُتخیـــــــــــــــــــــــــــــــره فلـــــــــــــــــــــــــــــــم یعـــــــــــــــــــــــــــــــدل ســـــ ُِ ِ ْ َ ْ َ َّ َ
          

ِفـــــــــــــــــنعم المـــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــ ُِ َ ْ َ ْ ــــــــــــــــــيَ رْنَ ِجـــــــــــــــــل تهامــــ ٍ ُ)(٤  
  

ِموضــــعانوفـــي هــــذا البیــــت       ِ ْ ِلالستــــشهاد َ ِ ِْ ْ و ُاهر وهــــّالظــــ" َمْعــــِن" فاعــــل  بــــینُالجمــــع" منهمــــا ّاَألول: ْ

ّ معنـى زائـدا عمـُمییـزَّ التَ؛ وقـد أفـاد"ٍلُجـَ رْنِمـ"مییـز ّ، وبین الت"ُءْالمر" ً  بـسبب نعتـه بكونـه ،ا أفـاده الفاعـلً

ِمنسوبا إلى ت: ا؛ أيهامیِت   .)٥(" الحجازِ من بالدٍدْ عن نجَاسم لما انخفض: هامةِهامة؛ وتً

  .  )٦(ٌزِ جائَوُ، وه"ْنِم "ِ بـ"ٍلُجَر" التمییز ُّجر ّالثانيو
                                                             

ِّ البیت من الطویل للبید بن ربیعة العامري في أسرار العربیة )١(   . ٢/٧٢٢، وشرح الكافیة ١/٩٦ّ، والمفصل ١/١٦٢ّ
  .)٤:الهامش(، ٢/٢٤٥أوضح المسالك  .ابن هشام )٢(
  .١/٢٦ْاألشموني  )٣(
، وشـرح ٣/٢٤٥، وأوضـح المـسالك ٢/٧٣٢توضـیح المقاصـد : ّد اللیثـي فـيالوافر ألبـي بكـر بـن األسـو البیت من )٤(

  .  ١/٦٢٦ّالتصریح 
  .ّوالبیت في رثاء هشام بن المغیرة أحد أشراف مكة .)الهامش(، ٣/٢٤٦أوضح المسالك  .ابن هشام )٥(
ّالمقاصـد النحویـة فـي شـرح شـواهد األلفیـة، تـح). هــ٨٥٥ت(العیني، بـدر الـدین، : ینظر )٦( َّْ ِ علـي محمـد فـاخر . د. أ: َّ

ّوآخرین، دار السالم للطباعة والنشر والترجمة،  ّ ّ ّ ْ٣/١١٨٢.  



 
 

٣٠

  ِّالنداء) د

ِالشاعر ُ قول واحد فیه، وهو شاهدةَّثمو ّ:  

ــــــــــــــــــــــــُفك ـــــــــــــــــــــــــا       ْن َت إذ كنــــــــــــــــــــــــت إلهــــــــــــــــــــــــي وحدكـــــ ْْ َ ِ َِ َُ ْ
  

ــــــــــــــــكا َلـــــــــــــــم یـــــــــــــــك شـــــــــــــــيء یـــــــــــــــا إلهـــــــــــــــي قبلـــ ََْ َ ُِ ٌ َ ْ
)١ (   

  

ِلالستـــشهادففـــي هـــذا البیـــت ثالثـــة مواضـــع      ِ ِْ ْ َُأولهـــا: ْ ِطر اَألولَّشفـــي الـــ" إلهـــي: "ُهُقولـــ َّ  َجـــاء"، حیـــث ّ

ِ النــداءُ حــرفُهْ منــَمنــادى ســقط  َّالتــيأثبــت الیــاء " ُحیــث، "ِإلهــي ":هُا قولــوثانیهــ .)٢("ّاللــة الثــاني علیــهَ لدِّ

، حیـــث أضـــاف "كاَدْحـــَو: "قولـــها لثهـــوثا .)٣(" إلیهـــا المنـــادىَ وقـــد أضـــاف،ِنْطریَّال الـــشِفـــي كـــ مِّللمـــتكل

ُالشاعر ِ   .)٤("ف الخطابإلى كا" دْحَو "َ لفظّ

ِالنائبالمصدر ) هـ   هِعلِ عن فّ

  :ّا قول الشاعرم منهّاَألول :شاهدان ِوفیه

ًأعبــــــــــــــــــــدا حــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــعبى غریــــــــــــــــــــــبا     َ َ ََ ًَ ُ َّ ْ
   

َألــــــــــــــــــــــــؤما ال أبــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــ ًُ ِ واغتَكْ ــــــــــــــــــــــــْ   )٥(اـرابـــــــــــــ
  

ِموضــعان وفیــه      ِ ْ ِستــشهادلال َ ِْ َُأولهــا :ْ ِدرا نائبــا عــن فعلــْصَمــ" ًرابــاِتْاغ"و" ًمــاْؤُل: "وقــوع كــل مــن" َّ ً  َدْ بعــِهً

ِّ وجوبـــا باتٌ محــذوفُهُلـــِ، فعامِّوبیخيَّ التــِاالســتفهام  ُمُؤْلـــَأت: بمعنــى" ًرابـــاِتْاغ"و " ًمــاْؤُل " ِظـــانْلفَّفال .)٦("فــاقً

َما؟ وتغتْؤُل ْوثمـة وجـه آخـر فـي اللفظـی .العـرب ِكـالم فـي ٌشـائع ُاالستعمال وهذا رابا؟ِتْ اغُبِرً ّ ٌ َ ًلؤمـا: "ِنَّ ْ ُ" ،

                                                             
ّن الرجز لعبد اهللا بن عبد األعلى القرشي في م)١( ُ   .٢/٤٣ّ، وشرح أبیات سیبویه  للسیرافي ٤/٢٤٧المقتضب : ّ
  .١/٦٩٤ّشرح التصریح . األزهري )٢(

ْحتى شتت: ویروى َ َ....  
 .٢/٤٤یات سیبویه  شرح أب. ّالسیرافي )٣(
 .)الهامش(، ٣/٩٦ أوضح المسالك .ابن هشام )٤(
ً خالد بن یزید الكندي قائالٌریهجو جری. اسم موضع: ىَبَعُ ش)٥( ّ ِ ًیا عبدا نزل شعبى بعیدا عن وطنـه: " لهَ ًَ  أتفخـر وقـد ،ُ

ّ بــین الــدناءة والخــسة، واالغتــراب عــن األهــل واألوطــان؟ اللمحــة - ال أبــا لــك -جمعــت  ِ والبیــت مــن الــوافر . ١/٣٥٣ّ
ْ الجمل في النحو لجریر في   .١/٣٥٣ّ، واللمحة ١/٣٣٩، والكتاب ١/١١٤َّ

  .)١:الهامش(، ٢/١٩٢ أوضح المسالك .ابن هشام )٦(



 
 

٣١

ُأن یكـون التقـدیر": اغترابـا"و ّ َ ًأتجمــع لؤمـا واغترابـا: "ْ ِ ً ُْ ُ ْ  مقــصودة، و نكـرة منـادى" اًعبـد "وقــوعثانیهـا و. )١("َ

 هّألنـ نـصبه؛ یجـوز: وقیـل رورة؛ّللـض وذلـك المقـصودة، غیـر كرةّبـالن لـه اًتـشبیه نـوینّالت مـع بهَنـص وقـد

 محــذوف؛ فاعــل مــن ًحــاال" اًعبــد "یكــون أن جــاز ســیبویهقــد أو موصــوفة؛ نكــرة ألنــه بالمــضاف؛ شــبیه

  .)٢(بالعبید ُرْالفخ ُیلیق وال ،ٌعبد وأنت: أي ا؟ًعبد ُأتفخر: قدیرّوالت

ِالشاهدّوأما    :ّ ففي قول الشاعرّالثاني ّ
ــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــم قالــــــ ُّ تحبهـــــــــــــــــــا:َّث ِ ـــــــــــــــــــت؟ُ ً بهـــــــــــــــــــرا      :ُ قل ْ َ

  

ِعــــــــــــــــــــدد الــــــــــــــــــــنجم والحــــــــــــــــــــصى والتـــــــــــــــــــــــــراب ُّ َ َِ ْ َّ َ َ)(٣  
  

ِموضعانوفیه    ِ ْ ُاَألول  لالستشهاد،َ ُبـا لهـم، ورَجَ ع:ُمعنـاه"و، "ًراْهـَب: "هِ منهما فـي قولـّ  ُ العـربِتَكـَمـا ترَّبً

َُأنهاعي ّلم الدَ إذا عّالالم هذه َإظهار ِ قد علَّ   .٤)("عائهُدِ بُّيِنْعَم المُ

ُینصب" ًراْهَب"فـ  ُرك اهللا، وهـو تمَهـَب: هُ تقـدیرٍ فعـلِمارْ على إضـُ َثیـل ال یـتكلم بـه، نحـوَ ُ َّ ُ ْجهـ: َكِ قولـٌ ًدا، أي َ

ْجه   : في قوله"ًراْهَب"د ْ بعّالالم َ إظهارَادةّ میُ ابنَكَوقد تر. دي ذلكَ

ـــــــــــــــــــــوميَت ـــــــــــــــــــــد ق ْفاق َ ْإذ یبیعـــــــــــــــــــــون مه َ ُ َ تــــــــــــــــــــــــي    َجْ
     

َة بَیــــــــــــــــــــِجارِب َرا لْهــــــــــــــــــــٍ َدها بْعــــــــــــــــــــَ بْمُهــــــــــــــــــــً ـــــــــــــــــــــرا ْهَ   ـــ
  

ِالـشاعر ُهَوقـد اسـتعمل. ِم بهـاْلـِلعُفحـذفها ل، "اًبـَحْمر: "َكِلـْبعـد قو" َكِبـ "ِفْ حذِ بمنزلةُهَفهو عند؛ )٥(اأي تب ّ 

َها إیـــذانا بجـــِفْ وحـــذّالـــالم ِ إثبـــاتْتيالفـــي حـــ ْوان، ًكیـــداْ تومّالال بـــَمـــا جـــيءَّبُور .ِنْتیال الحـــِوازً  ُملـــعل اَ كـــانٕ

َّمحیطا بأن   .عاءُّ بالدَ المقصودَ قد عرفَبَخاطُ المً

                                                             
  .١/٧١شرح أبیات  سیبویه، . یرافيّالس) ١(
 . )٢:الهامش(، ٤/٢١أوضح المسالك، و. ١/٣٤٥الكتاب، . سیبویه:   ینظر)٢(
، واإلنـصاف ٢/٢٨٣ّعدد القطر والحصى والتراب في الخـصائص : بروایة خفیف لعمر بن أبي ربیعةالبیت من ال )٣(
  .١/٢٠في مغني اللبیب " ِرابُّى والتَصَ والحِملّ الرَعدد: "، وبروایة١/١٩٥
ــــرحمن بــــن إســــحاق )٤( ّالزجــــاجي، عبــــد ال ــــارك، دار الفكــــر، دمــــشق، ط: مــــات، تــــحّالال). ٣٣٧ت (، ّ ، ٢مــــازن المب

  .١٢٤ص ،م١٩٨٥
 .١/٣١٢الكتاب .  سیبویه: ینظر)٥(



 
 

٣٢

َرا لــْهــَب"ـ عانیهــا، فــَ مَ بعــضَفقــد ذكــر) هـــ٣٣٧ت ( فيّالــسیرا َّأمــاو      َسا لــْعــَت: وقیــل، ًخیبــة لــه: "ُهً  ،ُهً

ُبهره، إذا غلبـه: ُویقال، ِّرَّعاء علیه بالشُّالد: َوقیل َ ََ َ ُ ُ یـستعمل فـي ٌ لـیس لـه فعـلٌ فهـو مـصدر"ًراْهـَب" َّأمـاو. َ

  . )١(معناه

َني حبها غلَبَ، أي غل"بةَلَغ"بمعنى "ا ََّأنه َ فذكرأي،ّ بهذا الرالسُّیوطير َّوتأث   .)٢("ًبةُّ

ِاَألول ِاهدّ للــشِبةْسِّ بالنــَهــذا مــا كــان ََّألن، "هــا ُّبِحُت "ِ مــن لفــظِ االســتفهامِ همــزةُفْ فهــو حــذّلثــاني ااََّأمــو، ّ ِ 

ِالشاعر   .)٣(ها؟ُّبِحُأت: َ أرادّ

ه ِ وغیـرِ، كاالسـتفهامِرادُنـى المـْ المعِظهـارنغـیم فـي إّ التِرْ بـدوَ أبـي ربیعـةِنْ مـن ابـٌ       وفي ذلك إقـرار

ِالـشاهدمن خالل  َاللغـة علـى ٍ بـدخیلَوهـو لـیس، ابق الـسَّّ ِّالعربیـة ُّ  مـن ُ الخالیـةُةَّ االسـتفهامیُ، فمـا الجمـلََ

ِنا إال شواهِتَ في لغِ االستفهامِأدوات  جنـي ُ ابـنَوقـد ذكـر. نـا الحاضـرِى وقتّ حتـِعمالِ االسـتِد على شـیوعّ

  :  انّطِ حِنْعمران ب َقول

ْت مـــــــــــــــــنْحَبْصـــــــــــــــــفَأ َ آمنـــــــــــــــــا ال كْمُهُ ً َمعـــــــــــــــــشِ ْ ٍـــــــــــــر    َ
  

ْني وقـــــــــــــالوا مـــــــــــــنْوَأتـــــــــــــ ْة أوَ ربیعـــــــــــــِ َ مـــــــــــــضـــــــــر؟َ ُ  
  

ََأمن ربیعة: یرید   .)٤(؟ِ

ِحــذف أداة االســـتفهامف  ُ ُ شــائع فـــي العربیــة، فقـــد رُ معنـــاهِ  لظهــورْ َِّ َ  َل ســـَأِاحّرَ الجـــَنْ بــَ أبــا عبیـــدةَّأن" َويٌ

ٌ، أحد خیرِ اهللاَیا رسول: -َمَّلَ وسِهْ علیُى اهللاَّ صل- َّالنبي   .)٥("ا؟ّ منٌ خیرٌهل أحد: رقدیّا؟ والتّ منٌ

                                                             
  .١/١٧٩شرح أبیات سیبویه . ّ السیرافي: ینظر)١(
ّ السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین، )٢( عبـد : همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع، تـح). هـ٩١١ت(ّ

  .٢/١٠٥ّالحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر، 
 .٢/٢٨١ئص الخصا. ّ ابن جني: ینظر)٣(
  .٢/١٩٠ابن عقیل  )٤(
ّعبد الحمید هنداوي، مؤسسة .د: ّبوي، تحّإعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث الن). هـ٦١٦ت(العكبري، أبو البقاء،  )٥(

ّالمختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط   .٧٣، ص١٩٩٩، ١ّ



 
 

٣٣

ّوأشــار المبــرد إلــى أن المقــصود بقــول الــشاعر ّ : قــال هّكأنــ اإلخبــار، ولــیس االســتفهام، "ّقــالوا تحبهــا: "ّ

وثانیهمـا  ،ُلهمـا االسـتفهامّوأ": ِنْتحتمـل وجهـی"" ّالوا تحبهـاقـ "ََّأن ٍ هـشامُابـنوذكـر  .)١(!هاّتحب أنت :قالوا

ََأنت :نىْ معِتقدیر علىاإلخبار،     .)٢("هاّحبُت ْ

َّوان صح ِ إرادة اإلخبارْتٕ ِلالستـشهاد لّألوا ُهْفینتفـي الوجـ" هـاُّبِحُقالوا ت: "ه في قولُ ِ ِْ ْ ُالـشاهد ُ، ویخـرجْ ِ  مـن ّ

ُّالتعدد ِدائرة َ َواراد. َّ ِالـشاهد فـي هـذا ِ، أو اإلخبارِام االستفهُةٕ ِ  ال ِةَ علـى المـشافهٌ معتمـدةٌةَّدیـ اجتهاٌ مـسألةّ

  .رْغی

  :وفیه شاهدان ،المفعول ألجله )و

ِالشاهد   :ّاَألول ّ

ُوَأغفــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــوراء الكــــــــــــــــــــــــریم ادخــــــــــــــــــــــــــــاره ََ ُِّ ِ ْ َ ِ ْ   
    

ــــــــــــــــا ُّوُأعـــــــــــــــرض عـــــــــــــــن شـــــــــــــــتم اللئـــــــــــــــیم تكرمــ َ َ ِ َِّ ْ َ ُ)٣(  
  

ِموضــعانففیــه       ِ ْ ْلالس َ ْ ِتــشهادِ َُأولهمــا: ِْ َُأنــها مــع ًه منــصوبِ ألجلــً مفعــوالَوقــع"، حیــث "ُهَخــارِّاد" :هُ قولــَّ َّ 

، "مــاُّتكر": ُهُوثانیهمــا قولــ .)٤("ًا مقبــوالًغِ ســائَلكــان " ِهِخــارِّالد " : فقــالّالالم بــُهَّ ولــو جــر،ِمیرَّ للــضٌمــضاف

ه ِ نــصبَ وقــد اســتوفى شــروط.)٥("أل "ِـ وال بــ،ٍ  ال بإضــافةٍفَّ معــرُ غیــرٌرَّه، وهــو منكــِ ألجلــٌ مفعــولفهــو"

َُأنهعلى    .ٌه صریحِ ألجلٌ مفعولَّ

                                                             
محمد أبو الفضل : غة واألدب،  تحّالكامل في الل). هـ٢٨٥ت (ِّالمبرد، محمد بن یزید، أبو العباس : ینظر )١(

  .٢/١٨١م، ١٩٩٧، ٣، القاهرة، طّإبراهیم، دار الفكر العربي
مــازن المبـارك، ومحمــد علـي حمــد اهللا، دار . د: ّمغنـي اللبیــب عـن كتــب األعاریـب، تـح). هـــ٧٦١ت(ابـن هـشام،  )٢(

 .١/٢٠ ،م١٩٨٥، ٦الفكر، دمشق، ط
ّالبیت من الطویل لحاتم الطائي في )٣( ّ ْ، واألصول في النحو ١/١٤٧ِّ، وأسرار العربیة ١/٣٦٨الكتاب : ّ َّ١/٢٠٧.  
  .٢/١٩٠ابن عقیل  )٤(
  .المرجع نفسه، ذاتها )٥(



 
 

٣٤

َما ینص"ِورد في كتاب سیبویه في باب  ِب مـن المـصادر ُ َّألَنـُ ْ عـذر لوقـوع األمـُهِ ٌ وفـي اسـم البـاب . )١("ِرُ

َلـك أن تـشتق تعریـف َّ ْ  ِ حـدوثَ سـببُنِّ یبـیٌ منـصوبٌفهـو مـصدر. ُأو لـه، هِن أجلـِأو مـ، ِهِ ألجلـِ المفعـولَ

ِ منه، تمییزا له عن المفعولٍّ مشتقُ غیرُوالعامل، ِالفعل ُ   .ِ المطلقً

ِّر أن المبــرغیــ       ُادخــاره: " كــال مــنَ أخــرجَدَّ ِمــن هــذا البــاب، وجعلهمــا مــن بــاب المفعــول " ُّوتكرمــا، َ

ُادخاره: " فقال، المطلق َ ِأدخ: أي" ّ َه ادخارا، وأضافُرّ ً ّ ً ادخارا له:وله إلیه كما نقُ   .)٢("ّتكرما" وكذلك. ّ

َّ مــضافا فهـــو علــى نیــَ جــاءْ إنَّأمــاو. ً معرفـــةِ ألجلــهِ المفعــولَ وقــوعُوهــو فــي ذلــك ینكـــر  . ِفـــصالْنالة اً

ِالـــشاهد فـــي ُقـــدیرّوالت ًادخـــارا لـــه: ّ  ِد بقـــولَهْواستـــش، ٌ التعریـــف فهـــي زائـــدةُ جـــاءت معـــه أداةْوكـــذلك إن، ّ

ِالراجز   ):مجهول القائل(ّ

َقعد الجبنال أ ُْ   ء عن الهیجـــــــــــاُ

ً أي جبنا "ّ الجرميَ أستاذه أبي عمرُوهذا رأي. ُ
  ).هـ٢٢٥ت(  )٣(

 افترضــه َّالــذي ُوكیــدّوالت. عــددالأو ، ِوعّأو بیــان النــ، وكیــدَّ المطلــق یــأتي للتَ المفعــولَّومــن المعلــوم أن 

ُد إنما أوله تأویال ال حاجة لهِّالمبر ًُ َ ّ   . كما یظهر، وكیدَّ هنا لبیان السبب، ولیس للتَرّإذ إن المصد، َّ

 :ٍرَ صـوِ، وهـو علـى ثـالثُهُّجـر ُ،  ویجـوزهِبْ نـصَه المـستوفي شـروطِ ألجلـِ المفعـولُ نصبُیجوزو      

وقـد . ِ للعـالماًمـاُوقـف النـاس احتر: نحـو، ُفاألكثر نـصبه، واإلضافة) أل(ًدا من ّ یكون متجرْأن: األولى

ُّیجر ِالراجزقول ة، كّعلى قل ُ ّ:  

ْمــــــــــــــــــن أمكــــــــــــــــــم لرغبــــــــــــــــــة فیـــــــــــــــــــــــــــــــــكم جبــــــــــــــــــر ِ ُ ٍ ْ َُ َّ ْ  
  

ِومـــــــــــــــــــــن تكونـــــــــــــــــــــوا ناص ْ ْریـــــــــــــــــــــــــــــــــه ینَ   ْر ِصَتـــــــــــــــــــــِ
  

  

                                                             
  .١/٣٦٧الكتاب .  سیبویه)١(
ّخزانــة األدب ولــب ). هـــ١٠٩٣ت (، البغــدادي، عبــدالقادر بــن عمــر: ، وینظــر٢/٣٤٨المقتــضب، . المبــرد: ینظــر) ٢(

  .٣/١٢٢، ٤القاهرة، ط، ّبد السالم هارون، مكتبة الخانجيع: ُلباب لسان العرب، تح
َّالمدارس النحویة، دار المعارف، القاهرة،  ص. شوقي، ضیف: ینظر )٣( ِ ْ َّ١١٤. 



 
 

٣٥

  :، نحوِّ الجرِ بحرفُهُّ جرُ، فاألكثر"أل "ـ أن یقترن بةّالثانیو

ّسافرت للر ْالعلمِغبة في ُ ِالراجز، كقول ُصبْنُ، وقد یِ ّ :  

ُال أقعـــــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــــ ِن عـــــــــــــــــــــنْبُ     ءجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْیَه الَ
    

ْوالـــــــــــــــــــــــــت زمـــــــــــــــــــــــــر األعــــَ تْولـــــــــــــــــــــــــو ُ َ ُ ْ ــــــــــــــــــــــــــداءَ   ِـــــــــــ
  

ِالثالثــ َّأمــاو ِّنــصبه وجــره بحــرف الجــر: ٌ ســواءِ، فــاألمرانَأن یــضافة فهــي ّ ُّ َتركــت المنكــر خــشیة : ، نحــوُ َ ُ

ِاهللا أو لخشیة اهللا ْالنصبومن . ِِ . )البقـرة سـورة  (" )٢٦٥( ...تِغَـاء مرضَـاتِ اللَّـه   م ابينفِقُون أَمـوالَه : "ه تعالىُ قولَّ

ِالــشاهدو َادخــاره فــي البیــت موضــع : ّ ــا ":  قولــه تعــالى)١(ِّومــن الجــر، ِّالدراســةّ ــا لَم همِن إِنةِ  ويــش خ ــن ــبِطُ مِ هي 

  .)البقرةسورة ("  )٧٤(...اللَّهِ

ِالشاهد   :ّالثاني ّ

ِیغـــــــــــــــضي حیـــــــــــــــاء ویغـــــــــــــــضى مـــــــــــــــن مهابتـــــــــــــــه ِ َِ ُ َ َُ ْ ْ ًْ    
    

ُفمـــــــــــــــــــــــــا یكلـــــــــــــــــــــــــم إال حـــــــــــــــــــــــــین یبتـــــــــــــــــــــــــســــــم ُِ ََّ ْ َ َ ُّ ِ َ َ)(٢  
  

ِموضـــعانوفیــه       ِ ْ ُالنحــاة بهمـــا َهدْ استـــشَ َُأولهمـــا ،ُّ ْیغـــ": هُ قولـــَّ  الفاعـــل نائـــب  فجـــاء،"ِهِتـــَهابَ مْنِضى مــُ

 یغـــضي: ُوالتقـــدیر ؛ٍمحـــذوف ٍبوصـــف ِالموصـــوف أو ،ِالمعهـــود ِالمـــصدر إلـــى یعـــود ا،ًمـــستتر اًضـــمیر

" مهابتــه مــن: "قولــه َّأن إلــى األخفــش ذهــب"و .)٣( ِهِمهابتــ مــن ٌحــادث ٌإغــضاء أو ؛َالمعهــود َاإلغــضاء

 المفعــول نیابـة تمنـع ال هّأنــ وعنـده علیـل،ّللت ٍّجــر حـرف" ْنِمـ "َّبــأن اعترافـه مـع "ىغــضُی " لــ فاعـل نائـب

ْمن: "هُوثانیهما قول .)٤("الفاعل عن ألجله ِمهابته ِ َِ  ُمنـه غـضىُی: ُقـدیرّالت؛ وعلیـلّتلل" ْنِمـ"جاءت  ُحیث ،"َ

  .)٥(مهابته ِألجل

                                                             
 .٣/٤٧ِّجامع الدروس العربیة . الغالییني: ینظر )١(
یمـدح بــه . ٢/١٢٦، وأوضـح المـسالك ٢/٦٠٥، وتوضـیح المقاصــد ١/٦٣ّالبـسیط للفــرزدق فـي اللمحـة  البیـت مـن) ٢(

ّزین العابدین علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ّ   .رضي اهللا عنه، َ
  .٢/١٢٦أوضح المسالك . ابن هشام:  ینظر)٣(
 .٢/٦٠٦توضیح المقاصد، . المرادي )٤(
  .١/٦٤٠ شرح التصریح. األزهري:  ینظر)٥(



 
 

٣٦

َُأولهما: ِوفیه شاهدان): رفَّالظ (فیهالمفعول ) ز ْلدن" في َّ ُ ِالشاعر وهو قول ،"َ ّ:  

ـــــــــا زال مهـــــــــــــــري مزجـــــــــــــــر الكلـــــــــــــــب مـــــــــــــــنهم       ُُومـــــ َ َ ُْ ِ ِ ْ َ َ ْ ْ َ َ
    

ـــــــــــــــــروب ِلــــــــــــــــدن غــــــــــــــــدوة حتــــــــــــــــى دنــــــــــــــــت لــغـ ُ ْ َ ً ُ ُِ َ ّ َ َ ْ ْ َ)١(  
  

ِموطنانوفیه       ِ ْ ْلال َ ِستشهادِ ِْ ُكالهماو: ْ ْلدن" في ِ ُ َُأولهمـا، " غدوةَ ْلـدن"مجـيء " َّ ُ ُمنـذ"بمعنـى " َ ْ ُمنـذ : أي" ُ ْ ُ

ْلدن" بعد "ًةَوْدُغ" ِبْ استشهدوا به على نصُّالنحاة ُوجمیع. وةْدُغ ُ ِر باإلضافة؛ وهذا نادَجُولم ت" َ   .)٢("ٌرّ

ْلــدن"َّوثانیهمــا أن  ُ َدوةُغــ "َ غیــرُال تنــصب" َ ْلــدن "ُ اســتغناءُزفیجــو .)٣("ْ ُ  ها إذا جــاءت بعــدِعــن اإلضــافة" َ

ًتمییــزا أو خبــرا لـــ  هــا، علــى اعتبار"ةَوْدُغــ"كلمــة  ْلــدن: محذوفــة علــى تقــدیر" كــان"ً ُ ً كانــت الــساعة غــدوةَ ُ .

ُالرفع" وةْدُغ"ویجوز في  ْ َالكوفیین عند َّ ِها فاعال لـِ على اعتبارّ ْلـدن: ة المحذوفة علـى تقـدیرَّالتام" كان "ً ُ َ 

  .)٤(ٌةَوْدُ غْتَكان

ِالشاهدوثاني  ِالشاعرقول وهو " َحین" في ِنْیّ ّ:  

ــــى حــــــــــــــین مـــــــــــــن تلبــــــــــــــث علیـــــــــــــه ذنوبــــــــــــــه      ُعلـــــــــ َ َ ََ َِ ْ ْْ َْ َ
     

ــــــــــــــــر ُیـــــــــــــــرث شـــــــــــــــربه إذ فـــــــــــــــي المقـــــــــــــــام تداثـــ ُ َ ِ ْ ُ ُ َْ ِ ْ)٥(  
  

       

                                                             
ِ مزجر الكلب)١( ٕمكان زجر الكلب وابعاده: َ ِ بعیدا عن هؤالء القوم مـن أول النهـار إلـى آخـرهُما زال مهري: والمعنى. ْ ّ ًّ ِ .

ّوالبیت من الطویل ألبي سفیان بن حرب في  اللمحة  ْ   .١/٧١٣ّ، وشرح التصریح ٣/١٢٥، وأوضح المسالك ١/٢٨٣ّ

ّابن الصائغ، اللمحة  )٢( ّ١/٢٨٣.  
  .٢/٢٢١همع الهوامع  ّالسیوطي،) ٣(
ْالنحو الوافي . حسن، عباس: ینظر )٤( َّ٢/٢٩٥.  
ِّ الدلو إذا كانت مملوءة بالماء، وقد ضربه مثال لما یدلى به من الحجة، والشرب -بفتح الذال-َّ الذنوب )٥( ّ ُ ًَ  -بالكـسر-ّ

ُتــداث"ّالحــظ مــن المــاء، و ّوالبیــت مــن الطویــل للبیــد بــن ربیعــة العــامري فــي. ١/٢٣٦اإلنــصاف . ُتــزاحم": رَ الكتـــاب : ّ
ُیجد فقدها وفي المقام  تدابر....:".  بروایة٢/٥٦١، وهمع الهوامع ٣/٧٥ َ ْ َ ِ."  



 
 

٣٧

ُكالهماً أیضا، وٍوفیه موطنا استشهاد َُأولهمـا": َحـین" في كلمـة ِ  ًهـا مـضافةِ لكونِحْتعلـى الفـ" َحـین"بنـاء  َّ

ْمـن"إلـى " َحـین"إضـافة "  وثانیهمـا.)١("ْنَمـ" وهـو ٌّها مبنـيُ صـدرٍإلى جملة ْالـشر" َ  مـن ٌ ضـرورة، فهـوةَّیطَّ

ْالشعر ِضرورات ِّ")٢(.  

                                                             
  .١/٢٣٦اإلنصاف . األنباري:  ینظر)١(
  .ذاتها نفسه، المرجع )٢(



 
 

٣٨

ِالثالثالمبحث    :المجرورات :ّ

، ٍا لمجــرورً نعتـَكـأن یكـون: )١("ِبالمجـاورة ٌومجــرور ،ِباإلضـافة ٌومجـرور ،ِبـالحرف ٌمجـرور": وهـي     

ُأو بدال منه ً أو توكیدا له، أو معطوفا علیه،ً ً .  

ُولم تحظ الدراسة ّ ِالشاعر ُ قولوهو؛ "ِالمجرور باإلضافة "ٍواحد فيٍهد شاب ّ في هذا المبحث إالَ ّ:  

َاتمّالــــــــــــــــــــــش َي عرضــــــــــــــــــــــي وِ ْ ِ ــــــــــــــــــــــْ ُم أشــــــــــــــــــــــتمهَل ْْ ما       ُ
  

َوالنـــــــــــــــــــــاذرین إذا لـــــــــــــــــــــ ْ َ َ ألقهمـــــــــــــــــــــا دْمِ ُ ــــــــــــــــــــــيَ   )٢(مـــ
  

ــــانالبیــــت وفــــي هــــذا       ِموطن ِ ْ ْلالستــــشهاد َ ِ ِْ ــــشاتمي":  قولــــهّاَألول ،ْ ْال َ ِ ّعــــرف المــــضاف فــــي " حیــــث ،"ّ

ََّألنة؛ ّلفظیــَّاإلضـافة ال َ إذا كـان المــضاف مثنــى أو جمــعهــو جــائز، وٌفْ وصــَ المــضافِ . ً ســالماٍرَّ مــذكّ

ْفلك أن ِالشاهد: "َ تقولَ ُور هما المّا الزّ َ مظهـٍ المرتفعـو رؤوسمـن النـاس: "وكـذلك". ِقترفا الكبیرة ِ ُرا وهـَ  ْمً

ُالءِذَأ ّ")٣(.  

ِالشاعرومثل ذلك قول  ّ :  

ــــــــــــــــــْإن ّ یغنیــــــــــــــــــا عن َ ْ َي المــــــــــــــــــســـــــــــــتَ ْ ٍوطنا عــــــــــــــــــدن     ُ َ َ ِ ْ
  

ـــــــــــــس ـــــــــــــإنني ل ْف ْت یوّ ْمـــــــــــــا عنُ ِمـــــــــــــا بغنـــــــُهً َ   )٤(ــــــــــــــــــــيِ
  

  

                                                             
 .١/٢٣ّشرح التصریح، . األزهري )١(
ّ، وشـــرح التـــصریح ٢/١٣٣ْ، وشـــرح األشـــموني ٣/١٩٠ّالكامـــل لعنتـــرة العبـــسي فـــي أوضـــح المـــسالك  البیـــت مـــن )٢(
  :وقبل البیت .٢/١٧

ُولقد خشیت ب ِأن أموت ولم تدر            للحرب دائرة على ابني ضمضمِ َ َ ْْ ْْ َ ْ ٌَ ِ َُ  
ُالنحو الم. محمد، عید )٣( ْ  .١/٥٤٧ّمكتبة الشباب، ، ّصفىَّ
  .٢/١٣٣ْاألشموني  )٤(



 
 

٣٩

  .)١(ةَّلفظیَّ الِةَ اإلضافِ من صورٌفهذه صورة

ِینَرِاذّالن" وهو" ْأل" بـ ِقترنُ المِم الفاعلى اسّ مثنُإعمال" ّالثانيو  ِ بـهَ بـه المفعـولَبَ، فنـصِ المفردَعمل " ْ

  .)٢("ٍ على شيءَدم یعتْ أنِمن دون" يِمَد"

 ِ فــي العمــلَّهنِعهــا كمفــردْ وجمِ المبالغــةِ أمثلــةَ وتثنیــةُهَ اســم الفاعــل وجمعــَتثنیــة" َّ أنٍ هــشامُفــذكر ابــن

ــثِريا : "، قــال تعــالى)٣("روطّوالــش ــه كَ ــذَّاكِرِين اللَّ  جمــع اســم ُإعمــال ففــي اآلیــة .)األحــزاب ســورة( ")٣٥( ...وال

ــــذ"الفاعــــل  خــــشعا  ":قــــالو، ، فنــــصب بــــه لفــــظ الجاللــــة)ّالــــذاكر( عمــــل اســــم الفاعــــل المفــــرد" اكرینّال

مهارــص ــورة (" )٧( ...أَبـــ ــرســـ ّخـــــشع"إعمـــــال جمـــــع اســـــم الفاعـــــل  وفیهـــــا .)القمـــ  عمـــــل اســـــم الفاعـــــل" ُ

  ". همُأبصار" به الفاعل َفرفع، )خاشع(المفرد

  

                                                             
ّ ثمــة صــورتان لإلضــافة اللفظیــة یــصح فیهمــا بقــاء األلــف والــالم مــع المــضاف عنــد اإلضــافة، األولــى منهمــا)١( ِ َّ ُِ ُّ َّ ِ أن : َّ

َیكــون المــضاف وصــفا وهــو مثنــى أو جمــع ّ ِالــشاهدان:"ّفیــصح أن تقــول  فــي،  ســالمةًُ : عنــد اإلضــافة" المقترفــان"و، "ّ
َالـشاهدا الـزور همـا المقترفـا الكبیـرة، ولـك ّّ ّمـن النـاس المرتفعـو رؤوس مظهـرا وهـم أذالء: "ْ أن تقـول فـي الجمـعِ ً َْ ٍ ومنــه ، "ّ

ِقول الشاعر ْالشاتمي عرضي: ّ ِ ْ ّ.....  
ًأن یكــون المــضاف وصــفا غیــر ذلــك: ّلثانیــةوا ّلكــن فــي المــضاف إلیــه األلــف والــال، ُ ُ ، ُالمــضبوط الموعــد: "ُم، كقولــكْ

ِالمحكم الخطة ّ،  أو أن األلف والالم في المضاف، كما تقول"ّالمتوقد الذكاء، ُ ِالمضبوط تحدید الموعد: َّ ْالمحكم رسـم ، ُ ُ ِ
ْ النحو المص.محمد، عید: ینظر. ّالخطة   .٥٤٧ّفى، صَّ

  .٣/١٩٠أوضح المسالك . ابن هشام )٢(
  .٣/١٨٩ نفسه، المرجع : ینظر)٣(



 
 

٤٠

ُالرابع ُالمبحث ِ َّاإلنشائیة ُاألسالیب: ّ ْ:  

 َاألمـر: ُتـشملو حـصوله؛ عـدم أو ٍشـيء ِحصول ُطلب بها رادُی: أي ،ٌةّطلبی: ِقسمانّالجملة اإلنشائیة "

 ،ْمَوكــ ،َّبُور م،َّالــذ أو والمــدح ب؛ّالتعجــ كجملــة ة؛ّطلبیــ ُوغیــر. يّوالتمنــ ،َواالســتفهام ،َعاءّوالــد ،َهــيّوالن

ّ وفــي األســالیب اإلنــشائیة خمــسة شــواهد، صــنفت علــى النحــو .)١("وعــسى ،ّلَلعــ :مثــل جــاء؛ّالر وأفعــال ّ ُ ّ

  :اآلتي

  :ّ واحد، وهو قول الشاعروفیه شاهد: ُحذیرَّالت  ) أ

َ َأنت وعَاكـــــــــــّفإی      َ َد المسیــــــــــــــــــــــــــْــبْ ْ ْح َأنــــــــــــــــــــــــــــَ َلة المـــــــــــــِْا قبــــــــــــبَرْقَ تِ َ  ٢)(ِدــــــــــــِـــــجـــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــَ

ِموضــعانوفــي هــذا البیــت       ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمــا: ْ  َبعــد" َاكّإیــ" علــى ُهُوعطفــ" ِ المــسیحَعبــد "ُبْنــص" َّ

ّ توكیـدا للـضِهِ، وجعلـ"َتْأنـ" بــ ِاإلتیـان  ً مفعــوالَحیـث جـاء"، "بـاَرْ تقْأن": وثانیهمـا قولـه .)٣("اكّإیـ"میر فــي ً

 منــــه َذفُه حــــَّ، ولكنــــّ علیــــه حــــرف الجــــرَ یــــدخلْ أنُهُ، وأصــــل"َاكّإیــــ" فــــي َ عمــــلَّالــــذي ِ بالفعــــلُنــــصبُی

ْإیــاك مــن قــر":  ذلــكُوتقــدیر .)٤("هِلطولــ ُ ِب قبلــة المــسجد،ّ َإیــاك مــن األســد، و إیــاك :  العــربِ قــولِ بــدلیلِ َّ ِّ

ِّمن الشر ّ")٥(. 

  ُالمدح  ) ب

ّاألول شاھدان، وفیه ِالشاعر قول َ ّ:  

د ا ھن د وأرٌض بھ ذا ھن ُأال حبَّ ْ ِْ ْ َ ٌَ ِ  
  

ـد أي والبع ا الن ن دونھ ى م د أت ُوھن ْ ُ ُ ْ َّ ِ ِْ َ ٌ)٦(  
  

                                                             
 .١/١٦٧. ّضیاء السالك.  النجار)١(
ْالجمل في النحو : البیت من المتقارب لجریر في )٢(   .٣/٢١٣، والمقتضب ١/٢٧٨، والكتاب ١/١١٩َّ
  . ١/٢٥٨شرح أبیات سیبویه  .ّالسیرافي) ٣(
  .هاذات نفسه، المرجع )٤(
  .٢/٢٧٤ّشرح التصریح، .  األزهري)٥(
ُالبیت من الطویل للحطیئة في )٦( ِ، ومعجم شواهد النحو الشعریة الشاهد رقم ٣/٣٩همع الهوامع : ّ ّ ّ ْْ ِّ َّ)٥٥٥.( 



 
 

٤١

ِموطنانوفیه       ِ ْ ِستشهادلال َ ِْ ُكالهما، وْ َُأولهما و،"ذاَّحب: " في قولهِ ْنعـ"ـ  كـ"ذاَّحبـ"َّ أن َّ َ فـي العمـل وفـي "َمِ َ َ ْ

ْالمعنــى َ َّ مــع زیــادة َأن،ْ َ ِ َ ٌ بهــا محبــوبَ الممــدوحَ ْ َبالــضم َأي صــار" َبُبــَذا َأصــله حَّحبــ"و . للقلــبَ ِّ َّ  ً حبیبــا، الِ

َببَح"من  ْ بالفتح"َ َ ْ َ فصار َمِدغَّم ُأُ، ثِ ّواَألصح" َّبَح"َ َ   .)١(فاعله" ذا "َّ َأنَ

ٍبلفــظ" ّبــذاَح"ِفـي " َذا "َاســتعملحیـث  ؛)٢(ٌرَّمــذك ٌدَمفــر" ذا"، وٌثّنـَى مؤّ هنـا مثنــَ المخــصوصَّثانیهمـا أنو ْ َِ 

ٍواحــد ِ َِ فــي التثنیــة وَ ِْ ِهمــا اســمان مؤنثــان، ف، "ٌضْ وأرٌهنــد ":، وهــو قولــهّالمخــصوص هنــا مثنــىو، َّالتأنیــثَّ ّ

 ".ّبذاَح: "ُومع ذلك استعمل معهما لفظ

ِالشاهد   :ّلثانيا ّ

ــــــــــذا جبــــــــــــــــل الریــــــــــــــــان مــــــــــــــــن جبــــــــــــــــل        ٍیــــــــــــــــا حبــــــ َ َ َ َ َِ ّ َّ ُ َّ
      

ْوحبـــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــاكن الریــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن كانـــــــــــــــــــــــــا َّ ِ َّ ُ َِ َّ  
  

ِوحبــــــــــــــــــــــــــــذا نفحــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــ ٌ َ َ َّ ــــــــــــــــــــــــــــْنَ َّ یمانیـ ٍـة    َ
           

ْتیــــــــــــــــك مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل الریــــــــــــــــان َأحْأَت ِّ َّ ِ َِ ـــــــــــــــــاَ   )٣(یانـــــــ
  

ِموضعان َةَّوثم      ِ ْ ِلالستشهاد فیهما َ ِ ِْ ْ ُ، وتلـزم"َّحب"فاعل " ذا" َّأنّأولهما : ًضاْ أیْ ْ َ اإلفـرادَ ْ َِٕ، وان َذكیرَّ والتـِْ
ُكــان المخــصوص ْ َ ْ ِ بخــالف ذلــكَ ِ  :، وهــو قولـــهّإلفــراد والتــذكیرل ٌمخــالفّ فــي الــشاهد ُ فالمخــصوص؛)٤(ِ

ٌنفحــات" ٌ، إذ هــو جمــع مؤنــث"َ ّ ٌ  ُ یــدخلِنبیــهَّوحــرف الت. ٍ، ال حــرف نــداءٍ تنبیــهُحــرف"" یــا"َّأن " وثانیهمــا. ْ

َّ الفعلیة واالسمیةِعلى الجمل َِّ ِ ِْ ْ")٥(.   

                                                             
 .٣/٣٨همع الهوامع . ّالسیوطي )١(
  . ٧٥ِّجامع الدروس العربیة، ص. الغالییني: ینظر) ٢(
  .٣/٣٩، وهمع الهوامع ١/٣٥٧ّ، والجنى الداني ١/٩٨اإلنصاف البسیط لجریر في  البیتان من )٣(
 .٣/٣٨همع الهوامع . ّالسیوطي: ینظر )٤(
 .١/٩٨اإلنصاف . األنباري )٥(



 
 

٤٢

  ُبّعجّالت) جـ

ِالشاعر هو قول ٌ واحدٌوفیه شاهد ّ:  

ــــــــــــــــــــــــــدموا       َّوقــــــــــــــــــــــــــال نبــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــسلمین تق ََ َ ِ ْ ُ ُّ َِ َ َ
  

َّوأحبــــــــــــــــــب إلینــــــــــــــــــا َأن تكــــــــــــــــــون المقدمــــــــــــــــــــــــــا َ ُ َ َ ْ ْ ْ َِْ ِ َ
)١(  

  

ِموضعان ِففي هذا البیت      ِ ْ ُالنحاة استشهد بهما َ ُاَألول: ُّ ، "ماَّدَقـُ المَ تكـونْ إلینـا أنْبِبـْوأح ": فـي قولـهّ

 ْأن"ل مـن ّدر المـؤوْصَ هـو المـَّالـذي ِهِ، وفاعلـ"ْبِبـْأح"ب ّ التعجـِبـین فعـلّ بالجار والمجرور َلَ فصُحیث

  .)٢(وهذا جائز، "ماَّدَقُ المَكونَت

ِ، حیــث استــشه"ْ إلینــا أنْبِأحبــ ": فــي قولــهّالثــانيو ــْأف"جــواز حــذف البــاء بعــد علــى   فیــهَدُ  إذا كــان "ْلِع

ًّمصدرا مؤوال من ب منه ّالمتعج   .)٣( والفعلْأن"ً

  القسم) د

ِالشاعر قول  واحد هووفیه شاهد ّ:  

ـــــــــــــــــــد         ـــــــــــــــــــى األیـــــــــــــــــــام ذو حی ــــــــــــــــــى عل ٍللـــــــــــــــــــه یبقـ َِ َ َ َِ ّ ْ
   

ُبمـــــــــــــــــــــــــــشمخـــــــر بــــــــــــــــــــــــــــه الظیــــــــــــــــــــــــــــان واآلس ُ ّّ ِ ٍِ َ ُْ ِ)(٤  
  

     

                                                             
ّالطویل للعب البیت من) ١( َّ والشاعر مـن المؤل.اس بن مرداسّ ِ ُّهم الـذین أعطـاهم النبـي ُفـة قلـوبّ َ  -ّصـلى اهللا علیـه وسـلم-َّ

ْمـن سـبي حنـین ، ٢/١٠٩٦والبیـت مــن شـواهد شـرح الكافیــة . ) الهـامش(، ٣/١٥٧ شـرح ابــن عقیـل، .مـن اإلبـل  مئــةُْ
  .١/٤٩ّ، والجنى الداني ١/٥٢٣ّواللمحة 

  .٢/١٠٩٦ شرح الكافیة، .ابن مالك:  ینظر)٢(
 .)٢:الهامش(، ٢/٨٨٨ المقاصد توضیح. المرادي: ینظر )٣(
َ ذو حید)٤( ُصاحب قرون، الحید والحیود: َ َ َ ّالمشمخر. ِ قرن الوعلُحروف: ُ ِ َ ّنـوع مـن النبـات، وكـذلك : ّّالظیان. المرتفع: ُْ

ٍأتعجب، وأقسم باهللا أنه لن یبقى وعل علـى قیـد الحیـاة أبـدا، حتـى وهـو یـسكن فـي جبـل مرتفـع ینبـت : والمعنى. اآلس ٍ ّ ً ٌّ َّ
ّتلـف فـي نـسبته، فقـد نـسب ألمیـة البیـت مـن البـسیط مخو. ٢/٧٩ْاألشـموني . نا إلى الموتُّ كل:ّّفیه اآلس والظیان، أي ُ
ْ، وألبــي ذؤیــب الهــذلي فــي األشــموني ١/٤٨٤المفــصل  ، ولعبــد منــاة الهــذلي فــي٣/٤٩٧تــاب بــن أبــي عائــذ فــي الك

٢/٧٨.   



 
 

٤٣

ـــــه  ِموضـــــعانوفی ِ ْ ِلالستـــــشهاد َ ِ ِْ ْ ـــــهَّألولا: ْ ـــــالم"جـــــاءت " ، حیـــــث"هللا یبقـــــى":  قول ـــــى القـــــسَلتفیـــــد" ّال  ِمَ معن

  .)٢("قىْ ال یبِهللا: "ُقدیرّافیة مع إرادتها، فالتّالن" ال "ُحذف" ّالثانيو .)١("ِبُّوالتعج

ِالشاعر ُ قولُومنه ّ :  

ِف فـــــــــــــــــــــــــال واهللا تهـــــــــــــــــــــــــبِحـــــــــــــــــــــــــالَف ْ ًط تلعــــــــــــــــــــــــــة  ْ َ ُ
  

ـــــــــــــــــــتَّ إالِضْمـــــــــــــــــــن األر ـــــــــــــــــــذَ أن   ُ عـــــــــــــــــــارفِّلُّ لل
  

 .)٣(ُفال واهللا ، ال تهبط تلعة: فأراد

                                                             
 .٢/٧٩ْاألشموني، . ّوتختص باسم اهللا تعالى. ّهللا ال یؤخر األجل: ومثله قولنا )١(
  .٢/٧٩ْ األشموني، )٢(
 .٢/١٣٢. أبیات سیبویهشرح . السیرافي: ینظر  )٣(



 
 

٤٤

  :وابعّالت: خامسالمبحث ال

 ،"بــوعْتَالم: "یــسمى علیــه، مِّمتقــد ٍنَّمعــی ٍلفــظ فــي ِاإلعــراب ِنــوع فــي دّیتقیــ ًدائمــا، ٌرِّمتــأخ ٌ لفــظ"ُعِبّالتــا"و

 نّمعـــیال فــظّالل فـــي ُّاإلعرابــي ُوعّالنــ كـــان فــإذا. وعّالنـــ ذلــك فــي ابقّالـــس عــن ُحـــقّالال ُیختلــف ال بحیــث

 .)١("هــذا فــي ُلــه ًسایراُمــ انيّالثــ َیكــون أن َوجــب م،ْالجــز أو ،ّالجــر أو صب،ّالنــ أو فــع،ّالر: هــو ابق،ّالـس

ُالتوابــعو  ُتناولـــتوقــد . ِ بــالحروفُ، والعطـــفُ، والبــدلِ البیــانُ، وعطـــفُعــتَّ، والنُوكیــدّالت: ، وهـــيٌ خمــسةّ

  .لحروفا بِعطفالو ،ِوكیدَّ الت:في َ شواهدأربعةمنها 

ُیمثلهو، ُوكیدَّالت) أ ِالشاعر قول ّاألول في: ِ شاهدانُُِّ ّ:  

ـي     ھ مطیَّتـــ دت إلی ى عم م الفت ِنع ِ َِ َ َْ َْ ْ َ َ َ
      

ا سیر كالن ا الم د بن ین ج ي ح ِف ُ َّ َ ِ)٢(  
  

ِموطنـــانوفیـــه       ِ ْ ِلالستـــشهاد َ ِ ِْ ْ ُكالهمـــاو: ْ میر المجـــرور ّ للـــضاً توكیـــدحیـــث جـــاء"، "ِكالنـــا: " فـــي قولـــهِ

 بــه بــاأللف فــي ّ الــشاعرمیر، وقــد جــاءَّ، وهــو مــع ذلــك مــضاف إلــى الــض"نــاِب: " بالبــاء فــي قولــهمحــال

 َربیعـة مـن ٍوبطـون ،هجـیم وبنـي ،ِرَبـْالعن وبنـي، ٍبْكعـ ِنْبـ ِالحـارث وبنـي ،َكنانـة ُلغـة ، وهـذهِّحالة الجر

  .)طهسورة ()" ٦٣( انِإِن هذَانِ لَساحِر": )٣(تعالى هُقول علیه جِّرُوخ. رةْذُوع َدانْوهم

  .)٤("ىّ مثنُ، ومعناهٌه مفردُ، ولفظِ لإلضافةٌ مالزمٌاسم" الِك"َّأن " ّالثانيو

                                                             
  .٣/٤٣٤حو الوافي، ّالن. اسّحسن، عب) ١(
َعمدت )٢( َ ْقصدت: َ َ َ ّالمطیة. َ ِ ُالدابة التي تركب: َ ّّ ّ.  

ْیث: المعنى ِني الشاعر على ممدوحُ ِ ِه الذي توجه إلیه على مطیته لجـوده ووفـرة عطائـهّ َِّ ِ ّ والبیـت مـن . ١/٥٦ْاألشـموني . ّ
  . ١/٥٦موني ْشرح األشفي الكامل بال نسبة 

  .)١:الهامش(، ٥٩-١/٥٨ ابن عقیلشرح : ینظر )٣(
  .١/٥٦ْاألشموني  )٤(



 
 

٤٥

ُالشاهدّوأما  ِ   :ّ ففي قول الشاعرّالثاني ّ

ــــــــــــــــــــا َیـــــــــــــــــــا لیتنـــــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــبیا مرضعــ ْ ُ ِ َ ُ ْ ُ َ َْ  
  

ــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــذلفاء حـــــــــــــــــــــــوال َأكتعـ َتحملنـــــــــــــــــــــــي ال َْ ًْ َ ُ ْ َّ ُِ ْ)١(   
  

ِموطنانوفیه       ِ ْ ْلالس َ ْ ِتشهادِ ُكالهماً أیضا، وِْ ْال أكْوَحـ":  في قولـهِ َُأنـه ُ أحـدهما،"عـاَتً  ،"ًالْحـو: "د قولـهّأكـ َّ

 ِوكیــــدَّ التِ مــــن ألفــــاظٌظْو لفــــُ وهــــ،"عــــاَتْأك: "ِهِبقولــــ ِنْل وآخــــر معــــروفیّ ذات أو زمنیــــاٌ محــــدودةٌوهــــو نكــــرة

ُالموطن اآلخرو .)٢(ِةَالمعروف َُأنه ُ ََأجمع"ـ  بٍ مسبوقُ غیروهو" اعَتْأك"ـ  بَدَّ أكَّ َ ْ".)٣(.  

  :اعرّلهما في قول الشّأو:  شاهدان وفیه:ُالعطف)  بـ

ِإلــــــــــــــــــــى الملــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــرم وابــــــــــــــــــــن الهمــــــــــــــــــــام ُ َِ ْ ِ ْ َ ِ ِ  
  

ْولیــــــــــــــــــــــــــث الكتیبــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي المزدحــــــــــــــــــــــــــــم َُ ََ ْ ِ َِ َْ  
  

َ وذا الــــــــــــــــــــــــرأي حــــــــــــــــــــــــین ُ تغــــــــــــــــــــــــم األمـــــــــــــــــــــــــورَّْ ُّ َ ُ    
        

لیل وذاتِذاتِبــــــــــــــــــــــــــــ ِ الــــــــــــــــــــــــــــصَّ ـــــــــــــــــــــــــــــمِ ْ اللجـــــــــ ُ ُّ)٤(     
  

َُأولهمــا ،ٍنــا استــشهادِوفیهمــا موط       ِالنــصبه إلــى َا قبلــّ عمــُهَعــَ قطُ، حیــث"ِيْأَّوذا الــر":  قولــهَّ ْ  ٍ بفعــلَّ

 الْقُربـى  ذَوِي حبـهِ  علَـى  الْمـالَ  وآتَـى : "ومثل ذلك قوله تعالى. "نيْعَأ"، أو "ُرُكْأذ"، أو "ُحَدْأم"ه ُ تقدیرٍمحذوف

 والـصابِرِين  عاهـدوا  إِذَا بِعهـدِهِم  والْموفُـون  الزكَـاة  وآتَى الصالة وأَقَام الرقَابِ وفِي والسائِلِني السبِيلِ وابن نيوالْمساكِ واليتَامى

                                                             
ْ أصــله وصـف لمؤنــث األذلـف-بفـتح الــذال وسـكون الـالم-" َّالـذلفاء" )١( ِوهــو صـغر األنــف : ََّوهـو مــأخوذ مـن الـذلف، ّ

ّواستواء األرنبة، ثم نقل إلى العلمیة فسمیت به امرأة ّ ّتاما كـامال، وهـو مـن ألفـاظ التوكیـد مـأخوذ " عاأكت"، ًعاما" ًْحوال"، َُ ً
ٌأتـى علیـه حـول: من قولهم شـرح الكافیـة ّالرجـز بـال نـسبة فـي  و.)الهـامش(، ٣/٢١٠ شـرح ابـن عقیـل .ّتـام:  أي أكتـع،ْ

  .٢/٧٠٩ّ، واللمحة ٣/١١٧٣
  .٢/٣٣٩األشموني : ینظر )٢(
  .٢/٧٠٩ّاللمحة في شرح الملحة . ّابن الصائغ: ینظر )٣(
ْالقــرم  )٤( ّ هــو فــي األصــل الجمــل المكــرم الــذي ُأعــد للــضراب، ثــم أطلقــوه علــى الرجــل -بفــتح القــاف وســكون الــراء-َ ّ ّ ُ َ

ّالعظیم، وأصل اللیث السبع، والكتیبة ْالجماعة والفـصیلة مـن الجـیش، وأراد بلیـث الكتیبـة الـشجاع الفاتـك، والمـزدحم: ّ َُ ْ ِ ّ :
ّكـــة ومـــوطن الحـــرب، ألن األبطـــال یتزاحمـــون فیـــه، وتغـــم األمـــورأصـــله مكـــان االزدحـــام، وأراد هنـــا مكـــان المعر ُ أي : َّ

ّتتغطى وتستعجم على أهل الرأي لكثـرة إشـكالها، وذات الـصلیل وذات اللجـم ّ ّ ّمعـارك الحـرب، وأصـل الـصلیل صـوت : ّ
ّالسیوف، واللجم َجمع لجام وهو العنان الـذي یقـود بـه الفـارس فرسـه: ّ ِ  المتقـارب بـال البیتـان مـنو. ٢/٣٨٤اإلنـصاف . ِ

  .٢/٧٩٩ّ، وشرح شذور الذهب للجوجري ١/٢٩٥ّ، وشرح قطر الندى ٢/٣٨٤اإلنصاف : نسبة في



 
 

٤٦

 ،َالموفـون مُهـَو: ّوالتقـدیر االسـتئناف، علـى" َوفـونُالم "َفرفـع. )البقرةسورة  ( )"١٧٧( ...والضَّراءِ الْبأْساءِ فِي

ُوالتقدیر ح،ْدَالم على" َینِرِابّالص "َونصب   .)١(َابرینّالص ِرُكْاذ: ّ

ِوابــن  "ُهَ قولـَفَعطـفقـد :  بــالواو ٍفات علـى بعـضِّ الــصِ بعـضُعطـف"وثانیهمـا  ِالهمـام ْ ، "مْالقــر"علـى  " ُ

ِلیث"ف علیه َثم عط ِالكتیبة َْ َ ََّألن ؛ وذلك جائز،"َ   .٢)("ٌ بها واحدَ الموصوفِ

ِالشاهدّوأما  ُیمثله، و)٣("ىّحت" : فهو فيثانيال ّ ِالشاعر قول ُُِّ ّ:  

حیفة كــــــــــــــــــــي یخفـــــــــــــــف رحلــــــــــــــــه َُألقـــــــــــــــى الـــــــــــــــصَّ َُ َْ َ َ َِّ َ َ ْ  
  

ـــــــــــــــــــــــــه َألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاها ـــــــــــــــــــــــــى نعل ـــــــــــــــــــــــــزاد حت ْوال ُ ََ ْ َ ّ َ ّ َ
)٤(  

  

ِموضــعانففیــه       ِ ْ  ُثالثــة" ىّحتــ"یجــوز فــي ف"، "ُهَلــْعَى نّتــَح ": منهمــا قولــهّاَألول :ُّالنحــاة استــشهد بهمــا َ

ُالرفـع: ٍوجـوه ْ ُالنــصب و،"إلـى" بمعنــى ٍّ جـرُحـرف" ىّحتــ "َّ علـى أنُّ والجـر،هُخبــر" ألقاهـا" علــى االبتـداء وَّ ْ َّ 

ــــِعلـــى العطـــف َُأنـــه ّالثـــانيو. )٥("ىّحتـــ"  ب ـــَّالن" عطـــف لفـــظ َّ ًولـــیس بعـــضا لمـــا قبلـــه صـــراحة" لْع  ُهَّ، لكنـــً

ََّألن؛ ِأویلَّبالت   .)٦(ُهَلْعَى نَّ حتُهُلِقْثُألقى ما ی:  المعنىِ

      

                                                             
 .)الهامش(، ٤٦٩ /٢اإلنصاف . األنباري. األنباري: ینظر )١(
  .٢/٤٦٩ نفسه، المرجع )٢(
ًعطـوف بهـا اسـما ظـاهرا ال ّأولهـا أن یكـون الم: ً بمنزلة الواو وتعطف مفردا على مفرد بـشروطًعاطفة" ىّحت" تكون )٣( ً

ًوثانیها أن یكون جزءا من المعطـوف علیـه حقیقـة أو تـأویال، نحـو. ًضمیرا ً ٌأنفقـت راتبـي حتـى الـدراهم، فالـدراهم جـزء : ً ّ ّ ُ
ًوأما تأویال كقولنا. ّمن الراتب حقیقة ؛ "ىّحتـ"معطـوف بــ " همُحقـائب"ف. همُوصـل القطـار فنـزل المـسافرون حتـى حقـائب: ّ

َّألَنها  ّأویل، إذ ال یتصور وجود مسافرین دون حقائـبّبالت" المسافرین"بعض من  ِ  ٌوثالثهـا أن یكـون فـي العطـف فائـدة. ُ
َورابعها أن یكون المعطوف غایة  لمـا قبلهـا رفعـة أو ضـعة نحـو. جدیدة ِ ّمـات النـاس حتـى أبـو جهـل: ً ّوخامـسها أنـه . ّ

ِإذا عطف بها على مجرور أعید ذكر الخـافض المعجـم الـوافي . ّمـد، علـي توفیـق، ویوسـف جمیـل الزعبـيالح: ینظـر. ِ
ّفي أدوات النحو العربي، دار األمل، إربد، ط ِ ْ   .١٤٢م، ص١٩٩٣، ٢َّ

ْالبیت من الكامل ألبي مروان النحوي في الكتاب  )٤( ْ، واألصول في النحو ١/٩٧َّ   .١/٧٨ّ، واللمع ١/٤٢٥َّ
  . ٢/٧٦ْ األشموني )٥(
  .٢/١٠٠٢لمقاصد توضیح ا. المرادي:  ینظر)٦(



 
 

٤٧

ــْنع "ِّاستــشهد ســیبویه بهــذا البیــت علــى جــروقــد  َُأنــهك، ِعلــى الغایــة" ِهِل ، َحیفةّألقــى الــص:  قــالَّ

َجـــوز نـــصبو. ِهِلـــْعَ إلـــى نُى انتهـــى اإللقـــاءّ، حتـــُهَ، وغیـــرِ، ومـــا معـــه مـــن المتـــاعَادّوالــز ّعلـــى أن " هَلـــْنع "ّ

َُأنـــهك، بمنزلـــة الـــواو" ىّحتـــ" ُلـــهْونع: یریـــد، ُهَ حتــــى نعلـــَحیفةّألقـــى الـــص: ال قـــَّ َجـــوزكمـــا ، َ " ُهُنعلــــ" رفـــع ّ

  . )٢(يّووافقه ابن جن. )١("ِفي موضع الخبر" قاهاْأل"، ویكون ِباالبتداء

  

  

                                                             
  .٢٧٢- ١/٢٧١شرح أبیات سیبویه، . ّالسیرافي )١(
ِّابن جني، اللمع في العربیة، تح: ینظر )٢( ّ ِّفائز فارس، دار الكتب الثقافیة، الكویت، ص: ّ َّ٧٨.  



 
 

٤٨

ِالسادسالمبحث    :اسم الفعل: ّ

 ُیقـوم ذيّالـ ِالفعـل َعالمـة ُیقبـل ال هّولكنـ. ِوالعمـل ِمنّوالـز المعنـى، في ِالفعل َمقام ُیقوم ٌاسم"وهو      

 ِصبَّالنـ ِبعوامـل ُرَّیتـأث وقـد ،َالعالمـة ُیقبـل َالفعـل َّألن ؛ًفعـال: ىّسمُی ال ولذا .ِبالعوامل ُرّیتأث وال ه،َمقام

  .)١("ِمْزَوالج

ِالشاعروفیه شاهد واحد، وهو قول  ّ :  

ـــــات هیهـــــــــــــــــات العقیــــــــــــــــق ومـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه        ِفهیهـــــــــــ ْ ْ َ َْ ََ ُ َ ْ َ َ َ
  

ِوهیهــــــــــــــــــات خــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالعقیق َ ْ ٌّ ِ َ ْ ْ نواصــــــــــــــــــــــــــلهَ ُ ُ)٢(  
  

ِموطنـــانوفـــي هـــذا البیـــت       ِ ْ ِستـــشهادلال َ ِْ ُاَألول: ْ ََّألننـــازع؛ ّ وجـــود التُعـــدم" منهمـــا ّ  ّالثـــاني" هیهـــات "ِ

د بــه َّه، حیــث أكــِ وتوكیــدّاَألول لتقویــة ّالثــاني وجــيء ب.هــو العامــل: ّاَألول و،ّاَألول الســم الفعــل ٌتوكیــد

ّا لهمـا معـا، وانً لیس مطلوبـَ المعمولَّ أنُ، ومن هنا ندركَعدُالب ٕ  لـیس ِلَّ فـي المعنـى لـألوٌمـا هـو مطلـوبً

ــات : "فــــي قولــــه تعــــالى" َهــــاتْیَه"َورد فــــي القــــرآن الكــــریم توكیــــد لفــــظ قــــد  و.)٣("غیــــر ــات هيهــ ــا هيهــ  لِمــ

ــدون ــون )"  (٣٦(تُوع َعــدَب"ٍمــاض بمعنــى  ٍلْ فعــُ اســم"َهــاتْهی"َّأن " ّالثــاني و).ســورة املؤمن  َلَ عمــَلِ، وقــد عمــ"ُ

   .)٤("ه بمعناَّالذي ِالفعل

  

                                                             
  .١/٤٩النحو الوافي، .  حسن، عباس)١(
َبعــد هــذا الموضــع، وبعــد مــن بــه مــن : والمعنــى. ّموضــع بجهــات كثیــرة؛ بالمدینــة، وبالیمامــة، وبالطــائف: العقیــق) ٢( َُ َُ َ

َاألصــدقاء واألحبــة، وهیهــات خلیــل وحبیــب نواصــله، وال نریــد هجــره وقطیعتــه ٌ ٌ والبیــت مــن . ٤/٨٥أوضــح المــسالك . ّ
  .١/٤٨٠َّ، وشرح التصریح ٤/٨٤، وأوضح المسالك ٣/٤٤ّالطویل لجریر في الخصائص 

  .٢/١٧١أوضح المسالك . ابن هشام )٣(
 .٤/٨٥ نفسه، المرجع )٤(



 
 

٤٩

ِالسابعالمبحث    :االسم الموصول :ّ

 حالـة فـي ِلالثنـین ِذانّواللـ للواحـدة، تـيّوال ،ِللواحـد ذيّالـ: ُهُوألفاظـ. ٍوعائـد ٍصـلة إلـى یفتقـر ما" هوو    

 الــذكور ِلجماعــة واألولــى َذینَّوالــ ،ِثنتــینلال ِنْتــیّوالل ِتــانّوالل ،ِّوالجــر صبّالنــ ْحــالتي فــي ِنْذیّواللــ فــع،ّالر

  .)١("كرُذ ما لجمیع "ذو"و "ّأي"و ،"ما"و ،"ْنَم"و ،ِاإلناث لجماعة ئيّوالال تيّوالال ،ِالعقالء

ِالشاعر وهو قول ،"ْنَم" في االسم الموصول ٌ واحدٌوفي هذا المبحث شاهد ّ:  

َتعــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــإن عاهــــــــــــــــــــــدتني ال ََ ْ ُتخــــــــــــــــــــــون َ ني          َ
  

ْنكــــــــــن  ُ ــــــــــصطحبـــــانَ ــــــــــب ی ــــــــــا ذئ ــــــــــل مــــــــــن ی ِمث ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ)٢(  
  

  

ِموطنــانففــي هــذا البیــت       ِ ْ ِستـــشهادلال َ ِْ َُأولهمــا: ْ ْمــن":  قولــهَّ ِیـــصطحبـــان َ ِ ْ " ْنَمـــ"راعــى فــي " حیــث ،"َ

ْمـن"  إلـى ٌ عائـدٌضـمیر" ِبانِحَطْصَیـ" فـي ِ االثنینُفِأل"و .)٣("ِلْ في الفعَمیرَّى الضّمعناها، فثن  ًمراعـاة" َ

ِالشاعر َّأنوثانیهما . ناهاْلمع   .)٤("ُبْیا ذئ "ِّالنداءب" ِبانِحَطْصَی"، وصلته "ْنَم"صول ْ الموَ بینَفصل ّ

  

                                                             
ّ السر)١( غة والمثل، ّرف والبالغة والعروض واللّحو والصّغة وآالت األدب النّباب في قواعد اللّالل. اج، محمد عليَّ

  .٧٥م، ص١٩٨٣، ١ین شمسي باشا، دار الفكر،  دمشق، طّخیر الد: مراجعة
ّیصف ذئبا طرقه عندما أوقد نارا فدعاه إلى العشاء والصحبة )٢( ً َ   : قوله هي أخرى روایة لبیتللذلك ف. ً

َّتعش َ َعاهدتني فإن َ ْ ْنكن   ُتخونني ال َ ُ ْمن َمثل َ ِیصطحبان ُذئب یا َ ْاألصول في النحو  و.١/٥٢٩ اللبیب مغني. ْ َّ
٢/٣٩٧. 

ْ، واألصول في النحو ٢/٤١٦الكتاب : ّ والبیت من الطویل للفرزدق في   . ٢/٤٢٤، والخصائص ٢/٣٩٧َّ
  .١/١٣٥ْاألشموني  )٣(
ِتخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، تح). هـ٧٦١ت(ّابن هشام، جمال الدین،  )٤( ّاس الصالحي، دار الكتاب ّعب. د: َّ

ّالعربي، ط  .١٤٣، ص١٩٨٦، ١ِ



 
 

٥٠

  :نازعّالت: ّالمبحث الثامن

ُالتنازع ُ ّیتوج ْأن" َّ ِّمتقد ِعامالن َهَ ّمتأخ ٍواحد ٍمعمول إلى ُأكثر، أو ِمان،ُ   :)١("أكثر أو ٍرُ

  :ّل الشاعرقوّیمثله و وفیه شاهد واحد،

ـــــــــــوني ولـــــــــــــــم َأجـــــــــــــــف اَألخـــــــــــــــالء، إننـــــــــــــــــي    َِّجفــــ َ ّ ِ ُ ْ ْ َ َ
      

ـــــــــــــــر جمیـــــــــــــــل مـــــــــــــــن خلیلـــــــــــــــي مهمــــــــــــــــــــل ُلغی ِ ِ ِْ ُ َ َْ ٍْ َ ِ)٢(  
  

َّأولهمـــا إعمـــال العامـــل الثـــاني : ِموضـــعینُّوقـــد استـــشهد النحـــاة بـــه فـــي       ُ فـــي المعمـــول " ُفْجـــ َأْلـــم"َّ

ُه علـــى َأنـــه مفعـــول بـــه؛ َ، فنـــصب"ءّالِاألخـــ"ر ّالمتـــأخ واو "فـــي ضـــمیره " نيْوَجفـــ"ّوأعمـــل العامـــل اَألول َّ

ًر لفظــــا ورتبــــةّ علــــى متــــأخِمیرّد الــــضْوَ؛ ولــــزم علــــى هــــذا عــــ"الجماعــــة : ُهُوثانیهمــــا قولــــ. ، وهــــو جــــائزً

ْ؛ ألَنه معِرهِّ على مفسِمیرَّ الضُ تقدیمِ، ففیه"نيْوَفَج" ُ َّ   .)٣(ِنْعیِتنازُ المِلَّ ألوٌمولِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٣/٢٣روس العربیة، ّجامع الد.  الغالییني)١(
  .١/٦٣٥یب ، ومغني اللب٢/١٧٥، وأوضح المسالك ٢/٦٣٩ّالطویل بال نسبة في توضیح المقاصد  البیت من) ٢(
  .١/٤١٢ْاألشموني، : ینظر )٣(



 
 

٥١

  :ألدواتا :ّتاسعالالمبحث 

ٍ معان مختلفةِإفادةها إلى ُ بها قائلُلّتي یتوسّ الُالكلمات"وهي  ُتضیها التعبیرْ یقٍ ّ")١(.  

