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  كلمة الشكر
  

الحمــــد هللا رب العــــالِمین ، الحمــــد هللا الواحــــد القهــــار ، الكــــریم الغفــــار ، مــــولج 

النهار في اللیل ومولج اللیل في النهار ، الذي خلق اإلنسان من صلصال كالفخـار ، 

وأصــلي وأســلم علــي ســیدنا محمــد النبــي المختــار ، صــالة وســالمًا دائمــین مــا تعاقــب 

  ر ، وعلي آله بیته األطهار ، وصحبه األبرار .اللیل والنها

  وبعد

الــذي كــان ثمــرة لمقــدمات قــدمت ، –بعــون اهللا وتوفیقــه  –فقــد تــم هــذا البحــث   

ولجهــود بــذلت ، وقــد وجــدت العــون مــن أیــادي مــا بخلــت علــي ومــا ضــنت فكانــت لــي 

 حتي خرج هـذا العمـل بصـورته الحالیـة ، وال أدعـي –بعد اهللا عز وجل  –خیر معین 

فمــن  تالكمـال فیــه فالكمـال هللا وحــده ، بــل أقـول إن أصــبت فیــه فمـن اهللا ، وٕان أخطــأ

  نفسي ومن الشیطان وكل أبن آدم خطاء.

وقــد ســطرت هــذه الكلمــات البســیطة ألعبــر عــن فــائق شــكري وتقــدیري لمعهــد   

بحوث ودراسات العالم اإلسالمي بجامعة أم درمان اإلسالمیة ، وأخص بالشكر العالم 

األســتاذ الــدكتور بــابكر البــدوي دشــین الــذي تــولي اإلشــراف علــي هــذا البحــث  الجلیــل

  الذي ما بخل علي بإرشاداته وتوجیهاته فكان ذلك لي خیر معین.

وال یفــوتني أن أتقــدم بالشــكر للــدكتور ســلیمان یوســف خــاطر الــذي أعــانني فــي   

ث وألســرة اختیــار الموضــوع وأتقــدم بالشــكر لكــل مــن قــدم لــي یــد العــون فــي هــذا البحــ

جامعـــة أم درمـــان اإلســـالمیة ، ولزمالئـــي المعلمـــین بمدرســـة عـــوض الحســـن الثانویـــة 

  فلهؤالء جمیعًا وافر شكري وتقدیري.

وأساله سبحانه وتعالي التوفیـق والسـداد ، والصـالح واإلصـالح ، والسـعادة فـي   

  الدنیا واآلخرة إنه سمیع مجیب .
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  مقدمة

ة والســـالم علـــي أشـــرف المرســـلین ، ســـیدنا الحمـــد هللا رب العـــالمین ، والصـــال

  محمد وعلي آله وصحبه أجمعین .

فقـــد اهـــتم البـــاحثون بشـــعر المتنبـــئ وعكفـــوا علـــي شـــرح دیواتـــه إغنـــاًء للمكتبـــة   

النـــواحي اللغویـــة  –كـــابن جنــي والعكبـــري وغیــرهم  –العربیــة ، وتنـــاول القــدامي مـــنهم 

جـل اهتمـامهم علـي النـواحي األدبیـة  والنحویة والفنیة ، أما الدارسون المحدثون فصـبوا

، وأغفلوا الجوانب النحویة واللغویة وهذا یالحظ بصورة واضحة عند معظم المتـأخرین 

  الذین كتبوا عن المتنبئ .

والمتنبئ شـعره زاخـر بالقضـایا النحویـة واللغویـة ،وقـد اختـرت منهـا (االسـتثناء)   

  وجعلته موضوع بحثي ودراستي .

فـــي شـــعر المتنبـــئ هـــي دراســـة وقفـــت مـــن خاللهـــا علـــي ودراســـتي لالســـتثناء   

إحصــاء أدوات االســتثناء فــي شــعره إحصــاًء دقیقــًا، كمــا وقفــت علــي أقســام االســتثناء 

  التي جاءت في شعره معززًا ذلك بأقوال وآراء النحاة.

  أسباب اختيار املوضوع :

ه مجال تعریف القارئ بان شعر المتنبئ زاخر بالقضایا النحویة واللغویة ودیوان -١

  واسعًا یرتاده الباحثون.