ُیمثلهو      ُِّ ْالنحوً وعشرون شاهدا من شواهد ثالثة اُ ، ِفـيّ، والنِّرالجـ:  أدواتوتـشمل، ّ في هذه الدراسـةَّ

ِالــشرطو ِالمــصدریة، وِ، واالســتقبالِ والجــواب،َّ َّ ِ َ ْ ، ِحــضیضّة، والتّ الخبریــْ، وكــمِبّ التعجــِ، والمِةَســتغاث، واالَ

  :ّعلى النحو اآلتي

ْمـن" و،"البـاء "هوقد تناولت منـ :ِّجرال)  أ َّرب "، و"ِ ْمـذ"، و"ُ ٌ شـاهد واحـد، البـاءفـي ف ".ْلـوال"، و"خـال"، و"ُ

ِالشاعر قول وهو ّ:  

ِفــــــــــــــــــإن تنــــــــــــــــــَأ عنهــــــــــــــــــا حقبــــــــــــــــــة ال تالقــــــــــــــــــــــها       ُِ ًَ َ َْ َْ ْ ْ ِ
  

ـــــــــــــــــــــك  َفإن ِممـــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــدثت بالمـــــــــــــــــــــــــــجربَّ ِّ َ ُ ِ ْ ََ ْ ّ ِ
)(٢  

  

ِموضــعانفــي هــذا البیــت       ِ ْ ِستــشهادلال َ ِْ " َّإن"فــي خبــر " البــاء "اد ز، حیــث"بِّرَجُبــالم": قولــه" ّاَألول: ْ

َّألَنــ؛ اً، ولـیس زائــدٌّ أصــليٍّ جــرُحــرف" البــاء"َّأن " ّالثــانيو. )٣("بِّوهـو المجــر  ُّ، والجــارَشبیهّ التــیــد هنــافی ُهِ

  .٤)("هاِعالْ لها وألفِبِّجرُ المِخصَّ الشَ مثلٌ كائنَكَّفإن: ُقدیرّ، والتِ المحذوفِر بالخبانقِّ متعلُوالمجرور

  : ْنِم

ِالشاعرهو قول وً أیضا،  شاهد واحدهوفی ّ:  

ْطافــــــــــــــــــــــــــت ُأ ِة بالركبــــــــــــــــــــــــــان آوَمامـــــــــــــــــــــــــَ ْ ُّ   ًَةنــــــــــــــــــــــــــُ
  

ــــــــــــا حــــــــــــســــنه مــــــــــــ ِی ُ ُ ــــــــــــاْنََ ــــــــــــوام مــــــــــــا ومنتقب ََ ق ْ ُ ٍ َ)٥(  
  

                                                             
ّمعجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص. بديّالل )١( ْْ َّ َّ ِ َّ١٠.  
ً ابتعـدت عـن أم جنـدب مـدةِإن: والمعنـى. ّالمـدة مـن الـزمن: ِالحقبة. بُدْنُأي عن أم ِّج: عنها )٢( ّ  مـن الـزمن، دون أن ّ

ٍتراهـــا، نقـــضت عهـــدك، والتجربـــة خیـــر برهـــان ُ ّ َ ّوالبیـــت مـــن الطویـــل المـــرئ القـــیس فـــي أوضـــح  .١/٢٦٢ْشـــموني األ. َ
   .١/٤٣٩، وشرح الكافیة ١/٢٨٦المسالك 

 .١/٢٨٧أوضح المسالك، . ابن هشام )٣(
  . المرجع نفسه، ذاتها)٤(
َالمنتقــب. َالقامــة: َالقــوام. ِركــاب اإلبــل: ّالركبــان. اســم امــرأة: َُأمامــة )٥( ّالمكــان الــذي تــضع المــرأة النقــاب : ُ علیــه مــن َّ

   .١/٢٠٢، توضیح المقاصد ٢/٤٣٤الخصائص : والبیت من البسیط للحطیئة في. ٢/٥١ْاألشموني . وجهها



 
 

٥٢

ِوضــــعانَموفیــــه       ِ ََومنتقبــــا":  قولــــهّاَألول: ُّالنحــــاة استــــشهد بهمــــا ْ ْ ِالنــــصبه بَفــــَ عطُحیــــث"  ،"ُ ْ  علــــى َّ

 فـي َّنس، وهـي ال تـزاد إالِ الجـِلبیـان" نِمـ" مجـيء ّالثـانيو .)١("الزائـدة" ْنِمـ"  بــِ المجـرورِمییـزَّ التِضعْمو

ّالنحویین، وهذا هو المشهور من مذاهب غیر اإلیجاب   .)٢(خفش ما عدا األَّ

ْمن " أن تكونُوالغالب      مـا يفْـتَحِ اُ للِنـاسِ مِـن      : "ه، كقولـه تعـالىِلولـْه ومدِسْ جنـِهم لبیـانْبُبعد اسم م" ِ

ــسِك لَهــا  مــا م ــةٍ فَلَ محِالنــادرومــن القلیــل . )فــاطرســورة ( ")٢ (...ر مَهْبُ مــِ غیــرٍ بعــد اســمَأن تــأتي ّ
:  نحــو)٣(

"سجوا الرتَنِبثَانِفَاجالْأَو احلجسورة (")٣٠( ... مِن(. 

  َّبُر

َُأولها: شواهد  أربعةوفیه ِالشاعر قول َّ ّ:  

َربمـــــــــــــــــــــــــــــــا َأوفیـــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــي عـــ ُ َْ ْ َّ   ٍمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماالت ــــــــــــــــــــــــــــــــــرفعن ث ُت َ َْ َ ْ َ ْ َ)٤(  
  

ِستـشهادلالوفیـه مواضـع ثالثـة       ِْ َُأولهــا :ْ ْتـرفعن":  قولـهَّ َ َ ْ َأكـد" ُحیـث ،"َ ِ بـالنون الخفیفـةَعــل الفّ " مــا" بعـد ّ

ّرب"المــسبوقة بـــ  َِّشعریةالــّللــضرورة " ُ ْ  لالفتخــار، وال ٌسوقَ مــُكثیــر، فالبیــتَّللت" َّبُر "ُمجــيءیهــا نوثا .٥)("ِ

  .)٦(قلیلّه التُیناسب

                                                             
  .٢/٥١ْاألشموني  )١(
 .١/٦٢٥َّشرح التصریح . األزهري:  ینظر)٢(
 .٣١٦، صّحو العربيّالمعجم الوافي في أدوات الن. عبيّالحمد والز:  ینظر)٣(
ًكثیــرا مــا أنــزل : والمعنــى. ّریــاح الــشمال": شــماالت"بمعنــى علــى، ": فــي" جبــل -ّح الــالمبفــت-" َعلــم"نزلــت " أوفیــت ")٤(

ِعلــى الجبــال العالیــة فــي مهــب الریــاح العاتیــة مــتحمال المــصاعب أل ً ّ ّ ّ الطلیعــة بنفــسه ُبُه یرقــّ األعــداء، یفتخــر بأنــَرقــبّ
ّمــتحمال المــشاق وال یعتمــد علــى غیــره ً مــن المدیــد لجذیمــة األبــرش فــي الكتــاب والبیــت . ٣/١١٧٥توضــیح المقاصــد . ّ

ْ، واألصول في النحو ٣/٥١٨   .٣/١٤٠٦، وشرح الكافیة ٣/٤٥٣َّ
  .٢/٧٨٨ ّاللمحة. ّ ابن الصائغ)٥(
  .  ٣/٤٧أوضح المسالك . ابن هشام :ینظر )٦(



 
 

٥٣

ه ْ یناســبْمًسوقا لالفتخــار لــَ مــُا كــان البیــتّ لمــْ ولكــن،َقلیــلّائــد یفیــد التّ بالزٌ شــبیهٍّحــرف جــر" َّبُر"فـــ       

ُقلیـــل دائمـــا، بینمـــا رأى ابـــنّللت" َّبُر "َّ أنُّالنحـــاة مـــن ٌوقـــد رأى فریـــق"قلیـــل، ّالت ا ََّأنهـــ ٌوجماعـــةتویه ْرســـُ دً

 َةَّه المـسألة، فـال حتمیـذ فـي هـُصلْهـو الفیـ" َّبُر"ستعمل فیـه ُتـ َّالـذيیاق ّوأرى أن الس .)١("ًكثیر دائماّللت

، "َّبُر" ة بـــَّالكافــ" مــا "ُاقتــران"  فهــوهــاُثالث َّأمــاو.  المــراد فهــم المعنــىَ بعــدّكثیــر إالّقلیــل أو للتّهــا للتِلمجیئ

َِّالفعلیــةعلــى الجملــة " َّبُر" ذلــك دخــول ُ، ودلیــلِّاهــا مــن عمــل الجــرّهــا إیُومنع  "َّبُر" عمـــل َ؛ ولــو بقــيِْ

  .)٢("خل على االسمَلد

ّه، والحــاق النــجــائز عنــد ســیبوی" مــاَّبُر"وتوكیــد المــضارع الواقــع بعــد      وهــذا .  )٣(ون بعــدها ضــرورة ٕ

واالستـشهاد بلغـة غیـر هــذه . )٤("ضاعةُفهـو مـن قـ"، )معیـار الفـصاحة (ِّشـاعر مـن غیـر القبائـل الـست

ِّالقبائل یناقض ما ورد في نص ُ   . الفصاحةَ معاییرَدَّ حدَّالذي أبي نصر الفارابي ُ

ِالشاهد   :نيّالثا ّ

َّیــــــــــــــــــا رب ــــــــــــــــــْثِ مُ ــــــــــــــــــك ف ِل ــــــــــــــــــيِ ــــــــــــــــــرِساء ِّ الن ٍة        َغری
     

ـــــــــــــــــــــــَب ْضاء قـــــــــــــــــــــــدْی ــــــــــــــــــــــــالقَ ِ متعتهـــــــــــــــــــــــا بطــــــ َ ُ ْ ّ َ
)(٥   

  

ِموطنانوفي البیت       ِ ْ ِستشهادالل َ ِْ َُأولهما: ْ ِالشاعرَّ أن َّ ِمثلك "جعل " ّ ِ  - إلـى معرفـة ٌ وهو مـضاف-" ِْ

ثانیهمــا و .)٦("َّبُر"صال، فأدخــل علیــه  االنفــ فیــه معنــىَّالــذيفــي معنــى نكــرة مفــردة، بمنزلــة المــضاف 

                                                             
  .  ٣/٤٧ المسالك أوضح. هشام ابن: ینظر)  ١(
  .٣/٦١  المرجع نفسه)٢(
 .٣/٥١٨الكتاب . سیبویه: ینظر )٣(
ّأصول النحو العربي، ص. خان، محمد )٤( ِ ْ َّ٤٥.  
ُالتي هي فـي غـرة مـن العـیش، لـم تلـق بؤسـا وال شـدة فـي عیـشها، قـد متعتهـا بطـالق:  الغریرة)٥( َّّ ً ُ َ ُْ ْ جعلـت تمتیعـي لهـا : ّ

َالطـالق، ألنـي لـم أرض خلقهــا وطریقهـا، فلـم أصــبر علـى قـبح فعلهــا وان كانـت حـسنة الوجــه ٕ ِ ُ ُ َّ رح أبیــات شـ. ّالـسیرافي. ّ
، والمفـــصل ٤/٢٨٩، والمقتـــضب ١/٤٢٧البیـــت مـــن الكامـــل ألبـــي محجـــن الثقفـــي فـــي الكتـــاب و. ١/٣٧٦ســـیبویه، 

١/١١٧.   
  .١/٣٧٦شرح أبیات سیبویه . ّ السیرافي)٦(



 
 

٥٤

َاللغــة وهــذا وارد فــي .)١("َّبُیــا ر ": فــي قولــهعلــى الحــرف" یــا"دخــول  وهــو " َتْیــَل"علــى " یــا" كــدخول ،ُّ

 يعلَمـون يـا لَيـت قَـومِي     " و.)مـريم سـورة  ( ")٢٣.(..يا لَيتَنِي مِت قَبلَ هذَا : "ه بالفعل في قوله تعـالىَّحرف مشب

  .)يسسورة ( ")٢٦(

ِالشاهد   :الثّثال ّ

ـــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــشه لــــــــــــــــــــــك ناصــ ٍَأال رب مــــــــــــــــــــــن تغت ِ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َُّ  
          

ـــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــب غیــــــــــــــــــــــر َأمیـــ ِومــــــــــــــــــــــؤتمن بالغی ِ ٍِ ْ َ ْ ِ َ َ
)٢(  

  

ِموضــــعانوفــــي البیــــت       ِ ْ ِلالستــــشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمــــا: ْ َّرب":  قولــــهَّ ْمــــن ُ ُتغتــــشه َ ُّ َ ْ  ًنكــــرة" ْنَمــــ "ْوردت" ، حیــــث"َ

 :وجهـان" حِناصـ "ِلفـظِ ول.)٤("كـراتّ علـى النّ ال یـدخل إالٌحرف" َّبُر"َّأن "وثانیهما  .)٣("ٍ بجملةًموصوفة

ــ" لـــ ٌنعــتّعلــى أنــه  ّ علــى المحــلِّوبــالجر المبتــدأ، خبــر ّ علــى أنــهفعّبــالر  محــذوف المبتــدأ وخبــر ،"نَم

 ٌوخبــر ا،ًمجــرور كـان إذا" نَمَتْؤُمــ"لــ  ٌنعــت: غیـرو ".موجــود اغاشــ هُّتظنـ لــك ٍناصـح ٍإنــسان َّرب: "تقـدیره

  .)٥(اًمرفوع كان إذا لمبتدأل

                                                             
  . ١/٨٣اإلنصاف، . األنباري: ینظر )١(
ْصــول فــي النحــو ، واأل٢/١٠٩ّالطویــل بــال نــسبة فــي الكتــاب  البیــت مــنو .١/١٣٦ْاألشــموني : ینظــر )٢( َّ١/٤٢١ ،

  . ١/٤٥٢ّوالجنى الداني 
  .١/١٣٦ْاألشموني  )٣(
  .١/٤٣٠توضیح المقاصد . المرادي )٤(
  .١/١٣٦األشموني، : ینظر )٥(



 
 

٥٥

ِالشاهد   :رابع الّ

ًب قائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    ُیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر َ ٍ َِ ّ
       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ُأم معاویــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــ ْی َ ِ ُ ِّ َ ْ َ
)١(  

  

ـــــانوفیـــــه       ِموطن ِ ْ ـــــشهادل َ ِالست ِْ ـــــهّاَألول: ْ ـــــة غـــــداُر ": قول ًب قائل َ ٍ ـــــث"ّ ـــــى الفعـــــل " َّبُر "أدخـــــل" ، حی ْعل ِْ

َْالمستقبل ْ ُ   .)احلجرسورة ( ")٢(  كَفَروا لَو كَانُوا مسلِمِنيالَّذينربما يود  :"ه تعالىُومثله قول .)٢("ْ

 ِضَوِ كــالعُ والــصفة،ٍ قائلــةٍ امــرأةَّبُیــا ر: ، تقــدیرهٌ محــذوفُالموصــوفف، "ٍ قائلــةَّبُر: " فــي قولــهّالثــاني و

  .)٣( العاملِمن حذف

  ْذُم

ِالشاعوفیه شاهد واحد هو قول    :رّ

ــــــــــــع      ٌومـــــــــــا زلـــــــــــت أبغـــــــــــي المـــــــــــال مـــــــــــذ أنـــــــــــا یافـ َ ْ ُ َ ْ ُ
  

ـــــــــــــــدا وكهـــــــــــــــال حـــــــــــــــین شـــــــــــــــبت وأمــــــــــــــــردا َولی ًَ ْ ُْ ْ ِ ً َ َ
)٤(  

  

َُأولهمـا: ِوفیـه شـاهدان      َّاالسـمیةعلـى الجملــة " ْذُمـ"دخــول " َّ ِ داخلــة " ْذُمـ "َّ یـرون أنِاءمــالعل ُ وبعـض،ْ

ِ منـذ، بـدلیل"ْذُمـ" َأصـلَّوثانیهمـا أن  .)٥("ًعاني یافْوَ كِ زمنْذُم: قدیرّ إلى الجملة؛ والتٍ مضافٍعلى زمن َ ِْ ُ ُ 

ِّرجوعهم إلى ضم ِ عند مالقاة الساكن"ْذُم" ذال َِ ِّ ْ نحو،ْ ْذ الیومُم" :َ َْ َّ ولوال َأن،"ُ ْ َ َ اَألصلَ ُّ الضمْ  .)٦(سرواَكَ لَّ

                                                             
ّالبیــت مــن مجــزوء الكامــل لهنــد أم معاویــة فــي الجنــى الــداني  )١( َ ِ ُ ْ ، وهمــع الهوامــع ١/١٨٣ّ، ومغنــي اللبیــب ١/٤٥١ِ
٢/٤٣٨.  
 .١/١٨٣ّني اللبیب مغ. ابن هشام) ٢(
  .٤٥١-١/٤٥٠ّالجنى الداني . المرادي: ینظر )٣(
، وشـــرح ١/٤٢٤ّ، ومغنـــي اللبیـــب ٢/٧٦٨ّالطویـــل لألعـــشى میمـــون بـــن قـــیس فـــي توضـــیح المقاصـــد  البیـــت مـــن )٤(

  .١/٦٦٣َّالتصریح 
 .٣/٥٥أوضح المسالك .  ابن هشام)٥(
  .١/٤٤٢ّمغني اللبیب . ابن هشام: ینظر )٦(



 
 

٥٦

  الَخ

ِالشاعرًوفیه شاهد واحد أیضا هو قول  ّ:  

َال اهللا ال َأرجـــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــواكَخـــــــــــــــــــــــ ِ ْ َّ وانِ مـــــــــــــــــــــــا  ٕ
         

َِأعـــــــــــــــد عیـــــــــــــــالي شــــــــــــــــعبة مـــــــــــــــ ًِ ْ ُ ُّ ِ عیـــــــــــــــــــــــالكاْنُ ِ)(١  
  

ِمواطن لالستـشهاد ُوفي البیت ثالثة       ُجـواز" ّأولهمـا:  شـاهدانِ الكلمـةِ هـذه وفـي،"الَخـ "ّاألول فـي: ٍ

ّالبــصریون وذهــب ،ّالكــوفیین عنــد ِل الكــالمّتقــدیم المــستثنى أو ْ  ِالفریقــان َوأجــاز یجــوز، ال ذلــك َّأن إلــى َ

 جملـة بعـض أو منـه المـستثنى فـي العامـل َمّیتقد أن بشرط ه،ْنِم ستثنىُالم على ستثنىُالم َتقدیم اًمیعج

َُأنه ثانیهماو .)٢("منه المستثنى  ٌطن وفـي البیـت مـو.)٣( به لفـظ الجاللـةَّ، فجرٍّ جرَحرف" الَخ"َ استعمل َّ

َ النــصبُقِقــد تفــار" وىِســ"َّأن "ٌثالــث لالستــشهاد، هــو  ْ  هنــا ْر بالعوامــل، وقــد وقعــتّة؛ فتتــأثّرفیــَّلظ علــى اَّ

  .)٤("ًمفعوال به

  لوال

ِالشاعر هو قول ٌ واحدٌوفیه شاهد ّ:  

َوكـــــــــــم مـــــــــــ ْ َطن لـــــــــــْوَ ْالي طحـــــــــــْوٍ ِ َت كمـــــــــــا هــــــــــــوى    َ َ
    

ـــــــــــــــــوي َبَأجرامــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قلــــــــــــــــة النیــــــــــــــــق منهـ ُ ِ ّ ِ ِ ُِّ ْ)٥(  
  

                                                             
ُنــي ال أؤمــلّنإ: المعنــى )١( ُ اهللا، ألَنــك ال تــدخرَواك بعــدِن ســِ مــَرْ الخیــّ ّ َّ ٕســعا فــي التفــضل واإلحــسان إلــي والــى عیــالي ُ وِ َّّ ّ ً

ُالــذین أعتبــر َ ، ٢/٢٣٤ّالطویــل بــال نــسبة فــي شــرح ابــن عقیــل  والبیــت مــن .١/٥٢٣ْاألشــموني  .كِ مــن عیالــًهم شــعبةَّ
  .  إلى األعشى، ولم أجده في دیوانه١/٢٢٣ ُ، ونسب في الهامش من اإلنصاف٢/٢٦٠وهمع الهوامع 

  .٢/٢٦٠همع الهوامع . ّالسیوطي: وینظر. )الهامش(، ٢/٢٣٦ابن عقیل  شرح )٢(
  .)الهامش(، ٢/٢٣٤ ،ابن عقیلشرح : ینظر )٣(
  .)الهامش(، ٢/٢٣٦ نفسه، المرجع )٤(
ّسقط، قلة النیق: َ، هوىِ على الهالكَأشرف: َ طاح)٥( ُّ ّالطویل  البیت منو. ٣/١٦٥١الكافیة شرح . أعلى الجبل: َ

  .٢/٧٨٥، وشرح الكافیة ١/١٧٤ل ّ، والمفص٢/٣٧٤الكتاب : لیزید بن الحكم في



 
 

٥٧

ُكالهمــاوفیـه شـاهدان، و َُأولهمـا: "َاليْوَلــ: "" فـي قولـهِ َُأنـه َّ بالیـاء، وهـو ضــمیر " الْلــو"میر بعـد َّل الـضجعــ َّ

  .)١(ٍّ جرِّفالیاء في محل ،المجرور

  .)٢(" عند سیبویهٍ، ال حرف ابتداءٍّ جرُحرف" الْلو"َّوثانیهما أن 

  :فيَّالن) ب

َمـا، وان، وال، والت": َسْ لـی"ـ ِهة بـَّالمـشبالحروف ومنه  ْ َُأولهمـا :وفیهـا شـاهدان .ٕ  وثانیهمـا فـي" ْإن"فـي  َّ

  ".تال"

  : قول الشاعر"ْإن "ُفشاهد

ــــــــــــــــــــــــــى َأحــــــــــــــــــــــــــد ٍإن هــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــســــتولیا عل َ َ ًِ َِْ ْ ُ َ ُ ْ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــن ِإال علـــــــــــــــــــــــــــــى َأضـــــــــــــــــــــــــــــعف المجانیــــ َ ْ ِ َ ْ َ ّ)٣(  
  

ِموضـــعانوفیـــه       ِ ْ " ْإن"أعمـــل " ، حیـــث"ًیاِلْوَتْسُ مـــَ هـــوْإن" : فـــي قولـــهّاَألول: ُّالنحـــاة استـــشهد بهمـــا َ

"  هــو قولــه َّالــذيب خبرهــا میر المنفــصل، ونــصَّ هــو الــضيَّالــذ َفرفــع بهــا االســم" َسْلــی "َافیــة عمــلّالن

ِالــشاهدوهــذا  ،"ًلیاْوَتْسُمــ ّالبــصرییناء وأكثــر ّ علــى الفــرُّ یــردّ ْ َالــذین َ افیــة ال تعمــل ّالن " ْإن " َّ ذهبــوا إلــى أنَّ

ًا مفــردا منــصوبً اســمِ الخبــرُ ورودِ مــن البیــتِّدَّ الــرُا، ال فــي المبتــدأ وال فــي الخبــر، ووجــهًشــیئ ا بالفتحــة ً

 ا ال تخــتصََُّّأنهــفــي " مــا"افیــة مثــل ّالن" ْإن"َّأن  ّالثــانيو .)٤("ْإن "ّ فــي الكــالم إالُ لــهَوال ناصــباهرة، ّالظــ

  .)٥(" في البیت ضمیرَ االسمّ، فإن"ال" بها ّكرات كما تختصّبالن

                                                             
  .٢/١٨٩شرح أبیات سیبویه . ّالسیرافي: ینظر )١(
 .٢/٣٧٣الكتاب . سیبویه )٢(
هب البــن ّور الــذ، وشــرح شــذ١/٢٠٩ّ، والجنــى الــداني ١/٣١٧البیــت مــن المنــسرح بــال نــسبة فــي شــرح ابــن عقیــل  )٣(

ِ على حزبّإال: ویروى بروایة. ١/٣٦٠هشام  ْ ِإال على ح: ین، وبروایةِالعَه المِ   .ِناحیسَه المِبْزّ
  .)الهامش(، ١/٣١٧ابن عقیل شرح  )٤(
  . المرجع نفسه، ذاتها)٥(



 
 

٥٨

  :ّ قول الشاعر"َالت"ُوشاهد 

َحنــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــــ َّ َار وَوَ ِالت هنـــــــــــــــــــــــــا حنـــــــــــــــــــــــــــــــت  ُ َّ ََّ َ َ
  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــَوب ـــــــــــــــتيذّدا ال ـــــــــــــــْ كان ــــــــــــــــنَوَ ن َّار َأجــــــــــ َ   )١(ِتُ
  

ِموضــعانوفیــه       ِ ْ ِستــشهادلال َ ِْ ِالــشاعرأشــار  ، حیــث "تَّنــَا حّنــَ هَالت: " منهمــا قولــهّاَألول: ْ " ّهنــا" بـــ ّ

ٕفـي معرفـة، وانمـا تعمـل فـي " َالت"إعمـال " فهـو ّالثـاني َّأمـا .)٢(إلى الزمان، واألصـل أن تكـون للمكـان

َّ معهـــــا معموالهـــــا معــــا، بـــــل ال بـــــدُذكرُا ال یــــََّأنهـــــب" الت"ت واختـــــصَّ. نكــــرة  .)٣( " أحـــــدهماِ مــــن حـــــذفً

َحـــویینّللن"و  خبـــر، وال لهـــا اســـم ال مهملـــة" الت "ّأن هماُأحـــد: ِمـــذهبان" ّهنـــا "بعـــدها الواقـــع" َالت "فـــي ّ

َّألَنــه ؛ِةَّرفیــّالظ علــى ٍنــصب موضــع فــي" اَّهنــ"و  فــي قبلهــا رةَّمقــد" ْأن "مــع" تَّنــَح"و ،ِالمكــان إلــى ٌإشــارة ِ

 أن: ّوالثــاني. ّالفارســي توجیــه وهــذا حنــین؛ هنالــك َوالت ُوارَنــ تَّحنــ: قــدیرَّوالت باالبتــداء، رفــع موضــع

ْحنــت"و ،"الت "اســم" ّهنــا "تكــون  ،ٍحنــین َوقــت ُالوقــت َولــیس: قــدیرّوالت ،ٍمــضاف فْحــذ علــى خبرهــا" َّ

ََّألن ؛ٌضــعیف الوجـه وهـذا  وفیــه ّتتـصرف؛ ال التــي ّالظـروف مــن وهـي َّالظرفیـة، عــن" ّهنـا "إخــراج فیـه ِ

ّوانما ،ٍمعرفة في" َالت "ُإعمال أیضا   .)٤("نكرة في ُتعمل ٕ

ْمـن"و" ْإذ مـا" و،"ْإن: "أدوات جازمـة، وهـي: وأدواتـه صـنفان" :َّالشرط) جـ َمهمـا"و ،"َمـا"و ،"َ     ،"متـى"و ،"َْ

َأیــــان"و َُحیثمــــا"و ،"َّأنــــى"و ،"َّ ْ ْلــــو": أدوات غیــــر جازمــــة، وهــــي"و .)٥("َأیــــن" و"ّأي"و ،"َ َْلــــوال"و ،"َ  ،"َإذا"و ،"َ

َكلما"و ّلما"و ،"َُّ   .)٦(")ّالحینیة (َ

  

  
                                                             

صـــد ، وتوضـــیح المقا١/٤٨٩ّ، والجنـــى الـــداني ١/٤٤٥البیـــت مـــن الكامـــل لـــشبیب بـــن جعیـــل فـــي شـــرح الكافیـــة ) ١(
١/٤١٥.  
  .١/٤١٥توضیح المقاصد : ینظر )٢(
  .١/٢٧١ْاألشموني  )٣(
  .المرجع نفسه، ذاتها )٤(
 .٣٨١/ ١ ّالمصفى، ّالنحو. محمد عید،  )٥(
  .١/٣٩١المرجع نفسه،  )٦(



 
 

٥٩

ّالشرطیة؛ " ْإن"ّ، والثاني في "ّأنى"األول في : وفیه شاهدان   :ّ قول الشاعر"ىّأن" ُفشاهدّ

َفأصـــــــــــــــــبحت أنـــــــــــــــــى ت َّ َ ْ َتهـــــــــــــــــا تْأَ ِتـــــــــــــــــبس بْلِ ِْ هـــــــــــــــــا       َ
  

ْكـــــــــــــال مركبی َ َ ْ َ ْ رجَتْحـــــــــــــَهـــــــــــــا تِ ـــــــــــــَلِ ــــــــــــــرْی ُك شاجــ ِ َ)١(  
  

ِللداللـــةضـــعت ُو، فـــاقّ باتٌ اســـمفهـــي"، "َّأنـــى" فـــي ّاَألول: ِفـــي البیـــت شـــاهدانف      َِ  علـــى المكـــان، ثـــم َّ

ْتلتـبس َِْتأتهـا َّأنـى ":  قولـه فـيّالثـانيو .)٢("َّالـشرطنت معنى ِّمُض ِ َ َُأولهمـا؛ ِنْفعلـی" ّأنـى" بــ َجـزم" ، حیـث"َْ َّ :

  .)٣("َّالشرطوهو جواب " ْتلتبس: "، وثانیهماَّالشرطُوهو فعل " ِتأت"

ّ قول الشاعر"ْإن"ُوشاهد  ُ:  

ِیـــــــــــــــــا َأقـــــــــــــــــرع بـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــاب َ ُ َ ُس یـــــــــــــــــا َأقـــــــــــــــــــــرع      ْ َ ْ ٍ
  

َإنــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــصــــرعَّ ــــــــــــــــــــصرع أخــــــــــــــــــــوك ت ُ إن ی َ َْ ُْ َْ ُ ْ)٤(  
  

ِموطنـانفـي البیـت و      ِ ْ ِلالستـشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمــا: ْ ُجـواب الـشرط، وحقـه الجــزمَ حیـث رفــع ،"ُرعْصُتـ ": قولـهَّ ُّ ّ .

َّومسوغ الرفع أن  ُ ُتصرع "ِّ ْ ّر لفظـا، والنیـَّدة، وهـو مـؤخِّ المؤك"َّإن"ـ  خبر ل"ُ ، َّالـشرط علـى أداة ُقـدیمّة بـه التً

ُوكَأنــه قــد قـــال  محـــذوفَّالــشرط ُوجــواب َصرع إن یــصرُك تـــَّإنــ: َّ ُ َع أخــوكُ إســقاط الفـــاء، "وثانیهمـــا   .)٥( ْ

  .)٦(دِّ عند المبر، وهذا"ُعَصرُ تَ فأنتَ أخوكْعَصرُإن ی": واألصل

ْنعــــم ": وهـــيّوالنفــــي، اإلیجـــاب بعــــد یقـــع مــــا ّأولهـــا :أقــــسام حروفــــه ثالثـــة"و  :الجـــواب) د َ ِجیــــر"و ،"َ ْ َ"، 

َْأجـل"و ْإي"و ،"َ  :وهــو فقـط، ّالنفـي بعـد یقـع وثالثهـا مـا. "ال ":وهــو ،فقـط اإلیجـاب بعـد یقـع مـا وثانیهـا ."ِ

  .)٧("بلى"

                                                             
ٌ بن ربیعة بهذا الكالم عمـه عـامر بـن مالـك، وكـان لبیـدُ خاطب لبید)١(  ال :ه بـه، یقـولَلـِمَ عٍب علیـه فـي شـيءِتـَ عْ قـدّ

ً الذي ترید أن تعملـه مركبـِ في األمرُتجد والبیـت مـن . ٥٧، ٢/٥٦ّشـرح الـسیرافي . اًا صـحیحًا، وال تـرى فیـه رأیـًا وطیئـَّ
  .٣/١٥٨٢، وشرح الكافیة ٢/٤٨، والمقتضب ٣/٥٨الكتاب : ّالطویل في

  .٢٩٤ص م،٢٠١٠  ،١ط ّالمكرمة، ّمكة األسدي، مكتبةّفتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة، . الحازمي )٢(
  .٢/٨٧٧ّاللمحة . ّ ابن الصائغ)٣(
ّالرجز لجریر بن عبد اهللا البجلي في الكتاب  )٤( َ َ   ..٢/٥١١، واإلنصاف ٢/٧٢، والمقتضب ٣/٦٧ّ
  .٢/٥١٢اإلنصاف . األنباري: ینظر )٥(
  .٢/٧٢المقتضب . ِّ المبرد) ٦(
ّالنحو المصفى،  ص. عید، محمد:   ینظر)٧( ّ٥٩٥.  



 
 

٦٠

ِالشاعر قول ّاَألول: شاهدان" ِرْیَج "فيو ّ :  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ُإذا تقــ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   " ال"ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة العجی ْابن َْ ُ ُ َ         

ُتــــــــــــــــــــــــــصدق  ُ ْ ِإذا تقــــــــــــــــــــــــــول جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر" ال"َ ْ َ ُ َ ِ)١(  
  

ِموضـعانوفیـه     ِ ْ ِستـشهادلال َ ِْ " ال"َمقابلــة " ّالثـانيو .)٢("ْمَنعـ" بمعنـى ْجـاءتحیـث "، "ِرْیـَج" : فـيّاَألول :ْ

ُّیدلّ، مما "رْیَج" بـ ّالنافیة َّاالسمیة ِ على انتفاءُ ِ   .)٣(" منهاْ

ِالشاهدو   :ّ قول الشاعرّالثاني ّ

ـــــــــــــــن علــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــردوس َأول مــــــــــــــــــــشرب    ٍوقلـــــ َ َْ ُ َُّ ِ َ ْ ِ َ َ َ     

َْأجـــــــــــل جیـــــــــــر إن كانــــــــــــت ُأبیـــــــــــــحت دعــــــــــــاثره ُِ َ ْ َ َ ََ ِ ْ)٤(  
  

ِموضــعانوفیــه        ِ ْ ِستــشهادلال َ ِْ ُكالهمــا و،ً أیــضاْ ــَ جْلَأجــ":  فــي قولــهِ َُأولهمــا، و"ِرْی َُأنــه َّ  بـــ" ْلَأجــ"د ّأكــ" َّ

  .)٥("ْمَنع ": جواب بمعنىُ، فهي حرف"حقا" :بمعنى" ِجیر "َّم أنَ على من زعٌّ، وهذا رد"ِرْیَج"

وذلـك مـن ، "ِرْجیـ: "ًتوكیـدا لفظیـا بقولـه" ْلَأجـ"د َّ، فأكـِلتاهمـا بمعنـى اإلیجـابِك" ِرْیـَ جْلَأجـ"َّوثانیهما أن 

 .)٦( له في المعنىٍ مرادفٍ بلفظّاَألول ِةادقبیل إع

َســـوف"، و"ّالـــسین" :ِیمثلـــه حرفـــان"و: االســـتقبال) ه  ثبـــت،ُالم المـــضارع علـــى ّإال یـــدخل ال وكالهمـــا "ْ

 ّألنــــه- ؛"الحـــال نَمــــَز: "وهـــو ق،ّیّالــــض منّالـــز مــــن ِتَثبـــُالم ِالمــــضارع ُتخلـــیص: أي ؛َنفــــیسّالت ویفیـــده

  .)٧("االستقبال: "وهو ِالمحدود، ِرغی الواسع ِالزمن إلى -ٌمحدود

                                                             
  . ٢/٥٩٣، وهمع الهوامع ١/١٦٣ّ، ومغني اللبیب ٢/٨٨٤بال نسبة في شرح الكافیة ّ الرجز )١(
  .٢/٩١٢ّاللمحة . ّابن الصائغ )٢(
  .المرجع نفسه، ذاتها )٣(
َأجل وج. ّاسم مكان من الشرب: َالمشرب. ةّماء لبني تمیم، وهو اسم ألعلى مكان في الجن: ِالفردوس )٤( ِیـرَْ حـروف : ْ

ّ جمع دعثور وهو الحوض المتهدم:ّالدعاثر. ُلت، سمح بهاُّحل: تَُأبیح. جواب   .)الهامش(، ٢/٣٤٦ْاألشموني  شرح .ُ

ُردَنَسوة ســّقالــت النـــ: المعنــى ً علـــى مــاء بنـــي تمــیم لنــشرب أوال، فقلـــت لهــنِ َّمح لكــن بـــاالقتراب مــن أحواضـــها ُإن ســـ: َ
، وأوضـــح المـــسالك ٢/٩٨١المقاصـــد توضـــیح : ّالطویـــل لمـــضرس بـــن ربعـــي فـــي والبیـــت مـــن. ّالمتهدمـــة بعـــد القتـــال

  .٢/٣٤٦ْ، وشرح األشموني ٣/٣٠٥
  .٢/٣٤٦ْاألشموني،  )٥(
  .)١:الهامش(، ٢/٩٨١ توضیح المقاصد .المرادي: ینظر )٦(
  .١/٦٠النحو الوافي، .   حسن، عباس)٧(



 
 

٦١

  

َسوف "وفي   : وهو قول الشاعر شاهد واحد،"ْ

ْخــــــــــــــــــــــــــــــال أدِ إَفْـوَري وســــــــــــــــــــــــــــــــْدومـــــــــــــــــــــــــــــا َأ ري     ُ ِم آل حـــــــــــــــــــــــــــــــصـن أم نـــــــــــــــــــــــــــــــْوَأقــــــــــــــــــــــــــــــ    ِْ ٍ ْ ُ )١(ُســـــــــــاءٌ
  

  

ِموضــعانففیــه  ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمــا: ْ َوســـوف : " قولــهَّ ْ ُإخــال َ  عــن "َفْوَســ"صلت ُ، حیــث فــ"ْأدري ِ

ُإخال : "لغى وهوُ مٍالفعل بفعل  .٢)( والفعل"فْوَس" بین ُهُ هو وقوعِهِ إلغائُ، وسبب"ِ

َوكـأن القائـل. ین عنــد ابـن هـشام، أو أوسـع منهـا علــى الخـالفّ للـسٌ مرادفـة"َفْسـو"ّأن "وثانیهمـا   َ نظــرّ

  .)٣("ردّولیس بمط المعنى، ِ على كثرةُّ تدلِ الحروفَرةّالى أن كث

ــىٰ : " علیهــا، نحــو قولــه تعــالىّالــالمبــدخول " َفْوَســ"رد تنفــ"و      ــك فَتَرضَ بر طِيــكعي فوــس ســورة ( " )٥( ولَ

ِالشاهدورودها في  ك،)٤("لغىُ المِفصل بالفعلُا قد تََّأنهوب، )حىالضّ ّ.   

َّالمــصدریة )و ِ َ ْ ْكــي"، و"ََّأن"و ،"َْأن ":وهــي. مــصدر تأویــل فــي َبعــدها مــا ُتجعــل التــي وهــي الحــروف :َ َ" ، 

 بحـسب ،ًمجـرورا َأو ًمنـصوبا َأو ًمرفوعـا ُیكـون بعـدها ُالمـؤول والمـصدر". ّالتـسویة ُهمـزة"و "لو"و "ما"و

ّ فیه؛ ألن العامل ربما یتأخر عنهِالعامل ّ َ َّ)٥(.  

  :الشاعر وهو قول ،ّالمصدریة" ما: "، في ٌ واحدٌ شاهدهاوفی

َإذا أنـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــم تنفـــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــضر ف ََّ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َّإنمـــــــــــــــــــا    َ ــــــــــــــــا    َیرجـــــــــــــــى الفتـــــــــــــــى كیمـــــــــــــــا یـــــــــــــــضر وینفعـ ََْ ُ َ َُ َّ ْ َّ َ
)٦(  

  

                                                             
لهوامـــع ، وهمـــع ا١/٤٣١ٕ، واســـفار الفـــصیح ١/٦١ّمغنـــي اللبیـــب : البیـــت مـــن الـــوافر لزهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى فـــي )١(
١/٥٥٤.  
  .١٨٥ّمغني اللبیب، . ابن هشام: ینظر )٢(
  .المرجع نفسه، ذاتها )٣(
  .ذاتها نفسه، المرجع )٤(
  .٣/٢٦٢جامع الدروس العربیة، . الغالییني:  ینظر)٥(
 ، ولـم أجـده فـي ونـسب لقـیس بـن الخطـیم، ّبیانيّابغـة الـذّ فقد نسبه بعضهم للن،ّالطویل مختلف في نسبته البیت من )٦(

َر ویُضَمـا یـْیَتـى كَ الفُرادُیـ" :، وبروایـة١/٢٦٣ّ، والجنـى الـداني ٢/٧٨٢والبیت من شواهد شـرح الكافیـة . ْدیوانیهما " ُنفـعُّ
  . ٣/٨في أوضح المسالك 



 
 

٦٢

       

َُأولهما: ِموضعان لالستشهادوفیه  َِّالمصدریة" ما"دخول " َّ َ ْ   .)١("ٌوهو نادر" ْيَك" على َ

َّالمـصدریة" مـا" ُّجـر"وثانیهما  ِ َ ْ  عنـد "مـا"و .)٢(" علـى تقـدیر األخفـش،ِعْفـَّ والنِّرُّأي للـض" ْيَكـ"ـ تها بـَلِ وصـَ

ـــ ةّكافــ غیــره  علــى ِبالمــصدر ٌلّؤوُمــ ُالمــضارع ُوالفعــل المــضارع؛ الفعــل فــي النــصب عمــل عــن" ْيَكــ" ل

  .)٣("نْالقولی

   :االستغاثة) ز

 وهــو ،ِبــه ُستغاثُالمــ ًغالبــا وبعــده ر،ْغیــ ال" یــا "ِداءّالنــ حــرف: أشــیاء ِبثالثــة إال ُ االســتغاثةقّتحقــت ال"و

 ُالعـون طلـبُی ذيّالـ وهـو لـه، المـستغاث ثـم ستغاث؛ُالمـ یسمى وقد مساعدة،وال نْالعو ُمنه طلبُی ذيّال

ِالشاعر منها قول ّاَألول: وفیها ثالثة شواهد .)٤("وأحكام ٌشروط الثالثة هذه من ٍّولكل ،ِبسببه ّ:  

ـــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدار مغتــــــــــــــــــرب      ٌیبكیــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــاء بعیـــ ِ َِ ْ ُّ ُ َ ٍَ َ ْ
  

ُیـــــــــــــــــــا للك ـــــــــــــــــــشبان للعجـــــــــَْ َهـــــــــــــــــــول ولل َ ِْ ِ ّ ُّ ِِ ــــــــــــــــــــبَ   )٥(!ِــ
  

ِموضـعانوفـي البیــت        ِ ْ ِستــشهادلال َ ِْ ُاَألول :ْ ِللـشبان" فــي ِستغاث بــهُ المـِالم ُكــسر "ّ ّ ُّ ا ً معطوفــِنــهْ؛ لكو"ِ

، ولكـن زال األولـى ّالـالم  علـىًهـا معطوفـةِنْ لكوّالـالم هـذه ُفـتح ُفالقیـاس. )٦("یا" مع َرّ تتكرْمن دون أن

ِللعجـب " في ِلهْ الم المستغاث من أجُكسر" ّالثانيو. ْسرتُفك داءِّالن ِ أداةِكرارَ تِ بعدمُبسّالل َ َ ِْ")٧(.  

ُوالشاهد   :ّ قول الشاعرّالثاني ّ

                                                             
  .)الهامش(، ٢/٧٣٩ توضیح المقاصد .المرادي )١(
عمــادة البحــث العلمــي ، ثينــواف بــن جــزاء الحــار: ّشــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم العــرب، تــح.  الجــوجري)٢(

ّبالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة،  ط   .٢/٥٥٩م، ٢٠٠٤، ١ّ
 .٣/٩أوضح المسالك، . ابن هشام ) ٣(
 .٣/٢٨٣ّضیاء السالك، . ّ النجار)٤(
ُیبكیك ویحـزن لفقـدك األباعـد الغربـاء، : المعنى )٥( ُ ِ ُ َ ْ كنـت تـسدي إلـیهم مـن معـروفلمـاَ ، ٣/١١١٤توضـیح المقاصـد  .َ
ْ، واألصــول فــي النحــو ٤/٢٥٦والبیــت مــن البــسیط بــال نــسبة فــي المقتــضب . )٢:الهــامش( ، وشــرح الكافیــة ١/٣٥٣َّ
٣/١٣٣٥.   
  .٤/٤٣أوضح المسالك . ابن هشام )٦(
  .  المرجع نفسه، ذاتها)٧(



 
 

٦٣

  

ـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــــا لق ِی ْ َ ٍ َ ـــــــــــــــــــى والمـــــــــــــــــــساعي    ُعْلَ َل
           

ــــــــــــــــــــ َیــــــــــــــــــــا لق ــــــــــــــــــــْوَ َّم مــــــــــــــــــــن للن ْ َ ــــــــــــــــــــسٍَّ   ِمـــاح دى وال
  

ِیـــــــــــــــــــــــــــــــا لعطافنـــــــــــــــــــــــــــــــا َّ َ ِویـــــــــــــــــــــــــــــــا لریـــــــــــــــــــــــــــــــــاح! َ َِ    
                 

ــــــــــــــــــــــــاحَوَأبـــــــــــــــــــــــي ال ِحـــــــــــــــــــــــشرج الفتـــــــــــــــــــــــى النفــ ِّ َ ْ َ ْ َ)١(  
  

ُالنحــاةاستــشهد فقــد       ِلعطافنــا یــا ":  قولــههمــاََّأول: ِنْ فــي مــوطنیمــا بهُّ َّ َ  ّالــالم ِدخلــت" ، حیــث"َوَأبــي ..َ

ِاَألول فــــي ِستغاثُ علــــى المـــًمفتوحـــة ِالثالـــث مــــع ْذفتُ، وحــــّالثـــاني وّ ، "یــــا"، فــــاألول والثـــاني معهمــــا )٢("ّ

  .همع" یا"والثالث ال 

ــــادىُ المَّأن وثانیهمــــا ً محــــال إذا كــــان مفــــردا معرفــــةُنــــصبُ ین ــــةً  الم ْ أوِاالســــتغاثة  علیــــه المً، أو داخل

  .)٣(بّعجّالت

ُالشاهدّوأما  ِ ِالثالث ّ   :ّ فهو قول الشاعرّ

ِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني لَمَت ٌقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني لقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْلَیّ َ       
      

ـــــــــــ َأعـــــــــــام ل َ بـــــــــــنَكِ ـــــــــــَ صْ ـــــــــــن سعـــــــــــــــدِةَعَصْع ِ ب ِ ْ)(٤  
  

ِموضــعانفیــه و      ِ ْ ِستــشهادالِل َ ِْ ْ إذا لــم یكــنِ تــرخیم المــستغاثّاَألول: ً أیــضاْ ِ فیــه الم االســتغاثة علــى ِ

واألصـــل أن  ،)٦(ًذوذاُ فـــي نـــداء المـــستغاث شـــِ الهمـــزةُ اســـتعمالّالثـــانيو .)٥(رِأعـــام: ذوذ، واألصـــلُّالـــش

 َّ، فكــأنِّالنــداء بحــرف ّ إالاهــُى تحقیقّیتــأت ال َّالتــي ِّالنــداء أســالیب ُ أحــدُ، فاالســتغاثةّالنــداء" یــا" َیــستخدم

                                                             
ّ عطــاف وریــاح وأبــو الحــشرج)١( الخفیــف بــال ان مــن البیتــو. ٣/٥٣ْاألشــموني . الكثیــر العطــاء. ّالنفــاح. أســماء رجــال: َ

  .٣/١١١٥ المقاصد ، وتوضیح٢/٢١٦ نسبة في الكتاب
  .٣/٥٣ْاألشموني ) ٢(
مكتبـة الهـالل، . علـي بـو ملحـم. د: ّالمفصل في صنعة اإلعـراب، تـح). هـ٥٣٨ت(ّالزمخشري، أبو القاسم : ینظر )٣(

 .٦١م، ص١٩٩٣، ١ط، بیروت
ْ، وشــرح األشــموني ٤/٥٢، وأوضــح المــسالك ٢/٢٣٨ُالــوافر لألحــوص بــن شــریح الكالبــي فــي الكتــاب  البیــت مــن )٤(
  .٣/١١٣٧في توضیح المقاصد " ...نيَُلقتَیِاني  لّنَمَت": وقد  ورد بروایة. ٣/٧١
  .٢/٧٧همع الهوامع . یوطيّالس:  ینظر)٥(
  .٣/١١٣٧توضیح المقاصد، . المرادي: ینظر )٦(



 
 

٦٤

َالــشاعر ِ َ ســوغّ علــى  ً فاســتعمل الهمــزة بــدال مــن الیــاء،والهمــزة، "یــا": ِّالنــداء بــین حرفــي َقــارضَّه التِ لنفــسّ

  .ِ المشهورِ االستعمالِغیر

  بّالم التعج) ح

 قــول هاُ، وشـاهدِّالنــداءستعمل فـي ا مـا تــًوكثیــر ،)١("هَقبلـ ٍرَّقــدُم ٍلفعـل ًصــلة ُمنـه ِبَّالمتعجــ علـى تـدخل"و

ِالشاعر ّ:  

ِفیــــــــــــــــا لــــــــــــــــك مــــــــــــــــ َ َ لیــــــــــــــــل كــــــــــــــــْنَ ٍ ُأن نجـــــــــــــــــــومه     َْ َُ ُ َّ
       

َبكــــــــــــــــل م ِّ ُ ْغــــــــــــــــار الفتــــــــــــــــل شــــــــــــــــدتِ َّ ُ ْ َ ـــــــــــــــــلِ ِ بیذبـــ ُ َ)٢(  
  

ِموضعانوفیه  ِ ْ ِستـشهادِلال َ ِْ ُاَألول: ْ ًدا َّ مجـرِبُّللتعجـ" ّالـالم "ُ اعتبـار، ففیـه"َكَفیـا لـ":  منهمـا قولـهّ

َّفي نداء المتعجب منه" یا"ً مفتوحة بعد ّالالم ُالستعم فهو اّالثاني َّأماو .)٣(مَعن القس ِ)٤(.  

  ةَّ الخبریْمَك) ط

ٍعـــدد عـــن ًإخبـــارا ، وتـــأتي"ٍكثیـــر "بمعنـــى هـــي"و  َِمـــبهم ٍكثیـــر َ ِالكمیـــة ُ  وهـــو قـــول ،ٌ واحـــدٌوفیهـــا شـــاهد، )٥("ّ

ِالشاعر ّ:  

ُ بجـــــــــــــــــــــود مْمَكـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــٍ َف نـــــــــــــــــــــالِرْق لــــــــــــــــــــــى  ُعْ الٍ
  

ُــــــــــــــــــــــــــــــم بریـَوك ْعـــــــــــــــــــــــــــــهَ وضْدَ قــــــــــــــــــــــــــُهُلــــــــــــــــــــــــــْخٍ َ)٦(  
  

        

                                                             
 .٨٠مات، صّالال. ّالزّجاجي  )١(
َى لكـأن نجومـّیـل، حتـّأعجـب مـن طولـك أیهـا الل: والمعنـى. اسـم جبـل: ْذبلی. تلفّالشدید ال: َ المغار)٢( ٌك مـشدودة إلـى َّ

ُیــذبل"جبــل  َبكــل أنــواع الحبــال المفتولــة الــشدیدة، فهــي ال ت" َ ّالطویــل  البیــت مــنو. ٢/٧٩ْاألشــموني .  علــى األُفــولُرِقــدّ
  . ٢/٤٥٢، وهمع الهوامع ٣/١١١٦المرئ القیس في توضیح المقاصد 

  .٢/٨٠ْاألشموني: ظرین )٣(
  .٣/١٨٤ِّروس العربیة ّجامع الد. الغالییني: ینظر )٤(
  .٣/١١٩المرجع نفسھ، ) ٥(
ْاألصول في النحو .  األبُئیمّ اللُلْذّالن: ُفِرْقُالم )٦( وهـو مـن شـواهد . ّؤليّمل ألبـي األسـود الـدّوالبیت من الر .١/٣٢٠َّ

  .١/٢٤٧، واإلنصاف ٢/١٦٧الكتاب 



 
 

٦٥

ِموطنــانفـي هــذا البیــت ف ِ ْ ُالنحــاة استــشهد بهمــا َ َُأولهمــا :ُّ ْكــم ": قولــهَّ ٍمقــرف ٍبجــود َ ِ ْ  َ فــصلُ، حیــث"ُ

١)("ٍجود"بـ " ٍفِرْقُم"ها إلیه وهو َ وبین ما أضافّیةِالخبر" ْمَك"بین 
 .

   

َّرب" ِبمنزلة" ْمَك" ُوثانیهما ورود ُرب م" َـها كَ بعدَّالذي َ بها االسمَضونِفْفیخ؛ "ُ   .٢)("ٍفِرْقَُّ

  .)٤("الَأ"و ّالَه"و "ماْوَل"و ،"الْوَل": وهي أربعة ِحضیضّالت حروف َّأن المشهورو. )٣(ُضیضْحَّالت) ي

ِالشاعر ُهو قول، و واحدٌ شاهدوفیه ّ:  

ـــــــــــــــب أفـــــــــــــــضل مجـــــــــــــــدكم    َت ُعـــــــــــــــدون عقـــــــــــــــر النی ِ َ ِ ّ َ َ َ ّ ُ
  

ْبنـــــــــــــي ضـــــــــــــوطرى لـــــــــــــوال َ ــــــــــــــاَ ّ الكمـــــــــــــي المقنعـ ُ َّ ِ َ)٥(  
  

ِموطنــانوفـي هــذا البیــت        ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمــا: ْ ْلــوال "ُمجــيء" َّ َفــي م" َ  فــي ٌوهــو شــائع. )٦("ّهــال"عنــى ِ

َاللغــة، ومنـــه قولـــه تعـــالى ُّ "لَـــكـــهِ ملَيــزِلَ ع ــا أَخرتَنِـــي"و. )ســـورة األنعـــام(" )٨... (لَـــوال أُنـ ســـورة (")١٠... (لَولَـ

   ).سورة البقرة (")١١٨( ...لَوالَ يكَلِّمنا اُ"و. )املنافقون

ِ على إضمار"َّيِمَالك" ُبْنص"وثانیهما  ْ ٍ كالمِ َُأنهَ ك،َ ّ تعدّالَه": َ قالَّ ِون فیما تعقَ ِ  .٧)("عاَّنَقُ المَّيِمَ الكَرونَ

  

                                                             
ْمق ":قوله )١( ّالرفع، والنصب، والجر، فأما روایة الرفع فعلى أن تكون : یروى بثالثة أوجه" فِرُ ّ ّ ًّظرفا متعلقا بقولـه " كم"ّّ ً
ِمقرف"اآلتي، ویكون " َنال" ْ ٌمقـرف: ه قـالّ المبتـدأ، وكأنـِ خبـرِ رفـعّفـي محـل" ىَلـُ العَالَن"مبتدأ، وجملة " ُ ْ لـى فـي ُ العَ نـالُ

ٍمرات ّ، وان"ةّكـم الخبریـ"ـ ًتمییـزا لـ" ًقرفـاُم "َ تجعـلْصب فعلـى أنّا روایة النّوأمه، ِودُ جِ بسببٍ كثیرةّ ل بینـه ْصب للفـصُمـا نـٕ
ّ علـى أصـله، وال تعتـد بالفاصـل بینهمـا، "ةّكـم الخبریـ"ـ ً تمییـزا لـّبـالجر" ٍفِرْقـُم "َ تجعـلْ فعلـى أنِّ الجرُوبینها، وأما روایة

ـــة"ْكـــم"و ّعلـــى وجهـــي الجـــر والنـــصب مبتـــدأ، وجمل ، ١/٣٠٥إلنـــصاف ا.األنبـــاري. ّمحـــل رفـــع خبـــره فـــي" لـــىُ العَنـــال "ّ
  .٢/٤٤شرح أبیات سیبویه  . ّوالسیرافي. )الهامش(
  .١/٢٥٠اإلنصاف . األنباري) ٢(
ٍالحث وطلب الشيء بقوة وشدة: ّالتحضیض )٣( ِ َِّ ٍ َّ ُ   .٢/١٤١أوضح المسالك، . ابن هشام. ُّ
  .٣/١٣٠٨توضیح المقاصد، .  المرادي)٤(
  .٣/١٦٥٤، وشرح الكافیة ١/٤٣٢ل ّ، والمفص٢/٤٧الخصائص : ّالطویل لجریر في لبیت منا )٥(
ْالجمل في النحو، ص . الفراهیدي )٦( َّ١٢٩.  
  .ذاتها، المرجع نفسه )٧(



 
 

٦٦

  

  

  

  

  ّالثاني ُفصلال

ِلنحوا ُشواهد ُیةّشعرال ّ   ةعّتنو المباحث المُ ذاتَّ

)١٠٨-٦٦(



 
 

٦٧

ْلنحو  اُشواهد ّشعریةالّ   :ّتنوعة المِباحث المُ ذاتّ

ْالنحو ِفي االستشهاد ً متباینةمباحث ٌّیحتوي كل منهاّشعریة  ِواهدش ّثمة  ُإقامة ، وقد كانتِّيَّ

َاللغة ِ في مصادرٌثیرةوهي ك، ِ إلى تسمیتها المذكورةُ، فدعت الحاجةًرةّتعذ بینها مِئقَلعالا  ُتْفأفرد – ُّ

ِالشواهد لتلك ا خاصًالْفص ِشاهدا من عدد َ وأربعینًثمانیة ْتجاهلها؛ فقد بلغت ُال یمكن و-َّ ِالشواهد ً َّ 

ِالنحویة َّ ِ ْ    :  وفیما یأتي ذكرها.َّ

ُالشاهد ِ ُاَألول ّ ّ:  

ـــــــــــــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــــــــــــاك إی ّوای َّ ـــــــــــــــــــــــــــه       )١(ٕ ــــــــــــــــــــــــــــراء فإن ُالمــــــ َِّ َ ِ
   

ُإلـــــــــــــــى الـــــــــــــــشر دعـــــــــــــــاء وللـــــــــــــــشر جالــــــــــــــــــــب ٌِ ِّ َِّّ ّ َ ِ)٢(  
  

ِوفیه موضعان       ِ ْ ِستشهادلالَ ِْ  مـن وهـو نفـسه؛ فـظّالل بإعادة" اكّإی "المنفصل میرّالض توكید" لهماّ أو:ْ

 ال وهـذا ینـصبه؛ ٍعامـل إلـى یحتـاج ،َالمنصوب َمیرّالض ّبأن ا،حتجُم ْهمُبعض َوخالف ؛ّفظيّالل وكیدّالت

 َنؤكـد ْأن ُنـستطیع ألننـا الزم؛ غیـر وهـو ة؛بالجملـ الجملـة توكیـد مـن جعلـه یریـد فهـو فاعـل؛ مـن له َّبد

 نؤكـد وقـد .ٌزیـد َجـاء َجـاء: فنقـول وحـده؛ الفعـل نؤكد وقد ،"ٌزید َجاء ،ٌزید َجاء": فنقول: بأكملها الجملة

 ِفْ العطـِ حـرفِ مـع إسـقاط"َاكّإیـ"بعـد " َراءِالمـ "ُبْنـص"وثانیهما  .)٣("ٌزید ٌزید َجاء: فنقول وحده؛ الفاعل

  . )٤("َراءِ والمَاكّإی:  في الكالمُعروف، والمًضرورة

                                                             
َمن الضمائر المختصة بأسلوب التحذیر شرط أن تلحقها الكـاف، نحـو: ّ إیا)١( ّْ َ ّ ٍإیـاك والـشر، وتعـرب مفعـوال بـه لفعـل: ّ ً ُ ّ ّ ّ 

ُ؛ َألن حـق التحـذیر أن یكـون للمخاطـب"ْاحـذر"، أو "ِق: "ٍمحذوف تقـدیره َ ْ ّ َّ َّ ّالحمـد والزعبـي.  ِ َ المعجـم الـوافي فـي أدوات . َ
ّالنحو العربي، ص  ِ ْ َّ١٠٣. 

ّ البیت من الطویل للفضل بن عبد الرحمن القرشي فـي)٢( ُ ْ ْالجمـل فـي النحـو : ّ ، والمقتـضب ١/٢٧٩، والكتـاب ١/١١٩َّ
٣/٢١٣.  
 .٣/٣٠٣أوضح المسالك، .  ابن هشام)٣(
ّابن السراج )٤( ْاألصول في النحو، . ّ َّ٢/٢٥١.  



 
 

٦٨

ّالشاهد الثاني ّ:  

ُا القتــــــــال ال قتــــــــال لدیكـــــــــّفَأم ْ َ َ ِ   ُمـــــــــــــــــــــُِ
  

ْولكــــــــــــــن سی َ َّ ِ َرا فــــــــــــــي عــــــــــــــراض المـــــــــــــــــَ ًِ   ١)(ِبواكــــــــــــــِ
 

ِموطنانففي هذا البیت       ِ ْ ِستشهادِلال َ ِْ ُاَألول: ْ  ،)٢(ةرورَّ للض"َّأما" ِ من جوابِ الفاءُحذف منهما ّ

 .)الواقعةسورة (" )٨٩(... فَروح وريحان)٨٨(  إِن كَان مِن الْمقَربِنيأَمافَ" :في قوله تعالى ها، كماُ إثباتُوالقیاس

  آلسورة (")١٠٦ (... اسودت وجوههم أَكَفَرتُم بعد إِميانِكُمالَّذين أَمافَ: " ها في قوله تعالىُ حذفَوقد ورد

ِرا في عْیَ سَّنِ ولك:ُقدیرّ والت،"َّلكن"خبر حذف  ّالثانيو .)عمران  ْنَاء  ممالعل، ومن ْمُ لكِ المواكبِراضً

ِرا في عْ سیَ تسیرونْكمَّنولك: قدیرّیجعل الت    .)٣(ِب المواكِراضً

ُالشاهد ِ   :لثّالثا ّ

َأال رب م َْن قلبــــــــــــــــــــــــَُّ ِ اهللا ناصُهَي لــــــــــــــــــــــــــــــْ ْومنٌح     ـــــــــــــــــــــــَ  ٤)(ِــحِوانـــــــــــــــــــــــ السَِّاءــــــــِّي في الظبــــ لُهـــــــــَُْ قلبَ

ِموطنانوفیه       ِ ْ ِستشهادلال َ ِْ َُأولهما :ً أیضاْ َّرب" : قوله فيَّ  .٥)( " نكرةّها إالَال یكون ما بعدف"، "ُ

ِالنصب  علىٌ، فهو شاهد"َاهللا": وثانیهما في لفظ الجاللة ْ   .)٦(ِ باهللاُلفْأح: ُ والتقدیرِ الخافضِ على نزعَّ

                                                             
، وتوضــیح ١/٥٢٤ّ، والجنــى الــداني ٣/١٦٤٨ّالطویــل للحــارث بــن خالــد المخزومــي فــي شــرح الكافیــة  البیــت مــن )١(

  .١/٤٧٥المقاصد 
  . ١/٨٠ّمغني اللبیب عن كتب األعاریب، . ابن هشام: ینظر )٢(
  .)الهامش(، ١/١٨٣ف اإلنصا. األنباري: ینظر )٣(
ّالسوانح من الظباء )٤( ّما أخذ عن میامن الرامي فلم یتمكن من رمیه حتى ینحرف لـه فیتـشاءم بـه: ّ ِ ْ ّ ّ ومـن العـرب مـن . ِ

ًیتیمن به ألخذه عـن المیـامن فیجعلـه مـشوما ِ ِ ْاألصـول فـي النحـو . ّ ّوالبیـت مـن الطویـل لـذي الرمـة. ١/٤٣٢َّ ّ وقـد ورد . ّ
ْ، وهو من شواهد األصول في النحو ٢/١٠٩الكتاب : في " ّومن هو عندي في الظباء:"...بروایة ّ، والمفـصل ١/٤٣٢َّ

١/٤٨٧.  
  .٢/١٠٨الكتاب، . سیبویه )٥(
ْأبــو بكــر محمــد بــن الــسري بــن ســهل النحــوي، . ابــن الــسراج:  ینظــر) ٦( ْاألصــول فــي النحــو، تــح). هـــ٣١٦ت(َّ عبــد : َّ

َة الرسالة، الحسین الفتلي، مؤسس ِّ١/٤٣٢.  



 
 

٦٩

ُالشاهد ِ   :ّرابعال ّ

ـــــــى للخیـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــا إن رَأیتـــــــــــــــــــــــه      ُورج الفتــــــــــــــــ َ ْ ْ َْ َِ ِ َ ْ ِْ َ ِّ َ
  

ــــــــى الــــــــــــــــسن خیــــــــــــــــرا ال یــــــــــــــــزال یزیــــــــــــــــــــــد ُعلـــــــ ََ َ َُ ً ْ ِّ ِّ)(١  
  

ًخیــرا": ُهُ منهمــا قولــّاَألول: ِوفـي البیــت شــاهدان      ْ ُیـزال َال َ ُیزیـــد َ " ُزالَال یــ" خبــر ِ معمــولُمُّتقــد" ، ففیــه"َ

ِالشاعرومثله قول  .)٢("نفسها" ُزالَال ی"على " ًراْیَخ"وهو  ّ :  

ًمــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــاذلي فهائمـــــــــــــــــــــ َ َِ ِ َِ َ َا لـــــــــــــــــــــن َأبرحـــــــــــــــــــــاْ ْ ْ َ      

ـــــــــــضحى َبمثـــــــــــل َأو َأحـــــــــــسن مـــــــــــن شـــــــــــمس ال َُّ ْ ِ ْ َ ْ ِْ َِ ْ ِ ْ ِ)٣(  
  

  .ِ القیاسِ بخالفِم على العاملِّدُ، وقد ق"َحَ أبرْلن "ُخبر" ًهائما "ُحیث

ـــهّالثـــانيو ْإن مـــا" : قول ُرَأیتـــه ِ َ ْ َّالمـــصدریة" مـــا"بعـــد " ْإن" زاد ، حیـــث"َ ِ َ ْ هنـــا تفیـــد " ْإن "ُ وزیـــادة.)٤(ةَّرفیـــَّ الظَ

ُالنصبها ُعِ، وموضَوكیدَّالت ْ   .ةَّرفیَّ على الظَّ

ِالشاهد   :ُخامسال ّ

ــــــــــــــــــــــى إ ِعزمــــــــــــــــــــــت عل ُ ْ َ ٍ صــــــــــــــــــــــباح     ِقامــــــــــــــــــــــة ذيَ َ      

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــسود مـــــــــــــــــن یـــــــــــــــــســــــــــــودْيَشِل ُء مـــــــــــــــــا ی َُ ُْ َ َّ َ ٍ)٥(  
  

ِموطنـــانوفیــه       ِ ْ ِستـــشهادالل َ ِْ َُأولهمـــا: ْ  ّیبـــین والمعنـــى هویـــلَّعظــیم والتَّنبیـــه علـــى التَّللت" مـــا"اســتخدام " َّ

  َّالتي ُروفُّ، والظُنَّ یتمك الٌفْوهو ظر" ٍباحَذا ص" ُّجر"وثانیهما  .)٦( "عظیم ٌأمر َیادةّالس َّإن إذ ذلك؛

  
                                                             

َإذا رأیت الفتى یزداد خیرا كلما علت به السن، فترقب منـه الخیـر الـوافر، وأمـل فیـه األمـل البعیـد: المعنى )١( ِّ َ ًّ ّ َّ ْ َُ ّ ّاللمحـة . َ
ّالطویل للمعلوط القریعي في والبیت من. ١/٢٣٢ ِ ْ َ َُ ْ   .١/٢٣٢ّ، واللمحة ١/٣٩٨، وشرح الكافیة ١/١١١الخصائص : ّ

  . ١/٢٤٣أوضح المسالك .  هشام ابن)٢(
  .١/١١٤ األشموني )٣(
  .٤/٢٢٢الكتاب، . سیبویه: ینظر )٤(
ّعزمـت علـى اإلقامـة إلــى وقـت الـص:  یریـد)٥( ُنـي وجـدت َأل؛باحْ . ١/٢٥٧ّشـرح الــسیرافي . بـان ذلـكِم یوجْأي والحـزّ الــرّ

ْ النحـــو ، واألصـــول فـــي١/٢٢٧الكتـــاب : ّوالبیـــت مـــن الـــوافر ألنـــس بـــن مدركـــة الخثعمـــي فـــي ، والخـــصائص ١/١٩٢َّ
٣/٣٤ .  
ً إال أمرا ما؟َهل أعطیت: ّ بعطیتهُرِ یفتخْنا لمنِ كقول،حقیرّللت" ما"ستعمل ُقد ت )٦(   .٣٣٤ّالجنى الداني، ص. المرادي ّ



 
 

٧٠

  

 إلیـــــه ُّم، أو یــــضطرَعْ مــــن خــــثٍ لقــــومٍ فــــي لغــــةّ مثــــل هــــذا إالُ، وال یجــــوزُرفــــعُ وال تُّجــــرُن ال تَّال تــــتمك

  .)١("شاعر

ُالشاهد   :ُسّساد الّ

ّلـََأت ـى ابّ ي     ْـ ة لیردن َّن أوس حلف ُ َ ََ ً َ ْ ٍ ْ ُ
          

ـفائد أنھن مــــــ سوة ك ى ن ُإل ِ َِ َّ ُ َّ َ ٍ ْ ) (٢  
  

ِوفــي البیــت موطنــان لالستــشهاد      ِ ِ ِْ ْ ْ ِ ْ َُأولهمــا قولــه: َ ٍأوس ُابــن ّألىَتــ : "َّ ًحلفــة ْ َ ْ  َ المفعــولَنــصب" ُ، حیــث "َ

َّلیردنـي : "وثانیهمـا قولـه .)٣("هِ لفظـْنِ ال مـُ مـن معنـاهٍ بفعـلَالمطلق ُ ّ الـالم إذا لـم یكـن َ انفـرادَّ، حیـث إن"ََ

ٍالمضارع مقترنا بحرف تنفیس   .)٤(ٌّاذ شً

ُالشاهد ِ ُسابع الّ ِ ّ:  

ــــــــــــــــــــــــــا دار میــــــــــــــــــــــــــة ب ِی َ ّ ــــــــــــــــــــــــــاء فالــــــــــــــــــــــــــسََّْالعلَ ِند   ی
        

َوت وطــــــــــــــــــالْأقـــــــــــــــــ ْ ِهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــالف األبــــــــــــــــــــــــدْ علیَ ُ  
  

ـــــــــــــــــــــــــَوق َت فیهـــــــــــــــــــــــــا ُأصـــــــــــــــــــــــــْف ُلها    ِا ُأســـــــــــــــــــــــــائًنْیالُ
    

ْعیـــــــــــــــت جوابـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا بـــــــــــــــالربع مـــــــــــــــن ِْ ِ َّ ً َ ْ   ِــــــــــــــــــــدَ أحـَّ
  

ْ ُأواريُّ ألّإال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبیَ ِّی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً ها       ُـن
    

ِي كــــــــــــــــالحوضْؤُّوالنــــــــــــــــ  ْ َ َ بالمظلومــــــــــــــــُ ِلــــــــــــــــــدَ الجِةَْ َ)٥(  
  

                                                             
  .١/٢٥٧شرح أبیات سیبویه . ّ السیرافي)١(
ْمفأد بكسر المـیم وفـتح الهمـزة، وهـي: جمع: َحلف، مفائد: ّ تألى)٢( ّبة التـي تحـرك بهـا النـار فـي التنـور، وعـادة الخـش: ِ ّ ّ

َیتحدث في البیت عن امرأة تشكو زوج. تكون سوداء قبیحة المنظر ّإنه حلف لیردني إلـى بیتـه، وفیـه ضـرائر : ها تقولّ َ َ ّ
ّقبــیح منظــرهن، كریهــة صــحبتهن ٌ َّ ُ ّالنحــو المــصفى، ص. ٌ ْ ّوالبیــت مــن الطویــل لزیــد بــن حــصین فــي اإلنــصاف . ٤٣٠َّ

  .١/٢٢٤، وشرح قطر الندى ٢/٨٣٧ وشرح الكافیة ،٢/٥١٩
ّالنحو المصف. عید، محمد )٣( ْ   . ٤٣٠ى، صَّ
  . ٢/٨٣٦شرح الكافیة الشافیة، . ابن مالك:  ینظر)٤(
. همــا اســما موضــعین: َّالمرتفــع مــن الجبــل الــذي یــسند ویــصعد فیــه، وقیــل: ّالــسند. مــا ارتفــع مــن األرض: َعلیــاء ال)٥(

َأقــوت ینــادي ویخاطــب دار : المعنــى. ّالزمــان الماضــي: دبــ األُســالف.  قــواء، أي خالیــة مــن األنــیس وأصــبحتْتَخلــ: ْ
ًمحبوبته بهـذا المكـان، ویتوجـع؛ ألَنهـا أصـبحت خالیـة َّ ِ جمـع : ّاُألواري. ّ، وقـد طـال علیهـا الـزمنٌ لـیس بهـا أنـیسً خاویـةّ

ْ ألَ بعـدّیریـد مـا أعرفهـا إال: ً ألیا.د أو حبلُوتشدید الیاء، وهي التي تحبس فیها الخیل من وت: ّآریة بمد الهمزة ، ٍيَ
ُأرض حفــر فیهــا الحــوض لغیــر إقامــة : والمظلومــة. حــاجز حــول الخبــاء یــدفع عنــه المــاء ویبعــده: ُّ والنــؤي.أي بــطء
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ُاَألول: ِبیــات شــاهدانوفــي هــذه األ        ُنــهإف"، "َةَّ میــَیــا دار":  منهمــا قولــهّ  ،ُقــلْعَلمــا ال ی" یــا "ِ بـــٌنــداء َّ

  .)١(" الفعلَ اسمُه ال یشبهِنْ؛ لكوٍ صوتَ، وهو لیس اسم"ارّالد"وهو 

نى ْ المـستثِسْ مـن جـنَنى لـیسْ المـستثِنْ لكـوِعِقطـْ المنِ االسـتثناءِن نـوعِ مـ، فهـو"واريُّإال ُأ: " قولـهّالثـانيو

ُالنــصبه، وِ فــي إعرابــُهُ فیتبعــ،ُهْنى منــْ مــن المــستثُاإلبــدال: ِ فیــه وجهــانُ یجــوزُوعَّ، وهــذا النــُهْمنــ ْ  علــى َّ

  .)٢(ِاالستثناء

ُالشاهد ِ   :ثامنال ّ

ِفمـــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــع لیغلـــــــــــــــــــ ِْ َ ٌَ ْ َْب جمـــــــــــــــــــع قوَ َ ْ َ   مــــــــــــــــــــيَ
          

ِمقاومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ل ٌ ْ ً َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردَ ِفـــــ ْ َ)٣(  
  

 َفمـــا كـــان:  أي، المحذوفـــةَ كـــانا لــــ ً اســـمجـــاء"، فقـــد "ٌعْمـــَج: "هُقولـــ ّاَألول ،ًضاْ أیـــِوفیـــه شـــاهدان    

  .)٤(""ٌعْمَج

  .)٦("ٌّ منفيٌ فعلُهَمَّ تقدٍ فعلِّ في كل)٥(ِحودُ الجِ المُوقوع"ّالثاني و 

ُالشاهد ِ   :ّلتاسعا ّ

ََأزف َ الترحـــــــــــــــــــــــــــــل غیـــــــــــــــــــــــــــــر َأن ركابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ ِ َّ َُّ َْ َ ُ َّ  
  

ــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــَأن قــــــ ِلمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــزل برحالن َِ ْ َ َْ ِِ ُ َ َّ َ)١(  
  

                                                                                                                                                                                   
َّألَنهــا فــي فــالة ْ، واألصــول فــي النحــو ٤/٩١أوضــح المــسالك . ِ : واألبیــات مــن البــسیط للنابغــة الــذبیاني فــي .١/٢٩٢َّ

  .٤/٣١١، وشرح الشافیة للرضي ٢/٣٢١كتاب ال
  .٤/٩١أوضح المسالك . ابن هشام:  ینظر)١(
 .١/٢١٩اإلنصاف . األنباري:  ینظر)٢(
  .٣/٤٣٠ّ، وحاشیة الصبان ١/٢٧٩ّ، ومغني اللبیب ١/١١٧ّالجنى الداني : البیت من الوافر بال نسبة في) ٣(
  ١١٧ّالجنى الداني في حروف المعاني، ص.  المرادي)٤(
ٍّ بكون منفيُ المسبوقةُالالم:  الم الجحود)٥( ٍ لَم يكُنِ اللَّـه لِيغْفِـر   " و.  )سورة األنفال)" ( ٣٣(وما كان اُ لِيعذِبهم وأنت فِيهِم : " نحوْ

 ــم ــ )" ( ١٦٨( لَهْوهــي تفیــد توكیــد النفــي أو اإلنكــار، والمــضارع بعــدها منــصوب بـــ . )ساءســورة الن . ًضمرة وجوبــامــ" ْأن"ّ
 .٢٦٠المعجم الوافي ص

  .١١٧ّالجنى الداني في حروف المعاني، ص. المرادي: ینظر )٦(
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َُأولها:  شواهدُوفي هذا البیت ثالثة  . )٢("َزال"، وهو "ْدَق" بعد ِلْ الفعُ حذفُ، فیجوز"ْدَق"  فيَّ

ٌفة، فهـي مهملـة عنـد َّ، مخف"ْنَأَك: "هِوثانیها في قول َ َالكـوفیینُ ها ُ واسـمٌهم عاملـةِد غیـروعنـ.  لهـاَ ال عمـلّ

ََّألن، "ْدَقــ" بـــ ِ الخبـرَهـا وبــینَ بینُالفــصلَّتـم ، وِأنَّ الــشُضـمیر َیـا لكــانْ، ولـو كــان نفٌ إثبــاتَ الكـالمِ  ُ الفــصلً

"ْلم"بـ 
  .)هودسورة (")٩٥ (...ا فيهاونغْ ي ملْنأَكَ : "، كقوله تعالى)٣(

مـا َاآلن إلـى :  أي.)صسـورة   (")٨( بـلْ لَمـا يـذُوقُوا عـذَابِ    ": نحـو. هـاِّفیْنَ مِ ثبـوتَعُّ تفید توق"اّمَل"ّوثالثها أن 

 مـا دخـل َاآلنإلـى : أي " .)احلجـرات سـورة  ()" ١٤ (...ولَما يدخلِ الْإِميان فِي قُلُوبِكُم ". ُهَ یذوقونـَفْ وسوُذاقوه

 .)٤(ضي ذلكال تقت" ْلم"و. ُ یدخلَفي قلوبكم وسوف

ُالشاهد ِ   :العاشر ّ

َمي یـــــــــــا دار مـــــــــــَلْأال یـــــــــــا اســـــــــــ َي عَ   ِلـــــــــــى البلـــــــــــى َّ
      

َ مــــــــــــــــــــــــنهالَوال زال ـــــــــــــــــــــــــرُْ ــــــــــــــــــــــــك القطـــ ُ بجرعائ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ
)٥(  

  

ِموضعانوفیه       ِ ْ ِلالستشهاد َ ِ ِْ ْ ، ِفـي رفـع االسـم" َكـان "َ عملً عاملةًناقصة" َزال"مجيء  منهما ّاَألول: ْ

ََّألنفي؛ َّ بــالنٌ شــبیهُعاءُّة علیهــا، فالــدَّعائیــُّالد" ال" ِمُّ؛ لتقــدِ الخبــرِبْونــص  ٌيء دلیــلّ الــشِ بحــصولَكَ دعــاءِ

                                                                                                                                                                                   
ّلقـد اقتـرب موعـد الرحیـل، إال:  المعنى)١( ّ ْ أن الركـاب لـم تغـادرَ ّ ّنـا بمـا علیهـا مـن الرحـال، وكأنِ أحبابَ مكـانّ هـا قـد زالـت ّ

ّل للنابغـة الـذبیاني فـي الخـصائص الكامـ البیـت مـنو. ١/١٩ابـن عقیـل . ِب موعـد الفـراقْلقـر ّ ْقــدن: "، وبروایـة٣/١٣٣ّ ِ َ "
  .١/١٤٦ّ، والجنى الداني ١/١٦٠ّفي اللمحة 

  .٢/٣٩٧شرح التصریح . األزهري: ینظر )٢(
  .١/٢٠ابن عقیل شرح : ینظر )٣(
  .٢/٣٩٧َّشرح التصریح . األزهري: ینظر )٤(
ّ مصدر بلـي الثـوب ونحـوه:ِالبلى )٥( َ َّلـي إذا رثً یبلـى بـالء وب،َِ َ ُ انهـل المطـر:اسـم الفاعـل مـن قولـك: ، و مـنهالَدمَ وقـِ َّ ،

َأي انسكب وانصب، والجرعاء ُنبـت شـیئا، والقطـرُرملة مستویة ال ت: ّ ْ ُالمطـر: ً ّوالبیـت مـن الطویـل . ١/٨٣اإلنـصاف . َ
ّلذي الرمة في الالمات ص ّ   .١/٣٠، والخصائص ٣٧ّ
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ِالنــداء ُ اتــصالّالثــانيو .)١(عاءّ فــي وقــت الــدٍ حاصــلَه غیــرِعلــى كونــ ُّ بالفعــل لفظــا، وللنِّ  فــي هــذا ِحــاةً

  :ِمذهبان

َُأولهمـا  ."َةَّیــَ مَیـا دار"، أو "ِیـا هــذه": ُقـدیرَّ، والتِر األمــِ فعـلَلقبـ ٌ نـداء، والمنـادى محــذوفُحــرف" یـا "ّأن َّ

  .)٢("ٍ نداءَ حرفْتَ، ولیسٍ تنبیهُحرف" یا"ّوثانیهما أن 

ُالشاهد ِ   :ر عشلحادي اّ

ْإن یقتلـــــــــــــــــــوك فـــــــــــــــــــإن قتلــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــم یكــــــــــــــــــــن         ّ ُْ َ ََ ََ َ َ ْْ ُ
  

َ علیــــــــــــــــــــكاًعـــــــــــــــــــار َْ َ ورب قَ َّ ُل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْتــــــــــــــــــــُ ٍ)٣(  
  

ِوفي هذا البیت موط      ْ ًستشهاد أیـضالالِنان َ ِ ِْ َّأولهمـا اسـمیة : ْ ِ ْ ُ َّرب"َّ َّورب  ":؛ لإلخبـار عنهـا فـي قولـه"ُ ُ 

ـــــار ٍقتــــل َّرب"ِل خبــــر ": ُعــــار"، فـــــ "ُعــ ــــد الكــــوفیین"ُ عنــــد  "ْإذ"بمعنــــى " ْإن"َّوثانیهمــــا أن . )٤(ّ، وهــــذا عن

ْوان" :ىَتعـال بقولــهین ّمحتجــ ینّالكـوفی ُْكنــتم ٕ ْ ٍریـب ِفــي َ ْ ْوالمع ،"َ ْ ُكنــتم ْإذ :َنــىَ ْ َ المحققــینُومــذهب. ٍبْفـي ریــ ُ ّ 

ُووقــوع ، حــرف "ْإن"و ٌاســم "ْإذ" َّأن اَأحــدهم: ِنْ، وذلــك مــن وجهــی"ْإذ"ال تكــون بمعنــى " ْإن"َّأن  ُ ْالحــرف َ َ ْ 

ْبمعنى َ ْاالسم ِ َِْوالقیاس ماعّالس ِفي ٌبعید ِ ِوالثاني. َ َّ   .)٥("ْإذ" معنىل ٌمخالف "ْإن" معنى َّأن َ

     : عشرّلثانياّالشاهد 

ْبحــَْأص َِأحم َال ُتـــــــــــــــــَ   َالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّالــس ُلــــــــــــــــــــــــــــــْ
  

َرأس لكــــــــــــــَْأم وال َنف إن ِرــــــــــــــــــــــــــــــــــــَالبعی َْ   َراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِوالـــــــــــــــــــــــــذئب َأخـــــــــــــــــــــــــشاه إن مـــــــــــــــــــــــــررت بـــــــــــــــــــــــــه ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ّ  
  

َوحـــــــــــــــــــــــــدي وَأخـــــــــــــــــــــــــشى الریـــــــــــــــــــــــــاح والمطــــــــــــــــــــــــــرا َ ِّ ْ ْ َ
)٦(  

  

                                                             
  .١/٢٣٢أوضح المسالك . ابن هشام:  ینظر)١( 
  ..١/٢٣٢أوضح المسالك . ابن هشام )٢ (
  .٢/٤٣٠، وهمع الهوامع ٢/١١٥َّ، وشرح التصریح ١/٤٣٩ّ البیت من الكامل لثابت بن قطنة في الجنى الداني )٣ (

  .٤٣٩ّالجنى الداني، ص. المرادي :ینظر) ٤ (
  .٢١٣ الداني، صالجنى. والمرادي. ٢/٥٢باب في علل البناء واإلعراب، ّالل. العكبري:  ینظر )٥ (
َ وصف في البیتین انتهاء شبیبته وذهاب قوته، فال یطیق حمل السالح لحـرب، وال یملـك رأس البعیـر إن نفـر)٦(  ّْ ٍُ ّ ِ  مـن َ

َشيء؛ واذا خ ِال بالذئبٕ ِشیه على نفسَ خّ ُه، وأنه ال یحتملِ َ الـریح، وأذى المطـر؛ لهرمـه وضـَ بردّ ِ َ ِ . ١/٣٠٧ّاللمحـة . عفهّ
ّبیع بن ضبع الفزاري الذّسرح للرالبیتان من المنو ُ    .٣/٩٦، وأوضح المسالك ١/٨٩الكتاب : بیاني فيَ



 
 

٧٤

ْوالــذئب أخــ":  فــي قولــهّاَألول ،ِ شــاهدانّالثــانيوفــي البیــت       ُ َالرفــع َّعلــى أن ٌفهــو شــاهد، "ُشاهّ ْ ُ أجــود َّ

ْالنصبمن  ِ في هذا الموضعَّ ِالناصـب لالسـمِ الفعـل ِقدیر ته عنِنائْ؛ الستغْ ِ  ُلَغْشُ المـُیـث وقـع االسـم، حّ

َ تقدمـٍعنـه بعـد عــاطف ٌفعلیــة ٌ جملـةُهّ َِّ َ یفــصْ، ولـم"ُكِلـْال أم" ِْ   فهــوّالثـانيَّأمـا و .)١(ِمْ واالســِ العـاطفَنْل بـیُ

ْوحـد "، ولفـظ"الیـاء" مِّ المـتكلِإلـى ضـمیر" دْحَو "ِ لفظُإضافة"  .ّالـسواء علـى ِّكلهـا ّالـضمائر إلـى یـضاف" َ

ٌ وقـد مـر بنـا شـاهد .)غـافر  سـورة )"( ١٢ (وحـده  اللَّـه  دعِـي  إِذَا: " )٢(تعـالى قوله للغائب إضافته شواهد فمن َّ

ِعلــى إضــافة لفــظ  ّ فــي المبحــث الثــاني مــن الفــصل األولً أیــضا كــاف الخطــابىإلــ" ْوحــد"ِ ، وهــو قــول ّ

  :ّالشاعر

ــــــــــــــــــــــــُفك ـــــــــــــــــــــــــا       ْن َت إذ كنــــــــــــــــــــــــت إلهــــــــــــــــــــــــي وحدكـــــ ْْ َ ِ َِ َُ ْ
  

ِم یــــــــــــــك شــــــــــــــيء یــــــــــــــا إلهَلــــــــــــــ ٌ ََ ُ ــــــــــــــََْي قبلــــــــــــــــــــــْ   ـكاـــــــــــــــ
  

  

ُالشاهد ِ   : عشرّثالثال ّ

ُمـــــــــــــــــــــــــا زال مــــــــــــــــــــــــــذ عقـــــــــــــــــــــــــدت یــــــــــــــــــــــــــداه إزاره َُ َُ َْ َ َ ْ َ  
  

ـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــأدرك خمـــــــــــــــــــــسة اَألشبـــــــــــــــــــــــــــار ِودن ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ
)٣(  

  

ِموضــعانوفیــه        ِ ْ ِستــشهادلال َ ِْ ُاَألول :ً أیــضاْ إلــى " ْذُمــ " لفــظه فیــَحیــث ُأضــیف، "ْتَدَقــَ عْذُمــ" :هُقولــ ّ

ِالفعلیة ِالجملة ِ َِّ ّ، واضافته إلى الجملة الفعلیة كثیرةْ َّ، غیر أن ذلك ال یمنـع جـواز إضـافته إلـى الجمـل )٤(ٕ َ

ّاالسمیة، كقول الشاعر ّ:  

ــــــــــــع      ٌومـــــــــــا زلـــــــــــت أبغـــــــــــي المـــــــــــال مـــــــــــذ أنـــــــــــا یافـ َ ْ ُ َ ْ ُ
  

َولیـــــــــــــــــدا وكهـــــــــــــــــال حــــــــــــــــــین شـــــــــــــــــبت وأمـــــــــــــــــــردا ًَ ْ ُْ ْ ِ ً َ َ  
  

                                                             
  .)الهامش(، ١/٣٠٧ّاللمحة في شرح الملحة . ابن الصائغ:  ینظر)١(
   .٣/٩٧أوضح المسالك، . ابن هشام )٢(
َمـذ عقــدت یـداه إزاره )٣( ُْ ّأي تجــاوز حـد الط: ْ ّالثـوب الــذي یحـیط بالنــ: اإلزار. فولــةّ َّ البیــت فــي  .صف األسـفل مــن البـدنّ

ُ منـه النجابـةْتَظهـر: یقـول: والمعنـى. ّمدح یزیـد بـن المهلـب ْاألشـموني .  أشـبارَ الخمـسةَ قـد بلـغْه ولـم یكـنِ حداثتـُ منـذّ
، والجنــى ١/٢٣٦ّفــي اللمحــة " فــسما فــأدرك: "، وبروایــة٢/١٧٦الكامــل للفــرزدق فــي المقتــضب  والبیــت مــن. ١/١٧٤

  .١/٥٠٤ّالداني 
   .٥٠٤-٥٠٣ّالجنى الداني، ص. المرادي:  ینظر)٤(
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 ُ حیـث،ِهـا علـى المعـدودَلَخْوأد، فـةِّعرُ الم"أل" ْ مـنِ العـددَ اسـمَدَّجـر" ْإذ، "ِبارْشـ اَألَةَسْمـَخ ":قوله ّوالثاني 

  .)١("َعریفَّ التَأراد

ُالشاهد ِ   : عشرّرابعال ّ

ُوبلــــــــــــــــــــــــــــدة لـــــــــــــــــــــــــــــیس بهــــــــــــــــــــــــــــا َأنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس       َ ٍ ْ َ
  

ُإال الیعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافیر واال العیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ّ ِّٕ ُ َ ِ)٢(  
  

ِوفیه موضعان لالستش      ِ ِِ ْ - ِعلـى اإلبـدال" ُعـافیرَالی "َ، فقـد رفـع"ُ الیعافیرّإال: "ّاَألول منهما قوله: ِهادَ

ٌ مـع َأنـه اسـتثناء-ٍ تمـیمِعلى لغة ُ ؛ ِ علـى المـشهورُهُ، فكـان ینبغـي نـصبُهْنى منـَْث فیـه المـستَمَّ تقـدٌ منقطـعَّ

ُستثنى؛ فكَأنه قالُ هو المَ المقصودّم على ذلك أنُهَوقد حمل ُ الیعافیرّإالها ِلیس ب: َّ
)٣(.  

ُوَأما الثاني فه ّ ُ ور:، َأي"ٍدةْلَوب: "ُهُقول" َوّ ٍ بلدةَّبَ َ ْ ِلفظـا، مـع إبقـاء" َّرب "ُ حذفُفیجوز. )٤("َ هـا ومعناهـا ِ عملً

" ِالفــاء" أكثــر، وبعــد "الــواو" بعــد ُهَّ، ولكنــ"ْبــل"، و"الفــاء"، و"الــواو "َ بعــدٌّ قیاســيُكمــا كانــت، وهــذا الحــذف

  : كقول امرئ القیسِ عملها في كالم العربِمع بقاء" َّبُر "ُوقد ورد حذف. ٌقلیل" ْبل "َ، وبعدٌكثیر

ــل كمــــــــــــــــوج البحــــــــــــــــر، َأرخــــــــــــــــى ســــــــــــــــدوله           ُولیــــــــــــــ ََ َُ ُ ْ ِ ْ ْْ ِ ْ َ َ ٍ َ
    

َْعلـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــَأنواع الهمـــــــــــــــــــــــوم، لیب َِ ِ ُ ِ ْ ِ َّ   )٥(َتلـــــــــــــــــــــــيَ
  

  : عشرالخامسّالشاهد 

ََأعالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ُأم الولیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ب َِ َِّ ًُ َّ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدْعَ
  

َُأفنـــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــخلسْ ِ رأســـــــــــــــــــك كالثغـــــــــــــــــــام المــــــــ ِ ِ ِْ ُ ِ َّ ْ)٦(  
  

                                                             
  .٢/٧٦٧توضیح المقاصد .  المرادي)١(
ْ، وعلل النحو ٤/٤١٤، والمقتضب ١/٢٦٣الكتاب : جز لجران العود فيّالر )٢( وجران العود هو عامر بن  .١/١٩٦َّ

ُطا یضربْ سوِ العودِخذ من جلدّه اتّالحارث، شاعر نمیري، ولقب بذلك؛ ألن الك، ّضیاء الس. ارّجّالن. هَ به نساءً
٢/١٨٢.  
ْالظباء البیض، والعیس: الیعافیر )٣( ِاإلبل: ّ  .  ٢/٢٣٠أوضح المسالك . ابن هشام: ینظر .ِْ
ّموصـل الطـالب إلـى قواعـد اإلعـراب، ).  هــ٩٠٥ت(ّخالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجـاوي  ّاألزهري، )٤( ّ ُ

 .١٤٥م، ص١٩٩٦، ١َسالة، بیروت، طِّعبد الكریم مجاهد، مكتبة الر :تح
  .٢/٨٢١شرح الكافیة . ابن مالك )٥(
ْجمع فنن وهو الغصن، وأراد بها ذوائب الشعر على سـبیل االسـتعارة: واألفنان. ّالحب: عالقة ال)٦( ِّ َ ُ نبـات لـه : ّوالثغـام. ََ

ّواذا جفـت ابیــضت كلهــا، ٍ واحــدٍ مـن أصــلٌ دقــاقٌخیـوط طــوال ّ ّ ّویــشبه بهـا الــشیب. ٕ  ُ فیــه البیــاضَمـا اخــتلط: لــسْخُ والم.ّ



 
 

٧٦

  

ِموطنـــانوفیـــه      ِ ْ ِستـــشهادالل َ ِْ ُاَألول: ْ ُنـــهإ، ف"عالقـــة": قولـــه ّ ـــ )١(ٍ مـــصدرُ اســـمَّ  َلَ عمـــَ وعمـــل،"َقَّعلـــَت"ـ ل

  .)٣( "عن اإلضافة" َدْعَب" لـ ًةَّ، وجعلها كاف"ما "ُزیادة" ّالثاني و.)٢(ِالمصدر

ِالشاهد   : عشرّلسادسا ّ

ــــــــــــــــــــــاتي شــــــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــــــى بَبَف ْجوهن وزوَن َ َّ ُ   َجتــــــــــــــــــــــــيَْ
  

ِوالطـــــــــــــــــــــامعون إ َ ِ ـــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــــَل ُي ث ـــــــــــــــــــــصدعـــواَّمَّ َّ ت َ َ)٤(  
  

ِموطنـانفـي البیــت و      ِ ْ ّدا مـن التــَّمجــر" كـىَب" فعــل ُمجـيء ّاَألول: ِهادشِتــسالل َ  َّالتأنیــثة علــى َّالـّاء الدً

َالكوفیـون َّه احتجِوبهذا وأمثالً سالما؛ ٍثّ مؤنَأتى جمع" ناتيَب "-الفاعل- ِ إلیهَسندُ المَّمع أن  ّ وأبـو علـيّ

َالبـصریونث؛ وخـالفهم َّ المؤنـِعْ مـع جمـِ الفعـلِ تـذكیرِ على جـوازّالفارسي َّ ْوان" نـاتَب "َّبـأن علـیهم واّورد ْ ٕ 

 َجمـــع َهَأشـــب اَّفلمـــ  ،ِهِمفـــرد ِظْلفـــ ِســـالمة ِعـــدم فـــي ِكـــسیرَّالت َجمـــع َهَأشـــب فقـــد ا؛ًســـالم ٍثّمؤنـــ َعْجمـــ َكـــان

 اّفلمــ ؛ِكــسیرَّالت َعْجمــ َأشــبه ه،ِدَمفــر ُلفــظ ِفیــه ْمَلْیــس ْلــم اّلمــ" نــيَب "َّأن كمــا ،ُهَحكمــ َأخــذ هــذا فــي ِكــسیرَّالت

 إِلَّـا  إِلَـه  آل أَنَّـه  آمنـت : ")٥(الكریمـة ِاآلیة في ِهِلْفع في َّالتأنیث ِتاء ُدخول  َوساغ ،ُهَمْكُح َأخذ هذا في ُهَأشبه

  .)يونسسورة (" )٩٠( إِسرائِيلَ وبن بِهِ آمنت الَّذي

                                                                                                                                                                                   
ْاألصـــول فـــي النحـــو . ّبالـــسواد ّالبیـــت مـــن الكامـــل للمـــرار األســـدي فـــيو. ١/٢٣٤َّ ، وشـــرح الكافیـــة ١/١١٦الكتـــاب : ّ

٢/١٠٢٦.  
ِهو ما ساوى المصدر في الداللة على الحدث، ولم یساوه في اشتماله على جمیع َأحرف:  اسم المصدر)١( ِ ُ َ  ْ، بـلِهِ فعلـّ

ِهیئته من بعض أحرف ْخلت ُ ُ ُا من غیر عوض، وذلك مثل ًا وتقدیرًه لفظِعلِ فَ ٍ ًأ وضـوءاّضَتو"ِ ًتكلـم كالمـا"، و"ُ َ َأیـسر "، و"َّ
ًیسرا   .١/١٧٦ِّروس العربیة ّجامع الد". ُ

ّابن السراج: ینظر )٢( ْاألصول في النحو . ّ َّ١/٢٣٤.  
  .ذاتها نفسه، المرجع )٣(
َجــي، والــذین وفــْ، وكــذلك زوِزنُ مــن الحــَّعلــي َنْیَ بنــاتي بكــّإن: المعنــى )٤( َ نــا مــن َنــا وهمومَدوا علینــا؛ لیــشاركونا أحزانَّ

ب ّوالبیـت مـن الكامـل لعبـدة بـن الطیـ. ٢/١٠٢أوضـح المـسالك . قـوا إلـى شـؤونهمّین، ثم انصرفوا بعد ذلك، وتفرّحبُالم
ُي ثــَاعنون إلــّوالظــ: "، وبروایــة٣/٢٩٨فــي الخــصائص  ، وشــرح ابــن عقیــل ٢/١٠٢ أوضــح المــسالك فــي" عوا ّدَصَ تــَّمّ

٢/٩٤ .  
  .٢/١٠٢أوضح المسالك . ابن هشام )٥(



 
 

٧٧

ِمفعـــوال ألجلـــ" َّنَهَوْجَشـــ "ُمجـــيء" ّالثـــاني ُطنْالمـــوو َّألَنـــ؛ وهـــو معرفـــة؛ ِهً  إلـــى َ أضـــیفٌ مـــصدرُهِ

ِّالفا للجرميِ خ، ِمیرَّالض   .)١( "ً نكرةَّ إالُ ال یكونِهِ ألجلَ المفعولَّ أنَ زعمَّالذي ً

ُالشاهد ِ   : عشرعّسابل اّ

َإذا قـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــ َ ْني قـــــــــــــــــــال باللـــــــــــــــــــه حلْدِ َّ ِ ِ ــــــــــــــــــــة        َفَ ًـ
  

ّي عنـــــــــــــــــــْغنـــــــــــــــــــلت ــــــــــــــــــــاَكِنائـــــــــــــــــــِي ذا إَ َ َأجمعــــــــــــ َ ْ
)٢(  

  

ِستشهادلالخمسة مواضع  وفیه      ِْ ُاَألول: ْ ، "ْيَالم ك" ـ بِرونْ المقِم المضارعَ القسِ جوابِ وقوعُجواز ّ

َلتغني": لیكون قوله َ ََّلعل، وِمَالقس َ جواب"ُ َه قصد اإلخبارَ   .٣)(َمَال القس َ

ّالبصریینعند  "ُبْسَح: "ُناهْعَ، ومِهِ في آخرِ البناءِ سكونِظْلحف" نيْدَق"ون في ّالنَّ أن ّالثانيو ْ ، وعند َ

 .٤)(" على األفعالّ ال تدخل إالَّالتيون ّ بدلیل الن،"فيْكَی: " معناهٍ فعلُ اسمّالكوفیین

ِالثالثو ََّألن؛ ابرّشك، أي ما في إنائك من الصاحب إنائ: بمعنى" َكِنائِ إذا": هُ قولّ  ُ یصحبَابرَّش الِ

ُالرابعو. )٥(َءناإلا ِ ه ِربُاه وقت شّه إیِ لمالبست؛ إلى المخاطب"اإلناء" ُأضاف" ُ، حیثِسةَالبُ للمُاإلضافة ّ

ََأجمع"ـ ب ُالتأكید ُ والخامس .)٦("ِلبنَّما فیه من ال َ ) عَمْجَأ(فظ  فاألصل في ل.)٧("ّكل ":لفظق بَسبُ ولم ی،"ْ

ِأن یسبق بـ  ّكل(ُ َّلكن بعض . )سورة احلجر )"(٣٠( فَسجد الْمالئِكَةُ كُلُّهم أَجمعون :"، كما في قوله تعالى)ُ

َأجاز التأكیدّالنحاة  ِبها من غیر أن تسبق بـ  ّ   .)ّكل(ُ

  

  
                                                             

  .٢/١٠٢أوضح المسالك . ابن هشام )١(
ّالطویـــل لحریـــث بـــن عنـــب الن البیـــت مـــن )٢( ، وهمـــع الهوامـــع ١/٥٣٤ّ، ومغنـــي اللبیـــب ١/١٢٢ل ّبهـــاني فـــي المفـــصّ
٢/٤٨٤.  
ّشرح الشواهد الشعری. ُّشراب:  ینظر)٣( ْ ِّ ِ   .٧٧/ ٢ة َّ
  .المرجع نفسه، ذاتها:  ینظر)٤(
  .المرجع نفسه، ذاتها:  ینظر)٥(
  .المرجع نفسه، ذاتها:  ینظر)٦(
  .٧٨/ ٢ المرجع نفسه،:  ینظر)٧(



 
 

٧٨

ِالشاهد   :ّلثامنا ّ

ْلقـــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــت ُأ َ ِ َ ْ َ ـــــــــــــــــــْوَ َّى المغیـــــــــــــــــــرة َأننـــــــــــــــــــيَل َِ ُ  
        

َكــــــــر َرت فلــــــــم َأنكــــــــل عــــــــن الــــــــضرب مــــــــسمعــــاَ ْْ ِ ِ ْ َّْ ِ َ ْ ُ ْ ََ ُ)١(  
  

َُأولهمـــا: ِوفـــي البیـــت شـــاهدان      ـــَّ ـــم َأنكـــل عـــن الـــضرب مـــسمعــــا ": ُهُ قول َكـــررت فل ْ َْ ِ ِ ْ َّْ ِ َ ْ ُ َْ ََ   فعـــلّاَألول  فـــ،"ُ

ُكررت" ْ َ  .)٢(ٍ رجلُ وهو اسم،"عاَمْسِم"وقد تنازعا في ، "ِبْرَّالض " اسمّالثاني و،"َ

  .)٣("ِبْرَّالض"بـ " عاَمْسِم "َبَ، فقد نصِ المصدرُإعمالهما وثانی

  :ّالتاسع عشرّالشاهد 

ــــــــــــــن التــــــــــــــــــــارك البكــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــشــــر    َأنــــــــــــــــــــ ٍا ابــــــ ِ ِْ ِ ِّ ْ َ ُِ ّ
    

ُعلیـــــــــــــــــــــــه الطیـــــــــــــــــــــــر ترقبـــــــــــــــــــــــه وقوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ُ َُ َْ ُ ْ َّْ ِ َ)(٤  
  

ِففي هذا البیت موضعان       ِ ْ ِستشهاداللَ ِْ َُأولهما : ْ :  علـى قولـهٍ بیـانُعطـف"، فهـو ِّبـالجر" ٍرْشِب: "هُقول"َّ

َ أن یكــون بــدال؛ َألن البــدلُ، وال یجــوز"ِّيِرْكــَالب" َّ ِ  َّحِ یــصْ،  فكــان ینبغــي لكــي)٥("ِ العامــلِكــرارَة تَّ علــى نیــً

ْ یكــون بــدال أنْأن  علــى هــذا ُزمْ، ویلــ"ٍرْشِ بــِكِارّالتــ: "ُه، فتقــولَ مكانــُ البــدلَ منــه ویوضــعُلَ المبــدَحــذفُ یً

ِالتـارك":  وثانیهمـا قولـه.)٦("ٍ جـائزُ منهـا، وذلـك غیـرٍ خـالٍإلـى اسـم" أل"  بـٍ مقترنٍاسم ةإضاف ِ ِّالبكـري ّ ِ ْ َ" ،

                                                             
ْلـم أنكـل. "غیـرُتـي تّل الْ وهـو مـن الخیـ-بضم المیم وكـسر الغـین-ُوالمغیرة ، ّأولها: أي" ى المغیرةَولُأ ")١( ْلـم أعجـز، ": ُ َ
ْمسمعا" َقـد علـم أول مـن لقیـت مـن المغیـرین: یقـول: المعنـى.  وهـو اسـم رجـل-ّبكـسر المـیم األولـى وسـكون الـسین-" ِ ّ 

َأنــي صــر ًفتهم عــن وجههــم هازمــا لهــمّ ِ عمیــدهم فلــم أرجــع عــن ضــربُولحقــت، ُ ْ . ٢/٣٦٠توضــیح المقاصــد . ه بــسیفيَ
ّالبیـــت مـــن الطویـــل للمـــرو ُلحقـــت: "بروایـــة ار األســـديّ ْ ْفلـــم ِ ْأنكـــل ََ ُ : ، وبروایـــة١/١٤، والمقتـــضب ١/١٩٣فـــي الكتـــاب  "ْ
   .١/١٩٦ّ في اللمع "ْلُكْ أنْمَلَ فُتْرَكر"
  ٢/٦٣٠توضیح المقاصد . المرادي: ینظر )٢(
  .١/٤٦شرح أبیات سیبویه . ّالسیرافي: ینظر )٣(
ّیفتخـر فیــه الــشاعر بــأن )٤( ِ ْ جـده خالــد بــن نــضّ ْ بـشر بــن عمــرو بــن مرثــد زوج الخرنـق،َلة، قتــلّ َ َِ َ أخــت طرفــة بــن العبــد َ

ُالبكـري الـشاعر المـشهور؛ وذلـك فـي یـوم القـالب ِ ّ َیـصف الـشاعر نفـس. ّ ِ ّه بالـشجاعة، وأنـّ ِه ابـن الـذي تـرك البكـري بـّ ّ ًشرا َّ
ُمجنـدال فـي العــراء م ٍثخنـا بـالجراح، فــي حالـةًُ ِ ً ُ یرثـى لهــا، تنتظـر الطیـرْ ُّ ِ خــروج روحـُ َ وتـنهش مـن جــسده؛ ،َه لتهـبط علیــهَ

ّوالبیــت مــن الــوافر للمــرار األســدي فــي الكتــاب . ٣/٣١٤أوضــح المــسالك . ِ مــن نــسل شــجعانٌفهــو شــجاع ّ َ١/١٨٢ ،
ْواألصول في النحو    . ١/١٦٠ل ّ، والمفص١/١٣٥َّ

 .٢/٧٤٢محة ّالل. ائغّابن الص )٥(
  .٢/٣٥٩ْاألشموني  )٦(



 
 

٧٩

ِّالبكــري ِ ْ ِتـــشبیها بــــ" ْأل" ِــــف بّإلـــى معـــر" أل"ًفــا بــــّأضـــاف معر"، حیـــث "َ ُ؛ ألَنـــه مثلـــ"هْجــَن الوَسَالحـــ" ً ُ َّ ه فـــي ِ

  .)١("أل"  بـِاالقتران

ِالشاهد   :عشرونال ّ

َینــــــــــــــــــــــــــــا نَبَف ُبــــــــــــــــــــــــــــه َأُلْطَ نُنْحــــــــــــــــــــــــــــْ   تانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ
      

ــــــــــــــــــــــ َِّمعل ــــــــــــــــــــــاد راعــــــــــــــــــــــــــــــــيُ ــــــــــــــــــــــضة وزن َق وف َِ ٍ ْ َ
)٢(  

  

ِموضـــعانوفیـــه        ِ ْ ِستــــشهادلال َ ِْ َُأولهمـــا: ْ ِّ فعطفــــه علـــى محــــل  علــــى المعنـــى،"ي راعـــَنـــادِز" ُبْنــــص" َّ َ َ

ِقبــل إضــافة اســم الفاعــل إلیهــا،  "وفــضة" ِ ِ َُأنــهفكَ :  علــى تقــدیر"ي راعــَزنــاد" َ، فنــصبًضةْا وفــًقــّمعل:  قــالَّ

  .)٣("ي راعَ زنادُقِّویعل

ًاســمیة ًنــه جملــةْها كوَ مــا بعــدُتعیــینف"، "نــاْیَبَف: "لفــظ  فــي  وثانیهمــا ّ ِ ًیــةلِفع أو ْ  ْ فــإن؛"نــاْیَب"  علــىُفّتوقــی َّ

ٌاســمیة ِ البیــتُ، فجملــةِ اإلضــافةِّفَهــا لكــُفِ ألْتَكانــ ّ ِ ِ، وان كانــت لإلشــباعْ  ِى الجملــةضافة إلــُمــ" َنْبــی"، وٕ

ِاالسـمیة َِّ  ً جملــةُ البیــتُهــا، ویكــونُ عاملُأخیر، فالمـصدرَّهــا التــُ رتبتُ، فتكــون"تانــاَأ" ِـً ظرفــا لـُ بعــدها فتكــونْ

ًلیةِفع  ، إلـى الجملـةٍ مـضافٍ محـذوفٍ إلـى زمـنٌمـضافة" َبـین"و"، ٌ زائـدةُ، واأللـفٌهنا ظرف" ناْبی"فـ  .)٤("َِّ

  . )٥("ٌه خبرَ بعدها مبتدأ وما بعدُفاالسم

                                                             
  .٢/٣٥٩ْاألشموني  )١(
عبــة، یكــون مــع ُ والجِ مثــل الخریطـةُصنعُا یــًم، وأراد بهــا فــي البیـت شــیئهاِّ الــسُهــي جعبـة: ضةْفــَ، والوُهُننتظــر: ُهُبـُنرق )٢(

 الكتــاب :ن فــيالْس عــیْوالبیــت مــن الــوافر لرجــل مــن قــی. ١/٢٦٧ّشــرح الــسیرافي . ّ الــزاد فیــهَعــاة یجعلــونّالفقــراء والر
  . ٣/١٩٤، وأوضح المسالك ١/١٥٦، واإلنصاف ١/١٧١
  .١/٢٦٧شرح أبیات سیبویه . ّالسیرافي )٣(
ّشرح الشواهد الشعریة  .ُّشراب )٤( ْ ِّ ِ َّ٢/٨٨.  
  .١١٩المعجم الوافي، ص . ّالحمد والزعبي )٥(



 
 

٨٠

ِالشاھد    :عشرونال وحاديال ّ

َعــــــــــــــــــــد ٌس مـــــــــــــــــــــا لعبـــــــــــــــــــــاد علیـــــــــــــــــــــك إمـــــــــــــــــــــارةَ ِ ِ ٍ ِْ َّ َ ْ   
   

ُنجــــــــــــــــــــوت وهــــــــــــــــــــذا تحملــــــــــــــــــــین طلیـــــــــــــــــــــــــــــــق َ َِ ِْ َ َ ْ َ)١(  
  

ِموطنــانوفیــه        ِ ْ ِستــشهادلال َ ِْ َُأولهمــا: ْ ًاســـما " ذا"اســتعمال "  ففیــه،"ُلیــقَ طَلــینِمْحَوهــذا ت": قولـــهفــي  َّ

ِموصــوال، مــن دون  ُصالّهم اتــْ، ولــم یمــنعّالكــوفیینعلــى رأي " نَمــ"أو " مــا" بـــ ٌم علیــه اســتفهامَّقــد یتْ أنً

َّألَنه؛ ِتَّ بــه مــن موصــولیِنبیــهّ التِحــرف  ٍ موصــولَ اســمُ قــد یكــونٍ إشــارةَ جمیــع مــا یكــون اســمَّم یــرون أنُهــِ

َالـذین أنـتم ّثـم: ِّ یقـدرون،)البقـرة سـورة  (")٨٥ (...ثُم أَنْتُم هـؤالءِ تَقْتُلُـون أَنْفُـسكُم   : " في قوله تعـالىْمُهَو  تقتلـون َّ

: رونِّ یقـد.)النـساء سـورة  (")١٠٩ (...يالَـدنْ ها أَنْتُم هؤالءِ جـادلْتُم عـنهم فِـي الْحيـاةِ ا    : "أنفسكم، وفي قوله تعـالى

َالـــذینهــا أنــتم  ّالبــصریون و.م عـــنهمُ جــادلتَّ ْ  حـــرف ِ منـــادى بحــذف"هــؤالء "َّإن: ون ذلــك، ویقولـــونّ، یـــردَ

قــدیر ّ بــه، والتُى البغــلّمَسُ، وقــد یــُلْ البغــِر بــهَزجــُ یٌتْصــو" َ فهــو،"ْسَدَعــ": ِهِقولــفــي وثانیهمــا  .)٢("ِّالنــداء

  .)٣("ِّالنداء ُ حرفَذفُحَ، فْسَیا عد: سمیة بهَّعلى الت

ِالشاهد   : والعشرونّلثانيا ّ

ـــــــــــــــــارة    ـــــــــــــــــي یحـــــــــــــــــسر المـــــــــــــــــاء ت ـــــــــــــــــسان عین ًوان َْ َ ُُ ِ ْ َْ َ ُ َِٕ
  

ُیبــــــــــــــــــــــدو وتـــــــــــــــــــــــارات یجـــــــــــــــــــــــم فیغــــــــــــــــــــــــــــــــرقَف َ ْ َ ُ ََ ُّ ٍ َ ْ)٤(  
  

                                                             
ْ عدس)١( َ حكـم : إمـارة. ِهو ابن زیاد بن أبي سفیان والي سجستان: ادّعب. اً أیضِ للبغلٌل، واسمْر البغْجَ لزٍ صوتُاسم: َ

َیخاطب الشاعر بغلت: والمعنى. ّوتسلط ِ ٍ؛ فهي اآلن في أمانَف، وال تخاَه أن تقفّ ٍ، ولـیس لعبـادَ  وال ٍ سـلطانْ علیهـا مـنّ
َ، والــذي تحملینــٍحكـم ّالبیــت مــن الطویــل لیزیــد بــن و. ١/١٦٧أوضــح المــسالك . ٌ طلیــقٌّجنه؛ فهــو حـرِ مــن ســَ قــد خــرجُهَّ

ْ الجمل في النحو :مفرغ في   .١/١٤٦ْاألشموني شرح ، و١/١٨٠َّ
  .١/١٦٧أوضح المسالك . ابن هشام )٢(
  .٢/٢٩٦َّشرح التصریح .  األزهري)٣(
ْ إنسان العی)٤(  ُ حـین تغـورُ بؤبـؤ عینـي یظهـرّإن: یقـول: والمعنـى. یكثـر: ّیجـم. یظهر: یبدو. َغار: َحسر. هاُسواد: نُ

ّالطویــل لــذي الرمــة فــي توضــیح المقاصــد  البیــت مــنو. ١/١٨٦ْاألشــموني . رُزْ فیهــا حــین تغــُه یغــرقّدمــوعي، ولكنــ ّ ّ
  .١/١٨٦ْ، وشرح األشموني ٣/٣٢٦مسالك ، وأوضح ال١/٤٧٦



 
 

٨١

ِموطنانوفیه        ِ ْ َُأولهمـا: ُّالنحـاة استشهد بهمـا َ  َّالـشرط ِ بحـذف أداةُ الفعـلَفـعُ ر، حیـث"ُرِسْحـَی: " قولـهَّ

َحـویینَّالن ِ عنـد بعـضٌ جـائزُ وهـذا الحـذف.)١(ُعـلِ الفَفعُر" ْإن "ْذفتُفلما ح. ُ الماءِرِ یحسْإن: ْأي ،"ْإن" ّ ،

ِالشرط ِ أداةُفْ حذُان، وال یجوزّكأبي حی ْالجمهور َ عندَّ ُ
)٢(. 

َْألن ُحُ تـــصلَّالتـــي" یبـــدو "ِ جملـــةُعطـــف"وثانیهمـــا  ها علـــى ِ؛ الشـــتمال"ُسانْإنـــ"ً خبـــرا عـــن المبتـــدأ َ تكـــونِ

 ُرِیحــــس: "میر؛ وهــــي جملــــةَّهــــا مــــن ذلـــك الــــضِّلوُ لــــذلك لخُ ال تــــصلحٍ علــــى جملـــة،ِ إلیــــهُ یعــــودٍضـــمیر

  .)٣("َالماء

ِالشاهد   :العشرون وّثالثال ّ

ََأمـــــــــــــــــــــــــــا واهللا أن لـــــــــــــــــــــــــــ ْ ـــــــــــــــــــــــــــُ كْوِ ــــــــــــــــــــــــــــرا    ْن ُت حــــ َ
        

ِّالحر َأِمـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــَو ــــــــــــــــــــــقْنـــــــــــــــــــــُ ِت وال العتیـــــــــــ َ َ)٤(  
  

ِموضعانففي هذا البیت       ِ ْ ِستشهادلال َ ِْ َُأولهما: ْ ْلو ْأن : " قولهَّ َكنت َ ْ ُ حرفـا یـربط"ْأن"جعـل "حیـث  ،" ُ ً 

وثانیهمــا  .)٥("ْوَلــ"سم وَا زائــدة  بــین القــََّأنهــ ذهــب إلیــه ســیبویه َّالــذيو. ِم علیــهَسْقــُ المِ بجملــةِ القــسمَةجملــ

 ِّرُومــا بــالح: " علــى الخبــر المنــصوب فــي قولــهّ إالُ ال تــدخلُ البــاءِ إذ؛ِ المنــصوبِ الخبــرِ تقــدیمُجــواز"

  .)٦("ةَّ، وما حجازی"َتْأن

                                                             
ّالــضرورة الـــشعریة ومفهومهـــا لـــدى النحـــویین دراســة علـــى ألفیـــة بـــن مالـــك،   .ُالحنـــدود، إبـــراهیم بـــن صـــالح:  ینظــر)١( ّ َّّ ْ ِّ َ َّ

ّالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، السنة   . ٤٨٥م، ص٢٠٠١، ١١١، العدد ٣٣ّ
  .ذاتها نفسه، المرجع:  ینظر) ٢(
  .٣/٣٢٦أوضح المسالك . بن هشاما )٣(
ِّالكـریم األصــیل، ویقـال لمــن كـان رقیقــا فخلـص مــن الـر:  العتیـق)٤( ّ ُ البیــت مـن الــوافر و. ١/١٦٢اإلنـصاف . عتیــق: ِّقً

  .٣/١٢٣٤، وتوضیح المقاصد ١/٢٢٢ّ، والجنى الداني ١/١٦٢بال نسبة في اإلنصاف 
  .٣/١٢٣٤توضیح المقاصد . المرادي )٥(
ّح الشواهد الشعریة شر ُّشراب، )٦( ْ ِّ ِ َّ٢/١٧١ .  

  .ما العاملة عمل لیس: ةّما الحجازی



 
 

٨٢

ِالشاهد   :العشرون وّالرابع ّ

ـــــــــــــــــــــــسالك الثغـــــــــــــــــــــــرة الی َال َ ْ ُ ُ ِ ُِ كالئهـــــــــــــــــــــــــا    ُظـــــــــــــــــــــــانْقّ
  

ُمـــــــــــشي الهلـــــــــــوك علیهـــــــــــا الخیعـــــــــــل الفـــــــــــضــل ُُ َُ َ ْ َْ َ ِ َ َْ َ ْ)١(  
  

ِموطنـــانوفیــه       ِ ْ ِستـــشهادلال َ ِْ ُاَألول: ْ ْأولهـــا أن": فیـــه ثالثـــة توجیهـــات، ف"َيْمـــش": هُ منهمـــا قولـــّ  َ یكـــونّ

ُمنــصوبا بمــ ًَ ِ دل علیــه ٍمرْضْ َْ َ ِ یكــون منــصوبا بالفعــل الظــاهر، ْ أنثانیهــا، و"ُالكّالــس"ّ ِّ ِ ْ ْ ِ ً ْ َّألَنــَ ّ بمعنــاه فتعــدُهِ ُ ْ َ ى ِ

ِإلیه كما لو كان من لفظ َِ ُ التفصیلثالثهاَ و،هَِْ ْ فإن،َّْ ِ به التأكید عمـَ ُأریدَِ َِّْ ْل فیـه المـضِ ُ ْ َ مـن لفظـه، َّالـذي ُمرِ

ً جلوساُتْدَعَق"ـ ك ْ وقم،ُ ِ وقوفا، بناء على ُتَ َُأنهً ِالتأكیدبیل َ من قَّ ّ اللفظيَّْ ْ َ فال بد من اشـتراكه مـع عاملـه ،َّ َ ُ َ

ْفي اللفظ ْ َأو بیان النوع،َّ َّ َ")(٢.  

ُالفـضــل": هُ قولـَ فهــوّالثـاني ُ المـوطنَّأمـاو ُ ِ مرفوعـا لُهَعلـَج" ، حیــث"ُ َّألَنــه ِّباعتبـار محلـ" ِلــوكَاله"ه ِعوتـْمنً  ُهِ

  .)٣("ِ بالمصدرٌفاعل

  : والعشرونخامسّالشاهد ال

ــــــــــــــــــــــولى وانَح ــــــــــــــــــــــى إذا رجــــــــــــــــــــــب ت ْت ّ َ َ ٌ َ َ ِ ضــى     َقــــــــــــــــــــــّ
      

َوجمادیــــــــــــــان وجــــــــــــــاء ش َ َ ِ َ ـــــــــــــــُ ُر مقـــْهــــــــــــــ ــــــــــــــٌ   )٤(ُلِـبـــــــــــــــ
  

       

                                                             
: ضلُالفـ. رعّالـد: عـلْالخی. ًرة لینـاّالمـرأة المتكـس: لـوكَاله. دائدّجاعة وعدم المباالة بالـشّكنایة عن الش: غرةّالك الثّ الس)١(

ٍالذي یبقى في ثوب   .ٍ واحدَّ
َه یــسلك الطــرق الحافلــةّإنــ: یقــول: والمعنــى ِ بالــشدائدّ َتــي امــتألت بــالحراس الیقظــین الــذین یرصــدون مــن یــسلكها ّ، والّ َّ ّ

ًیر المـرأة المتكـسرة لینـاَا سًلإلیقاع به، سائر ّالبـسیط للمتنخـل الهـذلي فـي الخـصائص  البیـت مـنو. ٢/٢١١ْاألشـموني . ّْ ّ
  .٢/٢١١ْ، وشرح األشموني ٢/١٠٢٣، وشرح الكافیة ٢/١٦٩
  .٢/٩٩ همع الهوامع. ّالسیوطي )٢(
  .٢/٢١١ْاألشموني  )٣(
  .٢/١٦٠ّ، وشرح التصریح ٣/١٢٠٥البیت من الكامل بال نسبة في شرح الكافیة  )٤(



 
 

٨٣

ِوفي هذا البیت موضعان  ِ ْ ًستشهاد أیضالالَ ِ ِْ ُ َأولهما قولـ:ْ ُ ِجمادیـان ":هَّ َ َة، ولـذا َّمیـَلَ العُهْ لـم تـسلبُثنیـةَّفالت": "ُ
ُ األلفْلیهَ عْلم تدخل َ والالم ولم ْ    .)٢(" بالواوِالحقّ على الِابقّ السُعطف"وثانیهما . )١("ْفَضُیَّ

ِجمادیــان "فـــ َ ِ، ومــع ذلــك فقــد عطفهمــا الــشاعر علــى "بَجــَر "ِ شــهرَ قبــلِا یأتیــانمان زمنیــّ متقــدِشــهران" ُ ّ

 : " قـــول اهللا تعـــالى، فمنـــهالكـــریم فـــي القـــرآن ٌ واردُوهـــذا االســـتعمال. بـــالواو" رجـــب"ا وهـــو  زمنیـــٍرِّمتــأخ

 وبأَيى وعِيسساء  (")١٦٣..(وهُومثلـ. علیهما الـسالم" عیسى"ا لـ  زمنیٌسابق" وبّأی"فـ  ).سورة الن: "   كَـذَلِك

      اللَّه لِكقَب مِن إِلَى الَّذينو كوحِي إِلَيورى  (")٣ (...يى اهللا ّصـل-" دّحمـُم"ا لــ  زمنیـَ سـابقونُنبیـاء فاأل،)سورة الـش

 ُ أداةُالــواوو. ِالحــقّ علــى الَابقّ وهــو المخاطــب فــي اآلیــة الكریمــة، فقــد عطــف بــالواو الــس-مّعلیــه وســل

  .ِمْع في الحكْ الجمِ لمطلقٍعطف

  : والعشرونّسادسّالشاهد ال

َأســـــــــــــــــــــتغفر اهللا ذنبـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــ ًَ ْ َ ُ ِ ْ َ ُت محـــــــــــــــــــــصیه       ْسْ َ ِ ْ ُ ُ
  

َرب العبـــــــــــــــــــاد إلیـــــــــــــــــــه الو ِ ِ ِ َّ َجـــــــــــــــــــه والعمَ َ ُ ــــــــــــــــــــلْ   )٣(ُــــــ
  

ِ، وفـــــي هـــــذه الكلمـــــة موضـــــعان "ًذنبـــــا: " قولـــــهّاألول:  لالستـــــشهادانضـــــعفـــــي هـــــذا البیـــــت موو      ِ ْ َ

ِلالستــشهاد ِ ِْ ْ ُ َأوله:ْ ُا  النــصبمــَّ ْ ْمــن"َّ، الــذي هــو ِع الخــافضْ علــى نــزَّ ْمــن" علــى معنــى ُهَ نــصبَّ، ومــع أن"ِ ِ "

ُنهإف ِلیس تمییزا؛ ألَنه غیـر مبـین إلبهـام َّ ِّ ُ َّ  قبلـه ٍ مـذكورةٍ فـي جملـةٍ لنـسبةٌنِّه، وال هـو مبـیَ قبلـٍلَ مجمـٍ اسـمً

ًأیضا؛ ولذا فهو لیس تمییزا  إِنَّـكِ  لِـذَنْبِكِ  واسـتَغْفِرِي ": ّالخافض هنا هو الالم، بـدلیل قولـه تعـالى ّولعل .)٤(ً

 ُى الفعـلّتعـدوقـد " .)سـورة غـافر   )" (٥٥..(.لِـذَنْبِك  واستَغْفِر: "  وقولـه،)سورة يوسف " ()٢٩ (الْخَاطِئِني مِن كُنتِ

                                                             
  . ١/١٥٧همع الهوامع . ّ السیوطي)١(
  . ٣/١٢٠٤شرح الكافیة الشافیة . بن مالكا )٢(
  .١/١٧٨ْحو َّ، واألصول في الن٢/٣٢١، والمقتضب ١/٣٧الكتاب : البیت من البسیط بال نسبة في )٣(
  .٢/٢٩٦أوضح المسالك . ابن هشام:  ینظر)٤(



 
 

٨٤

ُِأســتغفر: "قولــه فـــي ماُهَبَ ونــصِنْ إلــى مفعــولیُالفعــل ْ ى إلـــى ّیتعــد" َرَفــَغ"د منــه َّ المجـــرُ، والفعــل"ًْذنبــا َاهللا َ

  .)١("ِنْ مفعولیَبَنص" َلَعْاستف "ِا جاء على صیغة الطلبّلمف، ٍ واحدٍمفعول

ُا َأنه موثانیه  ُّع، ویـدل علیـه قولـهْ الجمـُ وهـو یریـدِ بالواحـدَظَه، فلفِ ذنوبَع جمی"ًذنبا: "قولهأراد ب"َّ ُلـست: "ُ ْ َ 

ُمحصیه َ ِ ْ ْنوبي التي أذنبُ ذَ عددُطِ أنا ال أضب:، أي "ُ   .)٢("هاِ من جمیعَ اهللاُستغفرأها، وأنا ُتَّ

ِالشاهد   : والعشرونعّسابال ّ

ّ والة الـــــــــــــــــسَكْلـــــــــــــــــِتَف ُ ُوء قـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــال مُ َ َْ ُثهم  ْكـــــــــــــــــِ ُ
        

ــــــــــــــــــــــامَفح َت ــــــــــــــــــــــام العَ حّ َت َ ـــــــــــــــــــــــولّ ــــــــــــــــــــــاء المطـــ ُن ّ َ ُ ُ)٣(  
  

ُّوفیـه موضـعان استـشهد بهمـا النحـاة       ِ ِ ْ ُ وكالهمـا فـي قولـه،َ َتـامَح" :ِ َتـامَ حّ ٌ َأولهمـا َأنـه توكیـد:"ّ ُ َّ ُ  ٌّ لفظــيَّ

ِ اَألول بلفظــهِبإعــادة  ُوثانیهمــا حــذف .)٤("ّحتــام"ّمــن الجــار والمجــرور   لفــظ شــبه الجملــةوذلــك بإعــادة، ّ

 ِ حـذفُوشـواهد. )٥(ةَّة الموصـولیَّالخبریـ" مـا "َ بینهـا وبـینِمییـزّللتً وجوبـا ِّة بعد الجرَّاالستفهامی" ام"ألف 

 فَـبِم تُبـشرون   " و).سـورة النبـأ  ) (١ (ءلُونايتَـس عـم  : " كثیرة، منها قوله تعـالىِّة بعد الجرَّاالستفهامی" ما"ألف 

ــ "و ).ســورة احلجــر (")٥٤( ــيم أنــت مِ ــافِ اهذِكْر و).ســورة النازعــات(")٤٣( ن "  ــون ــا ال تَفْعلُ م ــون ــم تَقُولُ ســورة (")٢( لِ

 ). سورة الطّارق (")٥ ( مِم خلقساننْ اإلفَلْينظرِ "و. )الصف

  :ّالثامن والعشرونّالشاهد 

ـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــالي َأل َت وْن ُمـــــــــــــــــــن جریـــــــــــــــــــر خالـــــــــــــــــــه َ َُ ٌ ْ َ  
         

ِ العــــــــــــــــــــــالء ویكــــــــــــــــــــــرمِلََینــــــــــــــــــــــ ُ َ َ ـــــــــــــــــــــــواالْ اَألخـــــَ   )٦(ـ
  

                                                             
  .١/٤٤٩ْاألشموني  )١(
  .١/٢٧٩شرح أبیات سیبویه . ّالسیرافي )٢(
ُالطویل للكمیت في توضیح المقاصد  البیت من )٣(   .٢/٣٤٤ْ، وشرح األشموني ١/٣٩٣ّ، ومغني اللبیب ٢/٩٧٩ّ
  .٣/١٧٢همع الهوامع، .  السیوطي: ینظر)٤(
  .١/٣٩٣ مغني اللبیب، .ابن هشام: ینظر )٥(
  .١/٢١٧َّ، وشـرح التـصریح ١/٢٣٧، وشـرح ابـن عقیـل ١/٤٨٣الكامل  بال نسبة في توضیح المقاصد  البیت من )٦(

ْعویف"ا ً، ویروى أیض"َتمیم " یروى في مكانه ": جریر": ١/٢٣٧وفي شرح ابن عقیل  َ ُ."  



 
 

٨٥

 ،"َتْنــَأل"علـى المبتــدأ " خــالي "ُم الخبــرَّ تقـدُ، حیــث"َتْألَنـخــالي  ": قولــهّاَألول:  شـواهدوفیـه ثالثــة      

فهـــذه . ٌ لقـــائمٌزیـــد: قـــالُ فـــال یجـــوز أن ی، الكـــالمُ لهـــا صـــدرَّالتـــي بـــالم االبتـــداء ٌ مقـــرون المبتـــدَأَّمـــع أن

  :نْیحتمل أمری وهو .)١(ضرورة

َُأولهمــا" َ، فــأخر"َلخــالي أنــت "َد یكــون أرا أنَّ  َتْنــََأل "َوثانیهمــا أن یكــون أراد .ً إلــى الخبــر ضــرورةّالــالم َّ

 ّالــالم َّأشــار األشــموني إلــى أن وقــد .ً ضــرورةّالــالمٕ علــى المبتــدأ، وان كانــت فیــه َم الخبــرَّ، فقــد"خــالي

ََّألن ؛ُفُ یـضعُأيَّلـروهـذا ا. )٢("َتْنـ َأَوُهـَل"، أي ٍ علـى مبتـدأ محـذوفٌخلةدا: ، وقیلٌزائدة  بـین الم َعْ الجمـِ

  .ِنْیَع بین المتنافیْف المبتدأ كالجمْ وحذِوكیدَّالت

ِالشاهدو ، وقـد ٌ وال جـازمٌه ناصـبْقِ لم یـسبٌ مضارعٌ فعل"ْلَنَی "َ، فـ"َءَعاللینل ا" :قوله"  فيّالثاني ّ

ُالــشاعر بــه َه أن یجــيءِّكــان مــن حقــ ِ ا، فحــذف ًه جــاء بــه مجزومــّ ولكنــ،"ءَلعــال اُینــال: "ً مرفوعــا فیقــولّ

ْالشر بِ الموصولُتشبیه مْ له على الجزُونحوه، والحامل" ْفَ یخْمل" كما یحذفها في ِعلِ الفَعین  .)٣("طَّ

َالـذین َینّ للكـوفیٌیـل، وهذا دلً به معرفةَ، وقد جاءٌ تمییزفهو"، "واالْخاَأل":  قوله ففيالثّثلّأما او َّ 

ّالبـصریون، وًمییـز معرفـةّت الِ مجـيءَ جوازَنْوَیر ْ  یلزمـه مییـزّوالت . فـي هـذا زائـدة ال معرفـة"أل":  یقولـونَ

ّالبـــصریین، عنـــد نكیـــرّالت ْ . نكــــرة أو ًمعرفـــة یكـــون أن  عنـــدهم ویجـــوز تنكیـــره، یوجبـــون ال نوّالكوفیـــو َ

  :الیشكري رشید  بقول ذلك على ّواستدلوا

َرَأیتك  ُ ْ َّلم َ ْعرف َْأن اــــــــــــــَ َ َوجوه َتــــــــــــــــَ ُ َصددت   َناـــــــــــــــــــــــــــــــــُ ْ َ َوطبت َ ْ ِ ْالنف َ ُقیس َیا َســـــــــــــــــَّ ْعن َْ ِعمرو َ ْ َ  

                                                             
 .)٤:الهامش(، ١/٤٨٣ توضیح المقاصد .المرادي:  ینظر)١(
 .١/٢٠١ْاألشموني  )٢(
ْمن" )٣( ًصولة قد تكون مشبهةْالمو" َ ِ بالشرطیةّ ّ ِها وابهامِ لعمومَّ ْمن"ها، فـ ٕ َّوان كانت بمعنى الذي، ففیها معنى الشرط" َ َّ ٕ .

ُّوعلى هذا وجه بعض النحاة اآلیة  َِّإنه من یتق: " الكریمةّ َِ ْ َُ ِ ویـصبريَّ ْ َ َّقـي؛ ألَنـه صـلة لــ َّبمعنـى الـذي، ورفـع یت" َمـن "ّأن" َ ِ
  .١/٢٣٨ شرح ابن عقیلهامش ، و١/٩٥أوضح المسالك . على معنى الكالم" یصبر"وعطف " من"



 
 

٨٦

ّالبـصریین َّأن غیـر .عنـدهم زائدة" أل "تكون ال ذلك وعلى ْ ُالتمییـز هِبـ ُیلتـبس" واالْاألخـ "لفـظ َّأن َنْیـرو َ ّ 

  .)١("أل "بـ تحلیته عند ّالتمییز إلى ُمنه ّالمفعولیة إلى ُأقرب وهو به، ُوالمفعول

ِالشاهد   :اسع والعشرونّالت ّ

ََأزمــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــ َ َومي والجْ َّة كالــــــــــــــــــــــذي   َماعــــــــــــــــــــــْ َ
       

ــــــــــــــــــــ َمنــــــــــــــــــــع الرحال َّ َ ـــــــــــــــــــــالََ ــــــــــــــــــــل ممیـــــــ َة َأن تمی َ َ ْ َ)٢(  
  

ِموطنانوفي البیت  ِ ْ ِلالستشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهما: ْ ها مـن َوحـد" َكـان "َفَحـذ" ُ، حیـث"ميْوَ قـَمـانْأز" : قولهَّ

َّالمــصدریة" ْأن" علیهــا َمَّ یتقــدْدون أن ِ َ ْ  َمــع ميْقــو َكــان َأزمــان: (قــدیرّ فالت.)٣("مــا"ض عنهــا بـــ ّ، ولــم یعــوَ

ٌظــا فعــلْه لفْ علیــَمَّ یتقــدْ مــن غیــر أنِةَّ المعیــِ واوَ بعــدِ الواقــعِ االســمُبنــص"وثانیهمــا  .)ِالجماعــة  یعمــل ً

  .)٤("فیه

ِالشاه   :ّالثالثون دّ

َثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــة َأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس و ٍ ُ ْ ٍالث ذود َثـــــــــــــــــــــــــــــــــُ ْ َ ُ  
           

َ جـــــــــــــــــار الزمـــــــــــــــــان عْدَقـــــــــــــــــَل ُ َّ ــــــــــــــــــيَ   )٥(ِلـــــــــــــــــى عیالــ
  

ِموطنانوفي البیت      ِ ْ ِستشهادلال َ ِْ َُأولهما: ْ ّ مقترنـا بالتـِ العـددِأتـى بلفـظ" ُ، حیـث"ٍسُفـْ أنُالثـةَث": " قولهَّ  ِاءً

َُأنــهمــع  ــْنَأ"، وهــو ٍثَّ مؤنــٍمعــدود إلــى ٌ مــضافَّ ــَن" ُ هــو جمــعَّالــذي "ٍسُف  "فسَّالــن" َّلیل علــى أنَّ، والــد"سْف

ــلُّ نَ":  قولــه تعـالىٌثـةَّمؤن ــسٍ ذَكُ ــوتآفْ ــةُ الْم  علیهــا ُطلــقُ قـد ی"سْفَّالــن" َّ أنَّ إال،) آل عمــرانســورة( ")١٨٥ (...ئِقَ

ِالــشاعر َحــظ، فالٌرَّ مــذكُخصَّ والــش،ٍصْلفــظ شــخ  فلــذلك  ؛َ األشــخاصُس وهــو یریــدُفْألَنر بــاَّعبــ و،َ ذلــكّ

                                                             
  .)الهامش(، ١/٢٣٨ عقیل ابن وشرح ،١/١٨٣ المسالك أوضح: ینظر )١(
 قـومي َام كـانّأیـ: یقـول: والمعنـى. االنحـراف: میـلَالم. خـذ للجـري الـسریعُّ فیـه یتَبَج مـن جلـود ال خـشْرَسـ: ّ الرحالة)٢(

. ١/٤٩٧ْاألشـــموني . ٍكون فـــي فتنـــةِصون، وال یـــشارْم القاضـــي بطاعـــة الخلیفـــة، ال یعـــِفهِ علـــى مـــوقَ ثـــابتینُوالجماعـــة
ّالكامل للراعي الن البیت منو   . ١/٢٥٩، وأوضح المسالك ٢/٦٩٠، وشرح الكافیة ١/٣٠٥الكتاب : میري فيّ
  .١/٢٥٩أوضح المسالك . ابن هشام )٣(
  .جع نفسه، ذاتهاالمر )٤(
 بـه مـن َمـا نـزلیـشكو فـي البیـت . حـد لهـا مـن لفظهـاّالثة إلى العشرة، وهي مؤنثة ال واّما بین الث: ّ الذود من اإلبل)٥(

البیـت و. ٣/١٣٢٠توضـیح المقاصـد . هـا ناقـةْ منَ فافتقـدح إبلـهنتـاه، فـسرِه وبُ ومعـه امرأتـٍ فـي سـفرَه كانّ، وذلك أنٍبالء
   .٢/٦٣٥، واإلنصاف ٢/٤١٤، والخصائص ٣/٥٦٥ي الكتاب الوافر للحطیئة ف من



 
 

٨٧

 ُثــالث ":َه لقــالَ ذكــرَّالــذي ِ المعــدودَ، ولــو راعــى لفــظِرَّ كمــا یــأتي بــه مــع المعــدود المــذكِأتــى باســم العــدد

 هـــو َّالـــذي ِعْ إلـــى اســـم الجمـــِ العـــددَ لفـــظَأضـــاف" ُ، حیـــث"ٍدْوَ ذُوثـــالث":  ثانیهمـــا فقولـــهَّأمـــاو .)١("ٍسُأنفـــ

 ُ جمــعِ للمفـردْ یكــنْ لـمْة، فـإنَّ القلــِ جمـوعْ مـنٍ تكــسیرِ إلــى جمـعِ العـددُ اسـمَضافُ یــْ أنُ واألصـل،"ُودَّالـذ"

ــَمــوع الكُ مــن جٍ تكــسیرِ إلــى جمــعَة انتقــلَّلــِ القِ مــن جمــوعٍتكــسیر  مــن ٌ واحــدُ لــهَ لــیسِ الجمــعُ، واســمِرةْث

 علـى إحـدى ُ ال یكـونِعْ الجمُ، واسمِ المعروفةِعْ الجمِ من أوزانٍةَنِ على زَ یكونْ أنَّ ال بدُعْه، والجمِظْلف

ــطٍ يفْــسِدون  ": ه تعــالىُه قولــُ، ونظیــر)٢("ً غالبــاِهـذه األوزان هةُ رعــةِ تِــس دِينفِــي الْم ــان ــصلِحونوكَ ــا ي ــأَرضِ ولَ  فِــي الْ

  .)ملالنسورة ( ")٤٨(

ِالشاهد   :ّ والثالثونلحاديا ّ

ــــــــــــؤاد مب ــــــــــــه حــــــــــــوش الف َفأتــــــــــــت ب ُ ِ ُِ َ ِ ْ َ ــــــــــــا ســــــــــــهدا  َ ًُطن ُ ًَّ
       

ِإذا مــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــام لیــــــــــــــــــــــــــل الهوجــــــــــــــــــــــــــــــــل َ ْ ََ ُ َْ)٣(  
  

هــا ِلِإلــى فاع" َحــوش" ِهةَّ المــشبِفةِّ الــصُإضــافة" ِ، ففیــه"ِؤادُ الفــَحــوش" : قولــهّاَألول: وفیــه شــاهدان     

ـــَحُالم ُها ذلـــك تعریفـــا؛ ودلیـــلْدِ، ولـــم یفـــ"أل "ِـى بـــّل ٌهـــا حـــاال، ومعلـــومُ ذلـــك وقوعً  ّ إالُ ال تكـــونَل الحـــاَّ أنً

ى ِومَّ النُإسناد " ّالثانيو .)٤("نكـرة لَّال" إل و"ِلی يٌ مجاز، فھ نادٌّ عقل ن إس ى زمِلْ الفعِ، م ام: ھ؛ أيِنَ إل  َن

  .)٥( "ِلْلیَّ في الُجلْالهو

                                                             
  ).الهامش(، ٢/٧٧٢اإلنصاف . األنباري )١(
  .المرجع نفسه، ذاتها: ینظر )٢(
ّولدتــه، والتــاء تعــود إلــى أم تــأبط شــرا، والهــاء فــي : ْ أتــت بــه)٣( ّ ّ . أي الجــريء: وش الفــؤادُحــ. ّتعــود إلــى تــأبط شــرا" ِبــه"ْ

إن تـأبط شـرا قـد : یقـول: والمعنـى. ، أو األحمـقُ الواسـعةُاألرض: جـلْالهو. ّقلة النوم: ّالسهد. طنّالضامر الب: َّالمبطن
ًولدته أمه جریئا، قوي الفؤاد، ضامر البطن، ال ینام إال قلیال فـي الـصحراء الواسـعة، أو كمـا ینـام األحمـق ّ ّ ْاألشـموني . ً

، وشــرح شــذور ١/٦٦٤ّ، ومغنــي اللبیــب ٣/٧٦لمــسالك الكامــل ألبــي كبیــر الهــذلي فــي أوضــح ا البیــت مــنو. ٢/١٢٥
   .٢/٥٧٥ّالذهب للجوجري 

  .٣/٧٧أوضح المسالك .  ابن هشام)٤(
   .  المرجع نفسه، ذاتها)٥(



 
 

٨٨

ِالشاهد   :ّ والثالثونّلثانيا ّ

صا      ت شاخ ا لثاب ة م ت أمیم ًقال ِ َِ ِ ُ َ َْ ُ ْ َ
  

احال كال اجع ن اري األش ًع ِ ِ ِ صــــــلَ ِمن ُ ْ ُ)١(  
  

ِموضعانفي البیت ف      ِ ْ ِستـشهادلال َ ِْ ُاَألول: ْ ِالـصَّرف َمـن" َتِثابـ "ُمنـع" ّ َُأنـه َ مـعْ ة، َّیـِمَلَعال ّ فیـه إالَسْ لـیَّ

َِّشــعریةوهــو ضــرورة  ْ َالكوفیــون َذهــب" فقــد .)٢("ِ َُأنــه إلــى ّ  ِة فــي ضــرورُفِف مــا ینــصرْ تــرك صــرُ یجــوزَّ

ْالــشعر ّالبــصریین الفارســي مــن ٍّعلــي ، وأبــوُألخفــشٕ، والیــه ذهــب اِّ ْ َالبــصریون َبینمــا ذهــب. َ َّ َُأنــه إلــى ْ  ال َّ

ََأجمعیجوز، و َ َُأنهوا على ْ ْالشعر في ضرورة ُ ما ال ینصرفُ صرفُ یجوزَّ ِّ")٣(.  