 استخدام المتنبئ لمعظم أدوات االستثناء وجمیع أقسامه في شعره. -٢

  إعجابي بشعر المتنبئ -٣

  مشكلة البحث :  

ان طریـــق البحـــث العلمـــي شـــاق وصـــعب ، ویحتـــاج الـــي صـــبر ومثـــابرة ، وال   

یمكــن ألي باحــث ان یصــل الــي غایتــه مــن غیــر صــعوبات وعقبــات ، وهــي مــع ذلــك 

  تعة ال سیما اذا وصل الباحث الي یریده.مم

أمــا الصـــعوبات فهـــي ان نتیجـــة البحـــث تحتـــاج الـــي دقـــة متناهیـــة وجهـــد كبیـــر   

  للوصول الي احصائیة ألدوات االستثناء التي استخدمها المتنبئ في شعره .



 ٥

أمـا المراجـع فالحمـد هللا ال توجـد فیهـا مشـكلة كبیـرة ،فكتـب النحـو واللغـة متـوفرة   

مكتبات ،وقد ال تقف أمام الباحـث النحـوي مشـكلة مـن هـذه الناحیـة إال مـا في معظم ال

  ندر. 

  -ِ◌ِ◌ِ◌ أهمية البحث :

  *تتمثل في عالقة االستثناء القویة بالتراث النحوي والبالغي والفقه وأصوله 

  منهج البحث:  

  المنهج الذي اتبعته في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحلیلي   

                     الدراسات السابقة: 

انه ما من كتاب نحو فـي القـدیم والحـدیث إال وتنـاول بـاب االسـتثناء                  

  بالشرح و التفصیل ومن الدراسات التي وقفت علیها كتاب  

كتــاب االســتغناء فــي أحكــام االســتثناء تــألیف شــهاب الــدین القرافــي وتنــاول فیــه  -١

  االستثناء بالشرح الدقیق والتفصیل الطویل.

رســالة ماجســتیر بعنــوان (االســتثناء بــإال فــي القــرآن الكریم)مقدمــة مــن الطالــب  -٢

احمد محمد عطیة بحر بمكتبة جامعة أم درمان اإلسالمیة وهي تقع في ثالث 

وتســعین وثالثمائــة صــفحة ،وتوصــل الباحــث فیهــا الــي إحصــائیة دقیقــة لعـــدد 

  ( إال) في القرآن الكریم.

  عملي فى هذا البحث : 

  ق العملي ألدوات االستثناء الواردة فى شعر المتنبئ وٕاحصائها   /التطبی١

ـــى أقســـام االســـتثناء التـــي اســـتخدمها فـــى شـــعره مـــع التطبیـــق العملـــي ٢ / الوقـــوف عل

  وتعزیز ذلك بآراء النحاة      

  هيكل البحث :

  الفصل األول: حیاة المتنبئ وعصره  وشعره . وفیه ثالث مباحث : 

  المتنبئ .المبحث األول :   حیاة 

  المبحث الثاني:عصره 

  المبحث الثالث: شعره



 ٦

  الفصل الثاني:معلومات عامة عن االستثناء  : وفیه خمسة مباحث

  المبحث األول : تعریف االستثناء. 

  المبحث الثاني : أدوات االستثناء.

  المبحث الثالث: ناصب المستثنى. 

  المبحث الرابع: أقسام االستثناء .

  ئدة المبحث الخامس : فا

  الفصل الثالث :أدوات وأقسام االستثناء في شعر المتنبئ : وفیه خمسة مباحث:

  المبحث األول : االستثناء بـ(إال) في شعر المتنبئ .

  المبحث الثاني : االستثناء بـ(غیر) في شعر المتنبئ .

  المبحث الثالث : االستثناء بـ(سوي) في شعر المتنبئ .

  (خال وعدا) في شعر المتنبئ.المبحث الرابع : االستثناء بـ

  المبحث الخامس : االستثناء بـ(حاشا) في شعر المتنبئ .

  الخاتمة 

  الفهارس

  المصادر والمراجع
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  الفصل األول

  وشعره هعصر املتنبئ و حياة

  حياته  :املبحث األول

  عصره  املبحث الثاني :

  املبحث الثالث : شعره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  املبحث األول

  ــاتهحيــــــــ

كثرت الروایات واختلفتت األقاویل حول أحداث حیاة المتنبئ بطریقة لم تحـدث 

  في حیاة شاعر آخر ،وذلك یدل علي أثر المتنبئ في عصره.

لــم یــؤرخ لنــا التــاریخ حیــاة المتنبــئ ،أمــا مــا كتــب عنــه فــي التــراجم ،إنمــا هــي   

  روایات مسموعة او أحداث عاصرها بعض الرواة الذین رووا عنه.