ُالــشاعر فقــد تــرك        ِ َُأنــهمــع " تِثابــ "َفْ صــرّ َیــة، وهــي وحــدملَالع لــیس فیــه إال َّ  َنــعتــضي المْها ال تقّ

ِالــــصَّرفمــــن  َّ، وانْ ٌت إلیهــــا علــــةَّ إذا انــــضمِضیهَمــــا تقتــــٕ ، "ةَزْحمــــ"، و"ةَمــــِفاط" فــــي َّالتأنیــــثك":  أخــــرىّ

  .)٤("ِلْ الفعِ، ووزن"رانْمِع"و" انّعف"و" مانْثُع" في ِونّ والنِ األلفِ، ومثل زیادة"نبْزی"و

 علــــى یــــاء ُضیها اإلعــــرابَتــــْ یقَّالتــــي َر الفتحــــةِهــــْظُلــــم یف"، "عِشــــاجعــــاري اَأل": ُهُ قولــــّالثــــاني ُالموضــــعو

ُالـشاعر َلَعامـ ه، وقـدَ قبلـَّالـذي" ًصاِشاخ: " مثل قوله،"تِثاب" من ٌ حالَ هذه الكلمةَّ فإن،"عاري" ِ  َ االسـمّ

ِالنصب في حال َالمنقوص ْ   .)٥("ِ والمجرورِ المرفوعِ المنقوصِ االسمَ معاملةَّ

ِالشاهد   : ّ والثالثونّثالثلا ّ

ُْأنیخــــــــــــــــــــت فَأ ٍلقــــــــــــــــــــت بلــــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــــوق بلــــــــــــــــــــدة     َ َ َ ً َ ْْ ْ َْ َْ َ
    

ــــــــــــــــــــها ـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــا اَألصـــــــــــــــــــوات إال بغامـــ ُقلیــ ُ ّ ِ ُ ْ ٍ َ)٦(  
  

                                                             
َل وضــُزَه هــّ أنــُتریــد" عــاري األشــاجع") ١( ًف، ونــاحالُعَ َأي قــد شــحب لونــه وتغیــر وضــعف: َ ّ : ُ، والمنــصلَه وهــزلُ جــسمُ

ّ، ومعجــم شــواهد النحــو الــشعریة٢/٤٩٩ والبیــت مــن البــسیط بــال نــسبة فــي اإلنــصاف . ٢/٤٩٩اإلنــصاف . ّالــسیف ْْ ِّ َّ :
ِالشاهد رقم  ّ)٢٣٦٢.(   

  .)الهامش(، ٢/٤٩٩اإلنصاف . األنباري) ٢ (
 .٢/٤٩٣اإلنصاف .  األنباري)٣(
 .)الهامش(، ٤٩٤/ ٢  المرجع نفسه،)٤(
  .)الهامش(، ٢/٤٩٩المرجع نفسه،  )٥(
ُأنختها )٦( ّوبغـام الظبیـة. رها علـى األرضْبركت فألقـت صـد: أي. األرض: ّدر، والثانیةّوالبلدة األولى الص. ُكتهاأبر: ْ ُ :

ْاألصــول فــي النحــو . اقــة صــوت ال تفــصح بــهّغــام النُها، وكــذا بُصــوت ُّالطویــل لــذي الر والبیــت مــن. ١/٢٨٦َّ : ّمــة فــيّ
  .١/١٠٠ّ، ومغني اللبیب ٢/٢٣٢الكتاب 



 
 

٨٩

ِستــشهادِلال ٍ مواضـعُوفـي هــذا البیـت ثالثــة       ِْ ُاَألول: ْ ِتعریــف فـي ّ ْ ْاَألصـوات" َ َ تعریــف"ْ ِ ْ ِ الجـنسَ ْ ِ ، فهــو ْ

 ِ الناقـــةِغـــامُ بُ هـــي غیـــرَّالتـــيألصـــوات ، أي اًصـــفة" ّإال"وقـــوع  فـــي ّالثـــانيو. )١(كرةَّ بـــالنٌ شـــبیهةٌمعرفـــة

 حیـث جـاءت .)يـاء ألَنْباسـورة   (")٢٢ (...لَو كَان فِيهِما آلِهـةٌ إِلَّـا اللَّـه لَفَـسدتَا    : "  ومن ذلك قوله تعـالى.)٢(قلیلة

ِالثالثو. ةَصف" ّإال"  إال ٌهـا أصـواتِمـا ب:  بمعنـىُ، فیكـونِفـيَّ بمعنـى النْ جـاءتُ، حیـث"ٍقلیـل: " فـي قولـهّ

  .)٣( صحیحٌ وبدلٌوهو استثناء. غامهاُب

ِالشاهد    :ّ والثالثونّرابعال ّ

ـك وارث      ا یحمدنـــ ھ م یال ب ٌقل َ ََّ َ ْ َ ِ ِ ً
    

ع مغإذا ت تجم ا كن ال مم ْ ن َْ َُ ْ َ َ ُ ّ ـاَِ   )٤(َنمــ
  

ِموطنانوفیه        ِ ْ ِستشهادلال َ ِْ ُاَألول :ْ َیحمدنـك ما" :هُ قولّ ََّ َ ْ ون ّبـالن" دَمـْحَی "ِ المـضارعِفعـل الُتوكید، ففیه "َ

  .)٥(ٌفي، وهو قلیلَّ جاءت بمعنى النَّالتيائدة؛ ّالز" ما" بعد ِقیلةَّالث

َُأنه، مــع ٌوارث َكَّیحمــدن ًقلــیال اًحمــد: قــدیرّوالت ،ٍمحــذوف ٍلمــصدر ٌنعــت" ، فهــو"ًقلــیال" : قولــهّالثــانيو مــا َّ

وهـو  "،اهُ تقـدیمُ قـد یبـاحَّالتـي ي هـِلـةْ الجمُ شـبهْ إذ؛ٍ جملةَسا شبهْ ولی،ونّ بالنِدَّكَ المؤِ للمضارعِنالمعمو

  .)٦("ٌضعیف

ِالشاهد   : َّالثالثون وخامسال ّ
ُوكنــــــــــــــــــــــــــت ْ ُ َ إذا غَ َمــــــــــــــــــــــــــزت قنــــــــــــــــــــــــــاةِ َ ُ ْ ـــــــــــــــــــــــــــومَ ٍ قــ ْ  

  

ُ   كـــــــــــــــــــــــــسرت ْ َ َ كعوبهـــــــــــــــــــــــــا َأو تـــــــــــــــــــــــــستقیـــــماَ َْ ْ َ ُ)(٧  
  

                                                             
 .١/١٠٠ّمغني اللبیب . ابن هشام: ینظر )١(
  . ٤٠١یحیى مراد، ص. د: كت في تفسیر كتاب سیبویه، تحّالن). هـ٤٧٦ت(األعلم الشنتمري، : ینظر )٢(
  .المرجع نفسه، ذاتها: ینظر )٣(
ّالطویـــل لحــاتم الطــ البیــت مــن) ٤( ، وأوضــح المـــسالك ٣/١١٧٤، وتوضـــیح المقاصــد ٣/١٤٠٨ فـــي شــرح الكافیــة ّائيّ
٤/١٠٢.  
 .٤/١٠٢أوضح المسالك . ن هشاماب: ینظر )٥(
ْالنحو الوافي . عباس حسن،) ٦( َّ٤/١٧٥. 
 والبیــت مــن. ٢/٨٤٠ّاللمحــة . ّهــو الناشــز فــي أطــراف األنابیــب": َالكعــب"و . ّالــرمح" : القنــاة"و . ّلینــت": ُغمــزت" )٧(

   .٢/٢٩، والمقتضب ٣/٤٨الوافر لزیاد األعجم في الكتاب 



 
 

٩٠

ِموطنانوفیه       ِ ْ ِستشهادلال َ ِْ ُاَألول: ً أیضاْ َتـستقیــما َْأو ": هِ في قولّ َ المـضارعَ الفعـلَبَنـص" ُ، حیـث"َْ  بــ ِ

ًمرة وجوباْضُالم" ْأن" ُ َ
ْإال َأن"نى ْعَبم" ْأو "ِمجيء"  فيّالثانيو .)٢("ْيَك"نى ْ بمعَّالتي" ْأو"بعد  )١( ّ")٣(.  

ِالشاهد   :َّالثالثون وّسادسال ّ

ـــــــــــــــــَو َن حِئَل ـــــــــــــــــْ ْلف ـــــــــــــــــَ َت علـــــــــــــــــى ی ـــــــــــــــــن     ْحَك َألْیَدُ ْلف َ ِ
    

ِبیمــــــــــــــین َدقْصــــــــــــــ َأَ ــــــــــــــســـــمَ یْنِ مــــــــــــــَ ــــــــــــــك مق ِمین ِ ُِ َ)(٤  
  

َُأولهمـــا ،ِوفـــي هـــذا البیـــت شـــاهدان      ْبیمـــین أصـــ": هُ قولـــَّ ِدق مـــِ ُك مِ یمینـــْنَ ـــَ  بـــین َصل فـــ، حیـــث"ِمِسْق

  .)٥(كِ من یمینَقَ أصدٍمِقسُ مِبیمین: ُهُ، وأصلتْعَ بنِهْ إلیِ والمضافِالمضاف

ِالــشرط َ جـــوابَفَ وحــذ،مَسَالقــ ِأتــى بجـــواب" ُ، حیــث"ْنَفـــِلْحَأل: "هُوثانیهمــا قولــ  ُ لـــهِأَّطــَوُ المِمَ القـــسِنْ لكــوَّ

 جوابهـــــا مــــع ةّرطیّالــــش ... " ُتْفــــَلَح ْإن: "وجملــــة" .)٦("َّالــــشرطًما علـــــى َّمقــــد" ْنِلــــئ: " فــــي قولــــهّالالمبــــ

 مـن لهـا ّمحـل ال" ْنَفـِلْحَأل: "وجملـة. اإلعـراب مـن لهـا ّمحـل ال وجوابه القسم بین ةّاعتراضی المحذوف

  .)٧("القسم ُجواب هاّألن ؛اإلعراب

ِالشاهد   :ّ والثالثونّسابعال ّ

ـــــــــــــة  ـــــــــــــد امـــــــــــــرئ مـــــــــــــن خلیق ٍومهمـــــــــــــا تكـــــــــــــن عن ِ َِ َ َ ْْ ٍْ ِ ْ ُْ َ َ َ 
  

ــــــــــــى النــــــــــــاس تعلــــــــــــم ِوان خالهــــــــــــا تخفــــــــــــى عل َ َْ ُ ْ َِ ّ َ ْ َِٕ
)٨(  

  

                                                             
ــ)١( ًالمــضمرة وجوبــا" ْأن"ـ ّ ویــشترط لــصحة نــصب المــضارع ب والفعــل المــضارع " ْأن"ّأن یعطــف المــصدر المــؤول مــن  ُ

ِ والتقـدیر فـي الـشاهد-وهـذا غیـر جـائز–ّعلى مصدر مفهوم من الفعل المتقدم ؛ حتـى ال یعطـف مـصدر علـى فعـل  ّ ّ :
 .٩٤المعجم الوافي، ص . ّ الحمد والزعبي: ینظر. تهاَها أو استقامِعوبُر كْكس

  .٢/٨٤٠ّاللمحة في شرح الملحة . ئغّابن الصا )٢(
  .المرجع نفسه، ذاتها )٣(
  . ٢/١٨٥ْ، وشرح األشموني ٣/٨٥الكامل للفرزدق في شرح ابن عقیل  البیت من )٤(
ّشرح الشواهد الشعریة  .ُّشراب: ینظر) ٥( ْ ِّ ِ َّ٣/٥١.  
  . المرجع نفسه، ذاتها)٦(
  .٢/١٨٦ األشموني، )٧(
  .٣/٢٣، وأوضح المسالك ١/٦١٢ّ، والجنى الداني ٢/٨٧٠ّلمى في اللمحة ُأبي سّالطویل لزهیر بن  البیت من )٨(



 
 

٩١

ِموطنـــانوفیـــه       ِ ْ ِستـــشهادالل َ ِْ َُأولهمـــا: ْ ـــ "ِ زیـــادةُجـــواز" َّ ه ِلـــْ كقوِجـــاب اإلیَ بعـــدُ؛ فتـــزادٍ شـــرطِرْبغیـــ" ْنِم

 ")١٩( ذير نـَ ننـا مـِ  ءآا جمـ : "ه تعالىِ كقولفيَّوبعد الن. )خانالدسورة  (")٢٥( يونٍع و اتٍن ج نكوا مِ ر تَ مكَ: "عالىَت

 ")٣٠( ...ثـانِ و األَن مـِ سجربوا الـ نِتَاجفـَ " :  كقولـه تعـالى،ًها معرفـةُ مـدخولَ یكـونْ أنُ ویجـوز.)املائـدة سورة  (

  .)يس سورة  (")٣٠( ...سولٍ رن مِميهِتِأْا يم": ه تعالىِقول ك،)١("ً نكرةَوأن یكون. )احلجسورة (

ٌضـمیر مـستتر" ْنُكـَت "ففـي"، "ْنُكـَمـا تْهَوم": هُوثانیهما قول ُ اسـمها یعـودَ؛ وهـو"هـي"ُ تقـدیره ٌ ، "مـاْهَم" إلـى ُ

ُوالضمیر ال یعود   .)٢(" على األسماءّ إالّ

ِالشاهد   :ّوالثالثون نّثامال ّ

ـــم َأر لیلــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــد یــــــــــــــــــوم تعرضــــــــــــــــــت   ْولـــــــــــــــ ََ َ َََّ َ ِ ْ ْ َْ ََ ْ        

ـــــــــــــــواب الطـــــــــــــــراف مــــــــــــــــــــن األدم ـــــــــــــــین أب ـــــــــــــــه ب ْل َ َ َ َ ُِ ِ ّ ِ ْ َ  
  

ّكالبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِْ َ ً َِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة            ِ ًة حبتریــــ ًَّ َ ْ َ
    

ْ نَأتــــــــــــــــــــك وخانــــــــــــــــــــت بالمواعیـــــــــــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــــذمم َ َِّ ِ ْ َ ََ َ ْ  
  

َُأناســــــــــــــــا عــــــــــــــــدى علقــــــــــــــــت فــــــــــــــــیهم ولیت  ْ ْ ِ ُ ْ ّ ُ ً ِ نـــــــــــــــــي  ً
    

ّطلبــــــــــت الهـــــــــــوى فــــــــــي رأس ذي زلـــــــــــق أشـــــــــــم ََ ٍ َِ ََ ُ ْ َ)٣(  
  

َُأولهما: ِ األبیات شاهدان هذهففي   .)٤("ِ ال على الحالِعظیمَّها على التَوما بعد" ةَّیِالبِك "ُبْنص" َّ

ُالنـــصبو. )٥("نـــىْ المعِ لفـــساد؛ِ ال علـــى الحـــالِشنیعَّ والتـــِتـــصاصْعلـــى االخ" ًأناســـا "ُبْنـــص"وثانیهمـــا  ْ َّ 

  .عنىَ للمً إغناءٍ فعلِدیربتق

                                                             
  .٣/٢٢أوضح المسالك . ابن هشام:  ینظر)١(
 .٢/٨٧٠ّاللمحة في شرح الملحة . ّ ابن الصائغ)٢(
َّأي لیتني هویت شیئا سواها في رأس جبل عال یزلق عنه الذ" ّعلقت الهوى. "َالبیت من األدم: ِّ الطراف)٣( ٍ ي یصعد ً

العالي : ّواألشم. في رأس جبل ذي زلق، أي یزلق عنه: وأراد. َّإلیه، فإن الذي ألقى منها أشدّ من ارتقاء هذا الجبل
ّاألبیات من الطویل لعمرو بن شأس األسدي في شرح السیرافي و. ١/٣٠٧ّشرح السیرافي . المرتفع ّ١/٣٠٦ ،

  .٢/١٢٤والخصائص 
ِّشرح الشواهد الش. ُّ شراب)٤( ِ ّعریة َّ ْ٣/٨٦.  
  . المرجع نفسه، ذاتها) ٥(



 
 

٩٢

ِالشاهد ّالتاسع والثالثون ّ ّ:  

ْلـــــــــــو ـــــــــــُ كَ ِت مـــــــــــْن َ مـــــــــــازنْنُ ْتبحْسَ تـــــــــــْمَ لـــــــــــِ ِبلـــــــــــي   ِ إَِ
      

َّبنـــــــــــــو ال ْلقیطـــــــــــــة مـــــــــــــن ذهـــــــــــــل بـــــــــــــَ ِْ ْ ُ َن شِ ــــــــــــــاِ   ْیبانـ
  

َإذا ل ً َ بنـــــــــــــــــــــــصري مَقـــــــــــــــــــــــامِ ْ ٌشر خـــــــــــــــــــــــشن   ْعـــــــــــــــــــــــَِ ُ ُ ٌ
        

ـــــــــــــــد َعن ْ ـــــــــــــــِ َ الحفیظـــــــــــــــة إن ذو لوث ُ ْ ِ ِ ــــــــــــــــاالٍة َ   )١(نــــ
  

َُأولهـــا :شـــواهد ةخمـــس امـــوفیه ْإذ" ْنِ مـــٌبـــةَّ ال مركٌبـــسیطة ُلفظـــةَّفال"، "اًإذ: "هُ قولـــَّ َ وعلـــى ،"َْأن"َ و"ِ

حیحِةَالبساط ُ فالصَّ َرة بعدَمْضُ م"َْأن" ال ُاصبةّا النََّأنه َ   .)٢("هاْ

كقولـــه ، يهـــا علـــى الماضـــَ دخولُ ذلـــك ال یمنـــعَّلكـــن، ِ علـــى المـــضارعُتـــدخل" ْنَإذ"َّ أن ُألوفَالمـــو      

سـورة  () ٩١( ...ا بعضُهم علَىٰ بعـضٍ لَلَع إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَٰهٍ بِما خلَق ووما كَان معه مِن إِلَٰهٍما اتَّخَذَ اللَّه مِن ولَدٍ    ": تعالى

  .)املؤمنون

ْإذ لـو: قـدیرّ إذ الت،كورة، كاآلیـة المـذًرةَّهـا مقـدَقبل" ْلو "َیقتضي وجود" ْنَإذ" بعد ّالالم ُفمجيء ه َ معـَ كـانْ

ــي إِذًا  :" ، كقولــه تعــالى)٣(ًظـاهرة" ْلــو"لــق، أو َ إلـه بمــا خُّلُ كــَذهبَ لــٌآلهـة بــةِ ر محر ائِنــز خ ــون ــو أَنــتُم تَملِكُ قُــل لَّ

  .    )ءاإلسرا سورة( ")١٠٠ (...اإلنْفاقِمسكْتُم خشيةَ لَّأَ

ِالشواهدي هذه وثان  )٤(اهرّه الظـُرِّ یفسٌمرْضُه مُ ورافعُ الفاعلتيْأ ی، فقد"ذو": هُ قولَّ
 َ عنـدٌهـو مـستعملو .

ــأَجِره   : " قولــه تعــالىِالعــرب، بــدلیل ــتَجاركَ فَ اس رِكِنيــش الْم ــن م ــد أَح إِنــةســورة (" )٦.(..و  ْمــن: ُقــالُی"و. )التوب

ْلجمهــورااجح عنـــد ّفــالر. )٥("ٍ فعــلِمارْبإضـــ، ٌزیــد: ؟ فتقــولَفعــل َ أن رافــعُ  ومــا جـــرى ُ الفعــلَ الفاعــل هـــوّ

                                                             
، ١/٧٢والبیت من البسیط لقریط بن أنیف في اإلنصاف . ٣/٢٠٥ُّشراب . یبعث قومه على االنتقام من أعدائه )١(

  .٢/٩٤، وشرح ابن عقیل ١/٣٠ّومغني اللبیب 
  .١/٣٠ّمغني اللبیب . ابن هشام )٢(
ْالنحو الوافي . عباس، حسن: ینظر )٣( َّ٤/٣١٦ . 
  .٤١المفصل، ص. ّالزمخشري: ینظر ) ٤(
  .٤٠، ص المرجع نفسه، )٥ (



 
 

٩٣

َ ذلـــك أن أداةُةَّ وعلـــ .)١(جـــراهَم ـــة ٌةّمختـــص" ْإن "َّالـــشرط ّ َِّالفعلیـــة بالجمل َ هنـــا محـــذوف ُ الفاعـــلُفیكـــون، ِْ

ِالشاهد َحصل فيوهو ما ، الفعل    ".ناَال ٍةَوثُ ذو لْإن " ِّالدراسة موضع ّ

ِالشرطمعنى  لًنةِّمتضم" ْنَإذ "ُمجيء"ها ُثالثو ِالـشرطٕوان كانت بمعنـى . َّ جـرى َهـا مُ إجراؤَ الماضـي جـازَّ

 ِ فـي جـوابٌ واقعـةّالالمفـ، "َقـامَل": هُقولـف هـاُرابع اّأمـ. )٢("هـا كمـا فـي البیـتِ فـي جوابّالـالم ِفي إدخال" ْلو"

َالشاعر َّ أن فهوهاُخامسّأما و .)٣(ٍرَّقدُ مٍمَقس ِ . عْه فـي الجمـِ مفـردِرّر لتغیـكـسیّ التَ جمعُتشبه" َبنین "َ جعلّ

ْلــم" :وذلـك فــي قولـه. ع تكــسیرْ هــو جمـَّالـذي" نــاءْباَأل" إلیــه كمـا یجــوز فـي ِسندُ المـِ الفعــلَ تأنیـثَأجـازف َ 

ْتــستبح َِ َ،  فقــد أنــث"...َبنــو ِِإبلــي َْ ُالــشاعر ّ ِ ــ "َعــلِ الفّ ّكــسیر لمــا ّ التِ جمــعَمعاملــة" نــوَب "ـه لــِلمعاملتــ" ْحِبَتْسَت

حـاة فـي ُّ، وللنِر الـسالمَّع المـذكْ بجمٌملحق" نوَب "َّ أنِومن المعلوم. عْه في الجمِر مفردُّبب تغیه، بسَأشبه

  : مذاهبُذلك ثالثة

َالكوفیین ِمهورُ جُمذهب ّاَألول َُأنه وهو ،ّ ة، ّتّع الـسْ الجمـِ مـن أنـواعٍعْ إلـى جمـَسـند ُأٍلْ فعـّلُ فـي كـُ یجـوزَّ

ْهم في ذلك أن كل جمـُتّوحج َّ ّرا أو مؤنّ فیكـون مـذك، فـي المعنـىُلَّا یـؤوع منهـّ وقَـالَ  : "وفـي التنزیـل، )٤(ًثـاً

ءكَ آإِذَا جـ "و، " )الـروم سورة ( ")٢ (غُلِبتِ الروم: " وكذلك قوله تعـالى،)يوسفسورة (" )٣٠ (...نِسوة فِى الْمدِينةِ  

ــات مِنؤــةســورة ( ")١٢ (...الْم َجــوزوقــد  ،ّ الفارســيٍّي أبــي علــُمــذهب ّالثــانيو .)املمتحن  فــي ِنْ فیــه الــوجهیّ

َ إال جمعِ الجمعِ أنواعِجمیع َّ إلیـه إال التـُسندُ یـَّالـذيه ِ فـي فعلـُفـال یجـوز، المّر الـسَّ المـذكّ ه َحـَّذكیر، ورجّ

)٥( عقیـلُابـن
.
ُالثالـث َّأمــاو   ِ َالبـصریین ِ جمهــورُمـذهب" فهــو ّ َّ : ٍ أنــواعِ فــي أربعـةِهـانْجَهم الوَ عنــدُ فیجـوز،ْ

                                                             
  .٢/٥٨٧توضیح المقاصد . المرادي: ینظر )١( 
ّشرح الشواهد الشعریة . ُّشراب )٢(  ْ ِّ ِ َّ٣/٢٠٥.  
    عبد العزیز رباح، وأحمد : شرح أبیات مغني اللبیب، تح). هـ١٠٩٣ت (، عبدالقادر بن عمر. البغدادي: ینظر )٣( 

  .١/٨٣، .سف دقاق، دار المأمون للتراث، دمشقیو
  .٢/٩٤ابن عقیل :  ینظر)٤ (
  .٢/٩٤ المرجع نفسه، )٥(



 
 

٩٤

عـــا ْ جمَّأمـــاو. ثَّ المؤنـــِكـــسیرَّ التِوجمـــع، ِرَّ المـــذكِكـــسیرَّ التِوجمـــع، عـــيْ الجمِسْ الجـــنِ، واســـمِعْ الجمـــِاســـم

ُ فیهما إال تذكیرُ فال یجوزِالمةالسَّ        . )١("ثَّوتأنیثه مع المؤن، ر منهماّالمذك مع ِ الفعلّ

ِالــشاهدففــي  َُأولهمــا: ِمـــاالنِ احتّ َالـــشاعر َّ أنَّ ِ َالكـــوفیین ِر علـــى مــذهب ســاّ  َّالتأنیـــث وِذكیرَّ التــِ فــي جـــوازّ

َُأنــهوثانیهمــا . ّتةّ إلــى الجمــوع الــسِسندُ المــِلْللفعــ َ عامــل َّ ِمعاملــة جمــع" نــونَب"َ أى عــن ْوهــذا ینــ، ِكــسیرَّ التَ

سـورة  ( ")٤٦( ...يالَـدنْ ياةِ االْمالُ والْبنون زِينةُ الْح": ، قال تعالىِالمّلسر اّ المذكِ بجمعٌ ملحقَو هْ، إذِوابّالص

ََّألنالم، ّر الـسّ بجمع المذكَلحقٕوانما ُأ، ة على ذلكَّ دالُون المفتوحةّ فالن.)الكهف  َ جمـعْمـعْجُه لـم یَ مفـردِ

ُالـشاعرو .ًما ســالٍرّمـذك ِ ، وهــي مــن ٍ تمـیمِنْ عمـرو بــِنْ بــِبــرْنَ الع إلـىَ ینتــسبون"ِرَبـْبنــو العن"ـ ، فــٍ مــن تمـیمّ

   .)٢(ُّعتد بهاُ یَّالتيت جاَلهّال

ِالشاهد   :األربعون ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ْ یعَ اهللاَّف َمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَلَ ًبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ْهَوُ
        

َن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم َأَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْعَوی ِقاه كالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْلَنْ ُ)٣(  
  

ِموطنانوفي البیت       ِ ْ ِستشهادلال َ ِْ َُأولهما: ْ  ُیضاف" الِك"، وٍعْ جمُوهو ضمیر" نا"إلى " الِك "ُإضافة َّ

ّالمثنىإلى  ََّألننى، ْ على المعَملُ فح،ُ  ُعطف"وثانیهما  .)٤(ً كتابةٌواحدعِ ْمَ والجِ لالثنینِمِّ المتكلَضمیر ِ

ََّألن، ٍ تأكیدِمن غیر" نيُیعلم"على الیاء في " ًباْوه"  ْع، ولوِضْ الموُمنصوب" نيُمَلْعَی" في َمیرَّ الضِ

  .)٥("یده بعد تأكّ إالِ علیهُ العطفِزُجَ لم یٍعْ رفِّ في محلَكان

                                                             
  .٢/٩٥ابن عقیل : ینظر (١) 

عبــد المقــصود محمــد عبــد المقــصود، مكتبــة : شــرح الــشافیة،  تــح). هـــ٧١٥ت(ین، ّاألســتراباذي، ركــن الــد: ینظــر )٢(
ّالثقافة الدینیة، ط   .٢/٩٦٨م، ٢٠٠٤، ١ّ

ـــوافر )٣( َّ، وشـــرح الـــشواهد الـــشعریة فـــي ُأمـــات الكتـــب النحویـــة ١/١١٩ّالمفـــصل : ّللنمـــر بـــن تولـــب فـــي البیـــت مـــن ال ِ ْ َّّ ُ ُ ّ ْ ِّ ِ َّ
٣/٢٨١ .  
ّشرح الشواهد الشعریة . ُّشراب: ینظر )٤( ْ ِّ ِ َّ٣/٢٨٢.  
  . المرجع نفسه، ذاتها )٥(



 
 

٩٥

  : واألربعونلحادياّالشاهد 

ــــــــــــــــي بهــــــــــــــــــــم قومــــــــــــــــــــا إذا ركبــــــــــــــــــــوا      ِفلیــــــــــــــــــــت لــــ َ ً ْ َ َِ ِ َ َْ
  

ْشـــــــــــــــــــــنوا اإلغـــــــــــــــــــــارة فرســـــــــــــــــــــانا وركبانــــ ُ ً ُْ ََ ـــــــــــــــــــــــِّ   )١(اــ
  

ِوفیه موطنان لالستشهاد      ِ ِ ِْ ْ ْ ِ ْ ُ َأولهما قوله،َ ْوقع مفعوال ألج"، حیث  "َغارةِاإل: " َّ ِلـه منـصوبا مـع اقترانـه ً ْ ً

َّ الذي زعـم أنّ على الجرميُّو یرد، وه"أل"ـ ب  ال هّإنـ: قیـل مـاّبرو" .)٢("ً نكـرةَّ إالُ ألجلـه ال یكـونَ المفعـولَّ

  .)٣("جلهأل ًمفعوال ولیست هم،ِّعدو على همَإغارت قواَّفر أي ،به مفعول "َغارةإلا" َّنأل البیت، في شاهد

  .)٤("ميْ قوَلَدَب": ، أيِلَبد بمعنى الُ، فقد جاءت الباء"ًماْوَ قْمِهِب: "هُوثانیهما قول

  : واألربعونّلثانياّالشاهد 

ِفكفــــــــــــــى ب ْنــــــــــــــا فــــــــــــــضال علــــــــــــــى مــــــــــــــنَ َْ ً ِرنــــــــــــــا  ْیَ غَ
  

َّـــــــــــــــــــــــــــــــب النُحـ ُي مِبـــــــــــــــــــــــــــُّ ــــــــــــــــــــــــــــاَحِّ ّمـــــــــــــــــــــــــــد إیانـ ٍ َّ)٥(  
  

ِففي هذا البیت موطنان       ِ ْ ِستـشهادلالَ ِْ ُ َأولهمـا قولـه:ْ ّإمـا هنـا " َمـن "ْوردت"ُحیـث  ،"نـاِرْ غیْنَعلـى مـ: "َّ

" ٍدَّحمـــُم"ه، وُمفعولـــ" انـــاّإی" إلـــى فاعلـــه، وٌ مـــضافٌمـــصدر" ُّبُحـــ"، و"نـــاِرْیَغ"بمفـــرد وهـــو  موصـــوفةنكـــرة

ّ، وامـا "ِّالنبي"ـ عطف بیان ل  خبـر "ُرْیـَغ"و موصـول اسـم "ْنَمـ" َّأن علـى فعَّبـالر "نـاُغیر" ويُر وقـد .زائـدةٕ

                                                             
جمـع فـارس، وهـو ": ًفرسـانا"ِّجـوم علـى العـدو واإلیقـاع بـه، واله": اإلغارة "ّفرقوا أنفسهم ألجل اإلغارة، و": َّشنوا  " )١(

ًركبانا"ُراكب الفرس، و ّیتمنـى بـدل : والمعنـى. ّهـو خـاص براكبـي اإلبـل: ّ، وهـو أعـم مـن الفـارس، وقیـل"راكب"جمع ": ُ
ِقومه قوما آخـرین مـن صـفتهم أنهـم إذا ركبـوا للحـرب تفرقـوا ألجـل الهجـوم علـى األعـداء واإلیقـاع بهـم ِ ّ ِ ّ ٍ، مـا بـین فـارس ً

ْ، وشــرح األشــموني ٢/٨٠١والبیــت مــن البــسیط لقــریط بــن أنیــف فــي شــرح الكافیــة .٢/١٨٩شــرح ابــن عقیــل . ٍوراكــب
٢/٨٨.  
  .٢/١٨٩ابن عقیل  )٢(
 . المرجع نفسه، ذاتها)٣(
  .٢/٨٨ْاألشموني  )٤(
ّ، والجنــى الــداني ٣٦، ومنــازل الحــروف ص٢/١٠٥ّالكامــل لحــسان بــن ثابــت األنــصاري فــي الكتــاب  البیــت مــن )٥(
  . ١/٤٣١توضیح المقاصد : في" ًشرفا على من غیرنا : "....، ویروى١/٥٢



 
 

٩٦

" نـاِب ":قولـه فـي" ىَفـَك" مفعـول فـي لبـاءا زیـادة" وثانیهمـا .)١("صـلة والجملة ،"ناُغیر هو" ٍمحذوف ألمبتد

 ثالثــة علــى" كفــى "َّأن ذلــك وبیــان .)٢("المفعــول علــى ال الفاعــل علــى اًقیاســ تــدخل هــاّألن ،ٌّشــاذ وهــذا

 بالبـــاء فاعلهـــا ُاقتـــران یغلـــب تـــيّال وهـــي ،ىّتتعـــد ال وهـــذه ،"بْسَحـــ" بمعنـــى یكـــون أن: لّاألو: أضـــرب

 َّفتتعـدى "ىَفـَو" بمعنـى تكـون أن: انيّوالثـ  .)سورة النساء )"(٧٩(شهِيدا اللَّهِبِ كَفَى": تعالى قوله نحو ائدة،ّالز

 ْأن: الـثّوالث ،)سـورة البقـرة   ) (١٣٧("اللَّه فَسيكْفِيكَهم": سـبحانه قوله نحو بالباء هاُفاعل ُیقترن وال ،ِنْاثنی إلى

  :الشاعر قول نحو ائدةّالز بالباء اعلهاف یقترن وال ،ٍواحد إلى ىّفتتعد ،"ىَنْوأغ زَأْأج" بمعنى تكون

ٌقلیــــــــــــــــــل  ْمن َِ ِیكفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــني َكــــــــــــــــــــــــــــــِ ِ ْ َولكــــــــــــــــــــــــــن  قلیــــــــــــــــــلـك َ َُ َِ ِْ ُیقــــــــــــــــــــــــــال َال َ   )٣(ُــــــلـــــــــــــــــــــــــــَِقلیـــــ ُــهــــــــــــَلـــ َُ

ِالشاهد   :ألربعونا وّثالثال ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َأخـــــــــــــ ُوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل َأخ مفارق ُ ُ ِ ُ ٍ ُّ ُ  
           

ُعمـــــــــــــــــــــــــــــــرَل ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــدانَ َأبیـــــــــــــــــــــــــــــــكَ ِ إال الفرقــــــــــــــ َ َْ ّ ِ)٤(  
  

ـــــه       ـــــانوفی ِموطن ِ ْ ـــــشهاد َ ِلالست ِ ِْ ْ ـــــضاْ َإال الف": قولـــــه ّاَألول :ً أی ـــــْرّ ـــــث"، "ِدانَق بمعنـــــى " ّإال "َ اســـــتعملُحی

  .)٥("رْیَغ"

  .)٦(" ُ فیه البدلُ وال یمكنٌصفةهو فـ ، "رْیَغ"على تقدیر " ِقدانْرَ الفّإال: "بقوله" ُّكل "ُنعت" ّالثانيو

                                                             
أحمـد یوسـف : معـاني القـرآن، تـح). هــ٢٠٧ت  (اهللا بـن منظـور الـدیلميّالفراء، أبو زكریا یحیى بن زیـاد بـن عبـد  )١ (
، ١رجمــة ، مـــصر، طّألیف والتّة للتــّالمـــصریر ّ الــدالبي،ّاح إســـماعیل الــشّار، وعبــد الفتــّجـــّد علــي النّجــاتي، و محمــّالن
١/٢١.  
 .١/١٤٦ صناعة اإلعراب، ّسر. يّبن جن ا)٢(
  .١/١٣٦اإلنصاف، . األنباري:  ینظر) ٣(
  .١/٩٩، والمفصل ٤/٤٠٩، والمقتضب ٢/٣٣٤البیت من الوافر لعمرو بن معد یكرب في الكتاب  )٤(
  .١/٤٧٤ّاللمحة . ائغّابن الص )٥(
  .ذاتها ،نفسه المرجع )٦(



 
 

٩٧

ِالشاهد   :ألربعونا وّرابعال ّ

ٍمـــــــــــــــــــــــــا َأن تكـــــــــــــــــــــــــون َأخـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــصدق      إَف ْ َِ ِِ َ ُ ْ ّ
       

َفــــــــــــــــــَأعرف ِ ْ ِ منــــــــــــــــــك غثــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــمینيَ ِ َِ ْ ِّ َ َْ  
  

ِواال فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطرحني واتخذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِ ِْ َّ َ َْ َِّ ََّ ِٕ  
  

ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ِ َأتقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وتتقینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياَ ِ َِّ ََّ َ َ)١(  
  

ِوفیهمـــا موطنـــان لالستـــشهاد      ِ ِْ ْ ِ ْ ـــه: َ َُأولهمـــا قول ّواال: "َّ ْ فـــاطرحنيٕ ـــاإ"منـــاب " ّإال"أنـــاب "حیـــث ، "َِّ . )٢("ّم

لیل علــى ذلــك اقتــصارهم ّ، وهــذا مــذهب سـیبویه، والــد"مــا"و " ْإن"بـة مــن ّمرك"، فهــي "ّمــاإ" فــي وثانیهمـا

ِفي الضرورة، كقول الشاعر" ْإن"على  ّ َ َّ:  

ْلقـــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــذبتك نفـــــــــــــــــــــــــــسك فاكـــــــــــــــــــــــــــذبنها      َ َُ َ َ ََ
      

ًفـــــــــــــــــــــإن جزعـــــــــــــــــــــ ََ ْ ِ وان إجمـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــبراِ ْ ْ َْ َ ِ ٕ")٣(  
  

  :واألربعون لخامسا هداّالش

ــــــــــــــــــــى اللَلَو َّقــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــر عل ُّ ُ ــــــــــــــــــــسبني   ْ ُُّئــــــــــــــــــــیم ی َ ِ
        

ُت ثمـــــــــــــــــــت قْیَضَمـــــــــــــــــــَف َ ْت ال یعنینــــــــــــــــــــــــيْلـــــــــــــــــــَُُّ َ ُ)٤(  
  

ُاَألول : شـواهدففیـه ثالثـة      ِاللئـیم ":  فـي قولـهّ ُُّیــسبني َّ  ِ للمعرفــةًصـفة" نيُّبُسَیـ "ُ جملـةْعـتوق" ، حیـث"َ

ٌ لفظــا، نكــرةٌها معرفــةُفمــدخولة؛ َّجنــسی" أل "ِنْ ذلــك؛ لكــوَ، وســاغ"ِیملئــّال"  :هِ فــي قولــّالثــانيو .)٥("ً معنــىً

َثمت" ِالثالـثو .)٦("َّالتأنیث ُ علیها تاءْتَزیدو "َُّثم" فهي" ،"َُّ  ُ المـضارعُالفعـل َ جـاءُ، حیـث"ُّرُمـَأ": هِ فـي قولـّ

ِللداللة َِ   .)٧( الماضي علیهُ الفعلَطفُ على الماضي إذا عَّ

                                                             
ّ البیتان من الوافر للمثقب العبدي في اللمحة )١( ّ   .١/٨٧ّ، ومغني اللبیب ٢/١٠١٥، وتوضیح المقاصد ٢/٦٩٦ّ
  .٢/١٠١٥توضیح المقاصد .  المرادي)٢(
  .٢/١٠١٦توضیح المقاصد . ، والمرادي٣/٣٣١الكتاب . سیبویه:  ینظر)٣(
  .٢/٥٩٥، واإلنصاف ٣/٣٣٣والخصائص ، ٣/٢٤البیت من الكامل لرجل من سلول في الكتاب ) ٤(
 .٣/٢٧٧أوضح المسالك . بن هشام ا)٥(
 .٦٠٢فتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة، ص. الحازمي، )٦(
  .١/١٦٨ْاألشموني :  ینظر)٧(



 
 

٩٨

ِالشاهد   : واألربعونّسادسال ّ

ْیــــــــــــــــــستن فــــــــــــــــــي علقــــــــــــــــــــــى  َ َُّ َ ـــــــــــــــــــور  ْ ِوفــــــــــــــــــي مكـــــــ ُ َ
     

َبــــــــــــــــــــــین تــــــــــــــــــــــ ُّواري الــــــــــــــــــــــشمس والـــــــــــــــــــــــذرورَ ِ ْ َّ
)١(  

  

ِموطنانففیه  ِ ْ ِستشهادلال َ ِْ ُكالهما و،ْ َُأولهمـاف ،"قـىْلَع: " في قولهِ ْعل "ُثِّ العـرب یؤنـَبعـضَّأن  َّ  ُفیجعـل" قـىَ

  .)٣("ِمعَ والجِ للمفرد"قىْلَع" ُاستعمال"وثانیهما  .)٢(أنیثَّ للتَاأللف

ِالشاهد   : واألربعونّسابعلا ّ

ْعلف َ ِتهـــــــــــــــــــــــــــــــا تَ َنـــــــــــــــــــــــــــــــا وْبُ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــــــارً   ًدا ً
  

ْدت همالــــــــــــــــــــــة عیناهــــــــــــــــــــــــــــــــــاَى غــــــــــــــــــــــّتـــــــــــــــــــــَح ََ ً َ ّ ْ َ)٤(   
  

ِموضعانثمة و       ِ ْ ِلالستـشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمـا، "ًمـاء: "وكالهمـا فـي قولـه ،ْ ِصـحة ُ عـدمَّ ًمفعـوال " ًمـاء "ِ مجـيءَِّ

 َالمــاء ُة ال تــشربَّابــّ الدّف، أو إنَلعلــ فــي اَبنِّ یــصاحب التــ الَ المــاءَّ إنُبة؛ حیــثَالمــصاح ِتفــاءنِال معــه

  .)٥("هَالمفعول مع"ة َّنصب على المفعولیُ فال یَّمن ثمحد الزمان، وَّ، فال یتَفلَعل اهاِلُوا تنِفي أثناء

                                                             
ُّ یصف ثورا وحـشیا، ویـستن)١( ًبـت، والمكـر أیـضّب مـن النْضـر: قـىَعللو فیهـا ویمـضي علـى وجهـه، وادْیعـ: ً ضـرب : اَ

َ وجمعــه مكــور، وتــمنــه ِواري الــشمسُ ّیعنــي أن الثــور . ّوأراد بــین ذرور الــشمس وتواریهــا. لوعهــاُط: رورهــاُهــا، وذُغروب: ّ
ّالوحــشي یرعــى مــن أول النهــار إلــى آخــره فــي ّ ّجــز للعجــاج فــي الكتــاب ّالرو. ٢/٢١٦ّشــرح الــسیرافي. كــورُقــى والمَ العلّ

  .٤/٤١٧، وشرح الشافیة ٣/٢١٢
 .٢/٢١٦شرح أبیات سیبویه . يّالسیراف: ینظر )٢(
محمــد نــور : ، تــحشــرح شــافیة ابــن الحاجــب). هـــ٦٨٦ت (ین، محمــد بــن الحــسن الرضــي، ّنجــم الــد.  األســتراباذي)٣(

ّالحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محیي الد   .٤/٤١٧م، ١٩٧٥ة، بیروت، ّین عبد الحمید، دار الكتب العلمیّ
ُأطعمتها وقدمت": هاُفتَلَع ")٤( ّ ًتبنـا"، ا تأكله لها مُ " ّهمالـة"، ّ الـزرع بعـد أن یـدرسُ قـصب-بكـسر التـاء وسـكون البـاء-" ِ

ً الدابــة تبنــاُقــد أشــبعت: المعنــى. ت بالــدموعَإذا همــر، َمــن هملــت العــین، صــیغة مبالغــة ّ ّهــا مــاء حتــُتْوأروی، ّ ْى فاضــت ً
ّعیناها بالدموع من الشبع على عادة الدواب ّ ، ٢/٤٣٣جـز بـال نـسبة فـي الخـصائص ّالرو. ٢/٦٦٧توضـیح المقاصـد . ّّ

   .٢/٦٦٧، وتوضیح المقاصد ٢/٥٠١واإلنصاف 
  . ٢/٢١٧ أوضح المسالك. ابن هشام: ینظر )٥(



 
 

٩٩

  .)١("ًها ماءُتْوسقی: أي ه،ِ بمعمولُ، واالستغناءِ المعطوفِ العاملُحذف"وثانیهما 

ِالشاهد   :امن واألربعونّثال ّ

ِواهــــــــــــــــــــــــا ل َّیـــــــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــــمَرً ًواهـــــــــــــــــــــــــا واهــــــــــــــــــــــــــــا   ّ
  

َي المنـــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــِهـــــــــــــــــــ ُ َْو أننـــــــــــــــــــا نلقاهــــــــــــــــــــــــــــــاَ َّ ْ
)٢(  

  

ــــه شــــاهدان      َُأولهمــــا ،ِوفی ــــهَّ ّواهــــا لریــــ":  قول ب ُّ، ومعنــــى هــــذا الكــــالم التعجــــِبیــــینَّ للت"ّالــــالم"فـــــ "، "اً

ُّیــدلهــي، وَّ والنِ لألمــرٌموضــوع ٌ مــسموعٍ فعــلُاســم" ًواهــا"َّوثانیهمــا أن  )٣("يّمنــَّوالت َُأنــه علــى ُ  ُ دخــولٌ اســمَّ

  .)٤(نوین علیهَّالت

  

                                                             
ّ ذهــب بعــضهم كــالجرمي والمــازني والمبــرد وأبــي عبیــدة واألصــمعي والیزیــدي وغیــرهم مــن العلمــاء إلــى أن )١( ّ ّ ّ " مــاء"ِّّ

ُأطعمتهـا: "هـاُتْال یبقـى معنـى علف: العامـل؛ أيّبعـد التأویـل فـي " ًتبنا"معطوف على قوله  ُوقـدمت" َ كمـا - لهـا مـا تأكلـه ّ
ُقــدمت لهــا: "ّ بــل یــضمن معنــى أعــم منــه؛ كــأن یــراد بــه-ّهــو معنــاه الوضــعي ُأنلتهــا: "أو" ّ . ُأعطیتهــا ونحــو ذلــك: أو" َ

  . ٢/١٠٣٠توضیح المقاصد . المراديو. ٢/٢١٧أوضح المسالك 
  .  ١/٥٥١جم العجلي في إسفار الفصیح ّ، وألبي الن١/١٢٥ّالمات جز بال نسبة في الّالر )٢(
 .١٢٥مات، صّالال. اجيّجَّالز )٣(
 .١/٥٥٢إسفار الفصیح،  .الهروي: ینظر )٤(



 
 

١٠٠

ِالشاهد ُرَأث ْالشعر ّ ْالنحو ّيِّ ِّمتعددال ّيَّ َ ْالنحو ِقعیدَّهاد في التْشِتْ االسُ   ِّيَّ

ِشعریةال ِ للشواهد        َِِّ ِّمتعددال ْ َ َّالنحویـة ِالقاعـدة بنـاء فـي ٌأثـر ِاالستـشهاد ِةُ ِ ْ  ،)ٌمـسموعة (ٌمنقولـة فهـي ،َّ

ٌمقدم ماعوالسَّ ْالنحو أصول من غیره على َّ ّالعربي َّ ِ ُالسماع، فََ ُّ العربـيُالكالم" :ّ ِ  ِقـلّ بالنُالمنقـول (ُ الفـصیحََ

ُّالتعـدد ضفيُویـ .)١("ثـرةَ الكِّ إلـى حـدِةَّ القلـِّ عـن حـدُالخارج) حیحّالص َ ِالـشاهد علـى االستـشهاد فـي َّ  َةّالقـو ّ

ِ في مواضع االستشهاد الواردة في هذه الشواهد موافقة للقواعد المـستنبطة مـن أدلـة ماّسی الو ة،َّیِّوالحج ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ ُ ً َّ ِ

ِالنحو اإلجمالیة، َّ ِ ْ َوأذكر من هذه الشواهد للتمثیل، ولیس للحصر قول  ّ ِ ْ َ ِ ّ ِ ّ   :جریرُ

ـــــات هیهـــــــــــــــــات العقیــــــــــــــــق ومـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه        ِفهیهـــــــــــ ْ ْ َ َْ ََ ُ َ ْ َ َ َ
  

ـــــــــــــــــــــال ْوهیهـــــــــــــــــــــات خـــــــــــــــــــــل ب ٌّ ِ َ ْ ــــــــــــــــــــــلهَ ْعقیق نواصـــــــ ُ ُ ِ َ  
  

  :قول الكمیتو

ّ والة الـــــــــــــــــسَكْلـــــــــــــــــِتَف ُ ُوء قـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــال مُ َ َْ ُثهم  ْكـــــــــــــــــِ ُ
        

َتـــــــــــــــــــــــــام حَفح َ َتـــــــــــــــــــــــــام العّ َ ــــــــــــــــــــــــــولّ ُنـــــــــــــــــــــــــاء المطـــ ّ َ ُ ُ  
  

ِ ولهذه الشواهد نظائر في القرآن الكریم، وهو فـي  ِ ُ ِ قـد نقـل الـسُّیوطي فالمـستوى األعلـى مـن الفـصاحة، ّ

  :فیهًرأیا البن خالویه یقول 

َُأجمـــع النـــاس"   َ َ ّ جمیعـــا علـــى أن اللغـــة إذا وردت فـــي القـــرآن فهـــي أفـــصح ممـــا فـــي غیـــر القـــرآن، وال ْ َ ُّ َّ ً

ً وهــذا مــا یزیــد القاعــدة النحویــة قــوة.)٢("خــالف فــي ذلــك ّ َ َُّ َ ُممــا رجحــه الجمهــور و. ّ ّ  ِ الفاعــلِ اســمُمجــيءّ

  :ّ في قول الشاعرالخبر َّمسد اداس، ِ بالهمزةِ على االستفهامِهِ؛ العتمادمبتدًأ

ـــــــــــــــــا      ــاطن قـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــلمى َأم نـــــــــــــــــووا ظعن ََأقـــــــــــــــ ََ ْ ُ َْ َ ٌْ ْ َ ِ
  

ــــــــــــــا ـــــــــــــب عـــــــــــــیش مـــــــــــــن قطنــ ـــــــــــــوا فعجی َإن یظعن َ َْ ْ َْ ُ ٌَ ََ َ ْ ِ  
  

ِكون جوازمن ذلك و ْالمغني ْالوصف ِفاعل ْ   :ّقول الشاعر  فيًمنفصال ًضمیرا ِالخبر عن ُ

ْر نحـــــــــــــــــــْیـــــــــــــــــــَخَف ِ النـــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــَ عنــــــــــــــــــــدُنٌ ِ   ُمُنكّ
  

ـــــــــــــــــــــداعي ِ  إ ـــــــــــــــــــــا الّذا ال ـــــــــــــــــــــال ی ـــــــــــــــــــــوب ق َالمث ُ ِّ  
  

  
                                                             

ْاإلغـــراب فــي جـــدل اإلعـــراب ولمـــع األدلـــة فــي أصـــول النحـــو، تـــح). هــــ٥٧٧ت(األنبــاري، أبـــو البركـــات، ) ١( َّ ســـعید : ّ
 . ٨١، ص١٩٥٧ّسوریة، األفغاني، مطبعة الجامعة ال

  .٣٩االقتراح، ص .ّ السیوطي)٢(



 
 

١٠١

ٌمضمر ُورافعه ِالفاعل مجيءجواز و ْ ُیفسره ُ   :ّقول الشاعر  فيّالظاهر ِّ

ْلـــــــــــو ـــــــــــُ كَ ِت مـــــــــــْن َ مـــــــــــازنْنُ ْتبحْسَ تـــــــــــْمَ لـــــــــــِ ِبلـــــــــــي   ِ إَِ
      

َّبنـــــــــــــو ال ْلقیطـــــــــــــة مـــــــــــــن ذهـــــــــــــل بـــــــــــــَ ِْ ْ ُ َن شِ ــــــــــــــاِ   ْیبانـ
  

َإذا ل ً َ بنـــــــــــــــــــــــصري مَقـــــــــــــــــــــــامِ ْ ٌشر خـــــــــــــــــــــــشن   ْعـــــــــــــــــــــــَِ ُ ُ ٌ
        

َعنــــــــــــــــــد ْ ِ الحفیظــــــــــــــــــة ِ َإن ذو لوثــــــــــــــــــَ ُ ْ ـــــــــــــــــــاالٍة ِ   نــــ
  

َّومن الجـدیر بالـذكر أن  ِ ْخالفـت ِ االستـشهادِ أوجـهَبعـضِّ ِ رأي الجمهـور، َ ُ ِكجـواز حـذفَ ْ ِالـشرط ِأداة ِ فـي  َّ

  :ّقول الشاعر

ـــــــــــــــــارة    ـــــــــــــــــي یحـــــــــــــــــسر المـــــــــــــــــاء ت ـــــــــــــــــسان عین ًوان َْ َ ُُ ِ ْ َْ َ ُ َِٕ
  

ـــــــــــــــــــــــــدو وتـــــــــــــــــــــــــارات یجـــــــــــــــــــــــــم فیغــــــــــــــــــــــــــــــــــرق ُفیب َ ْ َ ُ ََ َُّ ٍ َ ْ  
  

ُّأما تعددو    :في قول الشاعرفیهات وجّ التّ

ٍَأال رب مـــــــــــــــــــن تغتـــــــــــــــــــشه لـــــــــــــــــــك ناصــــــــــــــــــــــح    ِ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َُّ  
          

ــــــــــــــــــــــــــن ِومـــــــــــــــــــــــــؤتمن بالغیـــــــــــــــــــــــــب غیـــــــــــــــــــــــــر َأمیـــ ِ ٍِ ْ َ ْ ِ َ َ  
  

ّبــالرفع علــى أنــه :وجهــان" ِناصــح "كلمــةل َّ إنْإذ ّوبــالجر علــى المحــل المبتــدأ، خبــر ّ ٌعلــى أنــه نعــت ِّ لـــ  ّ

لــــ  ٌنعـــت:  وغیـــر".موجـــود غاشـــا ُّتظنـــه لـــك ٍناصـــح ٍانإنـــس َّرب: "تقـــدیره محـــذوف المبتـــدأ وخبـــر ،"َمـــن"

َمؤتمن" َُ   .ًمرفوعا كان إذا للمبتدأ ٌوخبر ًمجرورا، كان إذا" ْ

  :ّوكذلك في قول الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــا دار میــــــــــــــــــــــــــة ب ِی َ ّ ــــــــــــــــــــــــــاء فالــــــــــــــــــــــــــسََّْالعلَ ِند   ی
        

َوت وطــــــــــــــــــالْأقـــــــــــــــــ ْ ِهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــالف األبــــــــــــــــــــــــدْ علیَ ُ  
  

ـــــــــــــــــــــــــَوق َت فیهـــــــــــــــــــــــــا ُأصـــــــــــــــــــــــــْف ُلها  ِا ُأســـــــــــــــــــــــــائًنْیالُ
    

ْعیـــــــــــــــت جوابـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا بـــــــــــــــالربع مـــــــــــــــن ِْ ِ َّ ً َ ْ   ِــــــــــــــــــــدَ أحـَّ
  

ْ ُأواريُّ ألّإال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبیَ ِّی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً ها       ُـن
    

ِي كــــــــــــــــــالحوضْؤُّوالنــــــــــــــــــ  ْ َ َ بالمظلومــــــــــــــــــُ ِلــــــــــــــــــــدَ الجِةَْ َ  
  

ُه، والنـصبِ فـي إعرابـُهُ فیتبعـ،ُهْنى منـْ مـن المـستثُاإلبـدال": واريُّإال ُأ": في قولهِوجهان  ُیجوزْإذ  ْ   علـىَّ

   .ِاالستثناء

ِ   وقــد تعــددت الروایــة فــي بعــض الــشواهد، فلــم یــؤثر ذلــك فــي موضــع االستــشهاد، وحكمــه، كمــا فــي  ِ ِ ِْ ُ ِ ْ ِّّ ّ ِ ّ

  :ّقول الشاعر
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َتعــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــإن عاهــــــــــــــــــــــدتني ال ََ ْ ُتخــــــــــــــــــــــون َ ني          َ
  

ــــــــــــصطحبـــــان ِنكــــــــــــن مثــــــــــــل مــــــــــــن یــــــــــــا ذئــــــــــــب ی ِ ِ ِْ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ َ  
  

  

ْتعش فإن عاهد: "ٌفله روایة أخرى َْ َّ ِلم یؤثر هـذا االخـتالف فـي مـوطني االستـشهاد الـواردین فـي ، و"ينَتَ ِْ َ َُ ْ ِّ ُ ْ

ّالبیت، غیر أن االختالف في الروایة قد یضیق دائرة التعدد أحیانا، كما في قول الشاعر ِ ً ِ ِّ َ ُ َِّ ُ ّ َّ:  

ُومــــــــــــــــاذا عــــــــــــــــسى الحجــــــــــــــــاج یبلــــــــــــــــغ جهــــــــــــــــده  ُ ْ َ َ ُ َ َُ ُ ْ ّ  
       

ِإذا نحـــــــــــــــــــــــــن جاوزنـــــــــــــــــــــــــا حفیــــــــــــــــــــــــــــــر زیـــــــــــــــــــــــــاد ِ َ َ َ ُْ َ ْ َ  
  

ْجهـــد"  فــــ     ِبالنــــصب" ُهَ ْ  ِ علـــى روایــــةفیــــه َاج، فــــال شـــاهدّ یعــــود إلـــى الحجـــُ والفاعـــل،"ُغُلــــْیب "ُ مفعـــولَّ

ِالنصب ْ   : ّ وكذلك قول الشاعر."َّ

ـــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــركبتین  ـــت زحفــــــــــــــــــــــــا علـــــ ـــــــــــــــــــــ ِفَأقبل ْ َْ َ َْ ُّ ً َ ُ ْ  
          

ـــــــــــــــــــــــــــوب  ٌفث ْ ـــــــــــــــــــــــــــسیَ ِن ـــــــــــــــــــــــــــوب َأجــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ّت وث ُ ٌ ُْ َ  
  

ِفال شاهد في روایة َفثوبا ن": َ   ".ّرُجً وثوبا َأُسیتً

ِ إلـــــى الــــشواهد المتعـــــددة االستـــــشهادَّسربت تـــــَّالتــــيعف ّ الـــــضِ مـــــواطنومــــن ِ ّ  ُ، ووجـــــودِ بالقائـــــلُ الجهــــلّ

  .ُهْ تبطلْ لمْ إن، بهاَ االستشهادُفِضعُ تَهذه المواطنَّأن في َّال شك و ،روراتَّالض

ِفي الشواهدُفنجد  ِالـشاعر َلجـوء ّ َِالـضرورة َ اسـمَنثوَدْحـُم والُدماءُقـیـه الَلـق علْ منهـا إلـى مـا أطٍ فـي كثیـرّ َّ 

ِشعریةال َِِّ ِالنحویـة ِالقواعد على ُالخروج" وهي ،ْ َّ ِ ْ رفیو ،َّ ّالـصَّ ُالـضرورةو .)١("ِالقافیـة ِیةِوتـسو ِنْالـوز ِإلقامـة ؛ِةْ َ َّ 

ُالـــشعر هـــاُباب ْ ُالـــشاعر  یلجـــُأحیـــث ؛ِّ ِ ُّ إلیهـــا ألســـباب عـــدة أهمّ ٍ ّ  ســـائر أبیـــات ُة، ومطابقـــِ الـــوزنُإقامـــة: هـــاٍ

ُ كثیــرا مــا نــسمعْإذ. مهــاَ نظَّالتــيالقــصیدة  ْالــشعرُیجــوز فــي : ً ُ وحــده مــا ال یجــوزِّ ٌره، فكثیــر مــن ْ فــي غیــَُ

ْالشعرضرورات  ّ النثريُ ال تجوز في الكالمِّ ِالشعر بً خاصةهاِ لكون؛ّ ْ ِّ.  

                                                             
ّالضرورة الشعریة ومفهومها لدى النحویین،  ص. الحندود )١( َّّ ْ ِّ َ َّ٤١٢.  
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ِالـشعر َ ضـرورةِوقـد أجـاز سـیبویه       ْ َُأنـه ْ اعلـم: "هِ بقولـَح هـذا المفهــومَّ، ووضـِّ ْالـشعر فـي ُ یجـوزَّ  مــا ِّ

َّألَن ِ مـن األسـماءُه بمـا ینـصرفَهونِّ، یشبُفِرَصْ ما ال ینِفْ، من صرِ في الكالمُال یجوز ا أسـماء كمـا هـِ

َ، یشبهونُحذفُ ما ال یِفْا أسماء، ومن حذََّأنه َه بما قد حذفّ   .)١("ً محذوفاَلِعمُ، واستُ

َالنحویـــة َ المـــصادرَّ أنَغیـــر َّ ِ ْ َالـــضرورةبیـــل َ مـــن قَ علـــى مـــا هـــوَت القیـــاسَ بعـــد ذلـــك أنكـــرْ جـــاءتَّالتـــي َّ َّ 

َِّشعریةالـــ ْ ْالنحــــو ِ فـــي االستـــشهادِ ّاللغــــوي فـــارس ُ ابـــنَفَّ فـــأل،ِّيَّ َ ِّ كتابـــا فـــي ذم)ه٣٩٥ت  (ُّ  فــــي ِ الخطـــأً

ِالــشعر ْ َالـــضرورة ِنْ فـــي ذلـــك، لكـــوٌّقِحـــُو موهـــ، ِّ ْالـــشعرة بلغـــة ّخاصـــ َّ ُلـــشاعرا إلیهـــا ُّضطرُ یـــِّ ِ  ِ لألســـبابّ

ِالنـادر"طلـق علیـه اسـم  علـى ذلـك مـا ُأُویقـاس. كرِّنفـة الـذاآل  ٌ مرادفـةٌیاتَّسمُ إال مـ هـيمـاف، "ّاذّشالـ"، و"ّ

َالـــشاهد ُخـــرجُفهـــي ترورة، َّللـــض ِ ِ أحیانـــا مـــن دائـــرةّ ِالتعـــدد ً ُّ َ ِالـــشاهدَّنـــا أن فـــي ْمِ إذا علَّ ْالـــشعر ّ  ِنْ مـــوطنیِّيِّ

ِستشهادْلال ِْ ُالشاهد َهما صارُ أحدَهبفإذا ذ: ْ ِ   .   ِ االستشهادحاديَّ ُأّ

ُوبــدت ضــرورة  ْ ِالــشعرَ ْ ِالنــادر منهــا وّاذّشوالــ ِّ ِین فــي الفــصلّ ِاَألول :ْ ِالدراســة مــن هــذه ّ، والثــانيّ ًواضــحة،  ِّ

َّصورا عدة ْتَواتخذ   : وهي،ً

ِالشاعرآخر في قول  علیه ٍمعطوف ٍمفرد إلى" الِك "ُإضافة ّ:  

َكـــــــــــــال الـــــــــــــضیفن  ْ ٌالمـــــــــــــشنوء والـــــــــــــضیف نائـــــــــــــل    ّ ِ ِ َ
   

ِلــــــــــديَّ المنــــــــــى واألمــــــــــن فــــــــــي الیــــــــــسر والعــــــــــسر ُِ ْ ُ  
  

ِالشاعر قول في ِ للقیاسً مخالفةِالموجب ِالخبر في ِالباء ِزیادة ُدرةُنو ّ:  

ـــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــال َأبیــــــــــــــــــــت ْتطمـــ ْ َاللعــــــــــــــــــــن َ ْ       فیهــــــــــــــــــــا ّ
      

ُومنعكهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْ َ َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــشيء َ ُیـــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــتطاع ِ َ ْ ُ   
  

ِالشاعر قول في ٍندرة على" َّإن "خبر في "باءال "ُزیادةًومنها أیضا  ّ:  

ْفــــــــــــــــــإن ِ ْعنهــــــــــــــــــا َْتنــــــــــــــــــَأ َ ًحقبــــــــــــــــــة َ َْ ِتالقــــــــــــــــــــــها ال ِ ُ   
     

َفإنــــــــــــــــــــــــك ّممــــــــــــــــــــــــا َّ ْأحــــــــــــــــــــــــدثت ِ ََ ـــــــــــــــــــــــــجرب ْ ِبالمـــــ ِّ َ ُ ِ  
  

  

                                                             
 .١/٢٦الكتاب، . سیبویه )١(
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ِالشاعر قول في ونّالن دةَّالمشد" َّلكن "خبر في" الباء "ِزیادة ُندرة و ّ:  

َّولكـــــــــــــــــــــن ِ ًَأجـــــــــــــــــــــرا َ ْلـــــــــــــــــــــو ْ َفعلـــــــــــــــــــــت َ َْ َِّبهی َ ــــــــــــــــــــــنِ      ٍـــ
     

ْوهــــــــل َ ُینكــــــــر َ َ ُالمعــــــــروف ُْ ْ ِالنــــــــاس فــــــــي َ ُواَألجـــــــــر ّ ْ َ   
  

ِالشاعر في قول "ّهال "َبعد أنَّالش ضمیر واسمها "َكان" ِ حذفُ شذوذومنها ّ:  

ُونبئـــــــــــــــــــــــــت ْأرســـــــــــــــــــــــــلت لیلـــــــــــــــــــــــــى ُِّ َ ـــــــــــــــــــــــــشفاعة ْ     ٍب
        

َّإلـــــــــــــــــــي ّفهــــــــــــــــــــال َِ َ   ُشفیعــــــــــــــــــــــها لیلــــــــــــــــــــى ُنفـــــــــــــــــــس َ
  

ِالشاعرفي قول  ًذوذا،ُ شِیضاهیه ما أو ِيْفَّبالن ٍمسبوقة َغیر "ّكَتنف"مجيء و ّ:  

ُّتنفــــــــــــــــــــــــــــــك َ ُتــــــــــــــــــــــــــــــسمع َْ َ ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــا َ ِحییـــــــــــــــــ َ     
       

ٍبهالـــــــــــــــــــــــــــــك َـــــــــــــــــــــــــــــت ِ ّحتــــــــــــــــــــــــــــى ِ ْتكونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َ َ   
  

ْلدن "بعد "ًوةْدُغ" ِ نصبُندرةو ُ ِالشاعر في قول ِباإلضافة هاِّجر ُوعدم ،"َ ّ:  

ْمهـــــــــــــــري َزال َومــــــــــــــا َمزجـــــــــــــــر ُ ََ ِالكلـــــــــــــــب ْ ْ ُُنهمِمـــــــــــــــ َ ْ   
    

ْلــــــــــــــــــدن ُ ًغــــــــــــــــــدوة َ َُ ــــــــــــــــــى ْ ّحت ــــــــــــــــــت َ ْدن ـــــــــــــــــــروب ََ ِلــغـ ُ ِ  
  

ْمن "إلى" َحین" ُإضافة وكذلك ِالشعر ِضرورات من ٌضرورة  فهية،َّیَّالشرط" َ ْ ِالشاعر، وذلك في قول ِّ ّ:  

ْمـــــــــــــن َحــــــــــــــین علـــــــــــــى ْتلبــــــــــــــث َ ِعلیـــــــــــــه ََْ َْ ُذنوبــــــــــــــه َ ُ َ    
   

ْیـــــــــــــــــرث ِ ُشـــــــــــــــــربه َ ُ ْ ـــــــــــــــــي ْإذ ِ ـــــــــــــــــام ف ِالمق ــــــــــــــــــر َ ُتداثـــ ُ َ   
  

َإیاك" بعد ِفْالعط ِحرف ُإسقاط ومنها ِالشاعر قول في ًضرورة "ّ ّ:  

َوایـــــــــــــــــــــــــــــاك ّ َالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ّإیـــــــــــــــــــــــــــــاك ٕ ُفإنـــــــــــــــــــــــــــــه ِ َّ    
      

ِّالــــــــــــــــــشر ِإلــــــــــــــــــى ٌدعــــــــــــــــــاء َّ ّ ِّوللــــــــــــــــــشر َ ُجالــــــــــــــــــــــب َّ ِ   
  

ِبالنون ِ الفعلِ تأكیدُوضرورة َّرب "بـ  المسبوقة"ما" َبعد ِالخفیفة ّ ِالشاعرفي قول " ُ ّ:  

َُأوفیـــــــــــــــــــــــــــــــت َُّربمـــــــــــــــــــــــــــــــا َْ   ٍعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم فـــــــــــــــــــــــــــــــي ْ
  

ْتــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفعن َ َ ْ ْثــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماالت َ ُشــــــــــــــــــ َ   
  

ِالشاعر قول في ِذوذُّالش على االستغاثة الم ِفیه یكن لم ِإذا المستغاث  ترخیمو ّ:  

ّتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني َ ٌلقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط َِلیلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني َ َ     
    

ـــــــــــــك ِأعـــــــــــــام ـــــــــــــن َل ِب ـــــــــــــن َصعـــــــــــــصعة ْ ِب ــــــــــــــد ْ    ِسعـــ
  

  .ِستغاثُالم نداء في ِالهمزة ُاستعمال و وه، آخرٌ البیت شذوذ هذاوفي



 
 

١٠٥

ِالشاعررورة في قول َّللض "َّأما" جواب من الفاء حذف ًومنها أیضا ّ:  

ـــــــــــــــــــــــــــال ّفَأمـــــــــــــــــــــــــــا ُالقت ــــــــــــــــــــــــــــم ِقتـــــــــــــــــــــــــــال ال ِ ُُلدیكــ ْ َ َ     
  

ًســــــــــــــــیرا َّولكــــــــــــــــن ِعــــــــــــــــراض فــــــــــــــــي ْ ـــــــــــــــــب ِ ِالمواكــ ِ َ   
  

ِالشاعرفي قول  ِرورةَّ بالم االبتداء للضِ الخبر على المبتدأ المقترنُتقدیموكذلك  ّ:  

ـــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــالي َألَن ْ ْومـــــــــــــــــــن َ َ ٌجریـــــــــــــــــــر َ ُخالـــــــــــــــــــه َ ُ   
       

ِینــــــــــــــــــــــــل َالعـــــــــــــــــــــــــالء ََ ِِویكــــــــــــــــــــــــرم َ ُ    ْاَألخــــــــــــــــــــــــــــــــواال َ
  

َُأنه مع ْالصَّرف من االسم ُمنعو ِالشاعرفي قول  ة،َّیمَالعل إال فیه لیس َّ ّ:  

َلثابــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا ُأمیمــــــــــــــــــة قالــــــــــــــــــت ِ   ًشاخــــــــــــــــــصا ِ
    

ِاَألشــــــــــــــــــاجع عــــــــــــــــــاري ًنــــــــــــــــــاحال ِ ُكالمنــــــــــــــــــصـــ ِ ْ   ِـــل ُ
  

ِقول الشاعر تنفیس بحرف ًمقترنا المضارع یكن لم إذا ّالالم وفي شذوذ انفراد ّ:   

ـــــــــــــــــــــــــى ُابــــــــــــــــــــــــن ّتألــ ٍأوس ْ ّلیردنــــــــــــــــــــــــي حلفــــــــــــــــــــــــة ْ ُ ََ  
             

َّكـــــــــــــــــــــــــــــَأنهن ٍنـــــــــــــــــــــــــــــسوة إلـــــــــــــــــــــــــــــى ُ ــــــــــــــــــــــــــــــفائد َّ    ُمــــــ
  

ِ في الفصلینِ القائلُ مجهولةُوثمة شواهد ِین وعشریاثن هاُ عددبلغ وقد ،ْ   : وهيًشاهدا،  َنْ

ٌال الــــــــــــضیفن المــــــــــــشنوء والــــــــــــضیف نائــــــــــــل    ِكــــــــــــ ِ ِ َ َ ْ ّ
   

ِلــــــــــديَّ المنــــــــــى واألمــــــــــن فــــــــــي الیــــــــــسر والعــــــــــسر ُِ ْ ُ  
  

ــاطن قـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــلمى َأم نـــــــــــــــــووا ظعنـــــــــــــــــا      ََأقــــــــــــــ ََ ْ ُ َْ َ ٌْ ْ َ ِ
  

ــــــــــــــا ـــــــــــــب عـــــــــــــیش مـــــــــــــن قطنــ ـــــــــــــوا فعجی َإن یظعن َ َْ ْ َْ ُ ٌَ ََ َ ْ ِ  
  

ٍولكــــــــــــــــــــن َأجــــــــــــــــــــرا لــــــــــــــــــــو فعلــــــــــــــــــــت بهیـــــــــــــــــــــــــن  َِّ ًِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ  
         

َوهــــــــل ینكــــــــ ُْْ َ ُر المعــــــــروف فــــــــي النــــــــاس واَألجـــــــــرَ َ ُْ َ ِ ّ ُ ْ  
  

َلیــــــــــــــــــت َ شــــــــــــــــــعري مقــــــــــــــــــیم العــــــــــــــــــذرَْ ُْ ُ ٌ ْ  قــــــــــــــــــومي     ِ
  

ــــــــــــــــــــوناُأم هـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــي حبهـــــــــــــــــــا عاذلــــ ـــــــــــــــــــي ف ِ ل ّ ُ  
  

ــــــــــــــــاس التــــــــــــــــراب َألوشــــــــــــــــكوا   ـــــــــو ســــــــــــــــئل الن َولـــــــ ْ َْ ّ ُ ُّ ِ َ
          

ـــــــــل هــــــــــــــــــــــاتوا َأن یملــــــــــــــــــــــوا ویمنـــــــــــــــــــــــعوا َإذا قیــــــــــــ ْ َ ََ ّ َ ْ َ َ  
  

ًأبعـــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــدار جامعــــــــــــــــــــة       ِ ٍَ ّ ُ ْ ُْ ََ
          

َشـــــــــــــملي بهـــــــــــــم أم تقــــــــــــــول البعـــــــــــــد محتومــــــــــــــــــا؟ َْ ُ ُ َِ ْ  
  

ُأســـــــــــــــــــــتغفر اهللا ذنبـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــست محـــــــــــــــــــــصیه  َ ًِ ِْ ُ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ  
           

َّرب  ِالعبـــــــــــــــــــــاد إلیــــــــــــــــــــــه الوَ ِ ُجــــــــــــــــــــــه والعمـــــــــــــــــــــــــــــلِ َ َ ُ ْ  
  

ــــــــــــــــــي   َّنعـــــــــــــــــم الفتـــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــدت إلیـــــــــــــــــه مطیتـــ ِ ِ َِ ََْ ْ َ َ َ َ ْ
        

ـــــــــــــــا ِفـــــــــــــــي حـــــــــــــــین جـــــــــــــــد بنـــــــــــــــا المـــــــــــــــسیر كالن ُ َّ َ ِ  
  

ُیــــــــــــــــــا لیتنـــــــــــــــــــي ك َ َنــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــبیا مرضعــــــــــــــــــــــا  َْ ْ ُ ِ َ ُ ْ
            

ـــــــــــــــــــــــــــا َتحملنــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــذلفاء حــــــــــــــــــــــــــوال َأكتعـ َْ ًْ َ ُ ْ َّ ُِ ْ  
  



 
 

١٠٦

ـــــى إذا رجــــــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــــــولى وانقــــــــــــــــــــــضــى        ّحتـــــــــــــــــ َ َ ٌ َ ََ ِ ّ
        

ــــــــــــــــــــــــان وجــــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــهر مقــــــــــــــــــــــــــــبل ُوجمادی ٌ َ َ ِ َ ُ  
  

ـــــــــــــــــــرم وابـــــــــــــــــــن الهمـــــــــــــــــــام       ـــــــــــــــــــى الملـــــــــــــــــــك الق ِإل ُ َِ ْ ِ ْ َ ِ ِ
           

َولیــــــــــــــــــــــــــث الكتیبــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي المزدحـــــــــــــــــــــــــــ ََ ْ ُ ِ َِ   ْـمَْ
  

ُّ  وذا الـــــــــــــــــــــــرأي حـــــــــــــــــــــــین تغـــــــــــــــــــــــم األمـــــــــــــــــــــــور    َ ُ َّْ
                

لیل وذات اللجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ْبـــــــــــــــــــــــــــــــذات الـــــــــــــــــــــــــــــــصَّ ُ ُّ ِ  
  

ٍَأال رب مـــــــــــــــــــــن تغتــــــــــــــــــــــشه لــــــــــــــــــــــك ناصـــــــــــــــــــــــــح    ِ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َُّ
              

ــــــــــــــــــــــــــن ِومـــــــــــــــــــــــــؤتمن بالغیـــــــــــــــــــــــــب غیـــــــــــــــــــــــــر َأمیـــ ِ ٍِ ْ َ ْ ِ َ َ  
  

ٍإن هــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــســــتولیا علــــــــــــــــــــــــــى َأحــــــــــــــــــــــــــد     َ َ ًِ َِْ ْ ُ َ ُ ْ
              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنإ ِال علـــــــــــــــــــــــــــــــــى َأضـــــــــــــــــــــــــــــــــعف المجانیــــ َ ْ ِ َ ْ َ ّ  
  

ُإذا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ْابنــــــــــــــــــــــــــــــــــة العجیـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  " ال"َ َْ ُ ُ َ
                 

ُتــــــــــــــــــــــــــــــصدق  ُ ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــر" ال"َ ــــــــــــــــــــــــــــــول جیـــــــــــــــ ِإذا تق ْ َ ُ َ ِ  
  

ٌیبكیـــــــــــــــــك نــــــــــــــــــاء بعیـــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدار مغتــــــــــــــــــرب    ِ َِ ْ ُّ ُ َ ٍَ َ ْ
            

ـــــــــــــــــــــــب ِیــــــــــــــــــــــا للكهــــــــــــــــــــــول وللــــــــــــــــــــــشبان للعجـــــــــــ َ َ ْ ِْ ِ ّ ُّ ِِ َ َ!  
  