وشــاعرنا المتنبــئ هــو أبــو الطیــب أحمــد بــن الحســین الجعفــي الكنــدي الكــوفي    

،وكانـت أسـرة  ١(،ولد في الكوفة سنة ثالث وثالثمائة للهجرة في محلة یقال لها (ِكنـدة)

  وهو جعفي األب ،همذاني األم .

ونشأ شاعرنا راجح العقل شـدید الـذكاء ولحـظ فیـه والـده مخایـل الفطنـة والـذكاء   

وبــذلك اتصــل مباشــرة بتعــالیم الشــیعة.ثم أنتقــل بــه  ٢(حــدي المــدارس العلویــة فألحقــه بأ

سـنة أثنتـي عشـر وثالثمائـة للهجـرة وظـل ٤(بین العراق وتـدمر  ٣(أبوه الي بادیة السماوة

بها عامین أتیح له فیها ان ینهل من ینـابیع اللغـة األصـیلة ،ثـم عـاد بعـد ذلـك مـع أبیـه 

لشـعریة ،ومـال الـي المـدیح كغیـره مـن الشـعراء الـذین وقـد تفتحـت ملكتـه ا٥(الي الكوفـة 

یرجــون علــو المكانــة عنــد الملــوك ویطمعــون فــي الســلطة ،فمــدح أبــا الفضــل الكــوفي 

–ولزمه ودرس الفلسفة علیه ،وكان لذلك أثر واضـح فـي تصـوره للحیـاة واذ بـدت فیـه 

  نزعة شدیدة الي التشاؤم والثورة علي الدهر والناس.-منذ حداثته

من المطلعین علي أوابد اللغة وشواردها حتـي إنـه لـم َیسـأل عـن شـئ إال وكان   

  واستشهد له بكالم العرب من النظم والنثر.

                                     
  . ) ٤٨٢: ٤بالكسر ، مخالف كندة :بالیمن اسم لقبیلة (معجم البلدان ج ١(
  عبد القادر عمر البغدادي.–خزانة األدب  ٢(
  .٢٤٥: ٣بفتح أوله وبعد األلف واو ،وبادیة السماوة هي بین الكوفة والشام   (معجم البلدان ج ٣(
  .١٧: ٢تح ثم السكون ،وضم المیم :مدینة قدیمة مشهورة في بریة الشام بینها وبین حلب خمسة أیام (معجم البلدان جبالف ٤(

  .٤٩٠: ٤)لكوفة بالضم :المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق (معجم البلدان ج ٥(



 ٩

ســنة ســت عشـرة وثالثمائــة للهجــرة ١(وتـرك بعــد ذلــك الكوفـة متوجهــًا الــي بغـداد   

فمـدح محمـد بـن عبـد اهللا العلـوي ،كمـا مــدح هـارون بـن علـي األوراخـي ،وكـان یرتحــل 

  )٢(فیمدح بعض شیوخ البدو وبعض األشراف في طرابلس والالذقیة.الي الشام 

وكان المتنبئ في حیاته له مكانه عند الملوك،فقد اختاره سیف الدولة الحمداني لیكـون 

شاعره ،ولكنه رفض ذلك وألـح علیـه سـیف الدولـة فـي طلبـه فاشـترط علیـه المتنبـئ أال 

وبقــي فـي كنــف سـیف الدولــة  )٣(ینشـده الشـعر إال وهــو جـالس ،فقبــل منـه هــذا الشـرط 

زهاء تسع سنوات وقد أحبه سیف الدولة وقربه وأجازه الجوائز السنیة وأجري علیه كـل 

ـــدنانیر غیـــر مـــا كـــان یهبـــه مـــن االقطاعـــات والخلـــع والهـــدایا  ســـنة ثالثـــة آالف مـــن ال

  المتفرقة.

وذات مـــرة وقـــع خـــالف فـــي مجلـــس مـــن مجـــالس ســـیف الدولـــة الـــذي یحضـــره   

فضـربه ابـن خالویـه )٤(وقع خالف بین المتنبئ وابن خالویـه –دباء كل لیلة العلماء واأل

في وجهه بمفتاح كان في یده فشجه وأسـال دمـه ،وكـان ذلـك فـي حضـرة سـیف الدولـة 

الذي لم یدافع عن المتنبـئ ولـم یبـد منـه أي أسـف علـي هـذه الحادثـة ،وعندئـذ غضـب 

صاه ولم ینظم هنالك قصـیدة إال المتنبئ وغادر حلب متوجهًا الي دمشق وألقي فیها ع

  وعرض بها بمدح سیف الدولة لكثرة محبته له.

ومــن بعــد ذلــك انتقــل بعــد ذلــك الــي مصــر واتصــل بملكهــا كــافور اإلخشــیدي   

ومدحه بعدد من القصائد ، ولما یئس من تحقیق مطامعه ورغباته عند كـافور فـر مـن 

  مصر وهجاه  بعدة قصائد مشهورة.

   )٥(اد ومن ثم الي بالد فارس ومن بعدها الي أرجان ومن مصر هاجر الي بغد

                                     
تلف في لفظها إذ لم یكن لفظها من كالمهم وكانت تسمي أم الدنیا وسیدة البالد ،قال ابن األنباري :أصل بغداد لألعاجم والعرب تخ ١(

  .٤٥٦: ١بمدینة السالم (معجم البلدان ج
 ) .        ٥: ٤مدینة فى ساحل بحر الشام تعد في أعمال حمص وهي اآلن من أعمال حلب (معجم البلدان ج )٢(
 . ٥أنظر األبانه عن سرقات المتنبئ ص  )٣(
بن خالویه ،من كبار أهل اللغة ،أخذ عن أبي بكر بن درید ،وأبي عبد اهللا نفطویة ،وعن أبي بكر بن أبو عبد اهللا الحسن بن احمد  )٤(

 ).٢٣٠األنباري .وصنف كتابًا كثیرة في اللغة وغیرها (نزهة األلباء في طبقات األدباء ص 
ل كثیرو وزیتون وفواكه الجروم والصرود (معجم أرجان :بفتح أوله وتشدید الراء ،وجیم وألف ونون :مدینة كبیرة كثیرة الخیر بها نخی )٥(

 ).١٤٣: ١البلدان ج



 ١٠

بــن بویـه فـأجزل لــه العطـاء ،ثــم تركـه راجعــًا )٢(ومـدح عضــد الدولـة  )١(فشـیراز 

الــي بغــداد فالكوفــة وكــان ذلــك فــي أوائــل شــعبان ســنة أربــع وخمســین وثالثمائــة للهجــرة 

ــده محســد وغالمــه مفلــح علــي مقربــة مــ ــه مــع ول ن دیــر فعــرض لــه فاتــك األســدي فقتل

  جنوبي بغداد .)٣(العاقول 

وكـان –كان سبب قتله هو تلك القصیدة التي هجـي بهـا ضـبة بـن یزیـد العینـي 

  لذلك قتله أنتقامًا البن أخته.–ضبة أبن أخت فاتك 

   )٥(تسمیته بالمتنبئ فقد حكي أبو الفتح عثمان بن جني )٤(أما سبب   

  قال :سمعته یقول :

  )٦(سمام العدي وعیظ الحسود أنا ترب الندي ورب القوافي * و 

  )٧(أنا في أمة تداركها اهللا غریبة كصالح في ثمود 

  وفي القصیدة :

   )٨(ما مقامي بأرض نخلة إال * كمقام المسیح بین الیهود 

  وقد رثاه عدد من الشعراء منهم ابن جني نفسه الذي رثاه بقصیدة أولها :

   )١(ة الكتب غاض الوفاء وأودت نضرة األدب * وصوحت بعد ري دوح

                                     
 ).٢٨٠: ٣شیراز :بالكسر وآخره زاي :بلد عظیم مشهور معروف مذكور ،وهو قصبة بالد فارس في األقلیم الثالث (معجم البلدان ج )١(
–.تولي ملك فارس ثم ملك الموصل وبالد الجزیرة فنا خسرو ،الملقب عضد الدولة ،أبن الحسن الملقب ركن الدولة أبن بویه الدیلمي )٢(

 ).١٥٦: ٥توفي ببغداد ودفن في النجف (االعالم ج
دیر عاقول بین مدائن كسري والنعمانیة بینه وبین بغداد خمسة عشر فرسخًا علي شاطئ دجلة ،أما اآلن فبینه وبین بدجلة مقدار  )٣(

 ).٥٢٠: ٢میل (معجم البلدان ج
 ٣٦٧-٣٦٦:ص  ١ج–تحقیق :الدكتور :یوسف علي الطویل والدكتورة :مریم قاسم طویل -أبن خلكان–نباء الزمان وفیان األعیان وأ )٤(

 م.١٩٩٨-هـ ١٤١٩،دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة األولي 
سنة أثنین توفي ببغداد –له كتب مصنفة في علوم النحو أبدع فیها وأحسن –عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي  )٥(