ُا لقـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــن للعَیـــــــــــــــــــ ِ ْ َ ٍ َى والمـــــــــــــــــــساعي  لـــــــــــــــــــَ
                

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــن للن َّیــــــــــــــــــــا لق ْ َ ٍ ــــــــــــــــــــسَ   ِمـــاح ّدى وال
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــا ِیـــــــــــــــــــــــــــــــا لعطافن َّ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــاح   ! َ َِویـــــــــــــــــــــــــــــــا لری
  

ــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــش ْوَأب َ َرج الفتـــــــَ ْ ِ ـــــــــــــــــــىَ   ِـاحـــــــــــــــــــــــــــــــّّ النفــــــــــ
  

َِّجفـــــــــــــــوني ولـــــــــــــــم َأجـــــــــــــــف اَألخـــــــــــــــالء، إننـــــــــــــــــي َ ّ ِ ُ ْ ْ َ َ  
  

ْلغیـــــــــــــــــر جمیـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن ِْ ٍِ َ ِ ُ خلیلـــــــــــــــــي مهمـــــــــــــــــــــــلَ ِ ْ ُ َ  
  

َفمــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــع لیغلــــــــــــــــــب جمــــــــــــــــــع قومــــــــــــــــــــــــي     ََ ْ َْ َ َ َْ ِ ٌ
       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ِمقاومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد لفـــــــــــــ ْ َْ ٌ ً َ َ  
  

ْا واهللا أن لـــــــــــــــــــــــــــوَأمـــــــــــــــــــــــــــ ْ ــــــــــــــــــــــــــــرا       ِ ُ كنـــــــــــــــــــــــــــت حــــ َ
         

ِومـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالحر أنـــــــــــــــــــــــت وال العتیــــــــــــــــــــــــــــــــــــق َ َ ِّ ُ  
  

ـــــــــــــــــــَخـــــــــــــــــــالي َأل ُت ومـــــــــــــــــــن جریـــــــــــــــــــر خالـــــــــــــــــــهْن َُ ٌ ْ َ َ َ  
  

ْء ویكــــــــــــــــــــــــرم اَألخــــــــــــــــــــــــــــــــواالَل العـــــــــــــــــــــــــالََینــــــــــــــــــــــــ ُ َ َ  
  

ـــــــت أمیمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا لثابــــــــــــــــــت شاخــــــــــــــــــصا ًقالـــــــــــ َ ِ ِ  
           

ِعــــــــــــــــــاري اَألشــــــــــــــــــاجع نــــــــــــــــــاحال كالمنــــــــــــــــــصــــــل ُ ْ ُ ً ِ ِ ِ  
  

ـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــــــاردا         ًعلفتهـــــــــــــــــــــــــــــــا تبنــــــــــــ ً ً ُ َ َ
         

ــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــدت همالــــــــــــــــــــــــة عیناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْحت ََ ً َ ّ ْ َ  
  

ْوثمة بیان في هـذا الـشأ        َاللغـة ِشـواهدائع بـین ّ الـشِنٌ  مـن ِمینّ والـسِّثَ بالغـُ المـصادرِرتِ، فقـد زخـُّ

ِنظر  الِصرف ب،ِ العربِأشعار  ینبغـي َّالتـي ِمعـاییرال ِ بـه، ودون مراعـاةِ، أو الجهـلِ بالقائـلِعن المعرفـةّ

َأن تضبط شواهد ْالنحو َ ّالعربي َّ ِ ًحجةُّ تعد َّالتي، وََ َّ َاللغة في ُ   .هاِ من قواعدٌبنى كثیرُها تِ، وعلى كاهلُّ



 
 

١٠٧

َالنحـاة َّ أنْاألنبـاري عـن ابــن الــسُّیوطي فقـد نقـل       ْالـشعر مـن ِقــوا بـین المجهــولَّ فرُّ ف رُ لـم یعــَّالــذي ِّ

ـــَّالـــذي ِ، والمجهـــولُهُناقلـــ ُ عـــرف ناقل ّ فالجهـــل بالن،ُهُ ََّألن ؛ٌاقـــل مرفـــوضُ َاقـــل یوجـــب الجهـــل ّ بالنَ الجهـــلِ ُ

 ْ لـمَّالـذي ِ عـن المجهـولَقـلّ النَّ أنَغیـر . المرسـلِو القائل بقبـولهم إلى قبوله، وهُوذهب بعض. بالعدالة

ْیصرح َّ ِّه، بخالف ما إذا صرحِ الوقوف على حقیقة حالُ ال یمكنِاقلّ النِ فیه باسمُ    .)١(ناقلّ باسم ال فیهُ

ِالنحاة  منٌوفي ذلك حرص ْالشعرراث ُّ جزء من التِ على عدم ضیاعُّ  الـواردة ِاهدَّالـشوجوع إلـى ّوبـالر. ّيِّ

َالــــشواهد َّ أنَنّ، تبــــیّالثــــاني وّاَألول: ِفـــي الفــــصلین ِ ً أیــــضا، فــــال ِاقــــلّ هــــي مجهولــــة النِ القائـــلَ المجهولــــةَّ

  . مَّ على ما تقدًها بناءِتَّمُ بها برُستشهدُی

ِالـشواهد ِ بعـضِ فـي نـسبةَفِلـُ اخت، بـلِّ الحدَ عند ذلكُ األمرِلم یقفو         ِطـون فـي بهاِ إلـى أصـحابَّ

ّاللغویــ ِالمــصادر َ ُالــشاهد َسبُ فنــ،ِةُّ ِ دلیس َّ، والتــِعْوضــ، والِلْحــَّ بالنِأویــلَّ للتٌدعاةَ، وهــذا مــٍ إلــى غیــر شــاعرّ

ْالــشعرب ب، والتكــسُِّ المــروءةِ، كفــسادمتعــددة ٍألســباب ّة دورا للــدَّ ثمــَّكمــا أن. ِّ  تكــون َّالتــي ِةَّیاسیِّ الــسِوافعً

ِسببا للكذب ومـن تلـك  .)٢(دُّ والتزیـِلْحـَّ للنً مـدعاةِ واألسـاطیرِاألخبـارُ تأكیـد ُّویعـد. ٍنَّ معـیٍف لموقِدُّ والتزیً

ِالشواهد َّ:  

ُومــــــــــــــــاذا عــــــــــــــــسى الحجــــــــــــــــاج یبلــــــــــــــــغ جهــــــــــــــــده   ُ ْ َ َ ُ َ َُ ُ ْ ّ
      

ِإذا نحـــــــــــــــــــــــــن جاوزنـــــــــــــــــــــــــا حفیــــــــــــــــــــــــــــــر زیـــــــــــــــــــــــــاد ِ َ َ َ ُْ َ ْ َ  
  

ـــــــــــــــــــع أبیــــــــــــــــــــت اللعــــــــــــــــــــن فیهــــــــــــــــــــا      ــ َفــــــــــــــــــــال تطمـــ َْ ّ َ ْ ْ
        

ْومنعكهــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــشيء یـــــــــــــــــــــــــــــــــــس ُ َ ِ ُ ْ َ ُـــــــــتطاعَ َ  
  

ٍإذا َأعجبتــــــــــــــك الــــــــــــــدهر حــــــــــــــال مــــــــــــــن امــــــــــــــرئ     ِِ ِْ ِ ٌ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ
     

ِفدعــــــــــــــــــــــــــه وواكــــــــــــــــــــــــــل َأمــــــــــــــــــــــــــره واللیالیـــــــــــــــــــــــــــــــا َّ َِ َُ َ ْ ْ ُ ْ َ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــشفاعة ـــــــت لیلـــــــــــــــــــــــــى أرســـــــــــــــــــــــــلت ب ٍونبئــــــــــــــــــ ْ َ ْ ُ ُِّ  
  

ُإلـــــــــــــــــــي فهــــــــــــــــــــال نفـــــــــــــــــــس لیلــــــــــــــــــــى شفیعــــــــــــــــــــــها ُ ّ ََ َ َّ ِ  
  

ـــــــــــــــــــد         ـــــــــــــــــــى األیـــــــــــــــــــام ذو حی ــــــــــــــــــى عل ٍللـــــــــــــــــــه یبقـ َِ َ َ َِ ّ ْ
    

ٍبمـــــــــــــــــــــــــــــــشمخـــــــر ِ َ ُْ ـــــــــــــــــــــــــــــــه الظیـــــــــــــــــــــــــــــــان واآلسِ ُ ب ُ ّ ِ  
  

                                                             
  .٩٧ /١المزهر، . ّالسیوطي: ینظر )١(
َاالستشهاد واالحتجاج باللغة، . عید، محمد: ینظر )٢( ُّ٤٢ -٣٩ .  
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ــــــــــــــــم تنفـــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــضر فإنمـــــــــــــــــــا       َّإذا أنـــــــــــــــــــت لـــ َ ََّ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َ
    

ـــــــــــــــــضر وینفعـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى كیمـــــــــــــــــا ی ــــــــى الفت َیرجـــــــــ ََْ ُ َ َُ َّ ْ َّ َ  
  

 هــذه َ وراءُافعّ الــدُعلــمُ، و ال یِ االســمِ مجهــولِ القبیلــةِ لمعلــومِ بیتــانّالثــانيلِ ْ الفــصِسب مــن شــواهدُوقــد نــ

ِالــشاهد ُ إعطــاءُ یكــونفقــد. سبةّالنــ ــّ الحجّ  ٍ ضــعفُنِ فهــذا مــوط. هــذه الــدوافعَ أحــدةاســم القبیلــ بــذكر ةّی

ِالشواهد إلى تلك َبَّآخر تسر   :ّالشاهدسب ُ فن،َّ

ُنطلبــــــــــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــــــــــن ْفبینــــــــــــــــــــــــــــا      أتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ
  

َمعلـــــــــــــــــــــــــق ََّ ٍوفـــــــــــــــــــــــــضة ُ ْ َوزنـــــــــــــــــــــــــاد َ ــــــــــــــــــــــــــي ِ   راعـــــــــ
  

  .النْعی ِسْقی من ٍلرجل

ُ الشاهدَسبُون ّ:  

ُّأمــــــــــــــــــــر ْولقــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــى ُ ِاللئــــــــــــــــــــیم عل ــــــــــــــــــــسبني َّ ُُّی َ   
         

َثمـــــــــــــــــــــت ُفمـــــــــــــــــــــضیت ْیعنینــــــــــــــــــــــــــي ال ُقلـــــــــــــــــــــت َُّ َ  
  

  .سلول ْمن ٍلرجل
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ِالثالثالفصل  ّ:  

ُالشواهد ِ ُعریةِّشال َّ َّ ِ ّالصرفی ْ ْ ّوتیةَّالصو ُةَّ ْالنحو ِقعیدّالت في وأثرها ْ   ِّيَّ

)١٦٣-١٠٩(  

  : اآلتیةالمباحثن ّیتضمو

ِالشواهد: ّالمبحث األول - ّصرفیال َّ ْ    ةَّ

ِالشواهد: ّالمبحث الثاني - َّالنحویة َّ ِ ْ ّالصرفی َّ ْ    ةَّ

ِالشواهد: ّالمبحث الثالث - ّالصوتیة َّ ْ َّ   

ِالشواهد: المبحث الرابع - َّالنحویة َّ ِ ْ      ّیةْوتَّصال َّ

ّ أثر الشواهد الصرفیة والشواهد الصوتیة في بناء القاعدة النحویة  - ّ ّّ ّ ّّ ّ  
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ِالشواهد: ّولالمبحث األ ّالصرفی َّ ْ   :ةَّ

ّ     یقــصد بالــشواهد الــص  ِ الكلمــةِنیــةِ بدراســة بً خاصــةِ االستــشهادُ فیهــا مــواطنُ تكــونَّالتــي ّرفیة تلــكُ

ِّالعربیــة ِالــصَّرف ُةّضح أهمیــّ وتتــ.ََ ِالنحــو لدراســة َ األســاسِهِ فــي كونــْ ْ ْالنحــو ُ دراســةُ، فــال تكتمــلَّ ّالعربــي َّ ِ ََ 

َاللغة ُیزان، فهو مبمعزل عنه ِّالعربیة األصول عرفُ به تَّالذي ُّ ََ.  

ُالدراسة َظْ لم تحّثالثة شواهد صرفیةة ّ وثم َُأوله: اِ بغیرهِّ    : وشاهدهصغیر،َّ في التاَّ

ُْأمــــــــــــــــیلح غز یــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ِ َِ ْ ــــــــــــــــاَ ـــــــــــــــــا    ًالن َّ شــــــــــــــــدن لنــــ َ َ
     

ـــــــــــــــن هؤلیــــــــــــــــــــائكن الــــــــــــــــــــضال والــــــــــــــــــــسمـــر ِمــــ ّ ّ ّ ّ ُّ ِ ُ)١(  
  

ِموضــعانففیــه        ِ ْ ِستــشهادالِل َ ِْ َُأولهمــا:  ْ ْجــاز تــصغیر " ، حیــث"َلحْیَمــُأ: " قولــهَّ ُّ فــي التعجــب"أفعــل"َ َ َّ، 

ّ فــصیغة التعجــ.)٢("َّْ التفــضیل"أفعــل"ـ لــشبهه بــ ّب لمــا أشــبهت صــیغة التُ َ ْ ّ ُفــضیل فــي الــوزن، وكــان فعــل ِ ِ ِ

ّعجــب جامــدا أعطــوا فعــل التعجــّالت ً ّب حكــم اســم التِ ِ َ َفــضیل، فأجــازوا تــصغیره، ِ : ُولــم یــسمع ذلــك إال فــيِ

ُوالتــصغیر ،"ِاءّهؤلیــ: "فقــال" ِهــؤالء" ُتــصغیر"ا وثانیهمــ .)٣("حَلــْأم"، و "نَسْأحــ"  ِ مــن خــصائص األســماءّ

َالكوفیــون؛ ولهــذا قــال المعربــة َإن صــیغة: ّ ٌ فــي التعجــب اســم"لَأفعــ" ّ ُّ ًهــا مــصغرةِ؛ بــدلیل مجیئّ  فــي هــذا ّ

ّالبــصریونبینمــا ذهــب . ٤)(البیــت ْ َّحجــة ال َ البیــتَّ إلــى أنَ ُه، واحتمــال أن یكــون التــصغیرِذوذُ فیــه؛ لــشُ ّ 

ََأفعل"ه بـ ِبهَشِله لَخَد ً التفضیل لفظا ومعن"ْ ً ِ؛ والشيء قد یخرج عن بابه لمجرد الشبهىّ ّ   .)٥(" بغیرهّّ

                                                             
. تصغیر هؤالء) : اءّهؤلی(و . ّواستغنى عن أمهترعرع َإذا قوي، و: ً شدوناُنُبي یشدّظ الَدنَش: ه قولهمُأصل" ّنَشد" )١(
ُوالضال( ّشجر السدر البري) : َّ ّالسم"و . ّ . والبیـت مـن البـسیط مختلـف فـي نـسبته. ١/٥٠٦ّاللمحـة . ّشجر الطلح" : ُرّ

ّفنــسب إلــى العرجــي فــي اللمحــة  وهــو مــن شــواهد . لغیــرهم: لمجنــون لیلــى، وقیــل: ، وقیــللكثیــر عــزة: ، وقیــل١/٥٠٦ّ
   .٤/٨٣، وشرح الشافیة للرضي ١/١٢٧اإلنصاف 

 .١/٨٩٤ّمغني اللبیب . ابن هشام )٢(
  .)الهامش(، ١/١٢٧نصاف  اإل.األنباري:  ینظر)٣(
  .٢/٢٦٤ْاألشموني  )٤(
 .٥٠٧/ ١ّ اللمحة .ابن الصائغ )٥(



 
 

١١١

ِصغیر مخــتصٌّ باألســماء المعربــة،َّ فالتـ     ِ َُأنــه غیـر ُ ِ ورد عــن العــرب شـذوذا تــصغیر بعــض األســماَّ ُ ِء ً

ِة كأســــماء اإلشــــارة، واألســــماء الموصــــولة، مثــــلَّالمبنیــــ ِ ِ ــــذ: "ِِ َالل َاللت" ، و"اّیُّ ــــُّ ِهؤلیــــاء"، و"اّی فــــي تــــصغیر " ّ

َّاللتیا": َّالتي "تصغیرّومن ذلك الشذوذ  ."ءهؤال" ِ الواردُّ   : اج ّ قول العج، وهو في في كتاب سیبویهِ

ُّلتیــــــــــــــــــــــــــــــا و الُّ الَبعـــــــــــــــــــــــــــــد ّلتیـــــــــــــــــــــــــــــّ َّا والتــــــــــــــــــــــــــــــي    ّ
     

ُعلتهــــــــــــــــــــــــــــــــا أنفـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا  ْ َ َس تـــــــَ   )١(ِتَّدَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ
  

ُر المـــــضمرات، وال المبهمـــــات، وال َّصغُفـــــال تـــــ " َُ ُ َ ْمـــــن"ُ ِو تـــــصغیرهم لـــــبعض . ، و نحوهمـــــا"َكیـــــف"، و "َ ُ

ِموصوالت وأسماء اإلشارةال ِ   .)٢("ٌّشاذ ِ

ِالـــشاهدٕ      واذا نظرنـــا إلـــى  ـــا فـــي نـــسبته، وهـــذا َ ألفینـــاه مختلّ ـــىًف  حـــول مثـــل هـــذا ِللجـــدا ٌمـــدعاة  إل

ِالشاهد ّنسب للعرجي، وقیل"، فقد ّ ّلكثیر عزة، : ُ  .)٣("لغیرهم: لمجنون لیلى، وقیل: وقیلّ

ِالشاهد َّأماو ِالشاعرهما واحد، وهو قول ُدِ، وشاهِنْ متباینتیِنْتیَّن صرفیْتیَّفي قضی فهو ّالثاني ّ ّ:  

ٍوكنـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــسبناهم فـــــــــــــــــــــــوارس كهمـــــــــــــــــــــــس  َ ْْ َ َُ ِ َ ُ ْ ِ َ ّ  
        

ْحیـــــــوا بعـــــــ ُد مـــــــا مـــــــاتَ ُ الـــــــدهر َأعـــــــصــــراَوا مـــــــنَ ْ ِ ْ َّ)(٤  
  

ِموطنــانفیــه ف       ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ ُحیــوا":  منهمــا فــي قولــهّاَألول: ْ ، ولــم "َخــشوا"أجروهــا مجــرى " ُ، حیــث"َ

ُحییوا" فاألصل ،)٥("ّالالمُیدغموا العین في  ّ، ثم سكن عـین الفعـل "َِ ُ ُییـواَح: "األولـى" الیـاء"ّ ّ، ثـم أسـقطوا "ْ

                                                             
 . ٢/٢٨٩المقتضب  . ینظر المبردو . ٣/٤٨٨الكتاب، . هیسیبو: ینظر )١(
ْشـذا العــرف فـي فــن الـصرف. الحمـالوي، أحمــد بـن محمــد) ٢( َّ ّنـصر اهللا عبــد الـرحمن نــصر اهللا، مكتبـة الرشــد، : تــح. َ ّ

 .٩٩الریاض، ص
 ). ٢:الهامش(، ١/٥٠٦اللمحة، . ابن الصائغ )٣(
ُالكهمس) ٤( َ ْ ّوكهمس هذا هو كهمـس بـن طلـق الـصریمي. القصیر: َ ِ َْ ْ َْ ٌَ ْ مـع بـالل بـن مـرداس، ِ الخـوارجِ، وكـان مـن جملـةَ ِ

ِ بن زرعة الكَ وقعت بأسلمُوكانت الخوارج ْ  رجل، فقتلت قطعـة مـن أصـحابه ْ وهو في ألفي،ً، وهم في أربعین رجالّالبيُ
ّوانهزم إلى البصرة، فقال مودود هذا الشعر في قوم من بني تمیم فیهم شد ْ ّة، وكانت لهم وقعة بسجستان، فـشبِّ ههم فـي ِ

َتهم بــالخوارج الــذین كــان فــیهم كّشــد َ ــَ بــن طُمــسْهَّ ُحیــوا " لــه ْق، وقوْل َیعنــي الخــوارج أصــحاب كهمــس" َ ْ أي كــأن هــؤالء : َ
ُالقــوم أصــحاب كهمــس فــي شــدتهم وقــوتهم ونــ ّ ّوالبیــت مــن الطویــل لمــودود . ٤/٣٦٥.شــرح الــشافیة للرضــي. صرتهمّ

ْ، واألصول في النح٤/٣٩٦العنبري في الكتاب     .١/٢٦٣، وعمدة الكتاب ٣/٢٤٨و َّ
  .٢/٣٦٩شرح أبیات سیبویه . ّ السیرافي)٥(
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 لهــا بـــ اً تــشبیه،"ُحیــوا"، فــصارت األولــىدغموها فــي الیــاء ُ، ولــم یــ"ةّالثانیــالیــاء "به الحركــة شــأســقطوا 

  .)التوبةسورة ()" ٨٧ (...رضُوا بِأَن يكُونُوا مع الْخَوالِفِ : "كما في قوله تعالى" واُضَر"و" واُشَخ"

ِفواعــ"  علــى فاعــل الوصــفَجمــع" ُ، حیــث"َفــوارس": ِ فــي قولــهّالثـانيو ه ُ جمعــُ، والقیــاسٌّشــاذوهــو  ،)١("لَ

ْفعــ"علــى وزن  ُوصــفا لغیــر العقــالء جــاز جمعــ" فاعــل"فــإذا كــان لفــظ "،  "نالُ ًقیاســا؛ " فواعــل"ه علــى ً

ٍأیام مواض: "، كقولناِعْث في الجمَّهم غیر العقالء بالمؤنِإللحاق ٌ")٢(.  

ّ الشاهد الثالث ففي قول الشاعرّ    وأما ّّ:  

ْومعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبا یع َْ ً ِ َ ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   ِ لـــــــــــــــــــــ
              

ُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران األرض س ِ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ   ٣)(ودانــــــــــــــــــــ
  

ِوفیــــه موطنـــــان      ِ ْ ِستــــشهادلالَ ِْ َُأولهمـــــا قولــــه: ْ  ِأنیـــــث، بـــــدلیلّ، فألفهــــا لإللحـــــاق ولیــــست للت"ًعـــــزىِوم: "َّ

َّالـذي مؤن" َأفعـل"ع ، فیجوز جم"دَوْأس"،  فهو جمع "ُسودانا: "وثانیهما قوله. )٤(تنوینها ْفعـ"ثـه َّ علـى " الءَ

ْفعل" ْفع"ویجوز جمعه على " ُ  .)٥("النُ

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٤/٣٦٤افیة ّین، شرح الشّاألستراباذي، نجم الد )١(
  .٢/١٥٨ نفسه، المرجع )٢(
  .١/٣٦، والمنصف ٣/٢١٩ البیت من الهزج بال نسبة في الكتاب )٣(
ّشرح الشواهد الشعریة . ُّشراب: ینظر )٤( ْ ِّ ِ َّ٣/٢٨٠.  
  . المرجع نفسه، ذاتها)٥(



 
 

١١٣

ُالشواهد: ّالمبحث الثاني ِ ُالنحویة َّ َّ ِ ْ ّالصرفی َّ ْ   :ُةَّ

ِموطنان منها ٍّوفي كل ِ ْ َّلعـلو. ٌّ، واآلخر صـرفيهما نحويٌُّأحد: ِهادِستشلال َ َ  َد قـوةّیؤكـ اّ ممـ ذلـكَ

ِالنحوي َ بین علمةقَلعالا ْ ِالصَّرف وَّ ّاللغویـ ِفلـم یفـصل. ْ َ َّالنحویـة بـین القـضایا َونُّ ِ ْ رفی والقـضایا َّ ّالـصَّ  فـي ةْ

َاللغـةمـصادر  ُة تــسعوفـي هـذا البـاب . )١("ٍرةّ متــأخٍ جـاء فـي مرحلـةَصنیفّ التـَّإن"، ككتـاب سـیبویه، بــل ُّ

  :شواهد

ِالشاهد   :ّاَألول ّ

ُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــضر اهللا َأ َ َّ ُظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دفنــْعَ َ َ ً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــوُ هـ
         

َبسجـــــــــــــــــــــــــستان طلحـــــــــــــــــــــــــة َ ََْ ْ ِ ِ ــــــــــــــــــــــــــات)٢(ِ ِ الطلحــــــ ََ)(٣  
  

ُاَألول: ِففیه شاهدان      ّیت مذكرا بمؤنـَّفإذا سم .)٤("ََطلحات"جمع طلحة على " منهما ّ ً ّ اء نحـو ّ بالتـٍثَ

َّتـسك:  قـالواّالكـوفیینَّ أن غیـرون، ّاء، وال یجـوز بـالواو والنـّه باأللف والتـَجمعت" حةْلَط" ُن عینـه وتحـذف ُ ُ ُ

ّتـــاؤه، ویجمـــع بـــالواو والنـــ ُ ُ َُأنـــه ّ إال، كیـــسانُووافقهـــم ابـــن. َْطلحـــون": حـــةْلَط"ون، فیقـــال فـــي ُ  العـــین َ فـــتحَّ

ُأرضــون"ًقیاســا علــى " ََطلحــون" ََّألن ؛"حــاتَلَّ الطُحــةْلَط": اء فقــالواّ بــاأللف والتــُهْمعتــَالعــرب جو". َ  هــذا ِ

  .)٥( بینهماْر، فلم یجمعّ، والواو من خصائص المذكَّالتأنیثصائص اء، وهي من خّ بالتٌثَّ مؤنَاالسم

                                                             
ّتأمالت في بعض ظواهر الحذف الصرفي، حولیات كلیة اآلداب. ّالشایب، فوزي:  ینظر)١( ّّ ّ ّ جامعة الیرموك، / ّ

 . ١٢م، ص١٩٨٩ّالحولیة العاشرة، 
ََّطلحــة الطلحــات"لــف فــي ســبب تــسمیته ُوقــد اخت. زاعــيُف الخَحــة بــن عبــد اهللا بــن خلــْطل:  یقــصد بــه)٢(  كــان: فیقــال" َْ

ّكریما وأن َه زوجً ِن من مالُرهَهْ وأمٍةّ عربیِ بمئةٍّ عربيَ مئةّ َّ إلـیهم، َألن یـده َضـیفّ ولـد فـسماه طلحـة، فُأٍ واحـدّلُ لكـَه، فولدَّ ِ
ّ َألن أمـْبـل: كانت السبب فـیهم، وقیـل َّ ّة بنـت الحـارث بـن طلحـة، واسـم عمهـا طلحـة، واسـم أخیهـا طلحـة، فلمـا ّه صـفیِ

  .)الهامش(، ١/٤١اإلنصاف . األنباري. ت أضافوه إلیهمّاكتنفه هؤالء الطلحا
فـي اإلنـصاف ...."ًماُظْ أعُ اهللاَمِحَر: "، وبروایة٢/١٨٨قیات في المقتضب ّالبیت من الخفیف لعبید اهللا بن قیس الر )٣(
   .١/٦٠٥ّ، والجنى الداني ١/٣٥
 .١/٤١اإلنصاف .  األنباري)٤(
َّعبــد اإللــه النبهــان، دار . د: ّاللبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب، تــح). هـــ٦١٦ت . (العكبــري، أبــو البقــاء: ینظــر )٥(

 .١/١٢١،١٢٢، ١٩٩٥، ١الفكر، دمشق، ط



 
 

١١٤

ولــذلك . َفــظ دون المعنــىّ اعتمــدوا المعنــى، فــي حــین اعتمــد غیــرهم اللّالكــوفیینَّ     فمــن الواضــح أن 

ٍ، وجمعـه العــرب جمـع تأنیــثٍ تــذكیرَجمعـوه جمـع َ َُ ُ ّ اعتمـادا علــى اللَ ُومــسوغ. فـظً َُأنــه ّالكـوفیین ذلـك عنــد ِّ َّ 

ّ، لكـن التـ"ْلـحَط"قـدیر ّفي الت ََّألنحـذف؛ ُاء ال تَّ ْلـم یـسمع عـن وَ الجمـع یقـع علـى جمیـع حـروف االسـم، ِ ُ

َُأنهِالعرب  قـل، فهـو غیـر َّ مـن جهـة النٌ من جهة القیاس، معـدومٌ مدفوعُفهذا الجمع". ّْالطلحون: "م قالواَّ

ِالشاهد َّأماو .)١(ٍجائز : ُ؛ واألعظـمٌّ؛ وطلحـة كـل"ًأعظما: "بدل من قوله ، فهو"طلحة" : قولهفي فّالثاني ّ

ْعظم"جمع    .٢)( طلحةُ؛ وهو بعض"َ

  :فأقسام البدل أربعة

ً نوعـا ُّالنحـاة ُوأضـاف بعـض. )٣("والبـدل المبـاین ، وبـدل االشـتمال،ّ، وبعـض مـن كـلٍّ مـن كـلٍّ كلُبدل"

َخامسا سموه بدل ّ   . في البیتِ االستشهادُ من البعض، وهو موضعّ الكلً

ْالـشعر مـن القـرآن وٍ بأمثلـةوا ّقد اسـتدلف فَأُولَٰئِـك يـدخلُون الْجنـةَ    : "ففـي القـرآن الكـریم قولـه تعـالى ،حهِّ توضـِّ

ْوهـي جمـع، " ةَّالجنـ" مـن ّ كـلُبـدل" اتّجنـ"ـ فـ.  )ممـري سـورة   ("  )٦١.(..جنـاتِ عـدنٍ   ) ٦٠(ولَا يظْلَمـون شـيئًا      

، "ْعظــم" ُجمـع: ُظــمْألعٌّحـة كـل، واْوطل" ًمــاُأعظ: " مـن قولـهٌ بــدلّ فـي الـشاهد"ةَحــْلَط" و . مفـرد"ةَّالجنـ"و

فــي قــول امــرئ كمــا  مــن الــبعض، ّ بــدل الكــلَ مجــيءُّالنحــاةوقــد منــع جمهــور  .)٤(ْوهــو بعــض طلحــة

  :قتهَّالقیس من معل

                                                             
  .١/٤٢اإلنصاف . األنباري: ینظر )١(
  .٣/١٧٩السیوطي، همع الهوامع :  ینظر)٢(
ّیعد بدل التفصیل نو )٣( ُ ُّ ِّوعا من بدل الكل من الكلُ ُِّ   .٦٧٣-٣/٦٦٥ي، ّالنحو الواف. حسن، عباس. ً
 .٣/١٧٩السیوطي، همع الهوامع : ینظر )٤(



 
 

١١٥

 

َداة البـــــــــــــــــَي غـــــــــــــــــِّنكـــــــــــــــــَأ َین یـــــــــــــــــومَ ِ لــــــــــــــــــــــــــــوا     َّمَحَ تْ
   

ـــــــــــــ َدى ســـــــــــــمرات الحـــــــــــــَل ِ ُ ِي نـــــــــــــاقَ ْف حنِّ ــــــــــــــلَُ ِظــــ َ)١(  
  

ْالجمهـــورل َّوقـــد تـــأو ِلـــیس اســـما للوقـــت" الیـــوم "َّ هـــذا البیـــت أنُ  مـــن طلـــوع الفجـــر إلـــى غـــروب ِّ الممتـــدً

َطلقــا طــالُ للوقــت مٌه اســمَّمس، ولكنــَّالــش َ أو قــصرً ُ َادخرتــك: ُلــك قــولهم ذُ، ونظیــرَ ُ :  لهــذا الیــوم، یریــدونّ

   .)٢(لهذا الوقت

ًوأرى أن رأي الجمهــور أكثــر دقــة فــي هــذه المــسألة؛ فقــد تكــون      ّ ُ ِ َ ّ فــي الــشاهد هــي ُالــواردة" ُاألعظــم"َّ

ِإشارة إلى كل من دفن بس َِ ُ ْ َ لـوارد ا" َّالجنـة"وكـذلك لفـظ . ُهَ بعـض"ُطلحـة"، وكال" ُمُاألعظ" ُتكونفستان، ِجِّ

ُفي اآلیة الكریمة؛ فهـو یـدل علـى كـل، وجنـات  ّ ٍّ ُ ُّ ِ ٍعـدن"ِ َمـن أقـسام الجنـة، ولـیس العكـس "َ ِ َّ ُُأرجـح  ولـذلك. ِ ِّ َ

َالتأویـــل ُ الـــذي اختـــاره الجمهـــورّ َُ ُ َّغیـــر أن  .ّ َالمختـــارَ"َ ْ ُ ِللجمهـــور ًخالفـــا ْ ُ ْ ُ ُإثبـــات ِْ َْ ِّالكـــل بـــدل ِ ِالـــبعض مـــن ْ ْ َ ْ 

   .)٣("الفصیح ِفي ِلوروده

  :ّالثاني ِاهدّالش

َاســــــــــــــــــــــــتقدر اهللا خ َ ِ ــــــــــــــــــــــــَِْ ْرا وارْی ِین بــــــــــــــــــــــــهَضــــــــــــــــــــــــً َّ َ  
          

ــــــــــــــــــــــــرْیَبَف ُنمـــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــسر إذ دارت میاسیــــــ َ َ ُْ ْ ْ ُ)٤(  
  

ُالعــسر ََْفبینمــا: " قولــهّاَألول :ففیــه شــاهدان      ْ ْدارت ْإذ ُ  .)٥("بینمــا" َدْ بعــِللمفاجــأة" ْإذ" جــاءت ُ، حیــث"َ

َّینَارضو: " في قولهْوكید على فعل اَألمرَّدخول نون الت على ٌ شاهدّالثانيو َ")٦(.  

  

  
                                                             

 .٢/١٠٣٩توضیح المقاصد . المرادي: ینظر )١(
 ).٣:الهامش( المرجع نفسه، ذاتها، )٢(
 .٣/١٧٩همع الهوامع، . ّ السیوطي)٣(
ّللبیــب ، ومغنــي ا١/١٩٩ّاللمــع فــي ، ولعثمــان بــن لبیــد العــذري ٣/٥٢٨ فــي الكتــاب  بــال نــسبةالبــسیط البیــت مــن )٤(
١/١١٥.  
  .١/١١٥ّمغني اللبیب . ابن هشام: ینظر )٥(
ِّاللمع في العربیة، ص. ابن جني: ینظر )٦( ّ١٩٨ .  



 
 

١١٦

ِالشاهد ِالثالث ّ ّ:  

ـــــــــــــــــــتح أبوابـــــــــــــــــــا وُأغلقهــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــت َأف ُمـــــــــــــــــــا زلـــــــــ ِ ْ ً ُْ ْ ُ ْ ِ
     

ـــــــــــَى أتّحتـــــــــــ ــــــــــــارْی ِت أبـــــــــــا عمـــــــــــرو ابـــــــــــن عمـــــ ّ َ َ ُ)(١  
  

ِموطنـانوفي البیت       ِ ْ ِستـشهادلال َ ِْ َُأولهمـا: ْ ًَأفـتح أبوابـا و" : قولـهَّ ُْ ْحیـث أورد الفعلـین بتخفیـف  ،"هـاُقِأغلْ

َّالعـــین فیهمـــا، علـــى إرادة القلیـــل والكثیـــر، فـــإذا شـــددا دل ّ ُّأفتحهـــا : " المـــرادَّ ذلـــك علـــى الكثیـــر، أي أنُ

 نْابــ عمـرو بــاَأ: "قولـه فـي" ٍمــروَع "مـن نــوینّالت ذفُحـ" ُ، حیـث"أبـا عمــرو": وثانیهمـا قولــه .)٢("ّوُأغلقهـا

ََّألن ؛"ِارّعم " ابـن "بــ ْتـتِعُن إذا منها ُنوینّالت ُحذفُفی م،َلَالع ِاالسم بمنزلة ِواالستعمال ِرةّالشه في الكنیة ِ

  .)٣("االسم من ُنوینّالت حذفُی كما ،ٍعلم إلى ٍمضاف

ِالشاهد ِالرابع ّ ّ:  

َأقـــــــــــــــــــــــــــول ل ـــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــره  ْخَني فَا جـــــــــــــــــــــــــــاءّم ُـــــــــــــــ ُ
       

ْحان مــــــــــــــــــــــنْبُســــــــــــــــــــــ ِ ـــــــــــــــــــــــرَلقمــــــــــــــــــــــَ عَ ِة الفاخـــــــ ِ َ)٤(  
  

ُكالهمــا و،هدانوفیــه شــا َُأولهمــا :"َحانْبُســ": قولــه فــي ِ َّألَنــ ؛"ســبحان"تــرك تنــوین " َّ سبیح، ّم علــى التــَ علــُهِ

  .)٥("ونّة، وزیادة األلف والنّمیَلعل لُفال ینصرف

َُأنـــهوثانیهمـــا   ٌ مـــالزمٍ مـــصدرُفهـــو اســـم ؛ِذوذّ علـــى الـــش غیـــر مـــضاف"َحانْبُســـ " علـــى اســـتعمالٌ شـــاهدَّ

  .)٦( إلى مفردِلإلضافة

  
                                                             

ّوقـد ذكـر أن.  عمرو في البیت هو أبو عمرو بن العالءيالمراد بأب )١( َ أبـا عمـرو بـن العـالء كـان هاربـا مـن الحُ ّجـاج ً
ُمستترا، فجاء الفرزدق ٌن كلمـا یفـتح لـه بـاب یزوره فـي تلـك الحالـة، فكـاً ُ ْ یغلـق بعـد دخولـه، إلـى أنّ  وصـل إلیـه، فأنـشده ُ
، وعمـدة الكتـاب ٤/٦٥الكتـاب : البـسیط للفـرزدق فـي والبیـت مـن. ١/٩٣شرح الشافیة للرضـي . أبیاتا منها هذا البیت

   .١/٩٣، وشرح الشافیة للرضي ١/٢٧١
  .٧٠١ص. كت في تفسیر كتاب سیبویهّاألعلم، الن: ینظر )٢(
  .٢/٢٣٧شرح أبیات سیبویه  . ّوالسیرافي. ٤/٤٤ّافیة للرضي ّشرح الش) ٣(
ّیهجو به  الشاعر علقمة بن عالثـة الـصحابي رضـي اهللا عنـه، ویمـدح ابـن عمـه عـامر بـن الط )٤( ّ ّ ِ شـرح الكافیـة . فیـلّ
  .٢/١٩٩، والخصائص ٣/٢١٨، والمقتضب ١/٣٢٤ّالسریع لألعشى في الكتاب  والبیت من .٢/٩٥٩
  .٢/٩٦٠شرح الكافیة الشافیة  . مالكابن  )٥(
  .١/١٠٩ شرح أبیات سیبویه، . السیرافي:ینظر )٦(



 
 

١١٧

ِالشاهد   : الخامسّ

ََأبــــــــــــــــا منـــــــــــــــــذر َأفنیــــــــــــــــت فاســـــــــــــــــتبق بعـــــــــــــــــضنـــا        َْ ِْ ْ َْ َْ ٍ ْ ُ
  

َحنانیــــــــك ب ََ ْ َّض الــــــــشْعــــــــَ ِ َأهــــــــون مــــــــن بعــــــــضِّرُ ْ َ ُ َ ْ)(١  
  

ْمووفـي هـذا البیــت       َُأولهمــا نـصب :  لالستـشهادِانطنـَ ِعلـى المـصدر النائــب" َكْیــَنانَح"َّ ِ  ،ِ عـن الفعــلّ

َكَأنـــه قـــال: " فقـــال، إلـــى هـــذا المعنـــىُ الخلیـــلَوقـــد أشـــار .٢)(كثیـــرّ التِرادةإل" َكْیـــَنانَح "ُتثنیـــة وثانیهمـــا َ ُ َّ َ :

َیكَتَرحم ُّ َألن التحن،ْ َّ ِ الرحمةَ منَنِ َ ْ ًنا رحمةْ َأي ارحم،َّ َ ٍ بعد رحمةَْ َ َْ")٣(.  

ّالشاهد السادس ّ:  

َُّأجــــــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــا ُأجـــــــــــــــــــــــــــــــــول ثــــــــــــــــــــــــــم آوي  ُ ُ ُِّ َِّ َ  
       

ـــــــــــــــــــــــــ َإلـــــــــــــــــــــــــى بیـــــــــــــــــــــــــت قعیـــ ٍ ْ َ ــــــــــــــــــــــــــاعِ ِـدته لكـــــــــ َ ُ ُ َ)(٤  
  

ْمووفیه         ِستشهادِلال ِانطنَ ِْ َُأولهما: ً أیضاْ َّالمـصدریة" مـا" أدخـل ، حیـث"لِّوَجـمـا ُأ: " قولهَّ ِ َ ْ ة ّرفیـّ الظَ

َّالمـصدریة" مــا"ل ْ وصـُألكثـروا. )٥("لـم"ـ  بـٍّ مـضارع غیـر منفــيٍعلـى فعـل ِ َ ْ ة بالفعـل الماضــي، أو َّرفیـَّ الظَ

ُّیــدلحیــث " ِكــاعَل: " قولــهوثانیهمــا. ِ مــا لــم تــأت معــيُأذهــبال : ، نحــو قولنــا"لــم" بـــ ِّلمنفــيالمــضارع ا ُ 

َُأنــه علــى ُظــاهره  فــي كــالم ُ الكثیــرُائعّ، والــشً ضــرورةِّالنــداء فجــاء بــه فــي غیــر ،ا للمبتــدأً اســتعمله خبــرَّ

ر فیـه عامـل ّ منـادى، فـال یـؤثّإالستعمل ُ ال یـِاثنـإل ممـا كـان سـبا ل"ِعـالَف" ما كان على زنة َّالعرب أن

 ُتْمـرر: ِ دفـار، وال أن تقـولُرأیـت: َ، وال یجوز أن تقـول"ِفارَیا د"، و"ِكاعَل یا": ، تقولِّالنداءغیر حرف 

                                                             
َالبیت من الطویل لط) ١( ْالجمل في النحو : رفة بن العبد فيّ   .١/٦٩٤، وشرح التصریح ١/٣٤٨، والكتاب ١/١٧٥َّ
َّشرح الشواهد الشعریة في ُأمات الكتب النحویة. ُّشراب:  ینظر)٢( ِ ْ َّّ ُ ُ ّ ْ ِّ ِ َّ ٢/٤١.  
ّالبصري، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم،  الفراهیدي )٣( ْالجمل فـي النحـو، تـح). هـ١٧٠ت(ّ . د: َّ

  .١٧٥م، ص١٩٩٥، ٥ّفخر الدین قباوة، ط
َّقعیــدة البیــت المــرأة؛ ألَنهــا تطیــل القعــود فیــه، " قعیدتــه ")٤( ــُمتناهیــة فــي الخ": لكــاع"ِ َ دورانــي ُأنــا ُأكثــر: و المعنــى. ثْب

ٍوارتیادي األماكن عامة النهار في طلب الرزق وتحصیل القوت، ثم أعود إلى بیتـي فـال تقـع عینـي فیـه إال علـى امـرأة  ُِ ُ ِّ ِ ّ ّ ِْ ِ َ َ
ِشـــدیدة الخبـــث متناهیـــة فـــي الـــدناءة واللـــؤم ْ ُّ ِ ٍ ِ ِّ الـــوافر للحطیئـــة فـــي  البیـــت مـــنو. )الهـــامش(، ١/١٤٠ شـــرح ابـــن عقیـــل. ُ

  .٢/٢٤١وشرح التصریح ، ١/١٣٩شرح ابن عقیل في  ... "فِّوَط ما ُأُفِّوَطُأ: "ة، وبروای٤/٢٣٨المقتضب 
  .)الهامش(، ١/١٤٠ابن عقیل شرح :  ینظر)٥(
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ُفار، ومن أجل هذا یَبد منـادى بحـرف " ِكـاعَل"ل ْعـَوج، هنا علـى حـذف خبـر المبتـدأ" ِكاعَل " :ج قولهّخرِ

   .)١(نداء محذوف

َ التــي تقــضي بــأن وزن ُفالقاعــدةفــي رأیــي،  مقنــعٍ ُ غیــرُأویــلَّوهــذا الت   ّ ِفعــال"ّ ِممــا كــان ســبا لإلنــاث ال " َ َ ّ

ِیستعمل إال منادى هي قاعدة افتقـرت إلـى االسـتقراء ٌ ّ ُ ِّتـام الُ ّن فـي غیـر النـداء ْ، بـدلیل اسـتخدام هـذا الـوزّ

  . كما ورد في البیت، الحطیئةَعند

ِالشاهد   :بعّالسا ّ

ُوان مــــــــــــ ْ ْدت األَیــــــــــــدي إلــــــــــــى الــــــــــــزاد لــــــــــــم َأكــــــــــــن َِٕ ُْ ْ َ ِ ِّ َّ  
       

ــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــوم َأعجـــ ـــــــــــــــــَأعجلهم إذ َأجـــــــــــــــــشـع الق ُب ََ َْ ْ ِْ ْ َ ُ ْْ ِ ِ)٢(  
  

ِموطنـــانوفـــي هـــذا البیـــت   ِ ْ ِستـــشهادلال َ ِْ  إدخـــال البـــاء الزائـــدة فـــي خبـــر ، ففیـــه"همِلَجْعَأِبـــ":  قولـــهّاَألول: ْ

ِبـَأعجلهمِ"فـضیل َّ أفعـل التُمجـيء ّالثـانيو .)٣(ةَّ قلـعلـىوهو جـائز ". ْلم" بـ ّالمنفي" َكان"مضارع  َ لغیـر " ْ

  .)٤(همِ بعجیلْلم أكن: فضیل، فالمعنى هناّالت

 ُ وهــو العجلــة– ِ فــي هــذا األمــرَ المفاضــلةَّ إنْ مــن البیــت، إذِبــالمعنى المــراد ٌواضــح ٌارتبــاطولهــذا      

ُ أمـر غیـر-ادّ علـى الـزِفي اإلقـدام ْالنحـوفـسیر ّ التفـي ًستبعداُمـ فـضیلّالت ُاسـم محمـود، فكـان ٌ  أِيّ؛ للنـ ِّيَّ

ِالشاعرب   .ِنا الحاضرِ إلى یومِ عند العربِ مذمومتانِراهة، وهما صفتانَّع والشَ عن معاني الجشّ

ِالشاهد   :ّثامنال ّ

ــــــــــــم صـــــــــــــــباحا أیهـــــــــــــــا الطلـــــــــــــــل البـــــــــــــــالي     َْأال عـــ ُ ََ ُّ ً َ ْ ِ
  

ِوهــــل یعمــــن مـــــن كــــان فـــــي العــــصر الخالـــــــــــي ُ ُ َ َْ ْ ََ َ ِ ْ)(٥  
  

                                                             
 .)الهامش(، ١/١٤٠ابن عقیل شرح :  ینظر)١(
ْالبیت من الطویل للشنفرى األز )٢( ّ  .١/٣١٠شرح ابن عقیل ، و١/٤٢٤دي في شرح الكافیة ّ
  .)١:الهامش(، ١/٢٨٤وضح المسالك أ .ابن هشام:  ینظر)٣(
  .١/٢٦٠ْاألشموني : ینظر )٤(
، وأوضح المسالك ١/١٥٥شرح التصریح ، و١/١٣٣شرح األشموني ّالطویل المرئ القیس في  البیت من )٥(
١/١٥٣.  
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الموصـولة للمفـرد " نَمـ"اسـتعمل " ، حیـث"ْنَ مـْنَمـِعَی":  منهما في قولهّاَألول: ِوفي البیت شاهدان     

 مـن یجیـب َلـل، وتنزیلـه منزلـةَّ مناداة الطَز ذلك االستعمالَّ جوَّالذي، و" الباليُلَلَّالط"غیر العاقل، وهو 

َّألَناعي؛ ّالد ّ ال ینادى إالُهِ    .)١(" العاقل، كما هو معلومُ

ْمن"فیستخدم االسم الموصول    :لغیر العاقل في حاالت ثالث" َ

َ أن ینـزلاألولى  وهـم عـن   الْقِيامـةِ  يـومِ  إِلَـى  لَـه  يـستَجِيب  ال مـن  اللَّـهِ  دونِ مِـن  يـدعو  مِمـن  أَضَـلُّ  ومـن  : "، نحـوُهَ منزلتـّ

  : اس بن األحنف وقول العب.)األحقافسورة ( ")٥( دعائهِم غَافِلُون

ْأســـــــــــر َب القِ ُ مـــــــــــن یْطـــــــــــا هـــــــــــلَ ْ َعیـــــــــــر جَ ُناحـــــــــــــــــــــه  ُ َ
     

ــــــــــــــ َّلعل ــــــــــــــد هَي إلــــــــــــــى مــــــــــــــَ َن ق ُیــــــــــــــت أطیـــــــــــــــــــرِوْْ ُ  
  

ِالــشاهدومنــه   ذلــك اَّســوغّ العبــاس ِقــول  فــيالقطــا ُنــداء و فــي اآلیــة،ِ األصــنامُ، فــدعاءِّالدراســة موضــع ّ

ِة أن یجتمــع مــع العاقــل فیمــاّالثانیــو .االســتعمال َ َ وقعــت علیــه َ ْمــن"َ ــق  ":  كقولــه تعــالى،"َ ــا يخْلُ ــن لَّ كَم... 

أَلَـم تَـر أَن اللَّـه يـسجد لَـه      : "َین والمالئكة واألصنام، وكقوله تعالىّ وذلك لشموله اآلدمی.)النحلسورة  (" )١٧(

ــينِ   ومِـنه ": قولـه و.)احلـج سـورة  ( )"١٨( ...لـسماواتِ ومـن فِـي الْـأَرض    مـن فِـي ا    )٤٥( "...م مـن يمـشِي علَـىٰ رِجلَ

َائرّ والطـَّ  فهــذا یـشمل اآلدمــي.)النــورسـورة  (
ِالثالثــو. )٢( ٍة أن یقتـرن بــه فـي عمــومّ ِ َّالجــارة، " ْنِمـ "ـِ بــَلِّصُ فـَ

 مـن  ومِـنهم  رِجلَـينِ  علَـى  يمـشِي  مـن  نهمومـِ  بطْنِـهِ  علَـى  يمـشِي  مـن  فَمِـنهم  مـاءٍ  مِن دابةٍ كُلَّ خلَق واللَّه" : قوله تعالىنحو

مـا بالعاقـل فـي عمـوم ِْقترانهال؛ )سـورة النـور   ( )"٤٥(قَـدِير  شـيءٍ  كُلِّ علَى اللَّه إِن يشاء ما اللَّه أَربعٍ يخْلُق  علَى يمشِي

ّكل" َّ دابةُ َ")٣(.  

                                                             
 .)الهامش(، ١/١٥٤ أوضح المسالك . ابن هشام )١(
 ١٥٥- ١٥٢/ ١ أوضح المسالك. ابن هشام: ینظر )٢(
  .)٢:الهامش(، ١/١٤٧ ابن عقیلح شر: رینظ) ٣(
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ِالــشاهد َّأمــاو    رفي ّ ّالــصَّ ُعــص" فیــه فهــو ْ ِالــشاعرفقــد جمــع ": ُرُ ْ كلمــة عــصر ّ ْفعــل"َ ُفعــل" علــى "َ  َ جمــع"ُ

ْة، والقیـــاس أن جمـــّقلـــ َّ ْفعـــل"َع ُ َمفتـــوح الفـــاء ســـاكن العـــین ولیـــست عینـــه واوا وال یـــاء جمـــع" َ ً ً ُ َ ة علـــى ّ قلـــَُ

ُأفعــل" ْ، نحــو كلــب"ُفعــول"أو " ِفعــال"، وفــي الكثــرة علــى "ْ ْأكلــب، وكعــب: َ َ ُ ُأكعــب: ْ ٌ وفــي الكثــرة كــالب.ْ ِ 

  .                                                                                                     )١(ٌوكعوب

َ       فالقیــاس أن یجمع َُأفعــل"هــا علــى ُ َُأعــصر"ة ّجمــع قلــ" ْ َّلعــل، و"ْ َ ِالــشاعر َ  فــي ً لجــأ إلــى ذلــك رغبــةّ

ِالـــشاهدَّ الـــوزن، أي أن ِاســـتقامة ْالـــشعررورة نو مـــن ضـــْ یـــدّ ـــ" . ال یقـــاس علیهـــاَّالتـــي ِّ ة ّوأبنیـــة جمـــع القل

َِأفعلة، وَْأفعال، وُأفعل، : أربعة َْفعلةوْ   .)٢("وما سوى هذه األربعة فهي جموع كثرة. ِ

ّالشاهد التاسع ّ:  

ٍإذا َأعجبتــــــــــــــك الــــــــــــــدهر حــــــــــــــال مــــــــــــــن امــــــــــــــرئ    ِِ ِْ ِ ٌ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ
      

ـا رهُ واللیالیــــ ْل أْم ُھ وواك ِفَدْع َِّ َ َ ََ َ)(٣  
  

ْففـي البیـت موطنـان استـش      ِ ِ ْ ُ بهمـا النحـاةَدَهَ ُ َأولهمـا،ُّ ٌ علـى َأنـه مفعـولُهَبَنـص"، حیـث "َّواللیالیـا:  قولـهَّ ُ َّ 

 لفـــظ ِ علـــى جـــواز تـــذكیرٌةَّ،  فالكلمـــة دالـــ"ٌحـــال: "وثانیهمـــا قولـــه .)٤("ًه عاطفـــةَ قبلـــُ الـــواوِمعـــه، ولیـــست

  .)٥(َّلتأنیث اِ، وهو من شواهدِهِ تأنیثِوجواز" ٌحال"

  

  

  

  
                                                             

ِّاللمع في العربیة، ص. يّابن جن: ینظر )١( ّ١٧١.  
  .٤/١١٤ابن عقیل :  وینظر،١/٢٠٧ّاللمحة في شرح الملحة . ائغّابن الص: ینظر )٢(
ُالبیت من الطویل، م )٣( " أفنـون"، ولــ ٢/٦٩٥ُ فقـد نـسب إلـى زهیـر بـن أبـي سـلمى فـي شـرح الكافیـة ؛ختلف في نسبتهّ
ْلتغلبي في شرح األشموني ا   .٢/٢٠٧، ولم ینسب ألحد في شرح ابن عقیل ١/٤٩٨ّ
 .١/٤٩٨ْاألشموني  )٤(
 .٢/٢٤٣ابن عقیل : ینظر )٥(



 
 

١٢١

ِالشواهد: ّالمبحث الثالث ّوتیةَّالص َّ ْ:  

ّاللغــويوت ّعنــى بــأثر الــصُوت      َ َاللغــة ُر دراســةَّتــصوُ، فــال ی فــي تركیــب الكلمــة وبنیتهــاُّ  بغیــر دراســة ُّ

ّوتيصَّالنظامها  ِ ّوتیةالـصَّ بـین القـضایا ٌة خلـطَّوثمـ. یغ المنطوقـة فیـهِّ تطـرأ علـى الـصَّالتـيرات ُّ، والتغیـْ ْ 

رفیوالقضایا  ّالـصَّ ّالعربـيراث ّ فـي التـِةْ ِ ًرة ذلـك أن كثیـرا مـن المـسائل اَأمـ، وََ ا ََّأنهـَّت تـدرس علـى ّ ظلـَّالتـيّ

ِّصــوتی ة مــا هــي فــي حقیقــة األمــر إال قــضایاَّصــرفی ْ ، ِ، واإلعــاللِاإلبــدال كأثیرّر والتــّأثّة ناجمــة عــن التــَ

ــــة ِّالعربیــــةنــــى ِ، وغیرهــــا فــــي البِم، واإلدغــــاِ، والحــــذفِ، والمخالفــــةِوالمماثل ــــى ذلــــك و.ََ  ُمت قــــسَّبنــــاء عل

وتیة ِالموضــوعات ّالــصَّ وتیة القـــضایا ُ وهــي ال تــشمل- ِّالدراســـة فـــي هــذه ْ َالــصَّ ّ ْالنحـــو علــى -جمیعهـــا ْ َّ 

    :اآلتي

  ُرْصَ والقُفْالحذ )أ

ِّلغة القطع، وهو ظاهرة تـشیع فـي لغـة العـرب، وتهـدف فـي كـل": ُالحذف      ُ ُ ٌ ِ ْ َ ُ ِ مواقعهـا إلـى التخفیـفُ ّ .

ِوقـــد وقـــع الحـــذف فـــي الجملـــة، والمفـــرد، والحـــرف، والحركـــة ِ ِِ ُ ُ وأمـــا القـــصر.)١("َ ٌفمـــصطلح  )المقـــصور (ّ

َُأطلــق علــى  َاالســم المــتمكن الــذي حــرف إعرابــه ألــف الزمــة، نحــو"ِ ُ َوقــد ســمي . فتــى، وهــدى، وعــصا: ّ ّ ُ

َّ ألن ألفه لم یردفها همزة حتى تمد؛بالمقصور ُ ّ ُ ّ، أو ألنه قصر وحبس عن الحركات اإلعرابیةَّ َ ُ َ ِ ُ ّ")٢( .  

َُأولها:  شواهدثالثةه وفی ِالشاعر قول َّ ّ:  

ـــــــــــــــــــــــــــي  ْوََفلــــــــــــــــــــــــــ ْ أن األطبــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــان حولــــ َ ُ ّ َّ
         

ـــــــــاء اُألســـــــ ّوكـــــــــان مـــــــــع األطب َ َ   ٣) (اةــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

ِموضعانففیه        ِ ْ ِستـشهادِلال َ ِْ  ،"ليْوَكـانوا حـ" :ون، فأصـلهّ النـِّ بـضم،"ُكـان": منهمـا فـي قولـه ّاَألول: ْ

  .)٤(ونّة النَّ بضمً اكتفاءُت الواوَذفُفح
                                                             

ّمعجم المصطلحات النحویة والصرفیة،  ص. ّاللبدي )١( ّّ ّ٦٢ . 
  .١٨٨ص المرجع نفسه،  )٢(
ْالوافر بال نسبة في الجمل في النحو  البیت من )٣( ْلل النحو ، وع١/٢٣٢َّ   .٢/٣٨٥، واإلنصاف ١/١٤٩َّ
 .)الهامش(، ١/٣٨٥ اإلنصاف .األنباري: ینظر )٤(



 
 

١٢٢

ــُقــد ذو حــة بــن ْطل، فمــن ذلــك قــراءة لغــويَّّ الَ هــذا االســتعمالُ تماثــلَّالتــية ّ القرآنیــِ القــراءاتُ بعــضتَرِك

ِ حـرف المـد، أو االجتـزاءِ في حذفُوقع الخالف، وقد "حواَأفل"، أي "وننمِؤح املُ لَ أفْ دقَ: "ّمصرف  بالحركـة ّ

ِللداللةعنه  َِ َ والذي یظهر لي أن ما حدث في كلمـة .)١( علیهَّ ِإنمـا هـو تقـصیر للـصائت" ُكـان"َّ ّ  ِویـلّ الطّ

ِ، میال إلى التخفیفِ العربِ بعضِعلى لهجة" الواو" ّ ً.   

ّ فــي إشـارة إلــى أثـر الل"توضــیح المقاصـد"وقـد ذكــر صـاحب   هــذا االســتخدام َّأنّهجــة فـي هــذه الظـاهرة ٍ

  .)٢(ةّ لخمیٌلغة

ْلخـــم"و ُّیحـــتجال " َ َ ْ ْالنحـــوَّ صـــرح علمـــاء أصـــول َّالتـــي هـــي مـــن القبائـــل ْ بلغتهـــا، بـــلُ  بـــرفض االستـــشهاد َّ

ُنــهإوبالجملــة ف: "بلغتهــا ّري قــط، وال عــن ســكَ عــن حــضْ لــم یؤخــذَّ ّ ان البــراري ممــن كــان یــسكن أطــراف ٍّ

َالــذینرة لــسائر األمــم بالدهــم المجــاو لمجــاورتهم أهــل  ٍذامُ وال مــن جــٍمْ ال مــن لخــْ لــم یؤخــذُهَّإنــ حــولهم، فَّ

  .)٣("...مصر والقبط

َّحجةفال       َّ فیه واهیة، إضـافة إلـى أن ُ ِالـشاهدً ُّ مجهـول القائـل، وهـذا مـا یزیـد التـشبّ ة َّه، وقلـِ بـضعفَثُ

ـــفـــة َّ متكلٍ لتـــأویالتَ فـــال داعـــي.هِحیلتـــ ّه عـــن جـــادة الطریـــقتنحـــرف ب  مـــن ٍ مماثلـــةَ شـــواهدُ ورودَّأمـــا و.ّ

فــي ف ّالثــاني  االستــشهادموضــع َّأمــاو. رهاِّة بــالقرآن الكــریم، ولهــا مــا یفــسّة فهــي خاصــّالقــراءات القرآنیــ

ََّألنً، وال یجيء في بابه مقصورا؛ "طبیب" ُوهو جمع" اءّبِاألط "ِرْقص   .٤)(ُهَّ مدُبِ القیاس یوجِ

ِالشاهد  وقد ذكر سیبویه ْالشعرفي باب ما یحتمل  ّ َُأنه، وفسَّره على ِّ   .)٥( ضرورةَّ

                                                             
 .)الهامش(، ١/٣٨٥ اإلنصاف .األنباري: ینظر )١(
 .٣/١٤٨١توضیح المقاصد . المرادي: ینظر )٢(
 .١/٢١٢ المزهر،. ّالسیوطي )٣(
  .)الهامش(، ٢/٣٨٥اإلنصاف . األنباري:  ینظر)٤(
  .١/٢٦اب، الكت.  سیبویه)٥(



 
 

١٢٣

 ثــم ،)١(َّ أن القــصر یكــون بهــدف االختــصارص فــيَّ رأي یــتلخ" صــناعة اإلعــرابّســر" ي فــيّبــن جنــوال

أم هـــو  ٌمقــصورأفــظ  ّمعرفــة الل بس مــنّ جـــواز قــصر الممــدود عنــد حــدوث اللـــ فــي موضــع آخــرَّبــین

َ بینما خطَأ م؟ٌممدود   .)٢(رَّد المقصوّ

ّ مـیال إلـى الخفـُالقـصرّوربما كان      َُأنـهطـق، كمـا ّهولة فـي النّة والـسً  ِةَّ المقطعیـِنیـةِ البِ مـن تغییـرٌ نـوعَّ

ِّالعربیــة ِجــاتَهّ للَّ أن فــيّوال شــك. نْ الــوزِالســتقامة ُ دورا فــي ذلــك؛ فمــا زال قــصرََ ً دارجــا علــى ِ الممــدودً

ِّعربیةالهجات ّللّألسنة العوام في ا   . إلى یومنا الحاضرََ

َاللغة قصر الممدود كثیرة في ُوأمثلة ِالشاعر، فمنها قول ُّ ّ:  

ــــــــــــــــــونه     ُفهـــــــــــــــــم مثـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس الـــــــــــــــــذي یعرفـــــــ َ ِ ْ َّ ِ ّ ُ َْ ُ
   

ـــــــــــــــــمْوأهــــــــــــــــل ال ِوفــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حــــــــــــــــادث وقدیــــــ َ ٍ ِ ِْ َ
)٣(  

  

ََأجمع ُّالنحاةَّوبالجملة فإن " َ   .)٤("رورةّوا على جواز قصر الممدود للضْ

ِالشاهد   :ّالثاني ّ

ــــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــیط وعلــــ ــــــــــــــــــــــــــالي ولق ـــــــــــــــــــــــــــدة خـ ْحی ِ َ ٌَ َ ُ َ ْ
      

ــــــــــــــــــــــي ــــــــــاتم الطـــــــــــــــــــــائي وهـــــــــــــــــــــاب المئــــــ ْوحـــــــــــ ِ ُِ ّ َ ُّ ّ ُ
)٥(  

  

، وهـذا نْاكنیّ اللتقـاء الـس؛"مِحـات"نـوین مـن ّحذف الت" ، حیث"ُّائيّ الطُوحاتم ": قولهّاَألول: وفیه شاهدان

  ا هو األصل في ـــــا على مــــ فتنشأ نون یكسره،نـنویّك التّل أن یحرــ وكان األص.رورةّالحذف للض

  .)٦("نوینّ التَ ذلك وحذفْه لم یفعلّاكنین، ولكنّص من التقاء السّالتخل

                                                             
ّسر صناعة اإلعراب، دار الكتب العلمی. يّابن جن: ینظر)  ١(  .٢/٣٥٢م،  ٢٠٠٠، ١ة، بیروت، طّ
 .٥٠، ص١٩٩٨، ١مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط: األلفاظ المهموزة، تح. يّابن جن: ینظر )٢(
ْالنحو الوافي . اسّحسن، عب )٣( َّ٤/٦١٢. 
ْالصرف، ص ّف في فنْرَشذا الع. الحمالوي )٤( َّ٧٨. 
ْاألصــــول فــــي النحــــو : هــــا مــــن الـــیمن فــــيِتفخــــر بأخوال ّالبیـــت مــــن مــــشطور الرجــــز المــــرأة مـــن عقیــــل )٥( َّ٣/٣٢٩ ،

  .١/٣١٢والخصائص 
  . )الهامش(، ٢/٦٦٣ اإلنصاف. األنباري )٦(



 
 

١٢٤

َّألَن ،"ئـــینِالم"ون، وأصـــله ّحـــذف النـــ" ، حیـــث"ْئـــيِالم": قولـــههـــو  آخـــر، وٌوفـــي البیـــت شـــاهد ا أخـــت هـــِ

  .)١("نوینّالت

ِالشاهد ِالثالث ّ ّ:  

ْكَأنهمـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــآل ِ ُ َّ َّن لـــــــــــــــــــــــــــــم یتغیـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    َ َ َ َْ
        

ُوقـــــــــــد مـــــــــــر للـــــــــــدارین مـــــــــــن بعـــــــــــدنا عـــــــــــصـــر َ َْ َ َِ ِ ْ ّ َّْ َ
)(٢  

  

ِموضــعانوفــي هــذا البیــت  ِ ْ ِلالستــشهاد َ ِ ِْ ْ ُكالهمــا و،ً أیــضاْ َمــآلن: " فــي قولــهِ ْ َُأولهمــاف، "ِ  عون مــّالنــ حــذف َّ

ِحرف التعریف ْ   :هانئ نب القاسم أبي منه قولو ،"َاآلنمن " : أي،هذا القول في َّ

  )٣(ِلــــــــــــــــــــــــهَكالج ُمـــــــــــلـِفالع ِرـــــــــــــــْجَألِم ًاـــیِانــــــــج الَو   ًالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع وال ًاالـــــــــــــم ِمــــْلــــــــِـــــبالع ْلـــــَــــــنَت لم إذا 

 غیـــر ٌ ظـــاهرةٌقهـــا المِإذا لح" نِمـــ "ِّون مـــن أداة الجـــرّ، فیجـــوز حـــذف النـــقلیـــل وهـــو .األجـــر مـــن: یریـــد

ّم الظالم، وال في": المّ الظَنِم: "دغمة، فال یجوز قولك فيُم ّم ال": ِلیلّ الَمن: "ِ  .)٤(ِلیلِ

َُأنهوثانیهما     .)٥("نْاكنیّ اللتقاء الس،"ْنِم"ك نون ِّلم یحر" َّ

                                                             
 ).الهامش(، ٢/٦٦٣ اإلنصاف.  األنباري)١(
ُالبیت من الطویل ألبي صخر اله )٢(  ، وهمـع ١/١٦٥، وشرح شـذور الـذهب البـن هـشام ١/٣١١ في الخصائص ّذليّ

  .٢/١٨٦الهوامع 
  .٢/٤٦٧حو الوافي، ّالن. اسّحسن، عب )٣(
  . ٣/٤١٢همع الهوامع . ّالسیوطي:  ینظر)٤(
هب في معرفة ّشرح شذور الذ). هـ٧٦١ت (ابن هشام، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن یوسف،  )٥(

  .١٦٧وزیع، سوریا، صّحدة للتّركة المتّغني الدقر، الشعبد ال: كالم العرب، تح
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ّوتيَّصالجات واإلبدال َلهّال )ب ِ ّاللغوي (ْ ّ( 

ِصطالاال ِفي ُجةْهَّللا ِالحدیث ِّالعلمي حْ ٌمجموعة" :َ َ ُ َالصفات من َْ ِاللغویة ِّ َُّّ ِ ـة ٍبیئـة ىِإلـ تنتمـي التي َ ٍخاصَّ َ. 

َهي َأو ْعنـد ُلحـظُت ٌةّصوتی ٌقیود :ِ َِأداء ِ ِاألَلفـاظ َ َ ْ ّمعی ٍبیئـة ِفـي ْ ٍنـةُ ِهـذه ِفـي ُویـشترك، َ ُجمیـع ِاتِّالـصف َ ِ ََأفـر َ  ِادْ

ّاإلبدال اللغوي فهوّوأما  .)١("البیئة  فـي إلیـه ٍاضـطرار غیـر ْنِمـ هِموضـع فـي ٍحـرف مـن ٍحـرف ُإبـدال": ّ

ِالتــصریف ٍصــوتیة ٍلعالقــة ؛ّ  ِجمیــع فــي هَوقوعــ همُبعــض فأجــاز حروفــه؛ فــي ّتوســعوا وقــد ؛ِنْالحــرفی بــین ّ

َُأولهاة شواهد، أربعهما فی و.)٢("ِالهجاء روفُح ِالشاعر قول َّ ّ:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــي وذو یعاتبنــــــ ُذاك خلیلــــــــــــــــــــــــــ ُِ َ َ َ  
        

ـــــــــــــــــــي بامـــــــــــــــــــسهم وامـــــــــــــــــــسلمــه ِیرمـــــــــــــــــــي ورائ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ َ )(٣  
  

ِموضـــــعانوقــــد ورد فیــــه       ِ ْ " ذو"، و"َّالـــــذي"للعاقــــل بمعنــــى " ذو"اســـــتعمال   فــــيّاألول: ِهادِستــــشلال َ

     .       )٤(، وتثنیتهما، وجمعهما"َّالتي وَّالذي" بمعنى ٍ موصولٍیستعمل كاسم

ِالشاعرومنه قول        :ّائيّال الطّ قوّ

ـــــــــــــــوال لهـــــــــــــــذا المـــــــــــــــرء ذو جـــــــــــــــاء ساعیــــــــــــــــــــــــا    ًفق ِ ْ َ
       

ــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــإن ال َّهل َ َّ ُمــــــــــــــــــــشرفي الفرائــــــــــــــــــــــــــــــضَُ ِ َ َّ ِ ْ َ
)٥(  

  

  :نان بن الفحلِلغیر العاقل، وذلك نحو قول س" ذو"ستخدم ُوقد ی

ّفــــــــــــــــــإن المــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــاء أبــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    َ َ ُ َ َّ
      

َو بئـــــــــــــــــــــري ذو حفـــــــــــــــــــــ َْ ــــــــــــــــــــــتِ ُرت وذو طویــــــــــــ ُْ ََ ْ
)٦(  

  

                                                             
دیني،  ّمحمد علي عبد الكریم الر. د: حاح،  تحّاموز على الصّالر. )هـ٨٦٦ت(ید، ّید محمد بن السّ حسن، الس)١(

  .٢٨، ص١٩٨٦ ،٢دار أسامة، دمشق، ط
ّتداخل األصول اللغویة وأثره في . اق بن فراجّزّعبد الر. ّ الصاعدي)٢( َ ْبناء المعجم، عمادة البحث العلمي، الجامعة ُّ ِ

 .٢/٦٥٨م، ٢٠٠٢، ١رة،  طّاإلسالمیة بالمدینة المنو
ّ خلیلي الذي یواصلني یدافع عنّیقول إن )٣( المنـسرح لبجیـر بـن  والبیـت مـن. ١/١٤١ْاألشـموني . هام والحجـارةّي بالـسَّ

   .١/١٤٠ّلجنى الداني ، وا٤/٤٥١ضي ّافیة للرّ، وشرح الش١/١٦٥غنمة في شرح الكافیة 
  .١/٢٧٣شرح الكافیة .  ابن مالك:ینظر )٤(
 .١/١٤١األشموني  )٥(
 .١/١٤٣المرجع نفسه،  )٦(
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) " ٤٥ (...وبِئْـرٍ معطَّلَـةٍ  : " ، لقولـه تعـالى)١(ثـةّمؤن" البئـر"َّلغیـر العاقـل، بـدلیل أن " َّالتـي"وهو هنا بمعنى 

ِّالبنـــاء، و بعـــضهم یعربهـــا، وقیــد اإلعـــراب بحالـــة الجـــر" ذو" األشـــهر فـــيو .)احلـــجســـورة (  محـــل ُهَّنـــَِأل، ُّ

   : ّعسيْ قال منظور الفق.ماعّالس

ُفإمـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــرام موســـــــــــــــــــــــــرون أثبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم      ُ ْ َ ِ ٌِ ّ
     

َفحــــــــــــسبي  ْ َ ِمــــــــــــن ذي عنــــــــــــدهم مــــــــــــا كفانیــــــــــــــــاَ ِ َِ َ ْ)٢(  
  

ّوأمـــا الموضـــع الثـــاني ففـــي ِبامـــسهم وامـــسلمه: " قولـــهّ َ َ َْ ْ َْ  هـــي بـــدل مـــن الم َّالتـــي المـــیم جـــاءت"حیـــث  ،"ِ

َاللغـة هـذه ّوقـد ذكـر ابـن هـشام أن. )٤("ةّمطمانیـّالط" وهـي مـا یطلـق علیهـا ،)٣("ِّیئ طعریف في لغةّالت َ ُّ 

ُ ال تـدغم الم التعریـف فـي َّالتـية باألسـماء ّخاص ُ َ َِأولُ رجـل، ونـاس، : غـالم، وكتـاب، بخـالف: ، نحـوهـاَّ

َُأنــهُونقــل عــن بعــض طلبــة الــیمن . ولبــاس  َفــرس،ْمَمح، واركــب اّخــذ الــر: ُ ســمع فــي بالدهــم مــن یقــولَّ

َّلعـلو َ ْهمِ ال لجمـیع،ْهمِ لبعــضٌ ذلـك لغـةَ
ٍ میمـا إذا دخلـت علــى صـوتّالـالمبــدلون ُفهـم ی .)٥(  َّأمــا، وٍّ قمـريً

 رواه َّالــذي، فــي الحــدیث ِنْتیالًال فــي الحــَبــدُ ورد مَ هــذا االســتعمالَّبــدل، غیــر أنُا فــال یإن كــان شمــسی

   .)٦("ِفرَسْ في امُیامِصْ امِّرِبْلیس من ام:" -مّلى اهللا علیه وسّصل- ّ النبيب عنِلْمر بن توّالن

.  هـذه لیـست لغـة قـریشْبلغـتهم، إذ قوم َّ یخاطب كل-سلمى اهللا علیه وّصل- ُّو قد كان النبي

  ، ونفر من)لغة حمیر (هي لغة قوم بعینهموسوغ القیاس علیه، َا ال یّشاذًي إبداال ّه ابن جنَّقد عدو

                                                             
 . )الهامش(، ١/١٥٠ شرح ابن عقیل :ینظر )١(
ِتخلیص الشواهد، ص . امابن هش: ینظر )٢( َّ١٤٤ ،١٤٣. 
 .١/١٤٠ّالجنى الداني في حروف المعاني . المرادي )٣(
 .١٤٠، ص ١٩٩٦المقتضب في لهجات العرب، . ریم، محمد ریاضك: ینظر )٤(
 . ١/٧١ّمغني اللبیب . ابن هشام: ینظر) ٥(
: الوســیط فــي علــوم ومــصطلح الحــدیث، تــألیف: ًوم، نقــال عــن كتــابّ كتــاب الــص،مــسلم، البخــارياه البخــاري ورو )٦(

ّأبو شهبة، دار الفكر العربي، صمحمد بن محمد بن سویلم  ِ٤٣٢.  