 ).٣١١،٣١٢: ١١وتسعین وثالثمائة (تاریخ بغداد ج
 دون تاریخ.-بیروت–دار الجیل –دیوان المتنبئ  )٦(
 .٢٢ص :–دیوان المتنبئ  )٧(
 .٢٠دیوان المتنبئ ص  )٨(

  .١٧٥الصبح المنبي ص :)   ١(



 ١١

   )١(وفیها یقول : 

  مـــــــن للهواجـــــــل یحـــــــي میـــــــت أرســـــــمها 

  قبــــــــــاء خوصــــــــــاء محمــــــــــول عاللتهــــــــــا 

ــــــــــه فضــــــــــلته   أم مــــــــــن لســــــــــرحانها تقری

  أم مــــــن لبـــــــیض الظبـــــــاء توكـــــــافهن دم

  أم للمعــــــــارك یزكــــــــي جمــــــــر جاحمهــــــــا

ــــــــــــــــدو لتغمرهــــــــــــــــا ــــــــــــــــل إذ تب   أم للمحاف

  أم للمناهــــــــــــــــل والظلمــــــــــــــــاء عاكفـــــــــــــــــة

  أم للملـــــــــــــــــــوك تحلیهـــــــــــــــــــا وتلبســـــــــــــــــــها

ـــــــــــت وســـــــــــادي   أطـــــــــــراب تـــــــــــؤرقني بان

  عمــرت جــدن المســاعي غیــر مضــطهد 

  فأذهـــب علیـــك ســـالم المجـــد مـــا قلقـــت

  

   )٢(بكـــــــل جائلـــــــة التصـــــــدیر والحقـــــــب    

   )٣(تنبـــــــو عریكتهـــــــا بـــــــالحلس والقتـــــــب 

ـــــــأس والســـــــقب ـــــــین الب   وقـــــــد تصـــــــور ب

  أم مـــــن لســـــمر القنـــــا والزعـــــف والیلـــــب

  حتـــــــي یعریهـــــــا عـــــــن ســـــــاطع اللهـــــــب 

  بــــــــالنظم والنثــــــــر واألمثــــــــال والخطــــــــب

ــــــــــربیواصــــــــــل  ــــــــــورد والق   الكــــــــــرتین ال

  حتــــــي تمــــــایس فــــــي أبراجهــــــا القشــــــب

   )٤(لمــا غــدوت لقــي فــي قبضــة النــوب 

ــــم یعــــب ــــم ینــــدس ول   ومــــت كالنصــــل ل

والشـــعب   )٥(خـــوص الركائـــب بـــاألكوار

  

  وجعل مثواك الجنة. -أبا الطیب–فرحمك اهللا 

نهم مـن وبعد وفاته أقبل العلماء علي دیوانه یشرحونه ،فمنهم من تناول دیوانه كله ،وم

تنــاول بعضـــه ،ومــن هـــؤالء العلمــاء :ابـــن جنــي وقـــد ســمي شـــرحه الفســر،وأبو العـــالء 

 )٦(المعــري فــي كتابــه :الالمــع والعزیــزي ،ومعجــز احمــد ،ومــنهم أبــو الحســن الواحــدي

  وأبوزكریا التبریزي،

                                     
  .١٧٧-١٧٦الصبح المنبي ص )   ١(

 ٦.أرسمها: مفرد رسم وهو األثر (لسان العرب مج١٦٥:ص : ٤سان العرب مجالهواجل :المفرد هوجل : المفازة البعیدة (ل)   ٢(

١٥٤(.  

  ).١٩٤ ٤)  .الحلس : كل شئ ولي ظهر البعیر والدابة تحت الرحل (لسان العرب مج ٣(

  ).١٩ ١٢القتب:اكاف البعیر (لسان العرب مج

  )اللقي : الشئ الملقي علي الطریق ونحوه.٤(

  رحال .الشعب :جمع شعبه :وهي المزاذةاألكوار :جمع كور وهو ال)   ٥

علي بن احمد بن محمد علي أبو الحسن األمام العالمة ،له معرفة بفنون من العلم له في التفسیر :البسیط ،الوجیز ،وشرح دیوان )   ٦(

  ).٢٠٩لتعیین ،ص المتنبئ وله كتاب أسباب النزول للقرآن الكریم ،مات بنیسابور سنة ثمان وستین وأربع مائة للهجرة (أشارة ا
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   )٢(وأبو البقاء العكبري )١(وعبد القاهر الجرجاني

اني فـي كتابـة الوسـاطة ،والصـاحب والقاضي الجرجـ )٢(وعبد الرحمن البرقوقي 

فــي كتابـه اإلبانــة وكــل هـذا أدي الــي كثـرة أعــداء المتنبــئ ولـذلك نــري شــدة  ٢العمیـدي 