 
 

١٢٧

ًز بعــضهم ذلــك جــوازا َّ، ولــذا جــورقیــقَّوالت ِرْ الجهــتاالمــیم لهمــا صــف و ّالــالموصــوتا  .)١(ئِّ طیــ

ٍغیــر مطــرد ِّالعربیــةمملكــة  أهــل جنــوب الَّویــروى أن .ّ  یــستخدمون هــذا اإلبــدال بــین ة مــا زالــواّعودیّ الــسََ

 .)٢( و المیم إلى یومنا الحاضرّالالم

ِّالعربیــةهجــات ّلل مـن ائِّ طیــَ لهجـةَّأنفــي  ّ وال شـك  بلغتهــا، وال ُّعتــدُ یَّالتـيهــي مـن القبائــل ة، و الفـصیحََ

  .ُّالنحاة في ذلك بین َخالف

ِالشاهد    :ّالثاني ّ

ـــــــــــــــــــــــف والعینانــــــــــــــــــــــــــــــا   ْأعـــــــــــــــــــــــرف منهـــــــــــــــــــــــا األن َْ َ ْ ْ ُِ ِ
      

ِومنخـــــــــــــــــــــــــــــــــرین َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــبها ظ َ ْ ِ ْ َ َ   )٣( ْبیانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْ
  

ِالــشاهدو      ِموضــعان، وفــي هــذه الكلمــة "نانــاْیَالع":  فیــه قولــهّ ِ ْ ِستــلال َ ِشهادْ َُأولهمــا: ْ ّالمثنــى نــون ُفــتح" َّ ُ 

ّالمثنـــى ُمجـــيء وثانیهمــا  .بعــد األلـــف، كمـــا فتحــت بعـــد الیـــاء ْالنــصب بــاأللف فـــي حالـــة ُ ، وهـــذه لغـــة َّ

كنانــة وبنــو الحــارث بــن كعــب، وبنــو العنبــر، وبنــو الهجــیم، وبطــون مــن : جماعــة مــن العــرب، مــنهم

َاللغةربیعة، وبهذه  َلكوفیـونا و، قرأ نافع، وابن عامرُّ سـورة   (")٦٣.(.. هـذَانِ لَـساحِرانِ  إِن: ")٤("اً حفـصّ إالّ

  .)طه

ِالشاهد ِالثالث ّ ّ:  

َإن َأباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َّ ِ  
          

َقــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي المجــــــــــــــــــد غایتاهــــــــــــــــــــــــــا ََ ِ ْ َ َ ْ َ)٥(  
  

                                                             
  .٤٥١/ ٤شرح الشافیة، . األستراباذي، الرضي: ر ینظ)١(
ّشراب، شرح الشواهد الشعریة،  : ینظر )٢( ْ ِّ ِ َّ ّ ُ٣/٢٢.  
، وهمـع الهوامـع ١/٨٤، وأوضح المـسالك ١/٣٣٨ّالبیت من مشطور الرجز لرجل من ضبة في توضیح المقاصد  )٣(
١/١٨١.   
 .١/٨٤أوضح المسالك . ابن هشام )٤(
ّجم العجلــي، والــى رؤبــة بــن العجــّته، فقــد نــسب إلــى أبــي الــنمختلــف فــي نــسب جــزّالر )٥( ، ١/١٨اإلنــصاف : ینظــر. اجٕ

  . ١/١٨٤وشرح الكافیة 



 
 

١٢٨

ِموطنــانوفیـه       ِ ْ َُأولهمــا: ِهادشِتـِلالس َ هــا َ بإضـافة مــا قبلِّي موضـع الجــرفــ"  فهـيةّالثانیــ" أباهــا ": قولـهَّ

 لفــظ ّن، أل"وأبــا أبیهــا: " یقــولْ أنُوالقیـاس .)١("رْإلیهـا، ومــع ذلــك فقــد جــاء بهـا بــاأللف علــى لغــة القــص

  . بالیاءُّ باأللف، وتجرُنصبُرفع بالواو، وتُة؛ فتّتّمن األسماء الس" ٌأب"

ْقـد ": وثانیهما قولـه ِالمجـد فـي ََبلغـا َ ْ َغایتاهــا َ ّالمثنـىلـزم ُأ" ، حیـث"َ ْالنـصبحالـة  األلـف فـي ُ  علـى لغـة، َّ

ْالنـصبواألشـهر  ّالمثنــىلـزم ُعلــى لغـة مــن ی" َغَبلـ "ِ مفعـول بــه لــ"تاهــاَغای" فــ .)٢(" بالیــاءَّ فــظ ّاللو، َ األلـفُ

  .رُّرة على األلف منع من ظهورها التعذَّمنصوب بفتحة مقد

ِالشاهد ِالرابع ّ ّ:  

َقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وردت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمكنــ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ ْ   ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ
          

ـــــــــــــــــــــــــه ــــــا هنــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــن هنـــــــــ ْمــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــ ُ َْ ِ َ  
  

ْإن لم ُأروها فمـــــــــــــــــه َْ َ َْ ِّ َ)٣(  

َُأولهما: شاهدان فیهة َّفثم   .)٤(ً هاءَ األلفَ، فأبدل"ناُ هْومن": األصل، ف"ْهَنُ هْومن: " قولهَّ

، ویجـــوز أن ًبـــدلت األلــف هــاء حیــث ُأ،"افمــ "َ أن تكـــونُیجــوزف": ِ وجهــانفیـــه، و"ْهَفمــ ":وثانیهمــا قولــه

  .)٥("ْفُاكف ":اسم فعل أمر بمعنى" ْهَم"تكون 

                                                             
ُ مطلقا، وجعلِ األلفُهو التزام: رْ القص)١( ِ اإلعراب بالحركات المقدرةًَ ُهـذا َأبـاه (:وْ على األلف؛ نحّ و ) ُرأیـت أبـاه(و ) َ
ُمررت بأباه(   .١/١٦٩ي شرح الملحة ّاللمحة ف. ائغّابن الص). ُ
  .١/٥٢ْاألشموني ) ٢(
ْقد وردت" )٣( . جمع مكان" ْأمكنه. "ًالوصول إلى الماء من غیر دخول فیه، وقد یكون دخوال: ُاإلبل، والورود: أي" َ

، وتوضیح المقاصد ٤/٢٢٠، وشرح الشافیة للرضي ١/٢٦٥ّوالبیت من منهوك الرجز بال نسبة في الممتع 
٣/١٤٧٦.  
ّلجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، ا: ینظر )٤( ْالمفتاح في الصرف، تح). هـ٤٧١ت (ّ . د: َّ

َعلي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ِّ َ   .٩٤، ص١٩٨٧، ١َ
  .٤/٤٧٩شرح الشافیة، . األستراباذي، نجم الدین) ٥(



 
 

١٢٩

  نْاكنیّ التقاء الس)ج

ِالشاعرواحد هو قول  شاهده وفی ّ:  

ــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــه أب   ـــــت لمولـــــــــــــــــــــــود ولیـــــ ٌعجبــــــــــــــــــ ُْ َْ ٍ ْ َ ِ
        

ـــــــــــــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــم یلــــــــــــــــــــــــــده َأبــــ ِوذي ولـ َ َُ َ ْ ْ ٍَ
)(١  

  

لـم : " وكـان أصـله،الّ الـدَ وفـتحّالـالمّسـكن " ، حیـث"ُهَدْلـَلـم ی":  قولـهُلهماََّأو :ٍوفیه موطنا استشهاد      

ُیلده  ْ ِّوقد فسر ذلك  .)٢("الّ وسكون الدّالالم بكسر -َِ نـه ْجز لكوهم بالحـاِباع فتحة الیاء لعدم اعتدادّبات"ُ

ًســاكنا فــرارا مــن الكــسر ََّلعلو .)٣("ً ّهــم یــشیرون بــذلك إلــى مــا یعــرف بالتــأثَ ة فــي علــم ّمماثلــة الرجعیــر بالُ

ّ لحركــة الیـاء، طلبــا للخفـً بالفتحــة مماثلـةّالـالم واكــّرَ وحَاألصـوات الحـدیث، فأســقطوا الكـسرة هولة ّة والــسً

  .)٤("نْاكنیّ التقاء السِال لمنعّ الدُفتح"وثانیهما  .طقّفي الن

ٍلم ینسب الشاهد إلى شاعر بعینه، وانمـا نـسب إلـى رجـل مـن قبیلـة أ      َ ُُ ّ ٕ ٍ ّزد الـسراة، وهـي مـن القبائـل ّ

ْیعتد بلغتها، إذالتي  ُّ ِّالعربیـة القبائـل ِراة مـن أفـصحّ الـسُدْ أزُّتعـد" ُ َّلعـل و.)٥("ََ َ  البیـت ِ فـي نـسبةٌ ذلـك سـببَ

  .القبول في االستشهادة وّیّالحج من هذه القبیلة؛ إلعطاء البیت ٍلشاعر

                                                             
ْالبیت من الطویل لرجل من أز )١(   .١/٤٩٤ل ّ، والمفص٢/٢٣٥، والخصائص ٤/١١٥راة في الكتاب ّد السّ

ِلد الذي لم یلده أبوانَذي الو"عیسى علیه السالم، وبـ " َّالمولود الذي لیس له أب"أراد بـ  وفـي البیـت   .المّآدم علیه الس" َّ
ْأال رب مولـــود: روایـــة أخـــرى وهـــي َ  ینّافیة لـــركن الـــدّشـــرح الـــش. للتقلیـــل" رب"،  وفیهـــا شـــاهد ثالـــث علـــى مجـــيء ...َُّ

  .١/٤٩٧األستراباذي 
  .١/٤٩٧شرح الشافیة .  األستراباذي، ركن الدین)٢(
 . المرجع نفسه، ذاتها )٣(
 .٤/١١٥ الكتاب .سیبویه )٤(
 .٤٢٨، ص٢٠٠٢رة، ّة، المدینة المنوّاإلبدال في لغات األزد، الجامعة اإلسالمی. ّقشاش، أحمد بن سعید) ٥(



 
 

١٣٠

ُالشواهد: ّالمبحث الرابع ِ ُالنحویة َّ َّ ِ ْ   ُةَِّتیْوّصال َّ

ِالشواهدوهي       ْالنحـو االستـشهاد أوجـهً منهـا مزیجـا مـن ُّكلُّد َعُی َّالتي َّ ِّوتيصَّالـو ِّيَّ ِ  وقـد حظـي هـذا .ْ

ْ شــاهدا، أفــصحت عــن َ وثالثــینٍبخمــسةالمبحــث  ْالنحــوي َ بــین علمــِ الكــامنرابطّالتــًَ مــا وفیت،  واألصــواَّ

  : یأتي بیان ذلك

ِالشاهد   :ّاَألول ّ

ُعـــــــــــسى اهللا ِ یغنـــــــــــي عـــــــــــن بـــــــــــَ ْ َ ـــــــــــُْ ْالد اب ٍر  ِن قـــــــــــادِ
  

ـــــــــــــــــــــوبِمــــــــــــــــــــَهْنُبم ــــــــــــــــــــاب سكـــ ِر جــــــــــــــــــــون الرب َِ َّ ِ ٍْ َ)١(  
  

َُأولهمــا: وفــي البیــت شــاهدان       وهــو -ٕوان كــان قبلهــا الحــرف المــستعلي" ٍرِقــاد" األلــف مــن ُلــةماإ" َّ

وقــوع أصــوات  َّوالمعلــوم فــي علــم األصــوات أن .)٢("اء المكــسورةّة الــرّلــة لقــوامالمــانع مــن اإل -القــاف 

 .لةاماالستعالء قبل األلف من موانع اإل

ْیغني ُاهللا َعسى": وثانیهما قوله َفعال مـضارعا غیـر" عسى "ُ جاء خبر، فقد"ُ ً َّالمـصدریة" ْأن"ـ  بـٍ مقتـرنً ِ َ ْ َ ،

ّالبصریین وجمهور سیبویه مذهبو. )٣(وهو نادر ْ ْالـشعر فـي ّإال" ْأن "مـن" عـسى "خبـر ّیتجـرد ال أنـه َ ِّ .

 ).املائـدة  سـورة )" (٥٢... (بِـالْفَتْحِ  يـأْتِي  أَن اُ فَعـسى ": تعـالى اهللا قـال". أن "بـ ًمقترنا ّإال القرآن في ِردی ولم

 هدبـــة قــول "ْأن" دون وروده ومــن. )اإلســراء  ســورة )" (٨... (يــرحمكُم  أَن ربكُــم  عــسى ": ّوجــل ّعــز وقــال

  :ًأیضا

ْ الــــــــــــــــذي أمــــــــــــــــُبْرَى الكــــــــــــــــَسَ عــــــــــــــــ   ِ فیــــــــــــــــهُتْیَسَّ
  

َج قَ فرُهَراءَ وُونــــــــــــــــــــــــــــــكَی   )٤(ُبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ

  

                                                             
ٌالسحاب، والسحاب األسود دلیل: ّاألسود، والرباب: ْونَأراد به المطر الكثیر، والج: المنهمر )١( ّ ه حافل ّ على أنّ

، ٣/٤٨، والمقتضب ٣/١٥٩الكتاب : ّیت من الطویل لهدبة بن خشرم فيوالب. ١/٣٢٨ عقیل ابن .بالمطر
ْواألصول في النحو  َّ٣/١٦٨.   

ْاألصول في النحو . اجّرّ ابن الس)٢( َّ٣/١٦٨.  
   .٢/١٣٨ ات سیبویهشرح أبی. لسیرافيا: ینظر )٣(
  .١/٣٢٧ ابن عقیل )٤(



 
 

١٣١

ِالشاهد   :ّالثاني ّ

ـــــــــــــــــا   ــــــــــــا تلمــــــــــــــــم بنــــــــــــــــا فــــــــــــــــي دیارنــ ِمتــــــــــــــــى تأتنــــ ِ ِ ِِ ْ َُ
      

ـــــــد حطبـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزال ونـــــــــــــــــارا تأججـــــــــــــــــــــا َّتجــــــــــ ً ً َْ ْ ََ ً َ ِ)١(  
  

ِستـــــشهادلال ِنِطنـــــاْوَموفیــــه       ِْ ُاَألول ،ْ فحـــــذف إحـــــدى "، "جَّتتـــــأج" :هُأصــــلف ،"جـــــاَّتأج: "هُ منهمــــا قولـــــّ

 :ُوكیــد الخفیفــة للوقــف، واألصــلَّ عــن نــون التً هــذه األلــف منقلبــةَعتبــرُ تْ، وعلــى هــذا یجــب أنِنْالتــاءی

ِ الفعلُإبدال ّالثانيو .)٢("ْنَجَّجَأَتَت" ْ ِ ِ من الفعلْ ْ ِ ٍ بـال خـالفٍّ كـلَلَ بـدْ ، فهمـا بمعنـى "ْمِمـُْلنـا، تِتْأَت" :فـي قولـه ِ

  .)٣(ٍواحد

ِالشاهد ِالثالث ّ ّ:  

َّوعـــــــــــــــــــــــــــاودني دینـــــــــــــــــــــــــــي فبـــــــــــــــــــــــــــت كَأنمـــــــــــــــــــــــــــا        َُّ َِ ِ َ َ َ
  

در شـــــــــــــــرع ممــــــــــــــــــدد ـــــــــــــــصَّ ُخـــــــــــــــالل ضـــــــــــــــلوع ال َّ َ ُ ٌ ْ ِ ِِ ْ ِ ُ َ  
  

ُولكنمــــــــــــــــــــــــــــا أهلــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــواد َأنیــــــــــــــــــــــــــــســه       ُ ٍ ِْ َّ
       

َذئـــــــــــــاب تبغـــــــــــــى النـــــــــــــاس مثنـــــــــــــى ومــــــــــــــــــوحد َ ُْ َ َْ َ ّ ّ َ ِ)٤(  
  

َُأولهما: ِ شاهدان الثانيوفي البیت       َّألَن؛ ْالصَّرف منعهما من ، حیث"ُدَحْوَنى ومْثَم":  قولهَّ   ماُهِ

                                                             
ّمأخوذ من التأجج وهو التوقد وااللتهاب، وهذه الكلمة تحتمل وجهین: ّتأججا )١( ًأن تكون فعال ماضیا، : ّاَألول: ّ ً

ّ وهما الحطب الجزل والنار -  االثنینَحتمل أن تكون ضمیرُی- واأللف في آخرها على هذا الوجه  ویحتمل أن تكون - ْ
ْار أو على الحطب الجزل، فإذا أعدته على ّرف اإلطالق، ویكون في الفعل ضمیر مستتر یعود على الناأللف ح

ّاذا أعدته على النار احتجت إلى أن تسألوًالحطب الجزل كان األمر ظاهرا،  ّكیف عاد ضمیر المذكر على النار : ٕ ّ
ّوهي مؤنثة؟ ویجاب عن هذا بأنه لم ّ ّستباح الشاعر لنفسه أن یؤنث الفعل المسند إلیهّا كان تأنیث النار مجازیا اّ ِ ّ .

ْفعال مضارعا، وأصله تتأجج، فحذف إحدى التاءی" ّتأججا"أن یكون : ّوالوجه الثاني ّ ً ن، وعلى هذا الوجه یجب أن ً
ْتتأجج"ّ عن نون التوكید الخفیفة للوقف، واألصل ًتعتبر هذه األلف منقلبة ، ٢/٥٨٣ اإلنصاف، .األنباري: ینظر". نّ

ُالطویل لعبید اهللا بن الحر الجعفي في الكتاب   والبیت من).الهامش( ّ ، والمفصل ٢/٦٣، والمقتضب ٣/٨٦ّ
١/٣٣٦.  
 .)الهامش(، ٢/٥٨٣ اإلنصاف .األنباري )٢(
  .٣/١٨٣همع الهوامع . ّالسیوطي: ینظر )٣(
ّما یعتاده من الهموم، یراجعه مرة بعد مرة، یرید: ّالدین في هذا الموضع )٤( ُه عاوده حزنه على ابنه، والشرعّ أنّ ْ ِ :

َالوت . ٢/٢١٥ّشرح السیرافي . ٍ عودِرَ وتُه صوتَ صوتّیرید أنه بات وفي صدره دوي، كأن. ِشرعة: ر، ویقال فیهَ
ُوالبیتان من الطویل لساعدة بن جؤیة اله َ َّ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ    .٢/٢١٥ّ، وشرح السیرافي ٣/٢٢٥ في  الكتاب ّذليّ
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ًواحدا واحدا " عنِ معدولتانِ صفتان لَـاث  ى وثُنـ ثْ مي أَجنِحةٍولِأُ: "ومن ذلك قوله تعـالى .)١("ِنْ اثنیِنْاثنی"و" ً

رــاعو ــاطرســورة ()"  ١(..ب ــ": ولــهَوق. )ف ــاب لكــُ حكِانْفَ ــا طَ ــم ْوا م ــساء منمِ ــثْ الن نثُى وــاث ــاع ورلَ ســورة ( ")٣( ...ب

ــساء ٌمأحــد: "ّ، ولــو كانــت الهمــزة أصــلیة لقــالوا"ُدَحــْوَم: " فــي قولــه الــواوُأصــالة"وثانیهمــا  .)الن َ ْ : ؛ مثــل" َ

ٍمأخـــذ" َ ْ ٍَأخـــذ، ومأكـــل مـــن:  مـــن"َ َ ْ َ َ ََأكـــل: َ اء عـــن ّ الفـــرَروایـــة" حاحِّالـــص"كـــر فـــي  ذالجـــوهريَّ َّ غیـــر أن.)٢("َ

ُ فأحـــدهٌةَمعـــي عـــشر: " قـــولهمِبعـــض األعـــراب ُصـــیره: ، أي"َّنِّ ْ َ أحـــد عـــشرَّنِّ  علـــى ٌوفـــي هـــذا دلیـــل .)٣(َ

   .ِ الهمزة عند بعض العربِأصالة

َناتجا عن ظواهره ِال یخرج االختالف عن كون ْوقد. ِ صحیحانِالناالستعماف   . ال غیرٍةّ لهجیً

ِالشاهد ِالرابع ّ ّ:  

ـــــــــــــــــــــــم      ـــــــذي حانــــــــــــــــــــــت بفلــــــــــــــــــــــج دماؤهـــ ْوان الـــــــــــــــ ُ ُ ِ ٍَّ َِْ ْ َ َّ ِٕ    

ــــــــــــــد ــــم القـــــــــــــوم كـــــــــــــل القـــــــــــــوم یـــــــــــــا ُأم خالـــ ِهـــــــــ ِ َّ ِ ْ ُ ْ َُ َُّ ُ ُ)٤(  
  

ِموضــعانوفـي البیــت       ِ ْ ِستـشهادلال َ ِْ َُأولهمــا: ْ َالــذین"ي ون فـّالنــ"ّ أن َّ َّألَن بهـا، َال معتبــر" َّ ا لیــست فــي هــِ

ْالشعر وفي ضرورة ، لسقوطها في اإلضافة؛صیغته ً ركنا من أركانِالجمع ِّ")٥(.   

ْوقــد ردهــا العیرورات ال یقــاس علیهــا، َّوالــض  وقــد. )٦("لْذیُهــ"وهــي  ، مــن لهجــات العــربٍلهجــةنــي إلــى ّ

  . )التوبةسورة ( ")٦٩( وااضُ خيالَّذِ كَمتُضْْخو: "قوله تعالىالقرآن الكریم ورد في 

                                                             
  .٣/٣٨١لمقتضب، ا. المبرد: ینظر )١(
ّالصاعدي، تداخل األصول الل )٢(   .١/٣٩٠غویة وأثره في بناء المعجم، ّ
 ". أخذ"حاح، مادة ّالص. الجوهري: ینظر )٣(
ْالطریق یأخذ من طریق البصرة إلى الیمامة طریق فلج:  قیلٍاسم بلد، ومنه: َْ فلج)٤( ُحانت دماؤهم. ّ ُلم یؤخذ لهم : ْ
ٍیةِدِب ،  ١/٣١٩، والمفصل ١/١٨٧ّالطویل لألشهب بن رمیلة في الكتاب  البیت منو. ٢/٧٨٤ة ّاللمح. صاص وال قَ

  .١/١٩٩وتوضیح المقاصد 
ّالـــسهیلي، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا بـــن أحمـــد،  )٥( ّ ْنتـــائج الفكـــر فـــي النحـــو، دار الكتـــب ). هــــ٥٨١ت (ّ َّ

  .١/١٣٩م،١٩٩٢، ١، طّالعلمیة، بیروت
َّلمقاصد النحویة، صا. العیني: ینظر )٦( ِ ْ َّ٤٥٠.  
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  .)١(" على قول األخفشِ والجمعِمشترك بین المفرد" ذيَّال"االسم الموصول "ّوثانیهما أن 

ــ: "ًفقـد یكــون هــذا الـرأي مــستندا إلــى اآلیـة الكریمــة تُضْوخــذِ كَم َ أن بعــضَدْیـَ، ب"وااضُــ خيالَّ ّكتــب التفــسیر  َّ

ٍأولت ذلك على وجه ُّ أیضا، أیْم أنتمُتْضُوخ ": آخر هوّ  ، أو)٢("كمَ قـبلِ األمـمَض تلـكْ، كخـوَهـا المنـافقونً

َوخـــضتم فـــي الكفـــر واالســـتهزاء بآیـــات اللـــه ورســـوله كـــالخوض الـــذي خاضـــوه فـــي ذلـــك، فـــَأنتم وهـــم " َْ َْ َ َ َْ َ ُْ ُْ َ َ َ َُ َ ِْ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ َِ ْ َْ ُِ ِ ْ ْ ِ ِ

ٌسواء َ َ
")٣(.  

ِالشاهد   :سِ الخامّ

ـــــــــــا ظبیـــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــاع قلــــــــــــــــن لنــــــــــــــــاِاهللاِبـــــــــــــــ َ یـــــ َ َُْ ِ ِ َ  
  

ـــــــــــــ َ َأم لَّنُكْنِ مـــــــــــــَاليْیَل َ البـــــــــــــشـَنِلـــــــــــــى مـــــــــــــْیْ   ٤)(ِــــــرَ
  

ِموطنـانوفي البیـت       ِ ْ ِستـشهادلال َ ِْ َُأولهمـا: ْ ؛ وهـي الیـاء،  الكلمـةَ عـینَفـتح"، فقـد "یـاتَبَظ: " فـي قولـهَّ

ِباعــا لفتحــةّات ؛ ٌ وهــذا الجمــع صـــحیح.)٥("ِروطّ الــشُ مــستكملٌثَّاء، والجمـــع مؤنــّ، وهــي الظــ الكلمــة فــاءً

َحــسرات": "ْحـسرة"، كجمـع  تعــالىِ اهللاِه فـي كتـابِلـورود ــيهِم   : "فـي" َ ــه أَعمـالَهم حــسراتٍ علَ  ...كَــذَلِك يـرِيهِم اللَّ

َلــیالي : "وثانیهمــا فـي قولــه .)البقــرةســورة ( ")١٦٧( ْ َّمــنكن َ ُ ْ َمــن َْلیلــى َْأم ِ ِالبــشــر ِ َ  هــذه العبــارة َ ظــاهرَّ فــإن،"َ

َُأنه َُأنـه ُه، والحقیقـةَ لتخبـرَمَسان، فاسـتفهْنـإلجـنس ا مـن ْبـاء أمِّ الظِسْلـى مـن جـنْ لیْ كانـتْ إنُ ال یعلـمَّ  ال َّ

  .)٦(ِ العارفَ تجاهلِ من الكالمَوعَّهذا الن ِ البدیعُي علماءّ، ویسمٌ وهو عارفَل ذلك، فتجاهلَیجه

                                                             
 .١/١٤٩َّشرح التصریح .  األزهري)١(
سة ّأحمــد شــاكر، مؤســـ: جــامع البیـــان فــي تأویــل القــرآن، تــح).  هـــ٣١٠ت (ّالطبــري، محمــد بــن جریــر اآلملــي،  )٢(

َالرسالة، ط ِّ١٤/٣٤١، ٢٠٠٠، ١. 
دید ّتحریر المعنى الس«نویر ّریر والتحّالت. اهر بن عاشورّاهر بن محمد بن محمد الطّونسي،  محمد الطّ الت)٣(

  .١٠/٢٥٩م،١٩٨٤تونس،شر، ّة للنّونسیّار التّ،  الد»وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید
جـي فـي توضـیح ْ، وللعر١/٢٧١البیت من البسیط مختلف في نسبته، فقد نسب لمجنـون لیلـى فـي حاشـیة الـصبان  )٤(

  .٢/٤٨٣اإلنصاف : ینظر. ةّمّ، ونسب لذي الر٢/٥١٥َّ، وشرح التصریح ١/٤١٣المقاصد 
 . ٤/١٧٨الك ّضیاء الس. ّ النجار)٥(
  .)الهامش(، ٢/٤٨٣اإلنصاف  .األنباري:  ینظر)٦(
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ِالشاعرومنه قول  ّ :  

ـــــــــــــــــا ظبیـــــــــــــــــة الوعـــــــــــــــــساء بـــــــــــــــــین جالجـــــــــــــــــل    ِفی ُ َ َِ َ ْ َْ َ َ َ
        

ُّوبــــــــــــــــــــــین النقــــــــــــــــــــــا آَأنــــــــــــــــــــــت َأم ُأم  ْ ِ ْ َ َّ َ َْ ِِســــــــــــــــــــــالم؟َ َ)١(  
  

َُأنه علیه هذه العبارة ّ ما تدلُفظاهر َُأنـه الحقیقـة َّهما أجمل فاستفهم لتخبره، ولكـنّ ال یعلم أیَّ  َّ أنٌ عـارفَّ

  . ُ أجملٍ سالمَّ أمَّ بأنَ اإلقرارَ لیأخذَلَ، فتجاهُ أجملٍ سالمَّأم

ِالشاهد ِالسادس ّ ّ:  

ــــــــــــــــــــــــــ ْلقـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــذبتك نفـــــــــــــــــــــــــسك فاكذبنهـــــــ َ َِ ْ ُ ْ ََ ْ َ ََ ْ   ا َ
         

ــــــــــــــــــــر ِفـــــــــــــــــــإن جزعـــــــــــــــــــا وان إجمـــــــــــــــــــال صبــــــــــ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِٕ ً ََ)(٢  
  

ِموطنــانوفیــه        ِ ْ ِلالستــش َ َُأولهمــا: ِهادْ ــاإ"ّ أن َّ ْفــي العطــف َأصــلها" ّم َ ْإن: "ْ ُّمــت النــون فــي ِدغ فُأ،" مــاِ

َِّشعریةالــرورة َّفهــو للـــض" مــا" حــذف َّأمــاو .ْالمــیم ْ َُأنـــه" ّمــاإ"إرادتــه  ُودلیــل. ِ بعـــد " ْإن" لـــ ٍ بجــوابِیــأت لــم َّ

" :  ومـن ذلـك قولـه تعـالى.)٤("ٍ فعـلِ بإضـمارِعلـى المـصدر" ْإن" بعـد  االسـمُنـصب"وثانیهمـا  .)٣(البیت

  . ماٍ أمرِ عاقبةُقصد من هذا االستعمال بیانُ وی.)حممدسورة ( ")٤( ... فِداءامإد و منا بعامإِفَ

ِالشاهد ِالسابع ّ ّ:  

َلعمـــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــا ُ ْ َ ً َأدري وان كنـــــــــــــــــــــت داریـــــــــــــــــــــا َ ِ ُ ْ ُ ْ ٕ َ ْ  
         

ِشــــــــعیث ابــــــــن ســــــــهم أم شــــــــعیث ابــــــــن منقـــــــــر َ ْ ِ ُ ُْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ٍَْ
)٥(  

  

                                                             
  .٢٥٠الجمل في النحو، ص. الفراهیدي )١(
ّالوافر لدرید بن الصمة في الكتاب  البیت من )٢( ْ، وعلل النحو ٣/٢٨، والمقتضب ١/٢٦٧ّ َّ١/٣٧٧.  
ّابن الوراق، محمد بن عبد اهللا بن العب: ظرین )٣( ْعلل النحو، تح). هـ٣٨١ت (اس، ّ رویش، ّمحمود جاسـم محمـد الـد: َّ

  .٣٧٧م، ص١٩٩٩، ١ّمكتبة الرشد، الریاض، ط
  .١٤٣-١/١٤٢شرح أبیات سیبویه، . ّ السیرافي)٤(
ْ شــعیث)٥( ْاســم حــي مــن قــیس عــی: ســهم. ّاســم حــي مــن بنــي تمــیم: ُ . ینتهــي إلــى زیــد منــاة بــن تمــیمّحــي : ِمنقــر. النّ

ِیقــسم الــشاعر بأنــه ال یعلــم : والمعنـى ّعیث هــو الــصحیح ُ شــْيَبَ نــسَّ أي-ٕوان كـان مــن أهــل العلــم والمعرفــة باألنـساب-ّ
ٍوالحــق؛ أنــسبتها إلــى ســهم ّالبیــت مــن الطویــل لألســود بــن یعفــر و. ٣/٣٣٦نقــر؟ أوضــح المــسالك ِ؟ أم نــسبتها إلــى مّ

  .٣/١٢١٣، وشرح الكافیة ٣/٢٩٤، والمقتضب ٣/١٧٥الكتاب : میمي فيّالت



 
 

١٣٥

َُأولهـــا: ُشـــواهدُثالثـــة وفـــي البیـــت       ِالـــشاعر َ،  فقـــد حـــذف"ُثْیَعُشـــ":  قولـــهَّ  ّإمـــانـــوین مـــن االســـم ّ التّ

َّألَنــ ّمــإارورة، وّللــض ن؛ ْتیّن اســمیْالمعادلــة بــین جملتــی" ْأم "ُوقــوع"وثانیهــا  .)١(صرفُ اســم قبیلــة، فــال یــُهِ

  .)٢("علیها" أم"ذفت قبلهما همزة االستفهام لداللة ُح

 ")١٠٩ (إِن أَدرِي أَقَرِيـب أَم بعِيـد مـا تُوعـدون    و: "، كقولـه تعـالى"مـا أدري: " وجـود الهمـزة بعـد تركیـبُوالقیاس

َاللغـــةا فـــي شـــاذ َیس همـــزة االســـتفهام لـــَفْ حـــذَّ غیـــر أن.)بيـــاءاألَنســـورة ( ُ، فقـــد أورده ســـیبویه فـــي كتابـــه ُّ

  :)٣( قول عمر بن أبي ربیعةمنه و.از حذف ألف االستفهام مع إرادتهاًحا جوّموض

ْري وانْ مــــــــــــــــــا أدَكُرْمــــــــــــــــــَعَل ـــــــــــــــــــتْنُ كٕ ــــــــــــــــــا     ِ دارُــــــــــ ًی
  

َع رْبَسِبــــــــــــــــــــــــ َین الجَمــــــــــــــــــــــــٍ َ ْر أمْمــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــانَثِ بَ   ِمــ
  

ٍَأبسبع، حیث حذف همزة : یرید َ ، ولـیس "ُثْیَعُشـ"ًلكونـه خبـرا لــ " ابـن"هـا إثبـات همـزة ُوثالث. )٤(االسـتفهامِ

  .)٥(مََلعلًنعتا 

ل، ّ لــألواً منهمــا أبــّالثــاني یكــون ِنْذیَّ اللــِنْیمــَالعلحــذف بــین ُت" ابــن" همــزة َّ عــن البیــان أنٌّا هــو غنــيّممـف

ِالشاهدوهو في .  ّاَألولم َلعل لًانعت" ابن"و   .في الكلمةا سبب إثبات األلف ، وهذ ال نعتٌ خبرّ

ِالشاهد ِالثامن ّ ّ:  

ـــــــــــــــــــــــ ِال َأن العتـــــــــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــــــــَخ َِ َن المَّ طایـــــــــــــــــــــــــــــــا   َ
     

َُأحـــــــــــــــــسن بـــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــ ِ َ َِن إلَْ ـــــــــــــــــَّ ــــــــــــــــــوسْی ُه شــــــــــ ُ ِ)(٦  
  

                                                             
  ١/٦٢مغني اللبیب، . ابن هشام: ینظر )١(
  .المرجع نفسه، ذاتها )٢(
 .٣/١٧٤الكتاب . سیبویه )٣(
  .٢٠ صمغني اللبیب،. ابن هشام: ینظر )٤(
 .٢/١٧٠َّشرح التصریح : ینظر )٥(
ْ أشوس ُهُواحد: ّوالشوس. ّ به إال المطایاْ فلم یشعر،مُهُعً قوما یسیرون واألسد یتبَّ أنُویذكر.  فیه األسدُیصف) ٦(

ًظر بمؤخر العین تكبرا أو تغیظاّوهو الن، وسّوشوساء من الش ّ ًّ الخصائص :  فيّائيّالبیت من الوافر ألبي زبید الط. ّ
   .١/٢٤٥، والمقتضب ٢/٤٤٠



 
 

١٣٦

ِموضــــعانوفــــي البیــــت       ِ ْ ِلالستــــش َ ُاَألول: ِهادْ ــــ ّ ــــاق ََّأن َخــــال ":هُقول َالعت َمــــن ِ ـــــا ِ ــــ"، حیــــث "َالمطایـ م ِّدُق

َالكوفیـونل الكــالم، وقـد أنــشده ّستثنى فـي أوُلمـا ُ فیـه دلــیال علـى جــواز تقـدیم المــَّ إلـى أنَ ذاهبــینّ ستثنى ً

  : قول األعشىُهُ الكالم، ونظیرِ جملةَقبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     َواكِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ال أرِال اهللاَخ
       

  )١("كــــــــــاِیالِ عْنِ مــــــــــًةَبْعُیــــــــــالي شــــــــــِ عُّدُمــــــــــا أعــــــــــَّنِٕوا
  

ّالبصریینوهو غیر جائز عند  ْ : قولـهاإلدغـام إلـى الحـذف فـي  عـن ِالعـدول فيف ّالثاني الموضع َّأماو .َ

  .)٢(نْسَسْأح: هُأصل، ف"َنْسَأح"

ِشم" في ُ علیه، فال نقولُ ال یقاسٌّشاذوهو  ُمتَ ُشمت، وال في ": ْ ْ ْأقضض"َ َ َْأقض": ُتْ   .)٣(ُتَ

ِالشاهد ِالتاسع ّ ّ:  

ــــــــــــــــــــــــــم أن ب َتعل َّ ْ ــــــــــــــــــــــــــَّ َد الغــــــــــــــــــــــــــْع ْي رشَ ـــــــــــــــــــــــــــدا ُِّ      ًـــــــــــ
     

ِوأن ل ِتالـــــــــــــــــــــــــــــك الغمـــــــــــــــــــــــــــــر انقـــــــــــــــــــــــــــــشاعـــــــــــــاَّ ِ ِْ ُِ َ
)(٤  

  

ُكالهمــاففیـه شـاهدان، و      ِلتالــك ":  فـي قولـهِ ِ َُأولهمـا و،" ِ ، ً ســاكنةَ تكـونْ الم البعــد هـذه أنَأصـل" َّ أنَّ

 التقـــاء ص مـــنّخلّ للـــتّالـــالم، فكـــسروا ّالـــالم و،ألـــف اســـم اإلشـــارة :التقـــى ســـاكنان"  ْتالـــك : "ا قـــالواّمـــفل

َّألَن؛ َ هــي الكــسرةُ، وكانــت الحركــةِنْاكنیّالــس  :ا قــالواّ ولمــ،نْاكنیّص مــن التقــاء الــسّا األصــل فــي الــتخلهــِ

ََّألنص منهما، وّخلّ؛ للتَ فحذفوا الیاء،ِاكنان السََّ اجتمع"كْیلِت"  .)٥(" علیهاُّ قبلها تدلَّالتي َ الكسرةِ

  .)٦(ثّلمؤن اسم إشارة للمفرد ا"كِتال"َّوثانیهما أن 

                                                             
  .٢/٢٣٤ ابن عقیل )١(
 .٥٥٧صّالمفصل في صنعة اإلعراب، . مخشريّالز: ینظر )٢(
  .٢/٤٣٩الخصائص . ّابن جني: ینظر) ٣(
  .١/٢٩٥، وهمع الهوامع ١/١٤١البیت من الوافر للقطامي في أوضح المسالك  )٤(
" ُِأواللـــك"و" ِتالـــك"، بفــتح التـــاء وكـــسرها، و"ِتلـــك"و" ِزاد الـــالم فـــي ذلـــكُوتــ" .١/١٤١أوضـــح المـــسالك، . ابــن هـــشام )٥(
ِهنالك"و  .١/١٤٥الممتع الكبیر في التصریف ". ُ
  .١/٢٩٥همع الهوامع . ّالسیوطي:  ینظر)٦(



 
 

١٣٧

ِالشاهد   : العاشرّ

ــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــسمعیني مالمـ ًقعیـــــــــــــــــــــــــــــدك َأن ال ت َ َ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ  
        

َوال تنكئـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــرح الفـــــــــــــــــــؤاد فییجعـــــــــــــــــــــــــــــا َ َْ َ َُ ْ ْ َ َْ ََ
)(١  

  

ِموطنانوفیه       ِ ْ ِستشهادِلال َ ِْ َُأولهما ،ْ   .)٢(" غیر صریحٌمَقس  فهو،"ِكُتْنشد " بمعنى،"ِكَعیدَق: "هُ قولَّ

َتمــیم تقــول"ّوثانیهمــا أن  َیوجــع: "ُاألصــل" و.)٣("ْ بقلــب الــواو یــاء"عَجــْیَی ":َ َلغــة ، علــى"َْ . )٤("ْالحجــاز أهــل ُ

ْوقد یفسر ذلك بأنهم ّ   . األولى للیاء ً مماثلةً الواو یاءوابدلأ ّ

ِالشاهد   : الحادي عشرّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َوال تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــین الفقیــــ َ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك َأن  ُ ْ عل َ َّ َ
           

َــــــــــــــــــــــع یَكـْرَت َّمــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــدْوَ َر قــــــــــــــــــْهً ْ رفعــــــــــــــــــهْدُ َ َ َ
)(٥  

  

ِموطنـــانفـــي هـــذا البیـــت      و ِ ْ ـــهّاَألول: ُّالنحـــاة استـــشهد بهمـــا َ ـــَع":  فـــي قول  ّالـــالم َ أســـقطحیـــث"، "كَّل

َّلعـل" مـن األولـى َ َالكوفیـونفقـد ذهــب  .٦)("َ َّلعـل" فــي األولـى ّالـالم إلـى أن ّ َ َالبــصریونة، وذهـب َّأصـلی" َ َّ ْ، 

ُحجــة، و)٧(ٌا زائــدةهــََّأن إلــى ،متهم ســیبویهِّوفــي مقــد َّ َالكــوفیین ُ َّلعــل"َّ أن ّ َ هــا ُّ كلِ الحــروفُحــرف، وحــروف" َ

ُ خاصـة ال تكـاد تــزاد فـي مـا یجــوز ّالـالم ّیـادة تخــتصُّ باألفعـال واألسـماء، كمــا أنِّة، وحـروف الزَّأصـلی ُ

ّالبـــصریون َّأمـــا. "ٍلَدْ، وعبـــٍلَیــدز: "ً شـــذوذا، نحـــوّیـــادة إالّفیــه الز ْ  عـــن ًها عاریـــةِ اســـتعمالوا بكثـــرةّ فــاحتجَ

                                                             
ّ البیت من الطویل لمتمم بن نویرة في)١( ْالجمل في النحو : ّ   .١/٢٠٦، والمنصف ٢/٣٣٠، والمقتضب ١/٣٠٩َّ
ّي، شرح كتـاب التـصریف ّالمنصف البن جن). هـ٣٩٢ت (ّابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، : ینظر )٢(

   .٤٣٢م، ص١٩٥٤، ١راث القدیم، طّازني، دار إحیاء التألبي عثمان الم
َّوالقسم غیر الص ً یعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما كـ ما ال: ِریحْ ُِ ِِ َِّ َ َ َّ ْنحو" علمت"َ علمـوا ملـن اشـتَراه مـا لَـه فِـي الْـآخِرة        : "َ

ْومنـه" أخـذت"و. )البقرةسورة ()" ١٠٢(من خالق   ِ َ" : ُـذَ اإذْ أَخو     ـهننيلَتُب أُوتُـوا الكِتَـاب آل عمـران سـورة  ()" ١٨٧... ( مِيثَـاقَ الَّـذين(. 
 .٤٩٨، ٢/٤٩٧همع الهوامع : ینظر". قعیدك اهللا: "ومنه قول العرب

ْالجمل في النحو، ص. الفراهیدي )٣( َّ٣٠٩. 
 .٣٠٨ص نفسه، المرجع )٤(
  .١/٢٠٦ّ، ومغني اللبیب ٣/١٤١٩الكافیة ّالبیت من المنسرح لألضبط بن قریع السعدي في شرح  )٥(
  .)الهامش(، ١/٢٢١ اإلنصاف .األنباري )٦(
 . ٣/٣٣٢الكتاب . ینظر سیبویه )٧(



 
 

١٣٨

، ومثــل "َّكـأن"، وكـذلك بمنزلــة الكـاف مــن "َّنَلـَعْألف"فــي " ّالـالم "ِا بمنزلــةََّأنهـفقـد رأى ســیبویه  .  )١(ّالـالم

َّلعلفي "، و)٢("ّكأي"و " كذا"ذلك في  َ َّلعلَّعل، و:  خمس لغاتَ َ َّ، ولعن، وعن، وأنَ َّ َّ")٣(.  

ّوتيصَّالــا اإلبــدال ً فقــد یكــون األمــر داخــال فــي قــضای       ِ ُجــات العــرب، وُأرجــح َ إلــى لهُعــود یَّالــذي ْ ِّ

َّلعـل"َفـصاحة  َ  ذَلِــك بعـد  يحـدِث  اللَّـه  لَعـلَّ " :قولـه تعـالى، ومـن ذلـك  غیرهـاَها فـي القـرآن الكـریم دونِكر؛ لـذ"َ

 كلَعلَّـ فَ: "وقولـه. )هـود سـورة   ()" ١٢(...لَيـك إِ يـوحى  مـا  بعـض  تَارِكٌ كلَعلَّفَ: "وقوله. )الطالقسورة  ( )"١(...أَمرا

اخِعب كالكهفسورة ()" ٦.(..نَفْس(.  

وكیـد الخفیفـة َّ التُ نـونْذفتُحـ" ، حیـث"َهـینُال ت: " فهـو فـي قولـهثـاني االستـشهاد الُ مـوطنَّأماو 

ون ّفحـــذف النـــ"  ْنَیـــنهُال ت": ، وأصـــله"َقیـــرَالف" فـــي ّالـــالمون وّاكنین، وهمـــا النـــّص مـــن التقـــاء الـــسّخلّللـــت

ــ ،٤)("ٌها ســاكنَلَا اســتقبّالخفیفــة لمــ ّ لقــي نــون التْإنف ِوكیــد الخفیفــة ســاكن حــذفتها اللتقــاءَ َِ ٌ لــم ن، وْاكنیّ الــسَ

ُتحــرك كمــا یحــرك َّ ْاضــربن"، أي َجــلَّاضــرب الر: ، وعلــى هــذا تقــول"َهــینُال ت"ُنــوین َّ التِّ ون ّحــذف النــُ، فت"َ

َّألَنت على كل حال؛ َبُْث فتُدةَّ المشدّماَأ"، و)٥(ِنْاكنیّاللتقاء الس   . )٦("كةّا متحرهِ

ّفبــین أن حــذف النــ ، "صافاإلنــ" هــذه المــسألة فــي ْاألنبــاريل ّ      وقــد فــص ّ ُّیــدلون هنــا ّ  ُ علیــه فتحــةُ

ّ یكــــن علـــى تقـــدیر النــــْ لـــمْ لـــوْ هـــي عـــین الكلمــــة، إذَّالتــــيالم الكلمـــة، والیـــاء  ، ُذفت هـــذه الیــــاءُون لحـــْ

ُ تحــذفُ المجــزومُفــاألجوف ّ عینــه للــتُ  ّالــالم ِة، وســكونّ المعتلــِنْ العــیِســكون: اكنینّص مــن التقــاء الــسّخلُ

                                                             
 .)الهامش(، ١/٢٢٣اإلنصاف . األنباري :ینظر) ١(
 .٣/٣٣٢سیبویه، الكتاب : ینظر )٢(
 .١٣٥مات، ص ّالال. جاجيّالز )٣(
  .٣/١١٨٥توضیح المقاصد . المرادي )٤(
ْالجمل في النحو، ص. الفراهیدي: نظر ی)٥( َّ٣٣٢.  
إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان، : رسالة منازل الحروف، تح). هـ٣٨٤ت (ماني، علي بن عیسى، ّالر )٦(

  .٣١ص



 
 

١٣٩

َســوغ الزمخــشريُّ هــذا الحــذف"وقــد . )١(للجــازم َ ٍ  فــي كــل موضــع إال القــسم، فهــو فیــه ضــعیف، وذلــك ّ

 . )٢("َیقوم زیدَواهللا ل: كقولك

 فـي الكلمـة ٍ واحـدٍ فـي مقطـعِ، فال یجوز أن یلتقي سـاكنانِّبیةََالعرنیة الكلمة ِبِه ارتباط بّولهذا كل       

ِّالعربیة ّ، فحذفت النََ ِال إلى الخْ میُاكنةّون السُ    .طقّهولة، وتقلیل الجهد المبذول أثناء النّة والسّفً

ِالشاهد   : عشرّالثاني ّ

ـــــــــــزوى هجــــــــــــــــــــــــت للعـــــــــــــــــــــین عبـــــــــــــــــــــرة       ًَأدارا بحــــــــــ َ ًْ ْ َْ ُِ َ ِْ ِ ِ ْ ِ
  

ـــــــــــــــــــر ْفمـــــــــــــــــــاء الهـــــــــــــــــــوى ی َ َ ْ ُ ُفض َأو یترقـــــــــــــــــــــرقَ َ ْ َ ْ ُّ َ)(٣  
 

  

َّألَنـــــ؛ "ًدارا" المنـــــادى َبَنـــــص" ُ، حیـــــث"ًأدارا":  منهمـــــا قولـــــهّاَألول :وفـــــي البیـــــت شـــــاهدان       ٌ شـــــبیهُهِ

   .)٤("بالمضاف

ْبحـــزوى"قـــت بهـــا شـــبه الجملـــة َّتعلا ّ، فلمـــِّمَّبنـــى علـــى الـــضُكـــرة المقـــصودة أن تّواألصـــل فـــي الن ُ صـــار " ِ

ْالنـصب َ، وواجـبافًالمنادى شبیها بالمـض  علـى حالهـا ُبقیـت الـواو" ُ، حیـث"وىْزُحـ ": قولـهّالثـانيو .)٥(َّ

   .)٦("ًا ال صفةًنها اسمْ؛ لكوً یاءْولم تقلب

                                                             
  .١/٢٢٥اإلنصاف . األنباري: ینظر )١(
  .٤٥٨ّالمفصل في صنعة اإلعراب، ص. ّالزمخشري )٢(
ّوالبیت من الطویـل  لـذي . ٣/٢١ْاألشموني . "َترقرق":  وكذلك،سال: َّضَارف. معةّلدا: برةَالع. اسم موضع: زوىُ ح)٣(

ّالرمة في الكتاب    .٤/٢٠٣، والمقتضب ٢/١٩٩ّ
  .داءّ النَ قبلٍ أو عطفٍإما بعمل"  من تمام معناهٌصل به شيءّبیه بالمضاف، وهو ما اتّ الش)٤(

ُنا وجههَیا حس: نحو"ل ّ، فاألوٍ أو مجرورٍ أو مفعولٍا في فاعلّوالعمل إم ". نَسَح"بـة ّمرفوع على الفاعلی" ُوجهه" فـ،"ً
ًیا طالعا جبال: "اني نحوّالث" و" " العباد"فـ" ًیا رفیقا بالعباد: "الث نحوّالثو". ًطالعا" ة بـّمنصوب على المفعولی" ًجبال" فـ" ً

  .٣/٢١ْاألشموني شرح ، و٢/٢١٤صریح ّ التشرح. األزهري. یا ثالثة وثالثین: "المعطوف نحوو". ًرفیقا" متعلق بـ
ْالنحو الوافي . اس، حسنّعب: ینظر )٥( َّ٤/٢٨.  
  .٤/٣٨٠ّضیاء السالك . ّجارّالن )٦(



 
 

١٤٠

ِالشاهد ِالثالث ّ   : عشرّ

ــــــــــــدر اللــــــــــــه َمــــــــــــا َأق َّ َ َ ـــــــــــــط  ْ ــــــــــــدني علــــــــــــى شحـ ٍ َأن ی َ َ َُ ْ ْ
      

ُمــــــــــــــــن داره الحـــــــــــــــــزن ممـــــــــــــــــن داره ص ُ ُُ ُ َْ َّْ ِ ُ   ١)(ُــــــــــــــــــــولَْ
  

َُأولهما : البیت شاهدانوفي      مع " یدني"لفتحة على الفعل ُلم یظهر اف ،"نيْدُ یْأن ": في قولهَّ

َّشعریةالرورة ّ للض؛ ظهورهاِإمكان ِ ْ َجواز وثانیهما .)٢(ِ َإطالق َ ْ َصیغة ِ ُّالتعجب ِ َ َصفاته ِفي َّ َتعالى ِ َ  في َ

ْقوله وقد ورد في القرآن". ما أقدر اهللا: "قول الشاعر  َما :َأي، )سورة مريم()" ٣٨(...وأبصِر بِهِم عأَسمِ" :َ

َوما !ُأسمعه   !)٣(أبصره َ

ِالشاهد ِالرابع ّ   : عشرّ

ــة مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانوا ضـــــــــــــــــــعافا وال عـــــــــــــــــــزال ْبآیـــــــــــــــــ ُ ًَ ِ ِ  
 

ــــــــــــــــــالة  ــــــي إلـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــومي الـــــــــــــــــسَّالم رســ ًَألكنـــــــــــ َ ِ َ ْ َ ْ ِ  
 

ْإلـــــــــــــــــى حاجـــــــــــــــــة یومـــــــــــــــــا مخیـــــــــــــــــســــة بـــــــــــــــــزال ُ َ ًَ َ َّ ُ ً ٍ)٤( 
 

ََوال ســــــــــــــــــــــــــــــــیئي زي إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا تل  ٍّ ِ ِّ َ َّبــــــــــــــــــــــــــــــــســـوا  َ          

ِوقد استشهد به       َُأولهما: نْ في موضعیماُ   .)٥("هُ همزتْفتِّفُ؛ فخ"نيْكِئْأل" :هُأصلف" ،"نيْكِأل" : قولهَّ

إلى معمولها " ئيّسی ":"أل"دة من ّهة المجرّفة المشبّأضاف الص"، حیث "ٍّيِئي زّسی: "وثانیهما قوله

فة ّ جمع الصَّ، وهذا جائز، فإناً مذكر سالمَغم من كونها جمعّالرب" ٍّيِز": "أل"ًد أیضا من ّالمجر

  .)٦("هة بمنزلة مفردهاّالمشب

                                                             
. هِ أحبابــِه ومـا یقاســیه مـن فرقـةِیـصف فیهـا طــول لیلـ".  صــول"موضــع بعینـه وكـذلك ": ْالحـزن"د، و ْعـُالب: َحطّ الـش)١(

، وهمـــع الهوامـــع ١/٣٥٣توضـــیح المقاصـــد ّحنـــدج بـــن حنـــدج المـــري فـــي  البـــسیط لالبیـــت مـــنو. ١/١٢٨اإلنـــصاف 
٣/٣٢٠.  
  .١/٨١ْاألشموني :  ینظر)٢(
 .٣/٣٢١همع الهوامع، . یوطيّالس: ینظر )٣(
َالرسـالة: َّتحمـل رســالتي، واأللـوك: ِألكنـي )٤( ّالمذللـة للركــوب، : ّالمخیــسة. ن ال سـالح معـهَمــ: ُلَاألعـز. عالمـة: آیــة. ِّ ّ

ْالبــزل. ویریــد اإلبــل ّالطویــل لعمــرو بــن شــأس فــي  والبیتــان مــن. ٢/١٠٦٤شــرح الكافیــة . ّجمــع بــازل، وهــو المــسن: ُ
  .٢/٢٥٦ْ، واألشموني ٤/١٦٠، والمقتضب ١/١٩٧الكتاب 

َالرسالة: ُمن األَلوك": ألك"وفي الصحاح مادة . ٣/٢٧٤الخصائص، .  ّابن جني )٥( َوكذلك المألك، والمألكة. ِّ َ ُْ َْ َ.  
  .٢/٢٥٧موني ْاألش )٦(



 
 

١٤١

ِالشاهد   : الخامس عشرّ

ــــــــــــب ومنـــــــــــــــــزل ِقفــــــــــــا نبــــــــــــك مــــــــــــن ذكــــــــــــرى حبی ِ ْ ٍ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ  
    

ِبـــــــــــــسقط اللـــــــــــــوى بـــــــــــــین الـــــــــــــدخول فحومــــــــــــــل َِ ْ َ َ ََ َّْ ْ ِّ ِ ِ ِ)(١  
  

َبــین " :هُ قولــّاَألول :وفیــه شــاهدان       ِفحومــل ِخولَّالــد َْ َ ْ َ ِّمتعــدد إلــى ّ ال تــضاف إال"َنْیَبــ"َ  فـــ،"َ َ  ســواء ُ

ُالتعـدد َأكـان ُّ َ رتیـب مـن غیـر مهلــة؛ َّعلـى الت ُّالعاطفـة تـدل" الفــاء"؛ وِ أم العطـفِمـع أم الجنیـةّْث بـسبب التَّ

َّ وان،قــة هنــاِّة غیــر متحقَّینیــفالب  والمعطــوف ِعــاطف الِ علــى اشــتراكُّ تــدلَّالتــي بــالواو ِق بــالعطفَّمــا تتحقــٕ

 بتــصحیح ُاءمــالعلُ، وعنــي ِ القــیس امــرَأُّأ األصــمعيَّ؛ ولهــذا، خطــِ فــي مــدلول العامــلً واحــدةًا دفعــةًمعــ

ُنهإف"، "ِكْنب: "هُقول  ّالثانيو .)٢(عبارته ْ جواب األمر فلذلك جزم وهو غیَّ   .)٣(" بالفاءٍر مقترنُ

ِالشاهد ِالسادس ّ   : عشرّ

َرأت مــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــسنین َأخــــــــــــــــــــــــذن ْ ِ ِّ َّ َ ّ منـــــــــــــــــــــــــــيْ ِ  
          

ــــــــــــــــــالل ِكمـــــــــــــــــا َأخـــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــسرار مـــــــــــــــــن الهــــ ِ َ ِ ُ ِّ َ)(٤  
  

ِموضعانوفي البیت         ِ ْ ِستـشهادلال َ ِْ َُأولهمـا :ْ  وفیـه ، مـن المـضاف إلیـهَّالتأنیـث المـضاف ُاكتـساب" َّ

 :ذلك قــال وكــ"نینّالــس" مـن َةَّالجمعیــ" َّرَمــ" جمــع، فاكتـسب "نینّالــس" و،مفــرد" َّمـر"ـ ة، فــَّاكتـسابه الجمعیــ

ََأخـــذن" ّمنـــي ْ  ویجعـــل ،بعـــض بنـــي تمـــیم وبنـــي عـــامر یلـــزم الیـــاء"َّوثانیهمـــا أن  .)٥("َأخـــذ: َواألصـــل، "ِ

 بجمـــع ٌملحـــق" ونُنِســـ"ولفـــظ  .)٦("فـــي البیـــت مكـــسورة" نینّالـــس"نـــون ـ ون، وعلیـــه فـــّاإلعـــراب علـــى النـــ

                                                             
حیــث یلتــوي : ّاللــوى. منقطــع الرمــل: ّالــسقط". المعلقــة"البیــت هــو مطلــع قــصیدة امــرئ القــیس بــن حجــر الكنــدي  )١(

ّوانما خص منقطع الرمل وملتواه؛ ألَنهم كانوا ال ینزلـون إال. ّوینقطع ویرق َّ ِ ّ ّ ّ  ذلـك أثبـت َ مـن األرض لیكـونٍ فـي صـالبةٕ
ْالطویـل فـي الجمـل فـي النحـو  والبیت مـن. موضعان: لَمْخول وحوَّألوتاد األبنیة، والد َّ ، ٢/٥٤٠، واإلنـصاف ١/٢٥٨ّ
   .٣/٣٢٢وأوضح المسالك 

  .٣/٣٢٣أوضح المسالك . ابن هشام: ینظر) ٢(
  .٣/١٢٥٦توضیح المقاصد .  المرادي)٣(
ْالبیت من الوافر لجریر في هجاء الفرزدق، وهو من شواهد األصول في النحو  )٤(  ابن عقیل ، وشرح٣/٤٧٨َّ
  .٤/٢٠٠، والمقتضب ١/٦٤
ْاألصول في النحو . اجّرّ ابن الس)٥( َّ٣/٤٧٨.  
  . المرجع نفسه، ذاتها)٦(



 
 

١٤٢

ْالرفعه ُّالم، وحقّر السّالمذك ْالنصب بالواو، وَّ  عـون رزتَ: "الى، قـال تعـٌه فهـي مفتوحـةُ نونَّأما . بالیاءُّ والجرَّ

سبنِ سِعنيأَ ديوسفسورة ()" ٤٧(...اب(. وقال": لَقَدذْنَا وآلَ أَخ نوعفِر نِنيبِالس )سورة األعراف)" (١٣٠( .  

ِالشاهد ِالسابع ّ   : عشرّ

ــــــت للطیــــــــــــــــــــــــف مرتاعــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــَأرقني  َفقمــــــــــــــــــ ََّ ً ْ ُْ ِ َّْ ُ ُ  
      

َفقلـــــــــــــت َأهــــــــــــــي  ْ ُ ُســــــــــــــرت أم عــــــــــــــادني حلـــــــــــــــــمَُْ ُ ُ َ ْْ َ َ)(١  
  

َُأولهما: ً شاهدان أیضاهوفی       ُحلــــم َعادني ْأم ْتَرَ سَيْأه":  في قولهَّ ُ لـة ِالمعاد" ْأم "ْتَعـوق"  ُ، حیـث"ُ

ََّألن؛ ِنْتــیَّ فعلیِلهمــزة االســتفهام بــین جملتــین األصــل فــي االســتفهام أن و ، لفعــل محــذوفٌفاعــل" هــي "ِ

َّألَندة؛ ِّوات المتجـدّذیكون عن أحوال الـ  علـى هـذه األحـوال ّالّ؛ والـدْنُ تكـْ لـمْ بعـد أنُ وتحـصلُدَّا تتجـدهـِ

 علیــه ُحمــلُ ال یُ علیهــا األســماء فقلیــل؛ والقلیــلُّ تــدلَّالتــيوات َّ االســتفهام عــن نفــس الــذَّأمــاهــو الفعــل؛ و

َأهــي: " قولــه فــيوثانیهمــا .)٢(" المعنــىَ صــحیحُ الكثیــرَ، مــا دامُالكثیــر ّســكن الهــاء منهــا مــع "، حیــث "ْ

َ ویبـدو أن هـذا االسـتعمال.)٣("ضـعیف:  وقیـل،سكین قلیـلَّهمزة االستفهام، وهذا الت  لجـأ إلیـه ٌ اضـطرارّ

ُالشاعر ِ َاللغـة فـي المـستوى الفـصیح مـن ٍمـستعمل ُفهو غیـر.  إلقامة الوزنّ  ًكـةَّحرُ، وقـد جـاءت الهـاء مُّ

ــودود   ":  فــي القــرآن الكــریم، نحــوٍنِطْفــي غیــر مــو" َيِهــ"بالكــسر مــن ، و"َوُهــ" مــن ِّمَّبالــض ــور الْ ــو الْغَفُ هو 

 ")٣ (...وات وفِـي األَرضِ وهـو ا فِـي الـسم    "و .)ةاحلاقـّ سـورة  ( ")١٦( فَهِي يومئِذٍ واهِيـةٌ  "و .)الربوجسورة  (")١٤(

                                                             
َوم فزعا خائفا؛ لّ من النُتْاستیقظ:  المعنى)١( ً ُما رأیتً وقد طار ذلك -  في نفسي ُ وقلت،ِ المحبوبةَمي خیالْ في نوّ

البسیط  البیت منو. ٣/٣٣٤أوضح المسالك ! ؟ٌ ومنامٌ ذلك حلمْ؟ أمًیال لَّ إليْ جاءتُ المحبوبةَيِأه: ّالنوم من عیني
  . ٣/٣٣٤، وأوضح المسالك ١/٦٢ّ، ومغني اللبیب ١/٣٠٦لزیاد بن منقذ  في الخصائص

  .٣/٣٣٥أوضح المسالك .  ابن هشام)٢( 
  .٢/٣٧٤ْاألشموني  )٣(



 
 

١٤٣

ُ لكنهــا فــي الــشعر تــرد ســ.ً ســاكنةِولــم تــرد ،)عــاماألنْســورة ( ")٣( ِّ كأســد، ":  بعــض القبائــللغــة علــىًاكنة ّ

   :)١(عبید بن األبرص كما في قول. وتمیم، وقیس

ْورك َك لــــــــــــــُضــــَ ُوال هـــــَ َُت الذي لقــــــَِ لقیْوـــــــــــَْ َِّ ْبحــَفأص وا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ َت قـــــــــــَ ْاوزت قوـــــــــــــْد جــَ َ َ ْ   اـــــــــــــــــــِا أعادیـــــــــــــــــًمَ

ِالشاهد ِالثامن ّ   : عشرّ

َّوان  ٕ ـــــــــــــــــــــــشتفى بهـــــــــــــــــــــــا َ َلـــــــــــــــــــــــســــاني شـــــــــــــــــــــــهدة ی ْ ُ ٌ َ ْ ُ ِ  
  

َوهـــــــــــو علــــــــــــى م َ َّ ُ ْن صــــــــــــبه اللــــــــــــه علقـــــــــــــــــَ َّ ُ ُ َّ َ ُــــــــــــــــمـْ
)٢(  

  

 ٍّحــرف جــر وهــو مجــرور ب،"ْنَمــ" إلــى ِ العائــدُحــذف" منهمــا ّاَألول: ِنْ بــه فــي مــوطنیَدِشهُستــوقــد ا      

 علـى ٌقـمْلَ عَوُوهـ: "ِ الكـالمُ، وتقـدیرٌّشـاذ ُهذا الحذفو، "ُمَقْلَع"و" َّبَص "ِنْقیِّ المتعلِ، مع اختالفٍمحذوف

: ُ، فیقـال"َتْأنـ" مثـل ٍ أحـرفِ علـى ثالثـةَه أن یكـونُلْأصـف"، "َّوُهـ ": قولـهّالثـانيو .)٣("ِهْ علیـُ اهللاُهَّبَ صْنَم

، فهــذه لغـة مــن لغــات  بتـشدید الیــاء"هــي" وكــذلك فــي یـاء .)٤("ًواو مفتوحـةأي بتــشدید الــ:  فعــل كـذاَّوُهـ

ْنسب إلى همدانُالعرب ت ِالشاعرل اق. َ ّ :  

ــــــــــــــــــالعنف آبیــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــا ُأمــــــــــــــــــرت ب ٌوال َِ ِ ِْ ُْ ُ ْ َّ
       

َوهــــــــــــــــــــي إن ُأمــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــاللطف تــــــــــــــــــــ ِ ُّ ِْ َ ْ َّ ُأتمرِ ِ َ ْ
)٥(  

  

ِلشاهدا ِالتاسع ّ   : عشرّ

ـــــــــــــرق علـــــــــــــى قلـــــــــــــل  ِأال یـــــــــــــا ســـــــــــــنا ب َ َُ ٍ ْ َ ــــــــــــــى  َ ِالحمــ
     

ـــــــــــــــــك َلهن َّ ِ ـــــــــــــــــي كریــــــــــــــــــــــــــم، َ ُمـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــرق عل َ َّ َ َ ٍَ ْ ْ ِ)(٦  
  

                                                             
 .٣٠٧، ص١٩٩٣، ٢ وهبة، القاهرة، طكتبةًة نشأة وتطورا، مّیهجات العربّالل. ار حامدّ هالل، عبد الغف)١(
َإن لــسانه كالــشهد لمــن ی: یقــول: المعنــى. ّالــشدید المــرارة: َالعلقــم. العــسل فــي شــمعه: ُّ الــشهدة)٢( ِمــدح، وكــالعلقمّّ  إذا َ

َ وســـلطٍ علـــى امـــرئُ اهللاَغـــضب ْالطویـــل بـــال نـــسبة فـــي الجمـــل فـــي النحـــو  البیـــت مـــنو. ١/١٦٢ْاألشـــموني . ه علیـــهّ َّ ّ
   .١/٤٧٤ّوالجنى الداني ، ١/٢٨٤
  .١/١٧٩أوضح المسالك .  ابن هشام)٣(
  .)الهامش(، ٢/٦٧٩اإلنصاف  .األنباري )٤(
َّالمقاصد النحویة . العیني )٥( ِ ْ َّ١/٤١٨.  
ّالطویـل لمحمـد بـن مـسلمة فـي  والبیـت مـن. ١/٢٦٤الممتـع . وهـي أعلـى الجبـل. ةّلُجمع ق: ُوالقلل. الضوء: ّالسنا )٦(

   .١/٢٦٤، والممتع الكبیر في التصریف ١/١٧٠ واإلنصاف ،١/٣١٦الخصائص 



 
 

١٤٤

ِموضــــعانوفــــي هــــذا البیــــت        ِ ْ ِستــــشهادلال َ ِْ َُأولهمــــا :ْ  ؛ِخدمت لالفتتــــاحُاســــت" ُ، حیــــث)١("الَأ ":قولــــه َّ

، علــى لغــة ّالــالممــع " َّإن" مــن الهمــزة فــي ُ الهــاءِ ُأبــدلت، فقــد"َكَّنــِهَل" :وثانیهمــا قولــه .)٢("لمرافقتهــا الیــاء

  .)٣( ئِّطی

َّوهــذا اإلبــدال شـــائع فــي الل ِّالعربیـــة ِهجــاتٌ ِعتـــد بلهجتُ یَّالتــي، ئِّ الفــصیحة، ومنهـــا طیــََ هــا، فقـــد ُّ

ّهیاك: "، فقالوا"َاكّإی"ُأبدلت الهاء من الهمزة في  ِالشاعر، كقول "ِ ّ :  

ـــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــذي إن توسَّعـــــــــ ـــــــــــاك واَألمــــــــــــــــــر ال ـــــــ ْفهی َ ْ َّّ َ ْ َ ِ
     

ْده ضـــــــــــــــــاقت ِمـــــــــــــــــوار َُ ُعلیـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــصـــــــــــــادرهُ َِ َ َْ َ)٤(  
  

ٍ حــدوث تبــادل ُفإمكــان ّصــوتيِ ِ ْ ٌ بــین الهمــزة والهــاء أمــر وارد، فَ ٌ ُكالهمــاِ ، أي أن مخرجِ َ صــوت وتــريٌّ همــا ّ

، و االنّ، والفرق یتبدى فـي صـفةٌواحد ٌّ الهـاء فـصوت احتكـاكيَّأمـاٌفجـار، فـالهمزة صـوت انفجـاريٌّ كمـا . ٌ

ِ ال یمكن وصفها بالهمس، أو الجهر، وَّأن الهمزة ِ   .)٥(ٌ مهموسٌ الهاء فصوتَّأماُ

                                                             
َّ خلـصت لالفتتـاح ال غیـر، وصـار التنبیـه الـذي كـان فیهـا لــ ُ رافقتهـا الیـاءْنبیه، وافتتاح الكالم، فـإنّتستخدم للت" أال ")١( ّ
ًفي النداء، تكون تنبیها ونداء في نحو" یا"دونها، ومن ذلك " یا" ً ّ، وقد تجردها مـن النـ" اهللاَ، ویا عبدُیا زید: "ّ نبیـه ّداء للتّ

  :ماخّه المأمور، كقول الشّومنه دخولها على األمر، كأنك تنب. ّألبتة
ِ أال یا اسقیاني قبل غارة ســــــنجال     وقبل منایا قد حضرن وآجــــــــــــــال َِ ْ َ ِ   .٢/٢٨٣ّشرح السیرافي : ینظر. ْ

   .٢/١٩٥الخصائص، . ّابن جني )٢(
َ ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الحـضرمي اإلشـبیلي، أبـو الحـسن،  :ینظر )٣( ْ الممتـع الكبیـر ). هــ٦٦٩ت (َ

   .٢٦٤، ص١٩٩٦، ١ّفي التصریف، مكتبة لبنان، ط
  .٢٦٤ّالممتع الكبیر في التصریف، ص. ابن عصفور: ینظر )٤(
ّلغة العربیة واللُّ لألصوات في الّاریخيّر التّغیّالت. ّالزعبي،  آمنة الصالح: ینظر )٥( ِّ قـافي، ّة، دار الكتـاب الثّامیّغات السَ

  .١٨-١٧، ص٢٠٠٨إربد، 



 
 

١٤٥

ِالشاهد     : العشرونّ

ـــــــــــــــــــــــــــرى        ــــــــــــــــــــالزور الــــــــــــــــــــــــــذي ال یـــــ َحــــــــــــــــــــــــــب بــــــ ُ ََّ ِ َّ َّ
  

ْمنـــــــــــــــــــــــــــــه إال صـــــــــــــــــــــــــــــف َ ّ ُ ْ ِحة أو لمــــــــــــــــــِ ْ ٌ ــــــــــــــــــــــــــــــامَ ُـ
)١(  

  

َُأولهما: ففي البیت شاهدان      َّحب ":  قولهَّ ْبالزو َ " َمْعـِن" معنـى ُ تفیـدَّالتـي "َّبَح" فاعل اءج"  حیث،"ِرَّ

ّمقترنا بالباء الز ََّألنائدة؛ ً یـادة مـع ّز الَوالبـاء لیـست واجبـة .)٢("بّ مـن معنـى صـیغة التعجـٌ المعنـى قریـبِ

َّحبــب الــزور"أصــله ، ف"َّبَحــ: "قولــه"وثانیهمــا  .الفاعــل َ ُ  األولــى فالبــاء .)٣("ائــرّبفــتح الــزاي، بمعنــى الز" َ

َحبب"ة ّالثانیدغمت في ُأسكنت وُأ   ."َّبَح" فصارت ،"َْ

ِالشاهد   : الحادي والعشرونّ

ــــــــــــــــا ظبیــــــــــــــــة الوعــــــــــــــــساء بــــــــــــــــی ْفی ْ ِْ َ َ َ َ ٍ جالجـــــــــــــــــــــل  َنَ ِ ُ       

ِ النقــــــــــــــــــا آَأنــــــــــــــــــت َأم ُأم سالــــــــــــــــــــــــــــــــم؟َنْیَبــــــــــــــــــَو ِ ُِّ ْ ْ َّ)(٤  
  

َُأولهمـا :وفیه شاهدان       ْت أمْأأنـ: قـدیرّخبـر، والتحـذف ال ُجـواز َّ علـى أحـد  ،ُهُ؟ ومثلـُ أجمـلٍ سـالمُّ أمِ

ِوجهـــین،  ــ: "قولـــه تعـــالىْ ــلٌمِج ربصفَـ ــورة  ()"٨٣.(.."يـ ِ إذ یحتمـــل فیـــه أمـــران،) يوســـفسـ ٌري صـــبر ْأمـــ": ُ

 بــین همــزة االســتفهام وبــین الهمــزة األصــیلة ٍألــف إدخــال"وثانیهمــا  .)٥("ُلَمــْ أجٌمیــلَ جٌرْبَفــص"و، "ٌجمیــل

ُنهـَأل ؛ وذلك فـي لغـة تمـیمإذا التقتا، َّ، وانُرسـمُهـي ال ت" و.)٦("لواَصَ ففـِنْم كرهـوا التقـاء همـزتیَّ ُعـوضُمـا یٕ َّ 

ٍ، حیـث تــم تحقیـق الهمـزتین مــع إدخـال ألـف بینهمــا ناتجـة عـن إطالــة "ِآأنـت: "كتــبُ، فتٍّدَ مـِعنهـا بهمـزة ِ ْ َّ

                                                             
َّعر الــذي یجــاوز شــحمة األذنَّة، وهــي الــشّمــّجمــع الل: مــامّالل. جانــب الوجــه :الــصفحة. الزائــر: رْوَّالــز )١( : والمعنــى. ْ

ُائر الـذي ال یـّ بـالزْبِأحب: یقول ْاألشـموني . ّلّائر الخفیـف الظـّوجهـه، أي بـالزه أو بعـض شـعر ِ وجهـَ جانـبّرى منـه إالَّ
، وشــرح ٢/٢٩٢ْ، وشــرح األشــموني ٢/٩٢٧والبیــت مــن المدیــد للطرمــاح بــن حكــیم فــي توضــیح المقاصــد . ٢/٢٩٢

  .٢/٨٧َّالتصریح 
  .٣/٢٥١أوضح المسالك . شام ابن ه)٢(
  .٢/٨٧َّشرح التصریح . ْ األزهري)٣(
ّاألرض اللینة ذات الرمل: ْالوعساء )٤( ّالتل من الرمل، وأمّ سـالم: اسم مكان بعینه، والنقا:  ُ، وجالجلّ كنیـة محبوبتـه : ّ

ــــة ، ١/٤٥ّ، والمفــــصل ٣/٥٥١الكتــــاب : ّوالبیــــت مــــن الطویــــل لــــذي الرمــــة فــــي. ٣/٦٤شــــرح الــــشافیة للرضــــي . ّمی
   .٢/٣٩٤واإلنصاف 

  .١/٤٤المفصل . ّالزمخشري: ینظر )٥(
  .٣/٥٥١الكتاب . سیبویه )٦(



 
 

١٤٦

ِإطالة فتحة الهمـزة األولـى، مـع بقـاء الهمـزتین، كمـا  ْأإنكـم، َأُألقـي، َأإن: "ُقرئـتْ ِ َ ْ ْ فـي قـراءة أبـي عمـرو  ،"ّ

ْآإنكم، آُألقي، آإن: "بن العالء َ ّ")١( .   