الهجــوم علیــه  مــن النقــاد حتــي أتهمــوه بســرقة الشــعر وهنالــك قصــة توضــح مــدي هــذا 

الحسد وهذه العداوة فقد حكي عن بعضهم أنه قال : (دخلـت یومـًا علـي الصـاحب بـن 

وجدته واجمًا ،وكانت قد ماتت أخته عن قریب ،فظننته حزینًا ألجلهـا ،فأخـذت العمید ف

أعزیه وأسـلیه فقـال : ویحـك مـا وجـومي ألجـل مـا ظننـت .قلـت :فـال یحـزن اهللا الـوزیر 

فما الخبر ؟ قال : إنـه لیغیظنـي أمـر هـذا المتنبـئ واجتهـادي فـي ان أخمـل ذكـرة ،وقـد 

  ما منها كتاب إال وصدر بقول المتنبئ.).ورد علي نیف وستون كتابًا في التعزیة 

  ٣طوي الجزیرة حتي جاءني خبر           فزعت فیه بآمالي الي الكذب 

  ٤حتي اذا لم یدع لي صدقة أمًال            شرقت بالدمع حتي كاد یشرف بي 

فكیـــف الســـبیل أمـــا اعتمـــدنا علیـــه مـــن اخمـــاد ذكـــره ؟فقلـــت : القـــدر ال یغالـــب   

   ٥شاعة الذكر وشیاع االسم ،فاألولي أال یشغل بما هذا سبیله والرجل ذو حظ من إ

وقیل ان أبو العالء المعري كان اذا ذكـر الشـعراء یقـول : (قـال أبـو نـواس كـذا   

  ٦،قال البحتري كذا،قال أبوتمام كذا، فإذا ذكر المتنبئ قال : وقال الشاعر كذا)

  وكان المعري اذا أنشد هذا البیت :

  ٧ي الي أدبي    وأسمعت كلماتي من به صمم أنا الذي نظر األعم

  یقول : أنا األعمي .

                                     
عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمن محمد علي الجرجاني األشعري الشافعي ،ولد في جرجاني ،وتوفي سنة إحدي وسبعین )   ١(

  ).٢٠١: ٢وأربع مائة للهجرة (معجم المؤلفین ج

ادي الضریر النحوي الحنبلي ولد ببغداد سنة عبد اهللا بن الحسن بن عبد اهللا بن الحسن األمام محب الدین أبو البقاء العكبري البغد)  ٢(

  . .)٣٩ست عشرة وستمائة للهجرة (بغیة الوعاة ص :
عبد الرحمن بن سید احمد البرقوقي :أدیب مصري ولد في مدینة جناج وقرأ في االزهر علي ید الشیخ المرصفي .توفي سنة ثالث  )٣(

 ).٣٠٩:  ٣وستین وثالثمائة وألف للهجرة (األعالم ج
 ).٣١٤ ٥مد بن احمد بن محمد العمیدي أبو سعد ،أدیب من الكتاب ، سكن مصر (األعالم جمح /٤
 .٤٣٣دیوان المتنبئ ص :  /٥
 .٤٣٣دیوان المتنبئ ص :  /٦
 .٧األبانة المتنبئ عن سرقات المتنبئ :ص  /٧

 نفس المرجع ونفس الصفحة.  /٨
 .٣٣٢/دیوان المتنبئ ص : ٩



 ١٣

فمـــا ظـــنكم بمـــن شـــهد لـــه أبـــو العـــالء المعـــري فخـــر األمـــة العربیـــة وفیلســـوف   

  الشعراء وشاعر الفالسفة ؟

كـــل هـــذا أدي الـــي غـــیظ أعدائـــه فأخـــذوا یســـرفون فـــي نقـــده وادعـــوا أنـــه یســـرق   

  المعاني من شعر غیره.
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  بحث الثانيامل

  رهــــــــعص

ال یشـك أحـد فـي ان العصـر الـذي یعـیش فیـه الفـرد هـو الـذي یكـون شخصــیته   

صـلة وثیقـة مـع عصـره فـي تكـوین –سواء أكان شاعرًا او أدیبًا او حكیمًا –فلكل نابغة 

  شخصیته السامیة.