ِالشاهد   : والعشرونّالثاني ّ

ُِّْونبئ ًواباــــــــــــــــــــَج ُتـــــــــــَ ًكنـــــــــــــــــــــــــــــَوس َّ ُیس اـْ ْوعم  ُِّبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــَ َبن روـــــــَ َعلى ٌَالمـــــــَس َال راـــــــــــــْعف ْ ْعم َ   )٢(ِروــــــــــــــــــــَ

ُ     وفیه موضعان استشهد بهما النحاة ّ على االبتـداء، مـع عـدم تكـرار " ٌسالم"رفع "ل منهما في ّاألو: ِ

ٌ؛ ألنه في المعنى بدل من "ال" ُ َلفظ فعل الدعاء، وأفرد ّ َ ِ ِ ِّ ُُّیسبني"ِ ِاكتفاء بخبر الواحـد عـن " َ ِ ِخبـر االثنـینً ِْ .

ّ، حیث قصر الممدود للضرورة"ْعفرا: "ّوالثاني في قوله َ َ َ ُ")٣(   .  

ِالشاهد ِالثالث ّ   : والعشرونّ

ــــــــــــ ِاله َن عْاب ــــــــــــضلت فــــــــــــي حــــــــــــســب  ِّمــــــــــــُ ٍك ال َأف َ َ ََ ْ ْ َ َ
  

ـــــــــــــــــي وال َأنـــــــــــــــــــت دیــــــــــــــــــاني فتخزونــــــــــــــــــــــــيَع ْنـ َ َ ّ َ ْ َّ َ
)٤(  

  

َُأولها :ة شواهدوفي هذا البیت ثالث      ََأفضلت َال": هُ قولَّ ْ َ ّحســب عني في ْ َ ٍَ فـي " ْنَعـ "جـاءت" ُحیـث ،"َ

ِالشاهد   :ّقول المعلوط القریعي ومثل ذلك )٥("َتعالءْ االسًمفیدة" لىَع" بمعنى ّ

                                                             
، ٢٠٠٥ربد، إة، عالم الكتب الحدیث، ّغویّة  واألصوات اللّة  بین العربیّالقراءات القرآنی. ، سمیر شریفةّستیتی )١(

 .٢٨ص 
  .١/٥٥١ّ، وشرح الشواھد لـ شّراب ٤/٣٨١، والمقتضب ٢/٣٠١لجریر في الكتاب ّمن الطویل البیت   )٢(
ِالشواھد شرح. ُشّراب )٣(  . ١/٥٥١، ِّالشْعریّة َّ
ّن عمك ابِاله" )٤( ّ در ابن عمكِهللا: أي" ُ ُالقیم باألمر الذي یجازي فـال یـضیع" انيّدی"، ّ َّ " زونـيْتخ"، ّ وال شـرٌ عنـده خیـرِّ

  . وتقهرنيّلّتسومني الذ
ٍتد، فمـا مـن مزیـةْ المحِل وشرفْ األصِفعةِ في رَكَ وشابهِبَ في الحسَ ساواكْفلقد، ّهللا ابن عمك: والمعنى  لـك علیـه وال ّ

ّ مالــك أمــره والمــدبر لــشؤونه فتقهــره وتذلــهَه علیــه، وال أنــتفــضل تفتخــر بــ والبیــت مــن . ٢/٧٦٠توضــیح المقاصــد . ّ
   .٢/٢٩٠، والخصائص ٧٩اني والصفات صحروف المع: البسیط لذي اإلصبع العدواني في

  .٣/٤٢أوضح المسالك . ابن هشام )٥(



 
 

١٤٧

ِّورج َ َالفت َ َ ْللخی ىــــــــــــــــْ َ ْإن اــــــــــــــــَم ِرــــــــــــــــــِْ َرَأیت ِ ْ ْخی ِّنــــــــــِّالس ِنـــــــــــــــَع  ُهـــــــــــــــــــــــــــــَ ُزالــــــــــــــــَی ال ًراـــــــــــــــــــــَ   )١(ُدــــــــــــــــــــــــــــِزیَـی َ

َُأولهمـا :ِ هـذه الكلمـة شـاهدانوفي  ،"ِاله" :ا في قولهوثانیه  وهـو .)٢(" عملـهُ وبقـاء،ِّ الجـرِ حـرفُحـذف" َّ

  :الفرزدق، ومثله قول ٌّشاذ

ًإذا قیــــــــــــــــــــــــل َأيُّ النــــــــــــــــــــــــاس شــــــــــــــــــــــــر قبیلـــــــــــــــــــــــــة       َ َ َ ٌَّ ِ َّ
     

ــــــــــــــــــاَألكف اَألصــــــــــــــــــابع َُأشــــــــــــــــــارت كلیــــــــــــــــــب ب َِ ِّ ُ ٍُ َْ ْ)٣(  
  

  .هَ، وأبقى عملِّ حرف الجرَفحذف". ٍبْلیُإلى ك: "ْأي

 وعلى هذا االستشهاد تكون الم لفـظ الجاللـة .)٤("ً من لفظ الجاللة شذوذااألولى ّالالمحذف " اموثانیه

َلیه" أو " َِأله"الجاللة من لفظ " َّوهو یرید بذلك أن .ِّذوفة، ولیست الم الجرهي المح ََ")٥(.  

َّ الكلمـة، علـى أن لفـظ الجاللـة ُعریف، وثالثهـا فـاءَّ التُ، وثانیها المِّ الجرُ المهاََّأول": تامبثالث ال" هللا"و

ّ، أو عین الكلمة على أن الل"ََلیه" ٌمأخوذ من  َاله أبـوك: "مـا قـالواّورب". ِأله"من مأخوذ فظ الكریم َّ بـالم " ِ

ِواحـــدة، فیحـــذفون المـــین، وصـــارت  ُالـــالمْ ِالثالثـــ ّ ٍة الباقیـــة موضـــع خـــالفّ َ ُ َّ فقـــد ذهـــب ســـیبویه إلـــى أن ؛ُ

ُالــالمَالباقیــة هــي " د ِّ المبــرَّأمــا، و)٦( عریــفَّ التُ والمِّ الجــرُ الم همــاِ مــن أصــل الكلمــة، والمحــذوفتانَّالتــي ّ

َأن الباقیةفذهب إلى    .)٧(ِّ الجرُ الم هيَّ

ّ ویبـــدو أن ســـیبویه أقـــرب إلـــى الـــس     ّاللغویـــلیقة َّ َ َ إذ إن الحـــرف؛ أصـــوبهُه المـــسألة، ورأیـــ فـــي هـــذةُّ َّ 

ِخیل أولى بالحذف من األصیلّالد ِ ْ َ.  

                                                             
  .١/٢٣٢اللمحة، . ابن الصائغ )١(
  .٣/٤٢أوضح المسالك . ابن هشام )٢(
  .٣/١٩٦ِّجامع الدروس العربیة .  الغالییني)٣(
  .٣/٤٢أوضح المسالك . ابن هشام )٤(
 .٢/٢٨٩الخصائص . ابن جني: ینظر )٥(
  ٢/١٦٣الكتاب، . سیبویھ )٦(
 .)الهامش(، ١/٣٩٤  اإلنصاف.األنباري: ینظر )٧(



 
 

١٤٨

َّ المازني، فذهب إلى أن لفظ الجاللـة َّأما      و ، فهـو َّوجـل َّ هللا عـزٌ هكـذا، موضـوعٌإنمـا هـو اسـم" اهللا"ّ

ًال ومزیــة علـــى ْفـــض" اهللا"یــرى لقـــول  ّ ، "إلـــه"َّ زعــم أن أصـــل اللفـــظ َّالـــذي، وذلـــك ردا علــى الخلیـــل "إلـــه"ً

ُي أعقلّإن: ویقول   .)١("إله"ِ به ما ال أعقل بقول ِ

ْفلفــظ الجاللــة أســمى مــن.  وهــو رأیــي فــي هــذه المــسألة ْ عرَ یكــونْ أنِ ِّضــة للزُ ٌ، ولــه میــزة ِقصَّ والــنِیــادةً

ِالــشاهدو. علــى ســائر األســماء، فــال یجــري علیــه مــا یجــري علیهــا ََأجمــع" َّالتــيس ْ مــن قبیلــة قــیّ َ  ُّالنحــاة ْ

  .)٢("على االستشهاد بلغتها

ِالشاهد ِالرابع ّ   : والعشرونّ

ّأبــــــــــــــــــــــــــالموت الــــــــــــــــــــــــــذي ال بــــــــــــــــــــــــــد َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــي َّ ُ َّ ِ ْ َ ِ  
         

ٍمـــــــــــــــــالق ال َأب ــــــــــــــــــُ ِّاك تخوفینـــــــــــــــــــــــــــ َ ُ ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــِ   )٣(؟ـ
  

َُأولهمــا :ِوفــي البیــت شــاهدان       َالــالم َ، حیــث حــذف"ِبــاكال َأ":  قولــهَّ ََّألن؛ "َكَال أبــا لــ: "ُ، واألصــلّ ِ 

ِّتخــوفیني : "وثانیهمــا قولــه .)٤("بــاكَأ "س، وهــي ال تعمــل فــي معرفــةْنِافیــة للجــّالن" ال "ُاســم" أبــا" َ  ُ، حیــث"ُ

ْالرفع نون َحذف َتخوفینـني : "ُلْ، واألصِخفیفّ للتَّ ِّ َ   .)٥(قایةِ الوَ وأبقى نون،" ُ

ِالشاهد   : الخامس والعشرونّ

ـــــــــــــــــــي َومــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــسد یجــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــي قومــــ َّ َ َ َ َُ ٍ َ ْ ِ َ  
         

ـــــــــــــــــــــــــم یحـــــــــــــــــــــــــس ِوَأيُّ الـــــــــــــــــــــــــدهر ذو ل ْ َ ْ َ ِ ْ َّ   )٦(؟دونــــــيَ
  

                                                             
َّجاهــــات النحویــــة لــــدى القــــدماء، دار وائــــّاالت. عمــــایرة، حلیمــــة: ینظــــر )١( ِ ْ ، ٢٠٠٦ان، ّ، عمــــ١وزیــــع، طّشر والتّل للنــــَّ

 .٢٥٦ص
ّأصول النحو العربي، ص. خان، محمد )٢( ِ ْ َّ٤٤. 
ّالبیت من الوافر ألبي حیة الن )٣(  .١/٣٤٦، والخصائص ١/١٠٣ّ، والالمات٤/٣٧٥المقتضب : میري فيّ
 .٢/٥٧٩الذهب  الجوجري، شرح شذور: ینظر )٤(
 .٢/٧٩١توضیح المقاصد . المرادي: ینظر )٥(
ْ، وشـــرح األشـــموني ١/١٧٨، وأوضـــح المــسالك ١/٤٥٩توضــیح المقاصـــد : البیــت مـــن الـــوافر لحــاتم الطـــائي فـــي )٦(
١/١٦٢.  



 
 

١٤٩

ُاَألول :ً أیــضاي البیــت شــاهدانوفــ       ْلــم ذو":  قولــهّالثــانيو .)١(ذيَّالــبمعنــى " ذو "ُ منهمــا اســتعمالّ َ 

ِیحـــسدونـي ْ  ذلـــك بمثـــل فـــوضْمخ غیـــر الموصـــول ســـمواال ،ِبـــالحرف المجـــرور َالعائـــد َحـــذف" ُحیـــث ،"َ

  .)٢("ضرورة الحذف وهذا" فیه دونيِسْحَی ْلم َّالذي: "قدیرّوالت. فْالحر

ِالشاهد ِالسادس ّ   : والعشرونّ

َومــــــــــــــستبدل مــــــــــــــن بعــــــــــــــد غــــــــــــــضبــى صــــــــــــــریم ْ ْ َْ ِ ِ ِْ َْ ٍ َ ُ   ًة َ
      

ـــــــــــــا ــــــــــــه مــــــــــــن طــــــــــــول فقــــــــــــر وَأحریـــــ ِفــــــــــــَأحر ب ٍ ِْ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِ)(٣  
  

َُأولهاف :"اِریْحأََو" : في قولههاُ، وجمیعوفیه ثالثة شواهد        .)٤( "ً شذوذابُّعجَّفي الت" لِعْأف "ُكیدْتو" َّ

َُأنهوثانیها    .)٥("ًذوذ أیضاّ على الشًِ َألفاِون للوقفّ النَ فأبدل،ْنَیِوأحر: رادأ" َّ

َِّفعلیـة"وثالثها شاهد على  ََأجمـعوقـد . )٦("وكیـد علیـهّ بـدخول نـون الت"لِعـْأف" ِْ َ َِّفعلیـة علـى ُّالنحـاة ْ َْأفعـل "ِْ ِْ" ،

َّألَن   .)٧( للفعلّ على صیغة ال تكون إالُهِ

ِالشاهد ِالسابع ّ   : والعشرونّ

َفأبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ب ْیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكمِلْ ُ َ ََّ لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــُحُِأصال ــــــــــــــــــــــــــــــــاْم وأســـــــــــــــــــــــــــــــُكـــ ّتدرج نویــــــــ َْ َ ِ ْ)(٨  
  

                                                             
  .١/١٧٨أوضح المسالك . ابن هشام: ینظر )١(
  .١/١٦٢ْاألشموني) ٢(
والبیـت . ٣/١٢٤موني ْاألشـ. ّ والثالثـینَ العـشرینَنْل مـا بـیِقطعة من اإلب: ّالصریمة.  من اإلبلِ للمئةٌاسم: ْضبىَغ )٣(

   .٣/١٢٣ْ، وشرح األشموني ٣/١٤٨، وشرح ابن عقیل ٢/١٠٧٧من الخفیف بال نسبة في شرح الكافیة 
  .٣/١٤١١شرح الكافیة . ابن مالك )٤(
 .ذاتها نفسه، المرجع )٥(
  .٣/١٤٨ابن عقیل   )٦(
 .٢/١٠٧٧شرح الكافیة، . ابن مالك:  ینظر) ٧(
ّ غـالم لـه مـع غلمـان الحـي فـي َبِ تمـیم، فلعـْ منٍ كعبَ بنَ هاللَرَوكان أبو داود جاو .البیت من الوافر ألبي داود )٨( ِ ٌ

َّغـدیر، فغطــسوه فــي المــاء، ومــات، فعــزم أبــو دواد علـى مفــارقتهم وذم جــوارهم، وأحــس ه، َهــم یحــاولون إرضــاءّ مــنهم أنّ
ُوقــد أعطــاه هـــالل فــوق الرضــا، حتـــى ضــ. فقــال هــذا البیـــت .  أبـــي داودِ كجــارٌجــار:  فقیـــلِوفــاء فــي الُثـــلَ بــه المَربّ

ِأحسنوا إلي فإن أحسنتم فلعلي أصال: والمعنى َّ َِ َ . همِ علـى جـوارَّنوا إلیـه، وظـلَوقد أحـس. ً جارا لكمُ كنتُع حیثِحكم وأرجَّ
    .)الهامش(، ١/١٧٧الخصائص . ابن جني



 
 

١٥٠

ِموطنـــانوفیـــه       ِ ْ ِلالستـــشهاد َ ِ ِْ ْ َُأولهمـــا: ْ ـــهَّ َّلعـــل"عطـــف علـــى موضـــع ، حیـــث "ْرجْدَتْأســـ: "  قول َ ـــ؛ "َ َّألَن  ُهِ

  .)٢(" یاءَ، فأبدل األلف"َوايَن": یرید" ، فهو"ّیاَوَن": وثانیهما قوله. )١(مجزوم جواب األمر

ِالشاهد ِالثامن ّ     :شرون والعّ

ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــي مقامنــــ ــــــــــــــــــدامنا ف ِفمــــــــــــــــــا برحــــــــــــــــــت َأق َ ُ ْ ْ َ َِ َ  
         

ــــــــا حتــــــــــــــــــــــى ُأزیــــــــــــــــــــــروا المنائیـــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــ ِثالثتن َ ّ َ َُ َ)(٣  
  

ُاَألول :وفـــي هـــذا البیـــت شـــاهدان     َُثالثتنـــا  ": فـــي قولـــهّ ّ بـــدال مـــن الـــض َوقـــع" ، حیـــث"َ فـــي " نـــا"میر ً

: ًعلــى األصــل شــذوذا، والقیــاسجــاءت " حیــث ،"یــاِنائَالم: " فــي قولــهّالثــانيو .)٤("، وهــذا جــائز"نــاِقامَم"

ِالشاعر فقد أجرى .)٥("المنایا   .حیح بذلكّرى الصْ مجَّ المعتلّ

ِالشاهد ِالتاسع ّ   : والعشرونّ

ِیـــــــــــــــــــــــــا قاتـــــــــــــــــــــــــل اهللا بنـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــسعــــــــــالت ْ ِّ ُ َ َ  
       

ـــــــــرو بـــــــــــــــن یربــــــــــــــــوع شـــــــــــــــرار النــــــــــــــــــــــــات ِعمــــــ ِّ َ ٍ ْ َْ َ َ)٦(  
  

َُأولهمــا: وفیــه شــاهدان       نبیــه، َّللت" یــا"َّ، أو أن "مْوَیــا قــ" تقــدیره ٌفالمنــادى محــذوف"، "َلَیــا قاتــ: "لــه قوَّ

  .)٧("وال حذف

  

  

                                                             
  .١/٥٥٣مغني اللبیب، . ابن هشام: ینظر )١(
 ).٢:الهامش(، ١/١٧٦الخصائص، .  ابن جني)٢(
 ّ وحمـزة وعلـيَلب یـوم بـدر رضـي اهللا عنـه فـي مبارزتـه هـوّ بن عبد المطِبیدة بن الحارثُالبیت من قصیدة قالها ع )٣(

، ٣/١٢٨٢ّالطویــل فــي شــرح الكافیــة  وهــو مــن. ٣/١٥٧٤توضــیح المقاصــد : ینظــر. رضــي اهللا عــنهم مــع المــشركین
       .٣/٨ْ، وشرح األشموني ٣/١٥٧٥وتوضیح المقاصد 

  .٣/٨ْاألشموني )٤(
ْشذا العرف في فن الصرف، . الحمالوي) ٥( َّ١٢٧ .  
 ّهـم زعمـوا أنّعالة، وذلـك أنِّبنـو الـس:  قیل في هجاء  بني عمرو بن مسعود، وقیل بني عمرو بن یربـوع ویقـال لهـم)٦(

جـــز لعلبـــاء بـــن أرقـــم ّوالر. ٣/٢٢١ضـــي ّافیة للرّشـــرح الـــش. ًأي غـــوال، فأولـــدها بنـــین: ًعالةِعمـــرو بـــن یربـــوع تـــزوج ســـ
  .٢/٣٤١باب ّ، والل١/٥١٣ل ّ، والمفص٣/٢٢١الیشكري في الخصائص 

  .٤/٤٧٠افیة ّشرح الش. ینّاألستراباذي، نجم الد )٧(



 
 

١٥١

ُّأبـدلت التـ" ، حیـث"ِاتّالنـ": وثانیهمـا قولـه  ّین لموافقتهـا إیاهـا فـي الهمـس، والزّاء مـن الـسِ  ِوتجـاور ،یـادةَّ

ْالــوتم" ویــسمى ،ٌ فهــو إبــدال شــائع وغیــر الزم.)١("رجْالمخــ ّین تــاء، كالنــّإبــدال الــسأي : "َ ّات فــي النــً . اسِ

ْاللهتنسب هذه "و   .)٢(" ألهل الیمنجةَّ

ِالشاهد   :َّالثالثون ّ

ُ وا فقعســــــــــــــــــــــــــا وَأین مني فقعــــــــــــــــــــــــــــــس َ ً َْ َ ْ َّ ِ َ ْ َ
)٣(  

َُأولهمــا ،ً أیــضاِجــز شــاهدانَّوفــي الر       ْالجمهــور عنــد دبــةّستعمل فــي غیــر النحــرف ال یــ" وا "َّأن َّ ُ ،

أن : علـى وجهـین؛ أحـدهما" وا: " ابـن هـشامقـالف؛ ًدبـة قلـیالّ فـي غیـر النُا تـستعملََّأنهـ: وحكى بعضهم

  .)٤(" الحقیقيِّالنداء استعماله في وثانیهماوازیداه؛ : دبة؛ نحوّلناً مختصا بباب ٍ نداءَتكون حرف

ِالشاهد وثاني ْالنصبنه بّ نویثح ،"اًسَعْقَواف: " قولهینّ   .)٥(ًه أیضاُّ ویجوز ضم،رورةَّ للضَّ

ِالشاهد   :َّالثالثون الحادي وّ

ــــي قــــــــــــــــــــــــد َأنــــــــــــــــــــــــى َأناكــــــــــــــــــــــــا         َت َقــــــــــــــــــــــــول بنتــــــــــــــــــــ ْ َ ُِْ
          

ــــــــــــــــــــك َأ ـــــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــــا َأبتــــــــــــــ َی َّ َ   )٦(َ عــــــــــــــــــــساكــــــــــــــــاْوَ
  

َُأنه ّاَألول ، شواهدُوفیه ثالثة       َّلعل"ثل م" عسى"جعل " َّ َ   .)٧(" وهو الكافَ بها االسم،َونصب" َ

                                                             
  .٢٥٧صریف، صّالممتع الكبیر في الت.  ابن عصفور)١(
  .١٤٢المقتضب في لهجات العرب، ص. كریم، محمد ریاض )٢(
، ٣/١١٢١ّالرجـز لرجـل مـن بنـي أسـد فـي توضـیح المقاصـد و. ٣/١٣٤٢لكافیـة شـرح ا. ّاسم حي من أسـد: ْ فقعس)٣(

  .٢/٢٤٧َّوشرح التصریح 
  .٤/٥أوضح المسالك . ابن هشام:  ینظر)٤(
  .٣/١١٢١توضیح  المقاصد . المرادي :ینظر )٥(
ُقد حان وقتك وزمانك" قد أنى أناكا" )٦( توضـیح . ًك تجـد رزقـاّعلـ، ُیا أبتي قد جاء زمان سـفرك: تقول بنتي: والمعنى. ُ

ّوالرجز لرؤبة بن العجاج في الكتاب . ٢/١٠٩٢المقاصد    .١/١٨٠، واإلنصاف ١/١٧٥، والمفصل ٢/٣٧٥ّ

 .٢/١٥٨شرح أبیات سیبویه . ّالسیرافي )٧(



 
 

١٥٢

َّعــل"َّ، علــى أن "َكَّلــَع":  فــي قولــهّالثــانيو َّلعــل" أصــل َ َ ، ولــو ُّالنحــاة بإجمــاع لــه مزیــدةّ فــي أوّالــالمو" ،"َ

 الفــصل  مــناألول المبحـث فــي م الحــدیث عــن هـذه المــسألةَّ وقــد تقـد.)١("هاُ حــذفْزُة لــم یجـّكانـت أصــلی

ِالثالــثو .ّ الدراســةّاألول مــن هــذه َُأنــهّ، إال "یــا أبتــي "أراد الیــاء" ، حیــث"تــاَبیــا َأ" : قولــهّ  فأبــدل ، اســتثقلهاَّ

َّألَنًِ ثم قلبها ألفا؛ ،من الكسرة فتحة ٌا متحركة مفتوح ما قبلهاهِ ِالراجـزوقـد جمـع . )٢("ّ " یـا أبتـا: " فـي قولـهّ

 أصـلها یـاء المـتكلم، َّالتـيم واأللـف بعـدها ِّاء المـتكلًوضـا عـن یـِ عُ تكـونَّالتـية َّ الحرفیـَّالتأنیـثبین تـاء 

  .ته في المسموع من كالم العربَّ القیاس علیه؛ لقلُّ ال یصحٌّشاذوهذا 

ِالشاهد   :َّالثالثون وّالثاني ّ

ْیــــــــــــــــــــــــــا رب یـــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــــــــــــي ال ُأظللــــــــــــــــــــــــــــــــــه   َُّ ٍ ْ َ َّ ُ
    

ــــــــض مـــــــن تحـــــــت وَأ ُأرمــــ ْ َْ ِ ُ َ ْضـــــــحى مـــــــن علـــــــــــــهْ ْ ُْ َ ِ)٣(  
  

ِموطنانة ّثمو      ِ ْ ِتشهادالسل  فیهَ َُأولهما :ِْ ، وهـي "ُلَعـ" كت بــ الـسََّ هـاءَألحـق" ، حیـث"ْهُلـَ عمـن: " قولهَّ

َ، وانما تٌّشاذً عارضا، وهذا ً بناءٌةَّ مبنیٌظةْلف ً ما كان مبنیـا بنـاء دائمـاُقَلحٕ
، "ّبُیـا ر": وثانیهمـا قولـه .)٤("

  : معاویةِّ أمُثله قول وم،)٥(" لالستقبال"َّبُر" جاءت" حیث

ًیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب قائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  َ ٍ َّ ُ  
            

َ معاویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّمَف ُأْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل ِ َ   )٦( هُ
  

  

  
                                                             

ّالزجاجي )١(   .١٣٥ّالالمات، ص. ّ
  .٢/٦١٨ّاللمحة في شرح الملحة . ّ ابن الصائغ)٢(
ّأشــعر بــشدة الحــر: أرمــض. أي أظلــل فیــه: ّ أظللــه)٣( ّیــصور الــشاعر یومــا شــدید الحــر . مسّأصــابته الــش: أضــحى. ّ ً ِّ ّ

ِه لم یجد شیئا یتظلل فیه، فكانت قدماه تحترقان من تحتّإن: فیقول ّ . ّه للشمس مـن األعلـىِضُّن تعرِ مُه یحترقُه، وجسمً
، وألبـي ٣/١٤٨٨ح المقاصـد فقد نـسب ألبـي ثـروان فـي توضـی. مختلف في نسبته ّالرجزو. ٢/١٧٢ْاألشموني : ینظر

  .٢/٦٣٦َّ، وألبي الهجنجل في شرح التصریح ٢/١٧١ْمروان في شرح األشموني 
  .٢/١٧٢ْاألشموني  )٤(
الفصول المفیدة فـي الـواو ). هـ٧٦١ت (ّئي، صالح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلدي بن عبد اهللا، َمشقي العالّالد )٥(

ِحسن موسى الشاعر، دار: یدة، تحالمز  .٢٦٥، ص١٩٩٠، ١ط عمان،، البشیر ّ
  .١/٤٥١ّالجنى الداني  . المرادي)٦(



 
 

١٥٣

ِالشاهد ِالثالث ّ   :َّالثالثون وّ

ـــــــــــــــــــا   َیحــــــــــــــــــسبه الجاهــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــم یعلمــــــــــــ َْ َ ُ ُ َْ ُ ِ ِ ْ
       

ـــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــى كرســــــــــــــــــــــیه معممـــــــــ َّشــــــــــــــــــــــیخا عل َ ُ ِّ ِ ْ ُ َ ً ْ َ)١(  
  

ْلم ":  في قولهُالهماِك و،اًوفیه شاهدان أیض      َْیعلمـا َ َُأولهمـا :"َ  .)٢(ًوكیـد ألفـا فـي الوقـفّ قلـب نـون التَّ

 "و .)قلعلـ اسـورة  ( ")١٥( لَنـسفَعا بِالناصِـيةِ   ": ًقلـب ألفـا، قـال تعـالىُ تَّالتـي هي ون هي الخفیفة؛ إذّوهذه الن

اغِرِينالــص ــن ــا مِ الفعــل المــضارع وكیــد علــى َّنــون الت دخــول یهمــاوثان .)ســفيوســورة  ( ")٣٢( لَيــسجنن ولِيكُونً

ْلم یعلمن" عند سیبویه "لم"ـ  بّالمنفي َ")٣( .  

ِالشاهد ِالرابع ّ   :َّالثالثون وّ

ُیــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــال ذات َ ـــــــــــــــــــــــام ُ ِ المنطــــــــــــــــــــــق التمتــــــــــ ْ َّ ِ ِ ْ َ ْ  
      

ِك المخـــــــــــــــــــــــــــــــضب البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُّوكفـــــــــــــــــــــــــــــــ َ ِ َّ َ ُ ْ ِ)٤(   
  

ِموطنــــانوفیــــه  ِ ْ ــــِلالس َ ِشهادِت َّون میمــــا للــــضّفأبــــدل النــــ"، "نــــانَالب" ُ، یریــــد"نــــامَالب":  قولــــهّاألول فــــي: ْ رورة ً

َِّشعریةالــ ْ ّفقــد أبــدل النــون میمــا علــى الــش ،)٥("ِ َّألَنــذوذ، ً َّ، وقــد رد ابــن جنــي جــواز ذلــك لمــا "نــانَالب" أراد ُهِ

  .)٦(ّفیهما من الغنة

                                                             
ْاألصول في النحو . ّقیل البیت  في وصف رغوة اللبن )١( ّللعجـاج فـي ُفقد نـسب .  مختلف في نسبتهّوالرجز. ٢/١٧٢َّ

ْالجمــل فـــي النحــو  ّ، وألبـــي الــصمعاء مـــساور بـــن هنــد العبـــسي١/٢٥٦َّ  فـــي شـــرح ، ولغیرهمــا٢/٦٥٤ فــي اإلنـــصاف ّ
  . ٢/٣٠٥َّالتصریح 

  .)الهامش(، ٢/٦٥٤اإلنصاف . األنباري: ینظر )٢(
  .٢/٢٤٠شرح أبیات سیبویه، . السیرافي:  ینظر)٣(
توضــیح المقاصــد . بةَّخــضُ وأطــراف أصــابعها م،طقهــا تمتمــةُ فــي نّها بــأنُویــصف" هالــة"اة ّینــادي المــسم: المعنــى )٤(
  .٣/١٦٠٤، وتوضیح المقاصد ١/٢٦٠، والممتع الكبیر ١/٥١١ل ّلمفصاج في اّجز لرؤبة بن العجّوالر. ٣/١٦٠٤
 .٤/١٢١ْاألشموني  )٥(
 .٢/٩٦ صناعة اإلعراب ّسر. يّابن جن: ینظر )٦(



 
 

١٥٤

 ووقوعهــا قبــل بــاء مــن كلمتهــا، أو مــن غیرهــا، ا،كونه بــشرط ســّون إالّ المــیم ال تبــدل مــن النــَّ أنَغیــر

" )٥٢( ...مـن بعثَنـا مِـن مرقَـدِنَا    : "،  وقولـه تعـالى)الـشمس سـورة  ()" ١٢(بعـث أَشـقَاها   إِذِ انْ: "نحو قوله تعالى

ُّیحتج َّالتيؤبة من شعراء تمیم، وهي إحدى القبائل ُر"و. )١()يسسورة ( َ ْ   .)٢(" بلغتهاُ

َالـشاعر َّیبـدو أن و       ِتـأثر بكثـرة اإلبـدال قـد ّ ً میمـا علــى َونّ الحاصـل فـي قبیلتـه،  فأبـدل النـِّ اللغـويّ

َالــضرورةن ِغــوي لــیس مــُّواإلبــدال الل. ذوذّالــش َّوعــد العــرب، ِة لفــصحاءّهجیــَّ اللِمــاطنن اَألِمــ ، بــلَّ  َ عمــادُ

وتیةراســـات ّ مـــن الدٍكثیـــر ّالـــصَّ  بعـــض، وال َ مقـــامِ الحـــروففـــي إقامـــة نن العـــربُهـــو مـــن ســـف الحدیثـــة، ْ

َّما هي لغات مختلفة لمعان متَّنٕ، واٍ من حرفٍ حرفَیعتمدون في ذلك تعویض   .)٣(فقةٍ

  . )٤("هالة"م المنادى َّرخ" ُ، حیث"ُیا هال: " قولهفي فّلثاني الموطن اَّأماو

ِالشاهد   :َّالثالثون الخامس وّ

ََّأوالفا مك   َ ْة منـــــــــــــــــــً ِ َ ورق الحَ ِ ْ   ٥)(يــــــــــــِــــمُ

َُأولهمــا: وفیــه شــاهدان      َوالفــا مَأ ": قولــهَّ ه، فنــصب ِ فعلــَعمــل" ًأوالفــا" الفاعــل ُ اســمَعمــل" ، حیــث"َةّكــً

ََّألنرخیم؛ َّف ال التــْعلــى ســبیل الحــذ "مــامَالح" یریـد": يِمــَالح": وثانیهمــا قولــه .)٦("َةَّمكــ"ًمفعـوال بــه   هــذا ِ

ًنه معرفا بـ ْداء لكوّح للنُال یصل" مامَالح"االسم    .)٧( ترخیمهُ، فال یجوز"أل" َّ

  

                                                             
 .١٣٦رف، صَشذا الع. الحمالوي )١(
ّأصول النحو العربي، ص. دّخان، محم: ینظر )٢( ِ ْ َّ٤٤. 
 .١/٤٦٠  المزهر.یوطيّالس: ینظر )٣(
  .٤/١٢١ْاألشموني  )٤(
ْالـورق.  فیهَ وترضى العیشَ المكانُفَأي التي تأل: ًأوالفا) ٥( . َالحمـام: يِمـَالح. رقـاء، وهـي الحمامـة البیـضاءَجمـع الو: ُ

  .٣/١١٤٨، وتوضیح المقاصد ١/٢٨٧ل ّ، والمفص١/١١٠اج في الكتاب ّجز للعجّوالر. ٢/٢٢٥ْاألشموني 
  .٢/٢٢٦ْاألشموني  )٦(
 .٣/١٣٧٢الكافیة شرح . ابن مالك: ینظر )٧(



 
 

١٥٥

ِالشاهد ُأثر ِ ِّالصرفي ّ ْ ِّصوتيال وَّ ِ ْ َّالنحویة ِفي بناء القاعدة َ ِ ْ َّ  

َاللغــة بــین علــوم ُالتكامــلیبــدو        ِّالعربیــة ُّ  وفیهــا .هاِها وأصــواتِهــا وصــرفِل بــین تراكیبْ؛ فــال فــص جلیــاََ

وهـذا  .)غـويُّوت اللّالـص( منهمـاما هـو أخـصُّو ،)بنیة الكلمة (ّ والخاص،)راكیبَّالت ( ِّین العام بالتّتنق

َالتعددر ِّما یفس ُّ َ َاللغة االستشهاد في هذه األبواب من أبواب ِأوجه في َّ   .نةَّ معیَ في شواهدُّ

ِالـشاهدة َّفـإذا علمنــا أهمیــ ْالــشعر ّ ، ِّغــويُّ اللِمـن مــوارد االستــشهاد ٍبْصِ خــٍ كمــورد)ستـشهاداالأحــادي  (ّيِّ

ِالـــــشاهدظــــى ْ یحْلـــــى أنْفمــــن بـــــاب أو ُمتعـــــدد الّ ِّ َ ّحجیــــة  ُة تفـــــوقّیـــــّ االستــــشهاد بحجُ ّألحادیـــــة ا ّالـــــشواهدّ

َاللغةقات بین فروع َلعال وذلك إلقامة ا؛قعیدّ في التاالستشهاد ُّ.  

ِّالعربیــةهجــات َّفالل      ِّمتعــددالة ّطقیــّالنور ّالــص (ََ َ  منهــا عــن غیرهــا، ز كــالّ تمیــٍ تمتلــك صــفات)غــةّة للُ

َاللغـة فـي ُهجـاتَّ الل وتختلـف. نطقهـاِةّهـا، وكیفیـِ، وطبیعتِدت فـي األصـواتَّ تحدُ الصفاتهذهو  ِ الواحـدةُّ

ٌّكـون كــلُ تَّالتــية ّ المجموعــات البــشریُانعــزال، منهــا ٍ كثیــرةٍألسـباب  ُّعــدكمــا ی.  لغیرهــاً مغــایرةً منهــا لهجــةِّ

غـات ّ هـذه األسـباب، باإلضـافة إلـى احتكـاك اللَأحـدة ّالجتماعیت اابقّلطاوالفقر في  نىِالغ ینب ُالتفاوت

َِّ ویبـدو دور اللهجـات فـي بنـاء القاعـدة النحویـة جلیـا .)١(جـاورّواختالطها نتیجة الغزو أو الهجـرة أو الت ِ َِّ ّ ُ

ِ من شواهد الفصل الثالث، ٍعددفي  ِّ ِ   :ّمن ذلك قول الشاعروْ

َذاك خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َ ـــــــــــــــــــــــــــي وذو یعاتبنــــــ ُلیلــــــــــــــــــــــــــ ُِ َ  
        

ِیرمــــــــــــــــــــــي ورائـــــــــــــــــــــــي بامــــــــــــــــــــــسهم وامـــــــــــــــــــــــسلمــه َ َ َْ ْ ْ َْ َِ َ   
  

ُففیه استعمال  ٍكاسم موصول بمعنى " ذو"ِ ِعلى لغة طیئ، وهي من القبائل الفصیحة" ّالذي"ٍ ِ ِّ.   

َالذین"ون من االسم الموصول ّحذف الن وكذلك   :ّقول الشاعر على لغة هذیل في "َّ

َّوان الــــــــــــــــــــــذي َّ ـــــــــــــــــــــــم     ِٕ ْ حانــــــــــــــــــــــت بفلــــــــــــــــــــــج دماؤهـــ ُ ُ ِ ٍ َِْ ْ َ
    

ــــــــــــــــد ــــــــــــــوم كـــــــــــــــل القـــــــــــــــوم یـــــــــــــــا ُأم خالـــ ِهـــــــــــــــم القـ ِ َّ ِ ْ ُ ْ َُ َُّ ُ ُ  
  

َلهنك: "قوله في ِّطیئ لغة على ّالالم، مع" َّإن "في الهمزة من ُالهاء ُِأبدلت وقد َّ ِ   :ّ في قول الشاعر"َ

                                                             
ّاللهجات العربیة في القراءات القرآنیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، . ّالراجحي، عبده:  ینظر)١( ّ ّ ِّ ّ١٩٩٦ ،

  .٣٨- ٣٧ص



 
 

١٥٦

ــــــــــــــى   ـــــــــــــرق علـــــــــــــى قلـــــــــــــل الحمــ ــــــــا ســـــــــــــنا ب ِأال یـــــ ِ َ َُ ٍ ْ َ َ
     

َلهنـــــــــــــــــــك َّ ِ َمـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــ، َ ْ ُرق علـــــــــــــــــــي كریـــــــــــــــــــــــــــــمِ َ َّ َ َ ٍ ْ  
  

ِ     وقد ورد في لهجة بعض القبائل الفصیحة ِ َهـي"مـن  الهاء إسكان كأسد، وتمیم، وقیس ِ  همـزة مـع "ِ

ِ في الشعر، كاالستفهام   :ّقول الشاعرِّ

ـــــــــت للطیـــــــــــــــــــــــف مرتاعـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــَأرقني   َفقمـــــــــــــ ََّ ً ْ ُْ ِ َّْ ُ ُ  
      

ـــــــــــــــــم ُفقلــــــــــــــــت َأهــــــــــــــــي ســــــــــــــــرت أم عــــــــــــــــادني حلــ ُ ُ َ ْْ َ َ َ ْ ُ َُْ  
  

ّمن إبدال التاء من السین على لغة أهل الیمن قول الشاعرو  ِ ِِ ِ ِّ ّ:  

ِیـــــــــــــــــــــــا قاتــــــــــــــــــــــــل اهللا بنـــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــسعــــــــــالت  ْ ِّ ُ َ َ  
       

ـــــــــــــــــــات   ِعمــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــن یربــــــــــــــــــوع شــــــــــــــــــرار النـــــــ ِّ َ ٍ ْ َْ َ َ
  

ُالعربیة ُالقبائل تّدُع دوق ِّ  .ِالفـصاحة َذروة - الفارابي المشار إلیه في موضـع سـابقّ في نصُالمذكورة- ََ

ِالــشواهد ُسبت بعــضُونــ ر ْ فعلــى ســبیل المثــال ال الحــص؛ِ القبائــل تلــك مــنَشــعراءإلــى  فــي هــذا الفــصل َّ

أبــو  هــذیل ٕالــىو.  األســود بــن یعفــر، والفــرزدق، وجریــر، والعجــاج، ورؤبــة بــن العجــاجٍسب إلــى تمــیمُنــ

ـــةَؤُ، وســـاعدة بـــن جِّصـــخر الهـــذلي ـــٕالـــىو. ّی  قـــیس ذو ٕالـــىو. ّي، وحـــاتم الطـــائّائيّ أبـــو زبیـــد الطـــئِّ طی

ِالــشواهداإلصــبع العــدواني، ومثــل هــذه  ًحجــة ُّ تعــدَّ َّ َاللغــة فــي ُ ً القاعــدة النحویــة قــوةُوتمــنح ،ُّ ّ ََّ َ سب ُنــقــد  و. ّ

نـسب كمـا . رمـاح بـن حكـیمّات، ومن الكوفـة الطّقیّ قیس الرُابن َةّ فمن مك:بعضها إلى شعراء الحضر

 ومــن ، فمــن تغلــب القطــامي:ّلغویــون علــى فــصاحتها َ التــي أجمــع البعــضها لــشعراء مــن غیــر القبائــل

  بــشروط االحتجــاج بحــذافیرهاُّالنحــاةفلــم یلتــزم . ، ومــن عــذرة عثمــان بــن لبیــدهدبــة بــن خــشرمقــضاعة 

ّهذه الشواهدعند استشهادهم ب ِ .  

ُوأمــا قــضایا الخــالف النحــوي فقــد وقــع الخــالف ّّ َ بــین البــصریین والكــوفیینّ َ َّ " َّلعــل"ّ فــي الــالم األولــى مــن ّ

ّفي قول الشاعر ِ:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َوال تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــین الفقیــــ َ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك َأن  ُ ْ عل َ َّ َ

ِوقد تقدم ذكر الخالف فیها    ُِ َ َّ .        

َــــــــــــــــــــــــع یَكـْرَت َّمــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــدْوَ َر قــــــــــــــــــــْهً ْ رفعــــــــــــــــــــهْدُ َ َ َ  
  

ْالشعر ضرورة َّأماو     ِّمتعدد اًفي هذا الفصل صور خذتّ فقد اتِّ َ   :، منهاةُ



 
 

١٥٧

ِالشاعري قول  فّ المبنيسماالتصغیر  ُشذوذ ّ:  

ُْأمــــــــــــــــیلح غزال یــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ِ َِ ْ ـــــــــــــــــا َ ــــــــــــــــا شــــــــــــــــدن لنــــ َّن َ َ  
        

ّمــــــــــــــــــــــن هؤلیــــــــــــــــــــــائكن الــــــــــــــــــــــضال والــــــــــــــــــــــسُّ ّ ُّ ِ   ِـــرَّمُ
  

ِفواعل "على الوصف فاعل ِ جمعُشذوذو ِالشاعرفي قول " َ ّ:  

ْحـــــــــــــــــــــــسبناهم ُّوكنـــــــــــــــــــــــا ُ ْ ِ َفـــــــــــــــــــــــوارس َ ِ ٍكهمـــــــــــــــــــــــس َ َ ْ َ  
  

ــــــــوا ِالــــــــدهر مــــــــن مــــــــاتوا مــــــــا َبعــــــــد َحی ْ َُأعــــــــصــــرا َّ ْ   
  

ِالشاعرفي قول  ذوذّ على الشٍ مضافَغیر" حانْبُس "استعمال دكما ور ّ:  

ــــــــــــــــــــــــــــره    ُأقـــــــــــــــــــــــــــول لمـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــاءني فخـــــــــــــــ ُ ُ
      

ــــــــــــــــــــــــــرْســـــــــــــــــــــــــب ِحان مـــــــــــــــــــــــــن علقمـــــــــــــــــــــــــة الفاخـــــــ ِ َِ َ  
  

ِالشاعر في قول رْف والقصْالحذ من ٌّوورد كل ّ:  

ــــــــــــــــــــــــي   ُفلـــــــــــــــــــــــو أن األطبـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان حولــــــــــــــــ َّ
       

ُء األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةَوكــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــع األطبـــــــــــــــــــــــــا ِ  
  

  : من لفظ الجاللة في قول ذي اإلصبع العدوانياألولى ّالالمًومن الحذف أیضا حذف 

ٍاله ابــــــــــــن عمــــــــــــك ال أفــــــــــــضلت فــــــــــــي حــــــــــــســـــب ُ ِ  
        

ــــــــــي وال أنــــــــــــــــــــــت دیـــــــــــــــــــــاني فتخزونــــــــــــــــــــــــــي   ّعنـــــــــــ
  

ِالشاعررورة في قول ّنوین للضّ التُحذفو ّ:  

ِیـــــــــــــــــــــــــــدة خـــــــــــــــــــــــــــالي ولقـــــــــــــــــــــــــــیط وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــَح َ ٌ َ    ـيُ
       

ـــــــــــــــــــــــــي ْوحــــــــــــــــــــــــاتم الطــــــــــــــــــــــــائي وهــــــــــــــــــــــــاب المئــــــ ِ ُ ّ َ ُّ ُ  
  

َالذین"ون من االسم الموصول ّوحذف الن ِالشاعرفي قول " َّ ّ:  

ـــــــــــــــــــــــم    ْوان الــــــــــــــــــــــذي حانــــــــــــــــــــــت بفلــــــــــــــــــــــج دماؤهـــ ُ ُ ِ ٍَّ َِْ ْ َ َّ ِٕ
      

ــــــــــــــــد ــــــــــــــوم كـــــــــــــــل القـــــــــــــــوم یـــــــــــــــا ُأم خالـــ ِهـــــــــــــــم القـ ِ َّ ِ ْ ُ ْ َُ َُّ ُ ُ  
  

ِالشاعرمع إرادتها في قول " ّإما"من " ما"وحذف  ّ:  

ــــــــــــــــــــــــــا   َل ْقـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــذبتك نفـــــــــــــــــــــــــسك فاكذبنهـــــــ َ َُ َ َ َ        

ـــإن جزعــــــــــــــــــــــا وان إجمــــــــــــــــــــــال صبـــــــــــــــــــــــــــــــــر ِفــــــــــــــــــ ْ ْ ْ َْ َ ِ ِٕ ً ََ  
  

ِالشاعرومنها العدول عن اإلدغام إلى الحذف في قول  ّ:  

َخـــــــــــــــــــــــال َأن العتـــــــــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــــــــن المطایـــــــــــــــــــــــــــــــا    َ ِ َّ
     

ـــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــوس ـــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــن إلی َُأحـــــــــــــــــــسن ب ُ ِ ِِ َّ َ َْ  
  

َالضرورةومن صور  ِالشاعر في قول ً شذوذاحیحّ مجرى الصّ إجراء المعتلًأیضا َّ ّ:  



 
 

١٥٨

ـــــــــــــــــِفمـــــــــــــــــا بر ــــــــــــــــــنا َح ـــــــــــــــــي مقامـــــــــ ـــــــــــــــــدامنا ف ِت أق ُ  
         

َثالثتنــــــــــــــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــــــــــى أزیــــــــــــــــــــــــروا الم   یــــــــــــــــــــــــــــاِنائّ
  

ِالشاعر ذلك في قول الفتحة على آخر المنصوب مع إمكانعدم إظهار و ّ:  

ــــــــــــدر مــــــــــــا ََأق َ ُاللــــــــــــه ْ ــــــــــــدني َْأن َّ ْی َشح َعلــــــــــــى ُ ـــــــــــــطَ    ٍـ
       

ْمـــــــــــــــــــن ُداره َ ُالحـــــــــــــــــــزن ُ ْممـــــــــــــــــــن َْ َّ ُداره ِ    ُــــــــــــــــــــــولُص ُ
  

ٕشذوذا، وابدال التعجب في" لِأفع "توكید ّویعد ِالشاعرفي قول  ًأیضا الشذوذ على ًَِألفا للوقف النون ً ّ:  

ٍومــــــــــــــستبدل ِ َْ ْ ُ ْمــــــــــــــن َ ِبعــــــــــــــد ِ ْ ْغــــــــــــــضبــى َ ًصــــــــــــــریمة َ َ   
      

ِفــــــــــــــَأحر ْ ِبــــــــــــــه َ ْمــــــــــــــن ِ ٍفقــــــــــــــر ِطــــــــــــــول ِ ْ ـــــــــــــــا َ ِوَأحریـــــ ْ َ   
  

 أصـلها َّالتـي بعـدها واأللـف المـتكلم یـاء عـن ًعوضـا تكـون َّالتـي ةّالحرفیـ َّالتأنیـث تاء بین الجمع ومنها

ِالراجز قول في المتكلم یاء ّ:  

ْقــــــــــــــــــــــــد ِْبنتــــــــــــــــــــــــي ُتقــــــــــــــــــــــــول   َأناكــــــــــــــــــــــــا ََأنــــــــــــــــــــــــى َ
             

ــــــــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــــــا َعلـــــــــــــــــــــــك ََأبتــــــــــــــ َّ ـــــــــــــــــــــــساكــــــــــــــــا أو َ    َع
  

ُعل"بـ كتّالس هاء ٕالحاقو ِالشاعر في قول وذذّشال على ًعارضا، ًبناء ةّمبنی لفظة وهي ،"َ ّ:  

َّرب یـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــوم ُ ٍی ْ ــــــــــــــــــــــــــي َ ــــــــــــــــــــــــــه ال لـــــــــ ُْأظللــــــ َُّ  
     

ــــــــــض ُأرمــــ َ ْمـــــــــن ْ ُتحـــــــــت ِ ْ ْمـــــــــن ْوأضـــــــــحى َ ــــــــــه ِ ْعلـــــ ُ َ   
  

رورة فــي ّللــض اهیــةّالن" ال" بـــ" ْمَلــ "ِلـــ ًتــشبیها ؛"مَلــ "بـــ ِّالمنفــي المــضارع الفعــل علــى وكیــدّالت نــون دخــولو

ِالشاعرقول  ّ:  

ُیحــــــــــــــــــسبه ُ َِ ُالجاهــــــــــــــــــل ْ ْلــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا ِ ـــــــــــــــــــا َ َْیعلمــــــــــــ َ  
       

ًشـــــــــــــــــــــــــیخا ْ ِّكرســـــــــــــــــــــــــیه َعلـــــــــــــــــــــــــى َ ِ ْ ــــــــــــــــــــــــــا ُ َّمعممـــــــــ َ ُ   
  

ِالشاعرذوذ في قول ّالش على ًمیما ونّالن إبدالرورة ّومن صور اإلبدال للض ّ:  

ُذات ُهــــــــــــــــــــــال یــــــــــــــــــــــا ِالمنطــــــــــــــــــــــق َ ِ ْ َ ْالتمتــــ ْ ـــــــــــــــــــــــامَّ          ِــــــ

ُّوكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِالمخـــــــــــــــــــــــــــــــــــضب ِكَ َّ َ ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ْ ِالبنـــــــــــــــ َ  
  

ِالـــشواهدً عـــددا مــن َّ أنوبنــاء علـــى مــا تقـــدم نجــد      َِّشعریةالــ َّ ْ ِّ فـــسرت بِ َالــضرورةُ َِّشعریةالـــ َّ ْ تلـــك  ومــا ،ِ

ُالـشواهد ٌ عــدولّ إالّ ِاللغــةواب مــن قواعــد ّ عــن الــصُ ِالــشاعر عنــدما یكــون ُ یحــدث ،َُّ ًارقــا فــي تــصحیح  غّ

ِتعـــــددال ُدائــــرة ُتـــــضیق وبـــــذلك .ٍدْ قـــــصَ إلیـــــه دون، فیلجـــــُأِالــــوزن  وجـــــه َّأن ِعلمنـــــا إذا ،ِاالستـــــشهاد  فـــــيّ

َبالضرورة ّالخاص االستشهاد َِّالشعریة َّ ْ ُّیحتج ال ِ َ ْ   .به ُ



 
 

١٥٩

ّصــحة الــضرورة، الفارســي ّأنكــر أبــو علــيقــد و      ً معلــالّ َالــشاعرَّ بــأن ّ ِ  یقــول فــي ْنَِأل ٍّرَ مــضطُ غیــرّ

ًرورات عیوبا ولحنا بیناّ الضَّشعره ما ال یجوز، وعد ًّ ً)١(.  

ِوضرورات الشعر ال تعد حجة في اللغة، ألَنها اضطرار لجأ إلیـه الـشاعر،  ُّّ َّ ِ َ َّ ُ ُّ ْ  ٍمـا جـاء لـضرورة شـعر"فــ ِّ

َّ ال حجة فیهٍ أو قافیةٍ وزنِأو إقامة ُ")٢(.  

َّ یـــتلخص فـــي أنفـــي هـــذه المـــسألة،لـــي رأي  و َاللغـــة النـــاطقین بِاء مـــن أفـــصحرعُّالـــش ّ ُ یقبـــل مـــنهم ، الُّ ُ

َالـضرورة ُ یـضعوا ضـوابط تحكـمْ والبـاحثین أنُّالنحاةعلى و .اٌانحراف عن قواعده َ َشعریةالـ َّ َِّ ْ ِّ یـسوغ َّالتـي ِ

ْالـــشعربهـــا  ُ أو یـــسوغها لهـــم غیـــرهم، فأ،َاء أخطـــاءهمِّ ِاللغـــة ُهـــلِّ ـــَُّ ُكم  ولیـــست تحـــتغـــة،ّى الل یحتكمـــون إل

   .ألهوائهم

                                                             
ْ الخطأ في الشعر، تحّ ذم).ه٣٩٥ت(، ّغويّابن فارس الل:  ینظر)١( اب، مكتبة الخانجي، ّوّرمضان عبد الت. د: ِّ

 .٢١، ص١٩٨٠مصر، 
 .٢/٥١٤اإلنصاف . األنباري )٢(



 
 

١٦٠

ُشاهدال ِ َّالنحویةه في بناء القاعدة ُ وأثر القائلُمجهولال ّ ِ ْ َّ  

ٍم تثبـت نـسبتها إلـى شـاعر بعینـه شواهد شـعریة لـّفي الفصل الثالث خمسة اقـل ّ معروفـة النُ غیـروهـي، ْ

ٍباستثناء شاهد واحد ْفعالء "َّمؤنثه َّالذي" َأفعل "جمع ُجواز  فیها وهوٍ ْفعـل "علـى" َ  علـى جمعـه ُوجـواز ،"ُ

ْفعالن"   :ّ في قول الشاعر"ُ

َومعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبا ی ً ِ َ ً علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   ِ
         

ُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران األرض س ِ َ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداناِ
    

َُأنهاب ّزعم أبو الخط:        فقد أشار سیبویه إلى ذلك بقوله   : سمعهم یقولونَّ

َِ ومعزى هدبا   .)١("ِمعزى" تذكیروهذا في سیاق الحدیث عن ، ....ً

ّ     وبین ابن السر ّ ، )هــ١٧٧ت(هـو األخفـش األكبـر عبـد الحمیـد بـن عبـد المجیـد  ابّ الخطا أبَّاج أنَّ

ّل مـن كتــب تفـسیر األشـعار بــین الـسّكـان أو"و َ ْ أسـتاذي أبــي ّقفـيَّطور، وكـان هــو وعیـسى بـن عمــر الثَ

"ّ، وأبي عبیدة، واألصمعيّصارينَألٍزید ا
)٢(.  

ِالشاهد  هذاُفناقل ّ معروف ثقة یعتد بكالمـه، بنـاء علـى مـا تقـدّ ً ِ ُّ ُ ٌ ِالـشواهد سـائر َّأمـاو. ُّالنحـاةم مـن أقـوال ٌ َّ 

  :ّقول الشاعرك ،ًاقل معاّفهي مجهولة القائل والن

ْفلـــــــــــــــــــــــو أن األطبـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان حولــــــــــــــــــــــــــــي - َ ُ ّ َّ ََ  
         

ـــــــــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــــــــاء اُألســــــ ُوكــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــع األطب ّ َ َ َ  
    

ِ، وهـذا الحـذف موافـق لـبعض"ُكـان: " فـي قولـهِونّ النِةَّ بضمً اكتفاءِ الواوُ حذففیهف ٌ ِ ، ةّ القرآنیـِ القـراءاتُ

ّوأما قول الراجز. "حواَأفل"، أي "وننمِؤح املُلَ أفْدقَ: "ّحة بن مصرفْطلقراءة ك ّ:  

ْقد وردت من أمكنــــــــه - َْ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ َ  

ْمن ها هنا ومن هنـــــــه   ُ َْ ِ َ  

                                                             
  .٣/٢١٩الكتاب . سیبویه: ینظر )١(
ْاألصول في النحو . اجّرّابن الس )٢( َّ١/١٤١.  
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ِّإن لم ُأرو   َ ْ َ َها فمــــــــــْ   ْـــــــهــــــَ

ْفمـه: "قولـه، وفـي ً هـاءِاأللـفُإبـدال ففیه  َفیجـوز أن تكـون ": ِ وجهـان"َ ُأبـدلت األلـف ْ إذ ، "فمـا"ُ
ْمه"ًهاء، ویجوز أن تكون  ْاكفف: "اسم فعل أمر بمعنى" َ ُ".  

ْهمدان، وهي العرب لغات من ٍغةٌ موافقة لل"َُّهو "ُاستعمال َوردو   :ّالشاعرقول  في َ

ِوان لـــــــــــــــس - َّ ٕ َــــاني شـــــــــــــــهدة یـــــــــــــــشتفـــــــــَ ْ ُ ٌ َ ْ ــــــــــــــــِى بهــــُ   اـــــــ
  

َّوهــــــــو علـــــــــى مـــــــــن صب َ ْ َُ َ َّ َه اللـــــــــه عـــــــــــــــــــــَ ُ   ُـــــــــــــمــــــــــــــــــــْلقـــُّ

  

    :ّالشاعر قول ّوأما

ٍومــــــــــــــستبدل ِ َْ ْ ُ ْمــــــــــــــن َ ِبعــــــــــــــد ِ ْ ْغــــــــــــــضبــى َ ًصــــــــــــــریمة َ َ   
      

ِفــــــــــــــَأحر ْ ِبــــــــــــــه َ ْمــــــــــــــن ِ ْفقــــــــــــــ ِطــــــــــــــول ِ ـــــــــــــــا ٍرَ ِوَأحریـــــ ْ َ   
  

  

  
  

ُجمع هذا الشاهد المجهول القائل بین فقد  ُ ّ َِّفعلیة على ُّالنحاة ِ إجماعَ َْأفعل "ِْ ِشـذوذ القاعـدة ، وٍ من جهـة"ِْ ِ

ــْأف "ِكیــدْتوفــي  َ یؤیــد القاعــدة ٌ فهــو شــاهد.ًِ َألفــاِون للوقــفّ النــإبــدالِشــذوذ  ، وكــذلك فــيبُّعجــَّفــي الت" لِع ُ ّ

َالنحویة من  ّ ٍجهة، ویضعفها من جهة أخرىّ ِ ٍُ.  

ُاألجـدر أن تـساقف ُ هــذه الـشواهدُ ِلالستــشهادمثیـل ال َّ للتّ ِ ِْ ْ َ وال سـیما مـا خــالف  القواعـد النحویــة ،ْ َّ ّ َ َ ّ

ِالــشواهدُ وأن یفــصل بــین منهــا، ّاللغویــ اصــطلح َّالتــي َّ َ تها فــي االستــشهاد، وتلــك ّ علــى صــحُّالنحــاة وَونُّ

ْالنحـولـم أصـول  عِ لـم تخـضع  لقواعــدَّالتـي ٍوان وجــدت علـى كثـرة فـي بطــون مـصادر - َّ َاللغـةٕ ْالنحــو وُّ َّ 

ّالعربـــي ِ ْ إضـــافة إلـــى النحـــ-ََ ُالـــشعرُض لهـــا ّ یتعـــرَّالتـــي، وغیرهـــا مـــن اآلفـــات ِ، والخطـــأِصحیفَّل، والتـــَّ ْ ِّ 

ّالعربي ِ نـي مـن ُ مـا بَّقـضٍ نقـضت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـا، وانَّالتيا كـّكن  كما هيقبولهاَّفإن سلمنا ب. ََ

ْالنحوأصول  ّالعربي َّ ِ   . ى عن ذلكً في غنُ، ونحنََ
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ُّأن یــستثنى كــله ینبغــي ِّ       ولــذلك كلــ ُ مــا جهــل قائلــُ ِالــشواهد بــذكر ُیكتفــىه مــن شــعر، وُ  األخــرى َّ

ِالـشواهد جمیـع ُ ذكرُ؛ فال یلزمِالموثوقة َّصـحة، إلثبـات َّ  َ أن تجـدِادرّالنـمـن  ْإذٍة، ّویـْنح ٍة أوّ لغویـٍ قاعـدةِ

َّالنحویةإثبات القاعدة  ِ ْ ٍ بشاهد واحدَّ ٍ.   

ــــك َنظــــرُوینبغــــي أن ی      ِالــــشواهد إلــــى تل ــــضَّ تطــــرَّالتــــي َّ ، أو ِ بالقائــــلِ الجهــــلِعف بــــسببّق إلیهــــا ال

َأن یعــادل، وّ فــي نــسبته بعــین التأمــِاالخــتالف ُ  علــى ًحرصــاة، ّ جــادٍها بــصورةُ نــصوصَقّحقــُهــا، وتُ جمعْ

َاللغ ِنقل   .ُیشوبها ما ِّكل من ًصافیة ًفصیحة ِةُّ

ِالشواهدومن    :ً أیضاسبت لغیر شاعرُ نَّالتي َّ

ـــــــــــــــــا  ــــــــــــــــا شــــــــــــــــدن لنــــ ـــــــــا ُأمــــــــــــــــیلح غزالن َّیــــــــــــــــا مـــــــ َ َ ْ ِ َِ ْ َ  
          

ِمــــــــــــــــــــــن هؤلیــــــــــــــــــــــائكن الــــــــــــــــــــــضال والــــــــــــــــــــــسُّمـــر َّ ّ ّ ُّ ِ ُ  
  

َإن َأباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َّ ِ  
                   

َقــــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي المجــــــــــــــــــــد غای ََ ِ ْ َ َ ْ ـــــــــــــــــــــاَ   تاهـــــــ
  

ــــــــــا ظبیـــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــاع قلــــــــــــــــن لنــــــــــــــــا  َبـــــــــــــــاهللا یــــــ َ َُْ ِ ِ َ  
       

ِلـــــــــــــــیالي مـــــــــــــــنكن َأم لیلـــــــــــــــى مـــــــــــــــن البــــــــــــــــشـــــــر َ َ ْ ّ  
  

ــــــــــــــــــــــــه   ْیـــــــــــــــــــــــا رب یـــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ُأظللــــــ َُّ ٍ ْ َ َّ ُ
         

ْأرمـــــــــــــــــض مــــــــن تحـــــــــت وأضــــــــحى مــــــــن علـــــــــــــــه ْ ْ ْ ُْ َ ُِ ُِ َ َ ْ  
  

ُیحــــــــــــــــــسبه الجاهــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا  ِ ُِ ُ ـــــــــــــــــــا   َْ َلــــــــــــــــــم یعلمــــــــــــ َْ َ ْ
        

َّشـــــــــــــــــــــــــیخا علـــــــــــــــــــــــــى كرســـــــــــــــــــــــــیه معممـــــــــــــــــــــــــــــــــا َ ُ ِّ ِ ْ ُ َ ً ْ َ  
  

 ِسبت إلــى مجهــولُ، فقــد نـ-ُعبیــرّ التَ جـازْ إن- بــالمجهولٌ شــبیهة هــذا الفـصلفــي شـواهد أربعــةة ّ  وثمـ

  : ُ القبیلة، فنسب البیتِاالسم، معلوم

ــــــــــــــــــــــــالي ولقـــــــــــــــــــــــــــیط وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ْحیـــــــــــــــــــــــــــدة خـــ َ ٌَ َ ُ
      

ـــــــــــــــــــــــــي ُوحــــــــــــــــــــــــاتم ْ الطــــــــــــــــــــــــائي وهــــــــــــــــــــــــاب المئــــــ ِ ُ ّ َ ُّ  
  

  . من عقیلٍالمرأة

  :ّ الشاهدسبُون

ْأعـــــــــــــــــــــــرف منهـــــــــــــــــــــــا ا ُِ ـــــــــــــــــــــــْ َْف والعینانــــــــــــــــــــــــــــــاْألَن َ  
         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْومنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها ظبیانــــــ ْْ ِ َ َ ْ  
    

  . من ضبةٍلرجل
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  : ّ الشاهدوكذلك

ــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــه أب ـــــــت لمولـــــــــــــــــــــــود ولیـــــ ٌعجبــــــــــــــــ ُْ َْ ٍ ْ َ ِ  
         

َوذي ولـــــــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــــــم یلـــــــــــــــــــــــــــــد َْ ْ ِه َأبــــــــــــــــــــــــــــــــــوانٍَ َ ُ  
    

ّ ونسب الشاهد.راةّد السْ من أزٍلرجل َ ُ:  

ُوا فقعــــــــــــســــــــــــــــــــــــــا وَأیــــــــــــن منــــــــــــي فقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس َ ً َْ َ ْ َّ ِ َ ْ َ  
         

  
    

  . من بني أسدٍلرجل

  :وبعد

ِالـشواهد مـن تلـك ٍّ فـي كـلِاعرّالـش ینتمـي إلیهـا َّالتـي القبیلـة َ اسـمَاقـل قـد عـرفّ النَإن كـانفـ        ، فمـاَّ

ُونحــن نعلـم ؟هِر اسـمْ مــن ذكـُعـهَنَ مذيّالـ َ أن مـُ َاللغـةّن دونــوا ّ  فیهــا َ، ویرتحلـونَحراءّ الـصَ كـانوا یجوبــونُّ

َاللغــةًطلبــا لتــدوین  ِالــشاعراســم ب ُالعلــمر علــیهم َّهــل تعــذو .ةَّها النقیــِ مــن مــصادرُّ  ِفــرادِ ألَهــل كــانبــل  ؟ّ

َاللغة ِمنسجمة في سالمة خصائص ِواحدة الِالقبیلة   ه؟ ِ اسمِ عن ذكر یغنیناَّالذي ِّ إلى الحد والفصاحةُّ

مت ِلَ سـْها، إنِ شـعرائِرْكـِ ذِ عـدمَنا أسبابْتنا إذا عرفَّد ضالِ، وقد نجٍ نظرِ إلى إعادةٍ بحاجةُهذه المسألة

ّ وال یتأتى ذلك إال .لْحَّع والنْمن الوض   .صوصّ لهذه النِحقیقَّبالتّ

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٦٤

  :تائجّالن

ٍ یمكن إجمالها بما هو آت،تائجّراسة إلى مجموعة من النّانتهت الد ُ:  

ّ یـؤثر الــشاهد الــشعري المتعــدد االستــشهاد فــي - ّ ّ ّلقاعــدة النحویــة حینــا، وموافقتــه إلجمــاع النحــاة،  اقــوةّ ًّ ّ ِ

ِوضــعفه أحیانــا أخــرى، لمخالفتــه للقیــاس، أو لــضعف الــشاهد ذاتــه ِ ِّ ِجهــل بالقائــل، أو لــشذوذ  البــسبب ؛ً ِ ِ

  .في  أحد مواطن االستشهاد الواردة فیهّاالستعمال اللغوي 

َهــذه الدراســة تحتــوي وجهــا لالستــشهاد َأولــه النحویــون بـــ  ِواهدشــ مــن ٌكثیــر  - ُّ ِ َّ َِّ َّ ِ َّالــضرورة الــشعریة"ً ِّ ، أو "ّ

ِّالشاذ ّ. 

 وردت فـي وقـد ، القائـل مجهـولراسـةِّالدمـن شـواهد هـذه ًشـاهدا  وعشرون  سبعةراسةّ في الدورد -

 .معتبرة كشواهد  ّ، وفي مقدمتهم سیبویهثینَدْحُمصادر القدماء والم

ِّمتعــدد بــشواهد ســیبویه َّاحــتج - َ  جــاؤوا لمــن َّســوغ مــا وهــو ًمعــا، اقــلّوالن القائــل مجهولــة االستــشهاد ةُ

د االستـشهاد،  هذا بمثل هَبعد ذافق  دون القائـل مجهولـةال ِواهدَّالـش إیـراد فـي سـیبویه َحـذو ُّالنحـاة ح

َّصحة إثبات في ُشغالالنفا تها،ّیّحج إلى ظرّالن َّالنحویة القاعدة ِ ِ ْ  .غایتهم كان َّ

 َّالــذيلفــارابي، وإلــى ا المنــسوب ّ بــشعر شــعراء مــن غیــر القبائــل الــواردة فــي الــنصُّالنحــاةاستــشهد  -

ٌمخالف، وهذا شروط االستشهاد ُاستخلصت منه ِّاد اللغـوي  االستـشهمعاییرل ُ المعتبـرة لـدى علمـاء ّ

ِّأصول النحو العربي ِ ْ ّ.   

ِالشواهدوردت بعض  - َالروایة باختالف َّ َُأنه، غیر ِّ ِالشاهد في موطن ْرِّ لم یؤثَّ  .ً وحكمه غالباّ

ِاهدوّالـش َ بــینُّالنحـاة ِفــصللـم ی - ْالــشعر ِ َالتــي تعـددت فیهــا أوجـه االستــشهاد، والـشواهد التــي انفــرد ِةَّیِّ ِ ِّ ُ ُ 

ٍكل منها بوجه واحد لالستشهاد ٍ ٌّ. 

  

 



 
 

١٦٥

 وصیاتّالت

ْالــشعر لاللتفــات إلــى دراســة شــواهد ً دعــوةِّالدراســةل هــذه ّتمثــ - ِّمتعــددال ِّ َ ة ّة االستــشهاد بوســائل علمیــُ

 .ةّموضوعی

ٌ اللغــة تكامــلِألبــواب - َ ُ مــن خــالل الــشواهد، وتــصنیفها، وینبغــي أن یَ ظهــرٌ واضــحُّ ِ نظــر إلیــه بعــین َّ

ّاسة اللغة على نهج تكامليل لدرّالتأم َ ُّ. 