وكان عصر المتنبئ من أكثر العصور تنوعًا وتباینًا في أوضـاعه ،فبینمـا أجـد   

قممــًا فــي الشــعر والفكــر والفــن ،ألقــي كــذلك انحــالال وتفســحًا فــي الشخصــیة  -مــثالً –

العامة .وقد سـمي ذلـك العصـر بعصـر الـدویالت ،وذلـك ألن سـلطة الخلیفـة انحسـرت 

فــي ذلــك العهــد فلــم یبــق لــه مــن الســلطان إال االســم ،وقــوي بعــض األمــراء ،فأصــبحوا 

ا وتفــردوا بحكمهــا ،وأصــبحت ال یقتطعــون بعــض األمــارات التــي نصــبهم الخلیفــة علیهــ

صـلة لهــم بـالمراكز إال صــلة واهیـة تتمثــل فــي النظـام الواحــد ورفـع الضــرائب والتعــاون 

علـي صـد العـدوان الخــارجي كمـا إنـه كانــت هنالـك حـروب تقـوم بــین القـادة فـي الدولــة 

واإلخشـیدیین ،ومثــل احـتالل الفــاطمیین  )١(الواحـدة مثـل التــي قامـت بـین ســیف الدولـة 

  ر دون ان یتحرك واٍل واحد لنصرة الخلیفة العباسي .لمص

كمــــا ســــیطر البویهیــــون علــــي الخالفــــة ،وســــیروا شــــؤونها كمــــا أرادوا ، وكانــــت   

طموحـــات الـــوالة هـــي االســـتقرار فـــي األمـــارة والعـــیش فـــي تـــرف ونعـــیم ورفاهیـــة علـــي 

  حساب الشعب وموارده.

السیاسـیة فـي الدولـة وفي ذلك العصر أصبح الشعب معزوًال تمامـًا عـن الحیـاة   

یغتـال أمیـره ویتســلم  )٢(جریـًا وراء المصـالح الفردیـة حتــي أري ان شخصـًا مثـل كــافور 

الحكـم مكانــه ،فــال ترتفــع یــُد فــي وجهــه او یصــارحه بالعــداء أحــد. والمؤســف أكثــر مــن 

  ذلك ان الخلیفة ال یفعل شیئًا أكثر من ان یقره علي والیته.

                                     
ن التغلبي ،الربعي ،أبو الحسن ،سیف الدولة األمیر ،صاحب المتنبئ وممدوحة.ولد في میافارقین بها هو علي بن عبد اهللا بن حمدا )١(

 ).٣٠٣: ٤()الفي بها (األعالم ج
كافور بن عبد اهللا األخسشیدي أبو المسك :األمیر المشهور ،صاحب المتنبئ كان عبدًا حبشیًا اشتراه اإلخشیدي ملك مصر فنسب  )٢(

 ).٢١٦ ٥ة وقیل دفن في القدس (األعالم جإلیه توفي بالقاهر 



 ١٥

ومـا  )١(ذلك العصر ،فالبویهیون سیطروا علي خراسـان وقد كثر الوالة األعاجم في    

ومصر واإلخشیدیون ،وهم أعاجم  )٢(جاورها ،والعراق و الموصل ،وفي الشام والرملة 

  ،ولم تبق دولة عربیة صلیبة غیر دولة بني حمدان.

خاصــة –وقامــت فــي ذلــك العصــر حركــات تمــرد ذات أهــداف فكریــة وسیاســیة   

القبائل نفسها وقد تمردت علي السـلطة وثـارت لهـا ومن مضارب -بین صفوف العرب

  وكادت ان تنجح لو ال تألب جمیع القوي ضدها.

ومن جملة هذه الثورات كانت ثورة شاعرنا المتنبئ ،ثورة القرامطة ،وثورة أتبـاع   

  أبناء َعلّي الذین هرب بعضهم الي الیمن او المغرب بعد هزیمتهم.

رضــون بالمطــامع الصــغیرة ، ومــنهم ســیف وكــان هنالــك والة بعیــدو الهمــة ال ی  

یطمـــع فـــي الخالفـــة إال ان حروبـــه الكثیـــرة – )٣(الـــذي كـــان أمیـــرا علـــي حلـــب –الدولــة 

وتــآمر القبائــل علیــه وتحالفهــا خوفــًا مــن مطامعــه وطموحــه حــال دون تحقیــق مطامعــه 

  وأمانیه العراض.

ألعـاجم وكان المتنبئ من أولئك الطموحین الذي یدعون للقضاء علي سـیطرة ا  

  ،وقلب األوضاع كلها ،وٕاقامة حكم علي أسس قویة ومتینة.

  وقد كان باب سیف الدولة رحبًا للعظماء والشرفاء ومجمع ألهل األدب والفن.  