ْالـشعرراث ّالدعوة إلى جمع التـ - ُ، بینمـا یجمـع ذلـك ٍّ االستـشهاد فـي معجـم مـستقل بـهّ یـصحَّالـذي ّيِّ

ْالشعر َّحجة ّ ال یعدَّالذي ِّ َاللغة في ُ  .لمثیّ الت معاجم أخرى لغایات فيُّ

 ُأجــدرّالــصحیح   والحــدیثا لــه نظــائر فــي القــرآنّ ممــاالستــشهاد بالمــستوى األعلــى مــن الفــصاحة -

ِالــشعر وِ األرجــازنقیــب فــيّتمــن ال ْ َالــضرورةغ بَّسوُ بالخطــأ المــِ الممــزوجِّ ّوال ســیما مــا كــان ، ّشاذ والــَّ

 .ّ والناقللمجهول القائلمنها 

ْالشعرراث ّالدعوة إلى تحقیق الت -  مـن ّشاذّرورة، ومـا ُأول بالـّ للـض منـهخرج ما كانُتّجادة  بصورة ّيِّ

  .ستشهاددائرة اال

  

  

  

  

  

  



 
 

١٦٦

  اآلیات القرآنیةهرس ف

رقم   السورة
  اآلیة

  
  اآلیة

رقم 
  الصفحة

  ٣٥  اللَّهِ خشيةِ مِن يهبِطُ لَما مِنها وإِن  ٧٤  البقرة

  ١٦  بِغَافِلٍ اللَّه امو  ٧٤  

  ٨٥  ثُم الءِ أَنْتُمهؤ تَقْتُلُون كُم٨٠  أَنْفُس  

  ١٠٢  لَقَدوا ولِمنِ علَم اشاها تَرم ةِ فِي لَهالْآخِر القٍ مِن١٣٧  خ  

  ٦٥  اللَّه يكَلِّمنا لَوال  ١١٨  

  ١٣٧  مكْفِيكَهيفَس ٩٦  اللَّه  

  ١٦٧  كَذَلِك رِيهِمي اللَّه مالَهماتٍ أَعرس١٣٣  ح  

 الــسبِيلِ  وابــن  والْمــساكِني والْيتــامى  الْقُربــى  ذَوِي حبــهِ علــى  الْمــالَ  وآتَــى  ١٧٧  

ائِلِنيالسفِي وقابِ والر  
٤٦  

  ٢٦٥  فِقُونني موالَهأَم تِغاءضاتِ ابر٣٥  اللَّهِ م  

  ٧  شهِد اللَّه أَنَّه ال إِلَه إِالَّ هو  ١٨  آل عمران

  ٦٨  إِميانِكُم بعد أَكَفَرتُم وجوههم اسودت الَّذين فَأَما  ١٠٦  

  ٨٦  الْموتِ ذَائِقُةُ نَفْسٍ كُلُّ  ١٨٥  



 
 

١٦٧

  ١٣٧  لَتُبيننه الْكِتَاب أُوتُوا الَّذين مِيثَاقَ اللَّه أَخذَ وإِذْ  ١٨٧  

  ١٣٢  لَاث ورباعثُى و النساء مثْننمِم ْوا ما طَاب لكُحكِانْفَ  ٣  النساء

  ٩٦  شهِيدا بِاللَّهِ كَفَى   ٧٩  

  ٨٠  الَدنْيا الْحياةِ فِي عنهم جادلْتُم هؤالءِ أَنْتُم ها  ١٠٩  

  ٨٣  وأَيوب وعِيسى  ١٦٣  

  ١٦٨  كُنِ لَمي اللَّه غْفِرلِي م٧١  لَه  

  ٩١  ذير نَننا مِءآا جم  ١٩  المائدة

  ١٣٠، ٢٧  بِالْفَتْح يأْتِي أَن ا فَعسى  ٥٢  

  ١٤٢  األَرض وفِي السماوات فِي ا وهو  ٣  عامألنا

  ٦٥  ملَك علَيهِ أُنزِلَ لَوال  ٨  

  ١٤٢   بِالسنِني فِرعون آلَ أَخذْنَا ولَقَد  ١٣٠  األعراف

  ٧١  فِيهِم وأَنْت لِيعذِّبهم اللَّه كَان وما  ٣٣  فالاألن

  ٢٢  شيءٍ مِن غَنِمتُم أَنَّما واعلَموا  ٤١  

  ٥١  أَنو اللَّه سبِيد بِظَلَّامٍ لَي١٦  لِلْع  

  ٩٢  هرفَأَجِ كَارجتَاس نيكِالْمشرِ نمِ دحأَ وإِن  ٦  التوبة



 
 

١٦٨

  ١١٢ الْخَوالِفِ مع يكُونُوا بِأَن رضُوا  ٨٧  

  ٦٩  ضْتُمخاضُوا كَالَّذي و١٣٢ خ  

  ٧٦  إِسرائِيلَ بنو بِهِ آمنت ذيالَّ إِلَّا إِلَه ال أَنَّه آمنت  ٩٠  یونس

  ١٣٨  إِلَيك يوحى ما بعض تَارِكٌ فَلَعلَّك  ١٢  ھود

  ٩٥  ا ملْ كأَنوغْن٧٢  فيها ي  

  ٨٣  الْخَاطِئِني مِن كُنتِ إِنَّكِ لِذَنْبِكِ واستَغْفِرِي  ٢٩  یوسف

  ٩٣  املدِينةِ فى نِسوةوقَالَ   ٣٠  

  ٣٢  نجسلَيكُونًا نلِيو مِن اغِرِين١٥٣  الص  

  ١٤٢  ابأَ دنينِ سِعب سعونرزتَ  ٤٧  

  ٨٣  ربمِيلٌ فَص١٤٥  ج  

  ٢٤  يوسف تَذْكُر تَفْتَأُ تَاللَّهِ  ٨٥  

  ٥٥  نيلمِمس كَانُوا لَو فرواكَ ينالَّذِ دوي ارمبََ  ٢  الحجر

  ٣٠  دجالئِكَةُ فَسكُلُّ الْممه ونعم٧٧  أَج  

  ٥٤  فَبِم ونرش٨٤  تُب  

  ١١٩  يخْلُق ال كَمن  ١٧  النحل



 
 

١٦٩

  ١٣٠، ٢٧  يرحمكُم أَن ربكُم عسى  ٨  اإلسراء

  ٢٧  محمودا مقَاما ربك يبعثَك أَن عسى  ٧٩  

  ٩٢  اإلنْفَاقِ خشيةَ لَأَمسكْتُم ذاًإِ ربي رحمةِ خزائِن تَملِكُون أَنْتُم لَو قُلْ  ١٠٠  

  ١٣٨  نَفْسك باخِع فَلَعلَّك  ٦  الكھف

  ٩٤  الَدنْيا الْحياةِ زِينةُ والْبنون الْمالُ  ٤٦  

  ٥٤  هذَا قَبلَ مِت لَيتَنِي يا  ٢٣  مریم

  ٣٨  مِعأَس بِهِم صِرأب١٤٠  و  

  ٦١- ٦٠  فَأُولَئِك لُونخدةَ ينال الْجو ونظْلَمئًا يياتِ شننٍ جد١١٤  ع  

  ٩٥  مكُلُّهآتِيهِ و موةِ ياما الْقِيد١٤  فَر  

  ٢٠  يتَذَكَّر لَعلَّه  ٤٤  طھ

  ٦٣   ذَانِإِنانِ هاحِر١٢٧، ٤٠  لَس   

  ٨٩  لَفَسدتَا اللَّه إِلَّا آلِهةٌ فِيهِما كَان لَو  ٢٢  األنبیاء

  ١٠٩  إِنرِي وأَد أَقَرِيب أَم عِيدا بم وند١٣٥  تُوع  

  ٩١، ٥٢  الْأَوثَانِ مِن الرجس فَاجتَنِبوا  ٣٠  الحج

  ١٢٦  معطَّلَةٍ وبِئْرٍ  ٤٥  



 
 

١٧٠

 خلَق ولَعـال   ابِم إِلَهٍ كُلُّ لَذَهب إِذًا إِلَهٍ مِن معه كَان وما ولَدٍ مِن اللَّه اتَّخَذَ ما  ٩١  المؤمنون

 ضٍعب ىلَع مهبعضُ

٤٨  

  ١١٩  بطْنِهِ علَى يمشِي من فَمِنهم  ٤٥  النور

  ٤٥  مهمِنو نشِي مملَى ينِ علَي١١٩  رِج  

  ٤٥  مهمِنو نشِي مملَى يعٍ عب١١٩  أَر  

  ٨٧  يصلِحون ولَا الْأَرضِ فِي نيفْسِدو رهطٍ تِسعةُ الْمدِينةِ فِي وكَان  ٤٨  النمل

  ١٤  داخِرِين أَتَوه وكُلٌّ  ٨٧  

  ٩٣  الروم غُلِبتِ  ٢  الروم

  ٣٩  كَثِريا اللَّه والذَّاكِرِين  ٣٥  األحزاب

  ٥٢  لَها كممسِ فَلَا رحمةٍ نمِ للناسِ اُ يفتحِ ما  ٢  فاطر

  ٥٤  ونملَيع مِيقَو تلَي يا  ٢٦  یس

  ٩١  يستَهزِئُون بِهِ كَانُواْ إِالَّ رسولٍ من يأْتِيهِم ما  ٣٠  

  ٥٢  نا مثَنعب قَدِنَا مِنر١٥٤  م  

  ٧٢  عذَابِ يذُوقُوا لَما بلْ  ٨  ص

  ١عربِيـا   قُرآنًًـا . ونركّذَهم يتَََ لَعلَّ لٍثَ م لِّ كُ نالْقُرآنِ مِ  هذَا فِي لِلناسِ ضَربنا ولَقَد  ٢٨- ٢٧  الزمر



 
 

١٧١

ْغَيجٍ ذِى رعِو ملَّهلَع تَّقُوني  

  ٧٤  وحده اللَّه دعِي إِذَا  ١٢  غافر

  ٥٥  تَغْفِراسو ٨٣  لِذَنْبِك  

  ٨٣  اللَّه قَبلِك مِن الَّذين وإِلَى إِلَيك يوحي   كَذَلِك  ٣  الشورى

  ٩١  وعيونٍ جناتٍ مِن تَركُوا كَم  ٢٥  الدخان

  ١١٩  لَه يستَجِيب لَا من  ٥  األحقاف

  ١٣٤  فِداء وإما بعد منا فإما  ٤  محمد

  ٧٢  قُلُوبِكُم فِي اإلِيمان يدخلِ ولَما  ١٤  الحجرات

  ٣٩  أَبصارهم خشعا  ٧  القمر

  ٦٨ وريحان فَروح .ربِنيالْمقَ مِن كَان إِن فَأَما  ٨٩- ٨٨  الواقعة

  ٩٣ الْمؤمِنات جاءكَ إِذَا  ١٢  الممتحنة

  ٨٤  تَفْعلُون ال ما تَقُولُون لِم  ٢  الصف

  ٦٥   أَخرتَنِي لَوالَ  ١٠  المنافقون

  ١٣٨  أَمراً ذَلِك بعد يحدِث اَ لَعلَّ  ١  الطالق

  ١٦  بِمجنون بكر بِنِعمةِ أَنْت ما  ٢  القلم



 
 

١٧٢

  ١٤٢  واهِيةٌ يومئِذٍ فَهِي  ١٦  الحاقة

  ٨٤  يتَساءلُون عم  ١  النبأ

  ٨٤  ذِكْراها مِن أَنْت فِيم  ٤٣  النازعات

  ٢٠  يزكَّى لَعلَّه يدرِيك وما  ٣  عبس

  ٢٢  يتُوبوا لَم مثُ والْمؤمِناتِ الْمؤمِنِني فَتَنوا الَّذين إِن  ١٠  البروج

  ١٤  وهو الْغَفُور ودد١٤٢  الْو  

  ١٦  بِمسيطِرٍ علَيهِم لَست  ٢٢  الغاشیة

  ١٥٤  أَشقَاها انْبعث إِذِ  ١٢  الشمس

  ٦١  فَتَرضَى ربك يعطِيك ولَسوف  ٥  الضحى

  ١٥٣  بِالناصِيةِ لَنسفَعا  ١٥  العلق

  

  

  



 
 

١٧٣

ّالشعریة واألرجازفهرس األبیات  ّ  

ّالشاهد الشعري القافیة ّ رقم  ّ
  الصفحة

ُأقوم آل حصـن أم نسـاء ُوما أدري وسوف إخال أدري المضمومة الهمزة ْ ٌٍ ْ ِ ُ ٦١  

َلیت شعري وَأین مني لیت  ْ ْ َ َْ َِّ َ َ ِ ْ ُإن لیتا وان لوا عناء ِ َ َْ َّ ََّ ٕ ً ٢١  

َال أقعد الجبن عن الهیجـــــــــــ الهمزة المكسورة ِولو توالت زمر األعــــــــــــــــداء ـــــاءُ ُ َ ُ ْ َ ٣٥  

ُإیـاك إیــــاك المراء فإنه الباء المضمومة َّ َ ِ َّ ُإلى الشر دعاء وللشر جالب َّ ِّ ٌِّ ّ َ ِ ٦٧  

ُیكون وراءه فرج قریب َّعسى الكرب الذي أمسیت فیه  ٌ ٢٦  

ًَأعبـدا حل في شـعبى غریـبا الباء المفتوحة َ َ ََ َ ُ َّ ً ْؤما ال أبـا لك واغتـراباُألـ ْ ً ْ ٣٠  

ًطافـت أمامة بالركبـان آونـة  ُْ ُّ ْ ََیا حسنه من قوام ما ومنتقبا َ ْ ُ َ ُ ُ ََ ْ ٥١  

ًْثم قالوا تحبها قلت بهرا الباء المكسورة َ ُ ُّ ِ ُ ِعدد النجم والحصى والتراب َّ ُّ َ َِ ْ َّ َ َ ٣١  

ُكالهما حین جد الجري بینهما  ْ َ ََّ ُ ْقد َأقلعا، وكال َأن ِ ِفیهما رابيَْ َ ١٣  

ٍعسى اهللا یغني عن بالد ابن قادر  ِ ْ َ ُ ِبمنهمر جون الرباب سكوب َْ َِ َّ ِ ٍْ َ ١٣٠  

ٌیبكیك ناء بعید الدار مغترب  ِْ َِ ّْ ُُ َ ٍَ ِیا للكهول وللشبان للعجب َ َ َ ْ ِْ ِ ّ ُّ ِ َ ِ َ! ٦٢  

ُوما زال مهري مزجر الكلب منهم  َُ َ َ ُ َْ َِ ِ ْ َ ََ ْ ِلدن غدوة حتى دنت ل ْ ْ ً َُ َ َُّ َ َْ ْ ِغروبَ ُ ١٠٤  

ِفإن تنَأ عنها حقبة ال تالقها  ُِ ََ ً َ َ ْْ ََ ْ ْ ِفإنك مما أحدثت بالمجرب ِ ِّ َ ُ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ َ َّ ٥١  

ُفَأما القتال ال قتال لدیكم  ُ ُْ َ َ َِ ِ ِولكن سیرا في عراض المواكب ّ ِ ً ّ ٦٨  

ْفلو أن األطبا كان حولي التاء المضمومة َ ُ ّ َّ ُوكان مع األطباء اُألساة ََ ّ َ َ َ ١٢١  

َّرب  ٍما َأوفیت في علمُ ُ َْ ُترفعن ثوبي شماالت ْ َ ََْ ْ َ َْ ٩٢  

ُفإن الماء ماء أبي وجــــدي  ُو بئري ذو حفرت وذو طویـــــت َ ُ ِْ ١٢٥  

ِحنت نوار والت هنا حنت التاء المكسورة َّ َّ ََّ ِوبدا الذى كانت نوار َأجنت َُ ّ ُ َ ٥٨  



 
 

١٧٤

َنضر اهللا أعظما دفنوها  َ ً ُ َُ َّ َبسجستان طلحة َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ الطلحاتِ ََ ١١٣  

ِمتى تأتنا تلمم بنا في دیارنا الجیم المفتوحة ْ ِ َّتجد حطبا جزال ونارا تأججا ُِ ً ً ْ َ ً ْ َِ ١٣١  

َمه عاذلي فهائما لن َأبرحا الحاء المفتوحة ْ ََ َ َْ َْ ِ ِ َبمثل َأو َأحسن من شمس الضحى َِ ُّْ ْ ِ ْ َ ِ َِ َ ْ ْ ِ ْ ِ ٦٩  

َیا لقوم من للعلى والمس الحاء المكسورة َُ ِْ ْ ٍَ ِیا لقوم من للندى والسماح اعيَ ّ َّ ْ ََ ٍ َ ٦٣  

ِیا لعطافنا   َّ َ َِویا لریاح! َ ِوَأبي الحشرج الفتى النفاح  َ ِّ َّ َ ْ َ ْ َ َ  ٦٣  

ٌأال رب من قلبي له اهللا ناصح  َ َ َُْ ْ ِومن قلبه لي في الظباء السوانح َّ ِّ َُْ َ ٦٨  

ّتألى ابن أوس حلفة لیردني الدال المضمومة ُإلى نسوة كَأنهن مف ّ   ٧٠ ُائدَّ

ُّوعاودني دیني فبت كأنما   ِ َ ُخالل ضلوع الصدر شرع ممدد  َ َّ ٌ ْ ِ  ١٣١  

ُولكنما أهلي بواد أنیسه  ُ ُذئاب تبغى الناس مثنى ومــــوحد ٍ َّ ُْ َ َ ِ ١٣١  

ُورج الفتى للخیر ما إن رَأیته  َْ ْ َْ َِ ِ َ ْ ِْ َ ِّ ُعلى السنِّ خیرا ال یزال یزید َ َ َ َُ َ ً ْ َ ِّ ٦٩  

ٌَأال حبذا هند وَأ  ُرض بها هندّ ُْوهند َأتى من دونها النأي والبعـد ٌ ُ ُ َّْ ِ ٌ ٤٠  

ٍعزمت على إقامة ذي صباح  َ ِ ُ ْ َ ُلشيء ما یســود من یسود َ َُ ْ َُ َّ َ ٍ ٦٩  

َّفقلت عساها نار كأس، وعلها  َ ٍ ْ ُ ُ ُتشكى، فآتي نحوها فَأعودها َُْ َ ََ ْ َ ّ َ ١٩  

ٌوما زلت أبغي المال مذ أنا یافع الدال المفتوحة َ ْ ُ َ ْ َلیدا وكهال حین شبت وأمرداَو ُ ًَ ْ ُْ ْ ِ ً َ ٥٥  

ِیا دار میة بالعلیاء فالسند الدال المكسورة ّ ْ َ َ ّ َ  

ُوقفت فیها ُأصیالنا ُأسائلها ِ َ ُ  

ّإال ُأواري ألیا ما أبینها ًْ ُّ 

ِأقوت وطال علیها سالف األبد ُ ْ َ  

ِعیت جوابا وما بالربع من أحد ِ ِ َّْ ً َ ْ َّ  

ْوالنؤي كالحوض بالمظلومة الج َ ْ َ ُ  َِلدّ

٧٠  

ْوان الذي حانت بفلج دماؤهم  ُ َُ ِ ٍَّ َِْ ْ َّ ِِهم القوم كل القوم یا ُأم خالد ِٕ َّ ِ ْ َْ َُّ ُ ُ ُ ُ ١٣٢  

ُوماذا عسى الحجاج یبلغ جهده  ُ ْ َ َ ُ َ َُ ُ ْ ّ ِإذا نحن جاوزنا حفیر زیاد َ ِ َ َ َْ َ ُ ْ َ ٢٦  

َتمناني لیلقاني لقیط  ِأعام لك بن صعصعة بن سعد ّ ِِ ْ ْ ٦٣  

ْفما جمع لیغ  َ َِ ٌ ْ َلب جمع قوميَ َ ْ َ ِمقاومة وال فرد لفرد َ ْ َْ ٌ َ َ ٧١  



 
 

١٧٥

ََأزف الترحل غیر َأن ركابنا  ِ َِّ َ َْ َ ُ ُّ َّ ِلما تزل برحالنا وكَأن قد َ َِ ْ َ َ ِِ ْ َ َّ َ ٧١  

ِفإیاك َأنت وعــبد المسیــــح   َ ْ َ َ َِأن تقربا قبلة المســــــــــــــــــجد ْ ِِ ْ َ َ َ ْ ٤٠  

َولكن َأجرا ل الراء المضمومة ً ْ َّ ِ ٍو فعلت بهینَ َِّ ِْ َ ْ َ ُوهل ینكر المعروف في الناس واَألجر َ َ ُْ ََ َِ ّ ُْ ْ َ ُ ْ ١٠٤  

ُعلى حین من تلبث علیه ذنوبه  َ َ َْ َِ ْ ْ َْ َ ُُیرث شربه إذ في المقام تداثر َ َ ِ ِْ ُ ُ َْ ْ ٣٦  

ْفأصبحت أنى تأتها تلتبس بها  َِ ِ َّ َ ْ ُكال مركبیها تحت رجلیك شاجر َ َِ َ َِ َْ ْ ِ ٥٩  

َإن یقتلوك فإ  ُ ْ َ ْن قتلك لم یكنْ َ ُّ ََ ُعارا علیك ورب قتل عار ََْ ٍُ َّ َْ َ ً ٧٣  

ٌوالنفس ما ُأمرت بالعنف آبیة  َِ ِ ِْ ُْ ُوهي إن ُأمرت باللطف تأتمر ُ َِ ُّ َِ ْ ْ ْ َّ ِ ١٤٣  

ّكَأنهما مآلن لم یتغیرا  َ ِ ُ َّ ُوقد مر للدارین من بعدنا عصر َ ِ َ ْ ّ َّ َ ١٢٤  

ِأال یا اسلمي یا دار مي على البلى  َّ ُل منهال بجرعائك القطروال زا َ َ ُْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ٧٢  

َّاستقدر اهللا خیرا وارضین به  َ ً َ ِ َِ ُفبینما العسر إذ دارت میاسیر ْ َ َ ُْ ْ ١١٥  

ُأسرب القطا هل من یعیر جناحـــه  َ ْ َُ َ ُلعلي إلى من قد هویت أطیـــــر ِ ُ ْ ْ َّ َ َ ١١٩  

ٍوقلن على الفردوس َأول مشرب  َ َْ ُ َّ ِ َ ْ ِ َ َ ُ َِأجل جیر إن  َ ْ َ ْكانت ُأبیحت دعاثرهَ ُِ َ ْ َ َ ٦٠  

ْفهیاك واألمر الذي إن توسعـت  َ َّ ْ َّ َ ّ ُموارده ضاقت علیك مصـــــادره ِ َ ْ ُ ُ ١٤٢  

ٍوكنا حسبناهم فوارس كهمس الراء المفتوحة ْ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ُحیوا بعد ما ماتوا من الدهر َأعصرا ُ ْ ِ ْ َّ َ َ ١١١  

ََأصبحت ال َأحمل السالح وال  َّ ُْ ِ ْ ُ ْ  

ْوالذئب َأخ ُ ْ  ُشاه إن مررت بهّ

ََأملك رأس البعیر إن نفرا َ ِ َ َْ  

ْوحدي وَأخشى الریاح والمطرا ْ َ 

٧٣  

ًحراجیج ال تنفك إال مناخة  ُ ُّ ْعلى الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا ُ ً َ ِ ْ َ ٢٤  

ُتفاقد قومي  إذ یبیعون مهجتــــي  َْ ْ َ َبجاریة بهرا لهم بعدها بهــــرا َ ً ٍ ٣١  

ُما زال م الراء المكسورة ُذ عقدت یداه إزارهَ ُ ْ َ َ ِودنا فأدرك خمسة األشبار ْ َ َ َ َ َ ْ َ ٧٤  

َباهللا یا ظبیات القاع قلن لنا  َ ُْ ِ ِ ِلیالي منكن َأم لیلى من البشر :ََ َ َ ّْ ١٣٣  

َّیا ما ُأمیلح غزالنا شدن لنا  َ َْ ً ِْ َِ ِمن هؤلیائكن الضال والسمر َ ّ ّ ّ ّّ ُ ِ ُ ١١٠  



 
 

١٧٦

ْلقد كذبتك نفسك فاكذبنها  َ َُ َ ََ ْفإن َ ِ جزعا وان إجمال صبرِ ْ َْ َ ِ ْ ً َٕ َ ١٣٤  

ٌكال الضیفن المشنوء والضیف نائل  ِ ِلدي المنى واألمن في الیسر والعسر ِ ُِ ْ ُ َّ ١٤  

ُما زلت َأفتح أبوابا وُأغلقها  ِ ْ ً ُْ ُْ ْ ِحتى أتیت أبا عمرو بن عمار ِ ّ َ َ ُ ١١٦  

ُأقول لما جاءني فخره  ُ ِسبحان من علقمة الفاخر ُ ِ َِ َ ١١٦  

ُِّْونبئ  ًــواباَ جُــــتــــَ ًــكنـاَوسـ َّ ُِّ یسـبني  ْ ُ ْوعمــــرو  َ َبن َ ٌَسـالم َال ْعفــرا ْ َعلى َ ِعمـرو َ ْ َ        ١٤٦  

ًلعمرك ما َأدري وان كنت داریا  ِْ ُ ُ َٕ ْ ُ ْ َ َِشعیث ابن سهم أم شعیث ابن منقر َ ْ ِ ٍُ ُُ ُ ُ ُْ َْ َ َْ ١٣٤  

َفَأقبلت زحفا على الركب الراء الساكنة َْ ُّ َ ً ْ َُ ِتینْ ّْفثوب لبست وثوب َأجر َْ ُ ٌ ٌْ َْ َْ ١٥  

ٍفأصبحت منهم آمنا ال كمعشر  ْ َ ً ْأتوني وقالوا من ربیعة أو مضـــــــــر؟ ُِ َ ُ َ ِ ٣٢  

ٍلله یبقى على األیام ذو حید السین المضمومة ِ َِ َ َ َّ ُبمشمخر به الظیان واآلس َْ ُ ّ ِ ٍِ َ ُْ ِ ٤٢  

َخال َأن العتاق من المطایا  َ ِ َِأحسن به فه َّ ُن إلیه شوسَ ُ ِ ِ َّ ١٣٥  

ََِِّأعالقة ُأم الولید بعدما السین المكسورة ًُ َّ َ َِأفنان رأسك كالثغام المخلس َ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ ُ ْ ٧٥  

ًفقوال لهذا المرء ذو جاء ساعیــــــا الضاد المضمومة ْ ُهلم فإن المشرفي الفرائـــض َ َّ َّ َّ ١٢٥  

َِأبا منذر َأفنیت فاستبق الضاد المكسورة ْ َ ْ َْ ْ ٍ ْ َ بعضنـــاُ ِحنانیك بعض الشر َأهون من بعض َْ ْ َ ُ َُ َ ْ َّ َ َْ ١١٧  

ُخلیلي ما واف بعهدي َأنتما العین المضمومة ْ َِ ٍْ َ ِ َّ ُإذا لم تكونا لي على من ُأقاطع َ َ ِْ ْ َ َ َ ِ ١٧  

َفبكى بناتي شجوهن وزوجتي  َ َّ ُ َّوالطامعون إلي ثم تصدعوا َْ َ َ َّ َ ِ ّ ٧٦  

َفال تطمع أبیت اللعن فیها  ْ ّ َ َْ ُومنعكها بشيء یستطاع "ْ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َ َ ١٦  

ًإذا قیل َأي الناس شر قبیلة  َ َ ٌَّ ِ َّ ُّ َُأشارت كلیب باَألكف اَألصابع َ َِ ِّ ُ ٍُ َْ ْ ١٤٧  

َولو سئل الناس التراب َألوشكوا  ْ َْ ّ ُ ُّ ْ ِ َ َإذا قیل هاتوا َأن یملوا ویمنعوا َ ْ َ َ َْ ّ َ َ َ ٢٥  

ٍونبئت لیلى أرسلت بشفاعة  ْ َ ْ ُ ّإلي فهال ُِّ َ َ َّ ُ نفس لیلى شفیعهاَِ ُ ٢٣  

ًتعلم أن بعد الغي رشدا العین المفتوحة َُ ِّْ َّ ِوأن لتالك الغمر انقشاعا َّ ِ ِْ ُِ َ َّ ١٣٦  

َّلقد علمت أولى المغیرة َأنني  ِ َ ُ َْ ِ َ ْ َ َكررت فلم َأنكل عن الضرب مسمعا َ ْ َْ ِ ِ ْ َّْ ِ َ ْ ُ َْ ََ ُ ٧٨  



 
 

١٧٧

ُتعدون عقر النیب أفضل مجدكم  َِ ِ ّ َ َ َ ّ َبني ضوطرى ل َُ ّوال الكمي المقنعاَ ُ َّْ ِ َ ٦٥  

ٍَأنا ابن التارك البكري بشر  ِ ِْ ِ ِّ ْ َ ِ ّ ُ ُعلیه الطیر ترقبه وقوعا َ ُ ُ َُ َْ ُ ْ َّْ ِ َ ٧٨  

َّإذا أنت لم تنفع فضر فإنما  َ ََّ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َیرجى الفتى كیما یضر وینفعا َ ََْ ُ َ َُ َّ ْ َّ َ ١٠٨  

ًقعیدك َأن ال تسمعیني مالمة  ََ َ ِ ِْ ُ َوال تنكئي قرح َ َْ َ َْ َ الفؤاد فییجعاََ َْ َ ُ ْ ١٣٧  

ْوال تهین الفقیر علك َأن  ََ َّ َِ َ ِ ْتركـــــــــــع یوما والدهر قد رفعه ُ َ َ َ ً ١٣٧  

ُكم بجود مقرف نال العلى  ٍ َوكریـــــــــــــــــم بخله قد وضعه ٍ ٍ ٦٤  

ًإذا قال قدني قال بالله حلفــة  َ ِ ِّ ِ َِ َلتغني عني ذا إنائك َأجمعــــــــ َْ َ ْ ََ   ٧٧ ـــــــــاُ

َُُّأجول ما ُأجول ثم آوي العین المكسورة ُ ُِّ َِّ ـــــــدته لكاع َ ِإلى بیت قعیــــــــــــــ َ ُ َُ َ ٍ ْ ِ ١١٧  

ُفبینا نحن نطلبه أتانـــــــــــــا  ُ َمعلق وفضة وزناد راعــــــــــي ْ َِ ٍ َّْ َ َ ُ ٧٩  

ًفحالف فال واهللا تهبط تلعة الفاء المضمومة َ ُْ   ٤٣ ُ إال أنت للذل عارفمن األرض ْ

ٌعدس ما لعباد علیك إمارة القاف المضمومة َِ ٍْ َّ َ ََ َنجوت وهذا تحملین طلیــــــــــــــق ْ ِ ِْ ََ َ ْ َ ٨٠  

ًأدارا بحزوى هجت للعین عبرة  َ ًْ ْ َْ ُِ َ ِ ِ ِ ْ ُفماء الهوى یرفض َأو یترقرق ِ َ ْ َْ َ َُّ َ َْ ْ ُ ١٣٩  

ًوانسان عیني یحسر الماء تارة  َْ َ ُُ ِ ْ َْ َ ُ ُیبدو وتارات یجم فیغـــــــــــــــرقَف َِٕ َْ َ ُ ََ ُّ ٍ َ ْ ٨٠  

ٍیا رب مثلك فى النساء غریرة القاف المكسورة ِ ِ ِ ّ ِبیضاء قد متعتها بطـــــــــــــــالق ُ َ ُ ْ ّ َ َ ٥٣  

َُأما واهللا أن لو كنت حـــــرا  َْ ِ ِوما بالحر أنت وال العتیــــــــــــق َ َ َ ِّ ُ ٨١  

ّ ال َأرجو سواك وانماِخال اهللا الكاف المفتوحة ٕ ِ َِأعد عیالي شعبة من عیــــــــــــــالكا ْ ِ ًِ ْ ُ ُّ ُ ٥٦  

ْوان مدت اَألیدي إلى الزاد لم َأكن ّالالم المضمومة ُْ ْ َُ ِ ِّ ْ َّ ُبَأعجلهم إذ َأجشع القوم َأعجل ِٕ َ َْ ْ ِْ ِْ ُ َْ َ ْ ِ ١١٨  

َُأال كل شيء ما خال اهللا باطل  ُِ ٍَ َ ْ َ َوكل نعیم ال محال ُّ َ ٍ َ ُّ ُ ُة زائـــــــــــلَ ِ َ ٢٩  

ٍما َأقدر الله َأن یدني على شحط  ََّ َ ُ ْ َُ ْ َ ََ ُمن داره الحزن ممن داره صول ْ ُ ُُ ُ َْ َ َّْ ِ ُ ْ ١٤٠  

ُأستغفر اهللا ذنبا لست محصیه  َ ًِ ِْ ُُ َ ُْ َ ْ َ ُرب العباد إلیه الوجه والعمـــــــل ْ َ ّ ََ ُ ْ ِ ِ ِ َّ ٨٣  

ُِالسالك الثغرة الیقظان كالئها  َِ ْ ُ ُ َمشي ّ ْ ُ الهلوك علیها الخیعل الفضلَ ُُ َُ َ ْ َْ َ ِ َ ْ ٨٢  



 
 

١٧٨

ُفتلك والة السوء قد طال م  َ ْ َ ِ ُ ُكثهمُ َّفحتام حتام العناء المطــــــــــول ُ َ ُ ُ َ َّ َّ ٨٤  

ّحتى إذا رجب تولى وانقضى  ََ ٌ َ ََ ِ ُوجمادیان وجاء شهر مقــــــــــبل ّ ُ ٌ َ َ ِ َ ُ ٨٢  

َِّجفوني ولم َأجف اَألخالء، إنني  َ ّ ِ ُ ْ ْ َ َلغ َ ُیر جمیل من خلیلي مهمــــــــــــلِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ٍَ ِ ْ ٥٠  

ِفهیهات هیهات العقیق ومن به  ْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْوهیهات خل بالعقیق نواصـــــــــــله ْ ُ َ ْ َُ ِ ِِ َ ْ ٌّ ٤٨  

ُخالي َألنت ومن جریر خاله ّالالم المفتوحة َ ُْ َ ْ ٌَ َ َ ْینل العالء ویكرم اَألخــــــــــــواال َ َ ُ ََ َ َ َ ٨٤  

ٌفخیر   ُنحن عند الناس منكمَ ْ ِْ ِِ َّ َإذا الداعي المثوب قال یــــــــاال َ ُ ِّ ُ ّ ِ ١٨  

ًَألكني إلى قومي السالم رسالة  َ ِ َ َّ ْ َ ْ ْبآیة ما كانوا ضعافا وال عزال ِ ُ ًَ ِ ِ ١٤٠  

َََّوال سیئي زي إذا ما تلبسوا  ٍّ ِ ِّ َ ُْإلى حاجة یوما مخیسة بزلــــــــا  َ َ ًَ َ َّ ُ ً ٍ  ١٤٠  

َْأزمان قومي  َ َّ والجماعة كالذيْ َمنع الرحالة َأن تمیل ممیــــــــال َ َ ََ َ ْ َ َّ َ ٨٦  

ًفقلت یمین اهللا َأبرح قاعدا ّالالم المكسورة ِ ُ ََ ْ ُِ ُ ْولو قطعوا رأسي لدیك وَأوصالي َُْ َ َْ َِ ْ َ َ َْ َ ٢٣  

ِقفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل  ِ ْ ٍ َ ْْ ِ ِ ِ ِبسقط اللوى بین الدخول فحومل َِْ َِ ْ َ ََ َّْ َ ْ ِّ ِ ِ ِ ١٤١  

َْأال عم صباحا أیها الطلل البالي    ُ ََ ُّ ً َ ْ ِوهل یعمن من كان في العصر الخالي ِ ُ ُ َ ْ ْ ََ َ ِ ْ َ  ١١٨  

ٍثالثة َأنفس وثالث ذود  ْ َ ُُ ٍ ُ ِلقد جار الزمان على عیالــــي ْ ُ َّ َ ٨٦  

ّرأت مر السنین َأخذن مني  ِْ َ ْ ِ ِّ َّ ِكما َأخذ السرار من الهـــالل َ ِ َ ِ ُ ِّ َ ١٤١  

ِفأتت به  ِ ْ َ ًَّ حوش الفؤاد مبطناَ َ ُُ ِ ُ ِسهدا إذا ما نام لیل الهوجــــــــــــــل َ َ َْ ُُ َْ َ ً ُ ٨٧  

ُفیا لك من لیل كأن نجومه  َُ ُ َّْ ٍ َ ِبكل مغار الفتل شدت بیذبــــــــــــل ََ ُ َ َّ ُ َْ ِ ِّ ُ ِ ٦٤  

ُما أنت بالحكم الترضى حكومته  ُ َ َُ َُ ُ َْ ِوال البلیغ وال ذي الرأِي والجدل ِ َ َ ََّْ ِِ ِ ١٦  

ًقالت أمیمة ما لثابت شاخصا  َ ِ ِعاري اَألشاجع ناحال كالمنصــــــل ِ ُ ْ ُ ً ِ ِ ِ ٨٨  

ّكأني غداة البین یوم تحملـــوا  ِ ْ ِلدى سمرات الحي ناقف حنظـــــل َ َ َ ُ ِّ ِ ُ َ ١١٥  

ُولیل كموج البحر، َأرخى سدوله  ََ َُ ُ ْ ِ ْ ْْ ِ ْ َ َ ٍ َعلي بَأنواع الهموم، لیبتلي َ َ َِ ِ ُِ ِ ْ َّ َ ٧٥  

َفقمت للطیف مرتاعا فَأرقني المضمومةالمیم  َّ ً ُفقلت أهي سرت أم عادني حلـــــم ُ ُ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َُ ١٤٢  



 
 

١٧٩

ِوان لساني شهدة یشتفى بها  َ ْٕ ُ ٌ َ ُ ِ َّ ُوهو على من صبه الله علقــــــــم َ ْ َّ ُ ُ ْ ََّ َ َ َّ ُ ١٤٣  

ِأال یا سنا برق على قلل الحمى  ِ َ َُ ٍ َ َلهنك َ َّ ِ َمن برق علي كریـــــــــ، َ َّ َ ٍ ـــمِ   ١٤٣ ُــــ

ُحب بالزور الذي ال یرى  ََّ ِ َّ ـــــــام َّ ُمنه إال صفحة أو لمــــــــــــ ِ ٌِ َ ْ َ ١٤٥  

ِیغضي حیاء ویغضى من مهابته  َِ ْ ُ َ َُ ْ ـــم ًْ ُفما یكلم إال حین یبتســــــــــــ ُِ ََّ ْ َ َُ ّ ِ َ َ ٣٥  

ٍُأنیخت فَألقت بلدة فوق بلدة  َ َ َْ ْ َْ َْ ً ْ ْ ْقلیل بها اَألصوا ََ ٍ ُت إال بغامــــهاَ ُ ّ ِ ُ ٨٨  

َّوقال نبي المسلمین تقدموا المیم المفتوحة ََ َ ِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َّوأحبب إلینا َأن تكون المقدمـــــــا َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َِْ ِ َ ٤٢  

َوَأغفر عوراء الكریم ادخــــاره  ْ ُِّ ِ َِ َ ُّوُأعرض عن شتم اللئیم تكرمـــا ْ َ َ ِ َّ ِْ َ ُ ٣٣  

ِأبعد بعد تقول الدار جامع  ٍَ ّ ُ ْ ُْ َشملي بهم أم تقول البعد محتوما ًةََ َْ ُ ُ ِ ْ َ ٢٨  

ٌقلیال به ما یحمدنك وارث  َّ َ َ ْ َ َإذا نال مما كنت تجمع مغنما ً ْ َْ َ ُ َ َ َ ٨٩  

ٍوكنت إذا غمزت قناة قوم  ِْ ََ ََ َ ُْ ُْ ُ َكسرت كعوبها َأو تستقیــــما َ َْ ْ َ ُ َُ ْ َ ٨٩  

ٍومهما تكن عند امرئ من خلیقة المیم المكسورة ِ َِ َ ْْ ٍْ ِ ْ َْ ُ َ َ َِوان خالها تخفى على الناس تعلم َ َْ ُ َ ِٕ ّ َ ْْ َِ ٩٠  

ُتخیره فلم یعدل سواه  ْ ُِ ِ َ ْ ََّ ِفنعم المرء من رجل تهامـــــــــــــي َ ٍِ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ٢٩  

ٍفیا ظبیة الوعساء بین جالجل  ِ ُ َِ ْ َْ َ َ ِوبین النقا آَأنت َأم ُأم سالـــــــــــــم؟ َ ِ ُِّ ْ ْ َّ ١٣٤  

َولئن حلفت على یدیك ألح  ُ َ ْلفنْ َ ِبیمین أصدق من یمینك مقســـــم ِ ِ ُِ َ َ َ َ ٩٠  

َّفهم مثل الناس الذي یعرفــــــــونه  ِ ِوأهل الوفا من حادث وقدیـــــــم ّ ٍ ١٢٣  

ُذاك خلیلي وذو یعاتبني  ُِ َ َ ِیرمي ورائي بامسهم وامسلمــــــه َ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ َ ١٢٥  

ْالشاتمي عرضي ولم أشتمهما  ُْ ْ ِ ْوالناذرین إذا  ِْ َ ُلم ألقهما دمــــيِ َ ٣٨  

ِإلى الملك القرم وابن الهمام المیم الساكنة ِ ُِ َِ ْ ِ ْولیث الكتیبة في المزدحــم َْ َُ ََ ْ ِ َِ َْ ٤٥  

ُّوذا الرأي حین تغم األمور   َ ُ ْبذات الصلیل وذات اللجــــــــــم  َّْ ُ ُّ ِ َّ  ٤٥  

ْولم أر لیلى بعد یوم تعرضت  ِله بین أبواب الطراف مـــــن األ ِ ّ ْدمِ َ ٩١  

ًكالبیة وبریة حبتریـــــة  ً ًْ ْنأتك وخانت بالمواعیـــــــد والذمم  َّ َ ِ َ ْ  ٩١  



 
 

١٨٠

َأناسا عدى علقت فیهم ولیتني  ْ ُ ْ ّ ُ ً ِ ّطلبت الهوى في رأس ذي زلق أشم  ً ََ ٍ َ ََ ُ ْ َ  ٩١  

َلیت شعري مسافر بن أبي عم النون المضمومة ُ ِ ُرو ولیت یقولها المحــــــــــــــزون َ ْ َْ ُ ََ ٌ ٍ ٢٠  

ْفوالله ما فارقتكم قالیا لكم  ْ َُ ُ َْ ِ ُِ ّ ُولكن ما یقضى فسوف یكــــــون ََ َ َُ ْ َ َ ْ َّ ِ َ ٢٢  

  ٢١ ك وهل أقدمت علیك المنـــون أي شيء دهاك أم غال مرآ 

ِفكفى بنا فضال على من غیرنا النون المفتوحة َ ً ْ َ ـــب النبي محمد إیانا َ ـــــــ ّحــــــ ٍ َّ ِّ ُّ ٩٥  

ِفلیت لي ب  َ ِهم قوما إذا ركبواََْ َ ً َْ ْشنوا اإلغارة فرسانا وركبانا ِ ُ ً ُْ ََ ِّ ٩٥  

ِلو كنت من مازن لم تستبح إبلي  َِ ِ ُ َ  

ٌإذن لقام بنصري معشر خشن ُ ُ ٌ ْ َِ ِ 

ْبنو اللقیطة من ذهل بن شیبانا ِ ِ ْ ُ ْ َِ  

ْعند الحفیظة إن ذو لوثة النا ِ ِ َِ ْ 

٩٢  

ََأقاطن قوم سلمى َأم نووا ظعنا  ََ ْ ْ َْ َُ ْ َ ٌ ْإن ِ َ یظعنوا فعجیب عیش من قطناِ َ َْ َ ََ ُ ْ ٌ َ َ ْ ١٧  

ٍیا حبذا جبل الریان من جبل  َ َ َ َ َِ ّ َّ ُ ْوحبذا ساكن الریان من كانـــــــــــــا  َّ ََ ِ ّ َّ ُ ِ َّ  ٤١  

ٍوحبذا نفحات من یمانیة  َ َ ٌَ َ َ ِتأتیك من قبل الریان َأحیانـــــــــــا َّ ّ َّ ِ َِ َ ٤١  

ِنعم الفتى عمدت إلیه مط  َِ ََْ ْ َ َ َ َ ِفي حین جد بنا المسیر كالنا َّیتيْ ُ َّ َ ِ ٤٤  

ًفإن اهللا یعلمني ووهبــــــــــــا  َ ِویعلم أن سنلقاه كالنا ُّ ُ ْ ُ ٩٤  

َومعزى هدبا یعلـــــــــــو  ً َِ ً ْ ِقران األرض سودانـــــا ِ َ ِ ١١٢  

ِتنفك تسمع ما حییـ  َ ُ َ ْ َ َُّ َ ــــــه ْ ْـت بهالك حتى تكونـــــــــــــــ َ ََ ّ َ ٍ ِ ِ ٢٤  

َتعال فإن عاهدتني التخونني النون المكسورة ََ َ َْ ِنكن مثل من یا ذئب یصطحبـــــان َ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َْ َ ُْ َ ٤٩  

ٌعجبت لمولود ولیس له أب  ْ ُ َْ ٍ ْ َ ِوذي ولد لم یلده َأبــــــــــــــــــوان ِ َ َُ َ ْ ْ ٍَ ١٢٩  

ٍَأال رب من تغتشه لك ناصح  ِ َ ُ ُّْ َ َْ َ ِومؤتمن بالغیب غیر َُّ ٍِ ْ َ ْ ِ َ   ٥٤ ِ َأمیــــنَ

ٍاله ابن عمك ال َأفضلت في حسب  َ َ َِ َِ ْ ْ ََ ّ ْعني وال َأنت دیاني فتخزوني ُ َََ ّ َ ْ َّ ١٤٦  

ّأبالموت الذي ال بد َأنــــــــي  َّ ُ َّ ِ ْ َ ِّمالق ال َأباك تخوفینـــــــــي ِ َ ُ ِ ٍ ُ ١٤٨  

ُولي نفس أقول لها إذا ما  َّتنازعني لعلي أو  ٌ َ َ ُ   ٢٥ َعسانــــــــيُ



 
 

١٨١

ُكل َأخ مفارقه َأخوهو  ُ ُ ِ ُ ٍ ُّ ِلعمر َأبیك إال الفرقـــــــــــدان ُ َ ْ َْ ّ ِ َ ٩٦  

ًلعمرك ما أدري وان كنــــــت داریا  ِبسبع رمین الجمر أم بثمـــان ٕ َ َ ْ ٍ ١٣٥  

ٍإن هو مستولیا على َأحد  َ َ ً ِْ ِْ َُ ْ َ ِإال على َأضعف المجانیـــــن ُ َ ْ ِّ َ ْ َ ٥٧  

َّومن حسد یجور علي  َ َ َ َ ُْ ٍ َ ِ ْوَأي الدهر ذو لم یحسدوني َ قوميَ َ ْ َ ِ ْ َّ ُّ َ ١٤٨  

ُُّولقد أمر على اللئیم یسبني  َ ِ َّ ُّ ُ ْفمضیت ثمت قلت ال یعنیني ْ َ ُ َ َُّ ُ ٩٧  

ٍإن یغنیا عني المســـــــــتوطنا عدن  َ َْ َِ ْ ُْ َفإنني لست یوما عنهما بغنـــي َ ِّ ً ُ ٣٨  

ٍفإما َأن تكون َأخي بصدق  ْ َِ ِِ َ ُ ْ ّ ِفَأعرف م  َ َ ِ ْ ِنك غثي من سمینيَ َِ ْ ِّ َ َْ  ٩٧  

ِواال فاطرحني واتخذنـــــي  ِ ِْ َّ َ َْ ِ َّ ََّ ِعدوا َأتقیـــــــك وتتقینــــي ِٕ ِ َِّ ََّ َ َ ًَّ ُ َ ٩٧  

َُألقى الصحیفة كي یخفف رحله الهاء المفتوحة َُ َْ َ َ ِّ َ َ َ َّ ــــــاها ْ ْوالزاد حتى نعله َألقـــــــــــــ ُ ََ ْ َ ّ َ ّ َ ٤٦  

ْوكم الواو المكسورة َ موطن لوالي طحت كما هوىَ َ ِ َ َبَأجرامه من قلة النیق منهــوي ٍ ُ ِ ّ ِ ِ ُِّ ْ ٥٦  

ًومستبدل من بعد غضبى صریمة الیاء المفتوحة َ َُ َ ِ ِ ِْ َْ ْ ٍ َْ ِفَأحر به من طول فقر وَأحریا َ ٍ ِْ َْ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِ ١٤٩  

ٍإذا َأعجبتك الدهر حال من امرئ  ِِ ِْ ِ ٌ َ ْ َّ َ ْ َ َ َّفدعه وواكل َأمره وال ْ َِ َُ َ ْ ْ ُ ْ َ ِلیالیــــاَ َ ١٠٧  

ِفما برحت َأقدامنا في مقامنا  َِ ُ ْ ْ َ َِ ِثالثتنا حتى ُأزیروا المنائیــــــــا َ َ َ ِ ّ َ َُ ََ ١٥٠  

َّفأبلوني بلیتكم لعلي  َ َ ُ ََّ ُّأصالحكم وأستدرج نویـــــــــــــــا ْ َ َْ ِ ْ ُ ١٤٩  

ًیا رب قائلة غـــــــــــــــدا  َ ٍ َِ َیا لهــــــــــــــــــف ُأ ّ ْ ْم معاویهَ َ ِ ُ ِّ ١٥٢  

َوَأما كرام موسرون أثبتهـــم  ْ ٌ   ١٢٦ َفحسبي من ذي عندهم ما كفانیــا ّ
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  شواھد الرجز

ّالشاهد الشعري القافیة ّ رقم   ّ
  الصفحة

ِیا قاتل اهللا بني السعالت التاء المكسورة ْ ِّ ُ َ ِعمرو بن یربوع شرار النات َ ِّ َ ٍ ْ َْ ََ ١٥٠  

َّبعد اللتیا و اللتیا وال  ّ ّإذا علتها أنفس تـــــــــــــــــــردت تيّ ٌ ْ َ َ ١١١  

ِیستن في علقى وفي مكور الراء المكسورة ُ ْ َ َُّ َ ِبین تواري الشمس والذرور ْ ُّ ِ ّ َ ٩٨  

ُإذا تقول   َ ْابنة العجیر" ال"ِ َ َْ ُ ُتصدق ُ ُ ْ ِإذا تقول جیـــــــــر" ال"َ ْ َ ُ َ ِ ٦٠  

ٍمن أمكم لرغبة فیــــ الراء الساكنة ْ َُ َّ ِْـــكم جبرْ ْومن تكونوا ناصریــــــه ینتصر ُ ِ ْ َ ٣٤  

ُوبلدة لیس بها َأنیس السین المضمومة َ ٍ ُإال الیعافیر واال العیــــــــس َْ ّ ِّٕ ُ َ ِ ٧٥  

ُوا فقعسا وَأین مني فقعس  َ ً َْ َ ْ َّ ِ َ ْ َ  ١٥١  

ُیا َأقرع بن حابس یا َأقرع العین المضمومة َُ َْ ٍْ ْإنك إن یصرع أخوك تص َ ُْ َْ َ ُ ْ ُرعَّ َ  ٥٩  

َیا لیتني كنت صبیا مرضعا العین المفتوحة َْ ُ ِ َ ُ ْْ ُ َ َتحملني الذلفاء حوال َأكتعا َ َْ ً ُْ َ ُ ْ َّ ِ ْ ٤٥  

َفكنت إذ كنت إلهي وحدكا الكاف المفتوحة ْ َ ََ ِ ِْ ُ َلم یك شيء یا إلهي قبلـــــــــكا ْ ََْ َِ ٌ ُ َ ْ ٣٠  

َتقول بنتي قد َأنى َأناكا  ْ َ ِْ َیا َأبتا علك أو ع ُ َ ََ   ١٥١ ساكــــــــاَّ

ْیا رب یوم لي ال ُأظللـــــه ّالالم المضمومة َُّ ٍ ْ َُ ْأرمض من تحت وأضحى من عله َّ ْ ُ ُْ َ ْ ْ ُِ َِ َ ْ ١٥٢  

ُیحسبه الجاهل ما لم یعلما المیم المفتوحة ُ َِ َّشیخا على كرسیه معمما ْ ّ ً ١٥٣  

ِیا هال ذات المنطق التمتام المیم المكسورة ِْ َّ ِ ْ َ ْ َ ُوكفك الم ُ ْ ِ ّ َ ِخضب البنــــــــــــــامَ َ ِ َّ َ ١٥٣  

َِأوالفا مكة من ورق الحمي  ْ ُ ْ ِ َ َّ َ ً  ١٥٤  

ْأعرف منها األنف والعینانا النون المفتوحة َْ َ ُْ ْومنخرین أشبها ظبیانـــــا ِ ْْ ِ َ َ ْ ١٢٧  

َإن َأباها وَأبا َأباها الهاء المفتوحة َّ َقد بلغا في المجد غایتاها ِ ََ ِ ْ َ َ ْ َ ١٢٧  

ُعلفتها  َ ً تبنا وماء بارداَ ً ْحتى غدت همالة عیناها ً ََ ً َ ّ ْ َ ٩٨  

ًواها لریا ثم واها واها  ّ َْهي المنى لو أننا نلقاها ًّ َّ ْ ُ َ ٩٨  
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ْقد وردت من أمكنه الهاء الساكنة َ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ ْ َ  

ْمن ها هنا ومن هنه َُ ْ ِ َ  

ْإن لم ُأروها فمـــــــــه َ َ َْ ِّ َ ْ 

 
 

 

١٢٨  

ًَأطربـــــــ الیاء المضمومة ُّـا وَأنت قنســــــريََ ِ ْ ِِّ َ ّوالدهر باإلنسان دواري ْ ّ ُِ ْ ْ َّ ٣٥  

ْحیدة خالي ولقیط وعلي الیاء الساكنة َ ٌَ َ ْوحاتم الطائي وهاب المئي ُ ِ ِ ُ ّ َ ُُّ ١٢٣  
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  قائمة المصادر والمراجع

  :)هـ٩٠٥ت (ّالجرجاوي محمد بن بكر أبي بن اهللا عبد بن خالد األزهري، -

ْریح علــى التوضـــیح أو التــصریح بمـــضمون التوضــیح فـــي النحـــو، دار شــرح التـــص _______ - َّ

ْالكتب العلمیة، بیروت، ط   .م٢٠٠٠، ١ِ

َالرســـالة مكتبـــة ،مجاهــد الكـــریم عبـــد: تــح اإلعـــراب، قواعـــد إلــى الطـــالب موصــل_______  - ِّ، 

  .م١٩٩٦         ،١ط بیروت،

لمقـــــصود محمـــــد عبـــــد عبـــــد ا: شـــــرح الـــــشافیة،  تـــــح. )هــــــ٧١٥ت(، ركـــــن الـــــدین، األســـــتراباذي -

  .م٢٠٠٤، ١المقصود، مكتبة الثقافة الدینیة، ط

، شـرح شـافیة ابـن الحاجـب. ــ)ه٦٨٦ت (، نجم الدین، محمد بـن الحـسن الرضـي، األستراباذي -

 دار الكتــــب  الـــدین عبــــد الحمیــــد،ي، ومحمــــد محیــــمحمــــد نــــور الحــــسن، ومحمـــد الزفــــزاف: تـــح

ْالعلم   .م١٩٧٥یة، بیروت، ِ

شـرح األشـموني . )ه٩٠٠ت(مد بن عیسى، أبو الحـسن، نـور الـدین،  األشموني، علي بن مح -

ْالعلمعلى ألفیة ابن مالك، دار الكتب    .م١٩٩٨، ١یة، بیروت، طِ

 كتــــاب النكــــت فــــي تفــــسیر. )هـــــ٤٧٦ت(یوســــف بــــن ســــلیمان بــــن عیــــسى، ، األعلــــم الــــشنتمري -

 .یحیى مراد. د: سیبویه، تح

  :)هـ٥٧٧ت(،  عبد الرحمن بن محمدالبركات أبو .ْاألنباري -

ْالنحــواإلغـراب فــي جــدل اإلعــراب ولمــع األدلــة فــي أصــول _______  - ســعید األفغــاني، : ، تــحَّ

  .م١٩٥٧مطبعة الجامعة السوریة، 

ّالنحـــوییناف فـــي مـــسائل الخـــالف بـــین صإلنـــا_______  - ّالبـــصریین َّ ْ محمـــد :  تـــح،ّالكـــوفیین وَ

 .م١٩٦١ ،المكتبة التجاریة الكبرى، مصر ،٤ط، محیي الدین عبد الحمید
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 النـاس، كلمـات معـاني فـي الزاهـر). هــ٣٢٨ت (بـشار بـن محمـد بـن القاسم بن محمد ،ْاألنباري -

َالرسالة مؤسسة الضامن،  حاتم. د: تح   .م١٩٩٢ ،١بیروت، ط ،ِّ

  :)هـ١٠٩٣ت (، البغدادي، عبدالقادر بن عمر -

، الخــانجيعبـد الـسالم هـارون، مكتبـة : خزانـة األدب ولـب لبـاب لـسان العـرب، تـح_______  -

  .٤القاهرة، ط

عبــــد العزیــــز ربــــاح، وأحمــــد یوســــف دقــــاق، دار : شــــرح أبیــــات مغنــــي اللبیــــب، تــــح_______  -

  .المأمون للتراث، دمشق

 تحریــر «والتنـویر التحریــر. عاشـور بــن الطـاهر محمــد بـن محمــد بـن الطــاهر محمـد  التونـسي، -

ـــدار  ،»المجیـــد الكتـــاب تفـــسیر مـــن الجدیـــد العقـــل وتنـــویر الـــسدید المعنـــى   للنـــشر، التونـــسیة ال

  م١٩٨٤تونس،

ْالشعرب االحتجاج. حسن حسن محمد جبل، - َاللغة في ِّ ّالعربي الفكر دار ،ُّ ِ   .القاهرة ،ََ

، ْالـصَّرفالمفتـاح فـي . )هـ٤٧١ت(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،  -

َعلي توفیق الحمد. د: تح َالرسالة، مؤسسة َ   .م١٩٨٧، ١، بیروت، طِّ

  :)هـ٣٩٢ت (عثمان، الفتح أبو  الموصلي،ابن جني -

 .م١٩٩٨، ١مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط: األلفاظ المهموزة، تح_______  -

ّالنجار، علي محمد: تح الخصائص،_______  -   ١٩٥٢ ّالمصریة، الكتب دار ّ

ْالعلم الكتب سر صناعة اإلعراب، دار_______  -    .م٢٠٠٠، ١بیروت، ط یة،ِ

ِّالعربیةاللمع في ___ ____ -   .رس، دار الكتب الثقافیة، الكویتفائز فا: ، تحََ

 ، شـرح كتــاب التـصریف ألبــي عثمـان المـازني، دار إحیــاء التـراث القــدیم،المنـصف_______  -

  .م١٩٥٤، ١ط



 
 

١٨٦

عمــادة ، نــواف بــن جــزاء الحــارثي: شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم العــرب، تــح. الجــوجري -

ْالعلمالبحث    .م٢٠٠٤، ١میة، المدینة المنورة،  طعة اإلسالي بالجامِ

َاللغــة تــاج الــصحاح. حمــاد بــن إســماعیل الجــوهري، - ِّالعربیــة وصــحاح ُّ  الغفــور عبــد أحمــد: تــح ،ََ

ْالعلم دار ،٤ط عطار،   .م١٩٨٤ بیروت، للمالیین، ِ

مكتبــــة فــــتح رب البریــــة فــــي شــــرح نظــــم اآلجرومیــــة، . الحــــازمي، أحمــــد بــــن عمــــر بــــن مــــساعد -

  .م٢٠١٠، ١كة المكرمة، طاألسدي، م

ْالنحـــــومعجـــــم شـــــواهد  . حـــــداد، حنـــــا جمیـــــل - َِّشعریةالـــــ َّ ْ ـــــشر،لعلـــــ، دار ا١، طِ  وم للطباعـــــة و الن

  .م١٩٨٤

ِالـــشاهد.  الحـــدیثي، خدیجـــة - ْالنحـــو وأصـــول ّ  فـــي كتـــاب ســـیبویه، مطبوعـــات جامعـــة الكویـــت، َّ

  .م١٩٧٤

ْالنحوفي أدلة . حسانین، عفاف -  .م١٩٩٦، ١، المكتبة األكادیمیة، طَّ

 عبـد علـي محمـد. د: تح  حاح،ّالص على الراموز) . هـ٨٦٦ت (السید، بن محمد السید حسن، -

  .م١٩٨٦ ،٢ط دمشق، أسامة، دار  الردیني، الكریم

ْالنحو .عباس، حسن -   .١٥ط،  الوافي، دار المعارفَّ

ْالنحـــوالمعجـــم الـــوافي فـــي أدوات . الحمـــد، علـــي توفیـــق، ویوســـف جمیـــل الزعبـــي - ّالعربـــي َّ ِ  دار ،ََ

  .م١٩٩٣، ٢األمل، إربد، ط

نــصر اهللا عبــد الــرحمن نــصر : تـح. ْالــصَّرفشـذا العــرف فــي فــن  .بــن محمــد وي، أحمــدالحمـال -

  . مكتبة الرشد، الریاض،اهللا

ْالنحوأصول . خان، محمد - ّالعربي َّ ِ  .م٢٠١٢، مطبعة جامعة محمد خیضر، بسكرة، ََ



 
 

١٨٧

َحبنكــة حـسن بـن الـرحمن عبـد الدمـشقي، - ََّ  والــدار دمـشق، القلـم، دار العربیـة، البالغـة. المیـداني َ

  .١٩٩٦ ،١ط بیروت، الشامیة،

. )هـــــ٧٦١ت(ئـــي، صــــالح الـــدین أبـــو ســــعید خلیـــل بـــن كیكلــــدي بـــن عبـــد اهللا، الَلعالدمـــشقي ا -

ِالـــشاعرحـــسن موســـى : الفـــصول المفیـــدة فـــي الـــواو المزیـــدة، تـــح ، ١، دار البـــشیر، عمــــان، طّ

  .م١٩٩٠

 :عبده الراجحي، -

 .م١٩٩٩ ،١ط والتوزیع، للنشر المعارف مكتبة النحوي، یقالتطب_______  -

ـــــة اللهجـــــات _______ - ِّالعربی ـــــة، القـــــراءات فـــــي ََ ـــــة، المعرفـــــة دار القرآنی  اإلســـــكندریة، الجامعی

  .م١٩٩٦

فخــر الــدین قبــاوة، . د: رســالة منــازل الحــروف، تــح. )هـــ٣٨٤ت(الرمــاني، علــي بــن عیــسى،    -

  .م١٩٩٥، ٥ط

مـــازن المبـــارك، دار الفكـــر، : ت، تـــحاّالالمـــ .)٣٣٧ت (إســـحاق، بـــن الـــرحمن عبـــد الزجـــاجي، -

  .م١٩٨٥، ٢دمشق، ط

َاللغـــةالتغیـــر التـــاریخي لألصـــوات فـــي .  آمنـــة الـــصالح،الزعبـــي - ِّالعربیـــة ُّ  واللغـــات الـــسامیة، دار ََ

  .م٢٠٠٨ربد، إالكتاب الثقافي، 

.  بــو ملحــمعلــي .د: المفــصل فــي صــنعة اإلعــراب، تــح. )هـــ٥٣٨ت(أبــو القاســم،  ،الزمخــشري -

 .م١٩٩٣، ١ط، مكتبة الهالل، بیروت

ــــة القــــراءات. شــــریف ســــمیر ســــتیتیة، - ــــة بــــین  القرآنی ــــة، واألصــــوات  العربی  الكتــــب عــــالم اللغوی

  .م٢٠٠٥ اربد، الحدیث،



 
 

١٨٨

ْالنحــوابــن الــسراج، أبــو بكــر محمــد بــن الــسري بــن ســهل  - ْالنحــواألصــول فــي . )هـــ٣١٦ت(ي، َّ َّ ،

َرسالةالعبد الحسین الفتلي، مؤسسة : تح ِّ. 

 والعـروض والبالغـة والـصرف النحو األدب وآالت اللغة قواعد في اللباب. علي محمد السَّراج، -

  .م١٩٨٣ ،١ط دمشق،  الفكر، دار باشا، شمسي الدین خیر: راجعه والمثل، واللغة

ْالنحـونتـائج الفكـر فـي . )هــ٥٨١ت(السهیلي، أبو القاسم عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن أحمـد،  - َّ ،

ْالعلم الكتب دار   .م١٩٩٢، ١ بیروت، ط،یةِ

عبــد الــسالم محمــد : الكتــاب، تــح .)هـــ١٨٠ت(، أبــو بـشر، سـیبویه، عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر -

  .  م١٩٨٨، ٣هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

شــرح أبیــات . )هـــ٣٨٥ت(لحــسن بــن عبــد اهللا بــن المرزبــان، ، یوســف بــن أبــي ســعید اّالــسیرافي -

 والنـشر  علـي الـریح هاشـم، مكتبـة الكلیـات األزهریـة، دار الفكـر للطباعـةمحمد. د: سیبویه، تح

  .م١٩٧٤والتوزیع، القاهرة، 

 :)٩١١ت(بكر، جالل الدین،  أبي بن الرحمن ، عبدالسُّیوطي -

  .م٢٠٠٦، ٢عبد الحكیم عطیة، دار البیروتي، ط: االقتراح، تح_______  -

ّالعربي لجنة التراث أحمد ظافر كوجان،: شرح شواهد المغني، تح_______  - ِ ََ.  

َاللغــةالمزهــر فــي علــوم _______  - محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك، ومحمــد أبــو :  وأنواعهــا، تــحُّ

  .٣الفضل إبراهیم، وعلي محمد البجاوي، مكتبة دار التراث، ط

هنــــداوي، المكتبـــــة عبـــــد الحمیــــد : همــــع الهوامــــع فــــي شـــــرح جمــــع الجوامــــع، تــــح _______  -

  .التوفیقیة، مصر

ّصوتيالالمنهج . بورّ عبد الصشاهین، - ِ ْ ِّالعربیة للبنیة َ َالرسالة، مؤسسة ََ   .م١٩٨٠، بیروت،ِّ



 
 

١٨٩

ّشـــراب - ِالـــشواهدشـــرح . ، محمـــد محمـــد حـــسنُ َِّشعریةالـــ َّ ْ َّالنحویـــةت الكتـــب َّأمـــا فـــي ِ ِ ْ  ألربعـــة آالف َّ

َالرسالة، مؤسسة ١، طّيشاهد شعر   .م٢٠٠٠ ، بیروت،ِّ

 دار الفكـــر ، الوســـیط فـــي علـــوم ومـــصطلح الحـــدیث،.أبـــو شـــهبة، محمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـویلم -

ّالعربي ِ ََ.  

ت (ِابن الصائغ، محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي، أبـو عبـد اهللا، شـمس الـدین،  -

ْالعلمــإبــراهیم بــن ســالم الــصاعدي، عمــادة البحــث : اللمحــة فــي شــرح الملحــة، تــح. )هـــ٧٢٠ ي ِ

  .م٢٠٠٤، ١بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط

ّاللغوی تداخل األصول .الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج - َ  وأثره في بنـاء المعجـم، عمـادة البحـث ةُّ

ْالعلم   .م٢٠٠٢، ١ي، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة،  طِ

َّالنحویةالمدارس . شوقي، ضیف - ِ ْ   .، القاهرة، دار المعارفَّ

 أحمـــد: تـــح القـــرآن، تأویـــل فـــي یـــانالب جـــامع). هــــ٣١٠ت (اآلملـــي، جریـــر بـــن محمـــد الطبـــري، -

َالرسالة مؤسسة شاكر،   .م٢٠٠٠ ،١ط ،ِّ

ْالنحونشأة  . الطنطاوي، محمد  -   .٢، دار المعارف، القاهرة، طُّالنحاة وتاریخ أشهر َّ

ْالعلمــــمقدمــــة فـــــي مــــنهج البحـــــث . العــــزاوي، رحـــــیم یــــونس كـــــرو - ، دار دجلـــــة ناشـــــرون ١ي، طِ

  .م٢٠٠٧وموزعون، عمان 

َلحــضرمي اإلشــبیلي، أبــو الحــسن، بــن مــؤمن بــن محمــد، ا ابــن عــصفور، علــي  - ْ . )هـــ٦٦٩ت(َ

  .م١٩٩٦، ١الممتع الكبیر في التصریف، مكتبة لبنان، ط

شـرح ابـن عقیـل . )هــ٧٦٩ت( عبد اهللا بن عبد الرحمن العقیلـي الهمـداني المـصري، ،ابن عقیل -

قــاهرة، دار مــصر محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار التــراث، ال: علــى ألفیــة ابــن مالــك، تــح

  .م١٩٨٠، ٢٠للطباعة، ط



 
 

١٩٠

  :)هـ٦١٦ت(العكبري، أبو البقاء،  -

عبـد الحمیـد هنـداوي، مؤسـسة  .د: إعراب ما یشكل مـن ألفـاظ الحـدیث النبـوي، تـح_______  -

  .م١٩٩٩ ،١ط، المختار للنشر والتوزیع، القاهرة

دار الفكــر، دمــشق، َّعبــد اإللــه النبهــان، . د: اللبـاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب، تــح_______  -

  .م١٩٩٥، ١ط

ْالنحـونـشأة . عالمة، طالل - ّالعربـي َّ ِ  فـي مدرسـتي البـصرة والكوفـة، دار الفكـر اللبنـاني، بیـروت، ََ

  .م١٩٩٢، ١ط

َّالنحویــــةاالتجاهــــات . عمــــایرة، حلیمــــة - ِ ْ ، عمــــان، ١ لــــدى القــــدماء، دار وائــــل لنــــشر والتوزیــــع، طَّ

  .م٢٠٠٦

  .م٢٠٠٣ ،٨ط الكتب، عالم العرب، عند اللغوي البحث. مختار أحمد عمر، -

  :محمد عید، -

َاللغةب واالحتجاج االستشهاد_______  -   .م١٩٨٨ الكتب، عالم ،ُّ

ْالنحو_______  -   . المصفى، مكتبة الشبابَّ

َّالنحویــةالمقاصــد . )ه٨٥٥ت(العینــي، بــدر الــدین،  - ِ ْ علــي . د. أ:  فــي شــرح شــواهد األلفیــة، تــحَّ

  .لطباعة والنشر والترجمةْمحمد فاخر وآخرین، دار السالم ل

ِّالعربیـــةجـــامع الـــدروس . الغالیینـــي، مـــصطفى بـــن محمـــد ســـلیم -  –، المكتبـــة العـــصریة، صـــیدا ََ

 .م١٩٩٣، ٢٨بیروت، ط

  .بیروت المشرق، دار ،٢ط مهدي، محسن: تح الحروف، كتاب. نصر أبو الفارابي، -

 :)هـ٣٩٥ت( ،أحمد فارس، ابن -

َاللغة مقاییس معجم  ______ -   .م١٩٧٩ الفكر، دار هارون، السالم عبد: تح ،ُّ



 
 

١٩١

ْالـــشعر الخطـــأ فـــي ّذم  ______  - رمـــضان عبـــد التـــواب، مكتبـــة الخـــانجي، مـــصر، . د: ، تـــحِّ

  .م١٩٨٠

 القـرآن، معـاني). هــ٢٠٧ ت  (الـدیلمي منظـور بـن اهللا عبـد بـن زیاد بن یحیى زكریا أبو ّالفراء، -

 دارالــــ الــــشلبي، إســــماعیل احالفتــــ وعبــــد النجــــار، علــــي محمــــد و النجــــاتي، یوســــف أحمــــد: تـــح

  .١ط مصر، ، والترجمة للتألیف المصریة

الجمـل . )هــ١٧٠ت(  أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمـیم،الفراهیدي البصري، -

ْالنحوفي    .م١٩٩٥، ٥فخر الدین قباوة، ط. د: ، تحَّ

ــــة المنــــورة، اإلبــــدال فــــي لغــــات األزد، الجامعــــة اإلســــالمیة، المد. قــــشاش، أحمــــد بــــن ســــعید - ین

  .م٢٠٠٢

  .م١٩٩٦، المقتضب في لهجات العرب. مد ریاضكریم، مح -

َّالنحویة المصطلحات معجم. نجیب سمیر محمد اللبدي، - ِ ْ رفیو َّ ّالـصَّ َالرسـالة مؤسـسة ،ةْ  بیـروت، ،ِّ

 .م١٩٨٨ ،٣ط

شــرح الكافیــة الــشافیة، عبــد المــنعم ). هـــ٦٧٢ت(، جمــال الــدین، محمــد بــن عبــد اهللا، ابــن مالــك -

ٕد هریـدي، جامعـة أم القـرى، مركـز البحـث العلمـي واحیـاء التـراث اإلسـالمي، كلیـة الـشریعة أحمـ ْ ِ

  .١والدراسات اإلسالمیة، مكة المكرمة، ط

  :)هـ٢٨٥ت(المبرد، محمد بن یزید بن عبد األزدي، أبو العباس،  -

 العربـــي، الفكـــر دار إبـــراهیم، الفـــضل أبـــو محمـــد: تـــح  واألدب، اللغـــة فـــي الكامـــل_______  -

  .م١٩٩٧  ،٣ط القاهرة،

  .یمة، عالم الكتب، بیروتضمحمد عبد الخالق ع: المقتضب، تح_______  -

  :)٧٤٩ت (ّعلي، بن اهللا عبد بن قاسم بن حسن الدین بدر محمد أبو المالكي، المرادي -
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عبد الـرحمن علـي سـلیمان، : توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، تح _______ -

ّبي، طََدار الفكر العر   .م٢٠٠٨، ١ِ

 ندیم محمد قباوة، و الدین فخر .د: الجنى الداني في حروف المعاني، تح_______   -
ْالعلم الكتب فاضل، دار   .م١٩٩٢، ١، طبیروت یة،ِ

َالرســــالةضـــیاء الــــسالك إلـــى أوضـــح المــــسالك، مؤســـسة . النجـــار، محمـــد عبــــد العزیـــز  - ، ١، طِّ

  .م٢٠٠١

أحمــد بــن : إســفار الفــصیح، تــح. )هـــ٤٣٣ت(ســهل، الهــروي، محمــد بــن علــي بــن محمــد، أبــو  -

ْالعلمسعید بن محمد قشاش، عمادة البحث    .١ي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، طِ

  :)هـ٧٦١ت(ابن هشام، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا،  -

یوســـف الـــشیخ محمـــد البقـــاعي، دار : لمـــسالك إلـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، تـــحأوضـــح ا_______  -

  .فكر للطباعة والنشر والتوزیعال

ِالشواهدتخلیص _______  - ّالعربـيعبـاس الـصالحي، دار الكتـاب . د:  وتلخیص الفوائد، تـحَّ ِ ََ ،

  .م١٩٨٦، ١ط

عبــــد الغنـــي الــــدقر، الــــشركة : شـــرح شــــذور الـــذهب فــــي معرفـــة كــــالم العــــرب، تـــح_______  -

  .المتحدة للتوزیع، سوریا

مـازن المبـارك، ومحمـد علـي حمـد اهللا، . د: ، تـحمغني اللبیب عـن كتـب األعاریـب_______  -

  .م١٩٨٥، ٦دار الفكر، دمشق، ط

  .م١٩٩٣ ،٢ط القاهرة، وهبة، مكتبة ًوتطورا، نشأة العربیة اللهجات. حامد الغفار عبد هالل، -

ْالنحوعلل . )هـ٣٨١ت(ابن الوراق، محمد بن عبد اهللا بن العباس،  - محمود جاسـم محمـد : ، تحَّ

  .م١٩٩٩، ١الریاض، ط ،لرشدالدرویش، مكتبة ا
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This study deals with one hundred and seventy-eight rhymes, each 
one contains more than one place as an evidence of the linguistic evidences 
according to the Glossary of Poetic Terms for Hanna Haddad. It has been 
classified in the grammatical, morphological and vocal sections of the 
language, then clarified the relationships between those sections. 

The study aims to find out the impact of the multi-faceted poetic 
evidences, as a part of the basis evidences in the grammatical basis. The 
study concludes that these evidences give power and authority to the 
grammatical basis once it matches the measurement, or be accepted by the 
majority of the grammarians, or is known for its use by having similar 
synonyms at the phonetic level of language; as in many of the evidence of 
this study, while evidence are being judged as weak when a weaknesses 
evidence arise, like: transgression of measurement, anonymous poet, the 
poetic necessity, irregular language use, or the violation of the criteria of 
quotation in Arabic grammar, and it is also exist. 

  

  