  وفي ذلك العصر بلغت الفلسفة مراحل النضج وعلي رأسها الفارابي     

لكالم مداه وأبو العالء المعري وتوسع علم الطب ووضعت له أسس مقدرة ،وبلغ علم ا

الشــامل ،وأشــتد ســاعد الصــوفیة فكــان مــن أئمتهــا الحــّالج والجنیــد كمــا توطــدت علــوم 

  اللغة.

  

  

  

                                     
بالد واسعة أول حدودها مما یلي العراق وآخر حدودها مما یلي الهند ،تشتمل علي أمهات من .البالد منها نیسابور وهراة ومرو  )١(

 ).٣٥٠: ٢(معجم البلدان ج
 ).٦٩: ٣لثالث (معجم البلدان جواحدة الرمل :مدینة عظیمة بفلسطین وكانت رباطًا للمسلمین وهي في األقلیم ا )٢(
بالتحریك :مدینة عظیمة واسعة كثیرة الخیرات طیبة الهواء صحیحة األدیم والماء وهي قصبة جند فنسرین في أیامنا هذه (معجم  )٣(

 ).٢٨٢: ٢البلدان ج



 ١٦

  املبحث الثالث

  عرهـــــــــــش

كان أثر العروبة واضحًا في شعره الي حد كبیـر وبشـكل واضـح فالمتأمـل فكـل   

فـــي القـــدیم قصــائده یحـــس فیهـــا بـــالقوة والصــالبة والعزیمـــة العربیـــة ولـــم یعــرف شـــاعرًا 

متعمقـًا فـي اإلحســاس بعروبتـه مثــل المتنبـئ وكـان واضــح فـي  كــل قصـائده الحماســیة 

التـــي تحـــس فیهـــا بتعبیـــر صـــادق یعبـــر عـــن مـــدي صـــدق شـــاعرنا وتعصـــبه للعـــرب 

والعروبة وخیر مثال لذلك قصائده النفیسـة التـي قالهـا فـي تمجیـد سـیف الدولـة وجیشـه 

م ،ومدائحـه التـي مـدح بهـا أبـو شـجاع فاتـك الذي داست أقدامـه هامـات الـروم وأبطـاله

وأبــو العشــائر وغیــرهم مــن ســادات العــرب لــذا یصــح القــول بــأن حبــه للعــرب والعروبــة 

  كان له األثر الواضح في شعره 

فــي الفتـرة األولـي مـن حیاتــه یزخـر بـالفخر واالعتـزاز بــالنفس  ١وقـد كـان شـعره   

ه ویــزدریهم ویحقــد علــیهم حقــدًا اعتــزازا مفرطــًا ،فهــو یرفــع نفســه علــي النــاس مــن حولــ

شدیدًا ،بل لیحقد علي الزمن وتتسع المبالغة عنده ،التي أنها جاءت من عقائد الشیعة 

  علي أئمتهم وما كانوا یخلعونه علیهم من صفات إلهیة . 

وكـــان المتنبـــئ یـــؤمن بـــأن ســـلطانه الـــذي ینبغـــي ان یفرضـــه علـــي النـــاس هـــو   

  كان یفتخر بهذا الشعر في كثیر من أبیاته. الشعر ،فكان معتزًا بهذا الشعر ،بل

بالثقافـــات األخـــري (غیـــر العربیـــة)  –الـــي حـــد مـــا –كمـــا أجـــد ان شـــعره متـــأثر   

وخیـــر مثـــال لـــذلك قصـــیدته التـــي مـــدح بهـــا ملـــك الفـــرس یهنئـــه بعـــد النیـــروز ،التـــي 

  مطلعها :

   ٢جاء نیروزنا وأنت مراده    وورت بالذي أراد زناده  

  

  

  

  

                                     
 .٣٠٥شوقي ضیف ص: –الفن ومذاهبه في الشعر العربي  ١
 .٥٢٧دیوان المتنبئ ص :  ٢



 ١٧

   :ه من حیث الكم والكیف*مالحظات علي شعر 

كمـا أشـرت مـن –نظم المتنبئ قصـائده فـي بـالط الملـوك واألمـراء وبـین أیـدیهم 

  وقد غلب المدح علي أغلب شعره المتنبئ . -قبل

وبلغــت القصـــائد التـــي مــدح بهـــا األمـــراء واألعیـــان والمشــاهیر أكثـــر مـــن مائـــة   

هـــا وأجـــاد فـــي قصـــیدة .خـــص ســـیف الدولـــة منهـــا بـــثالث وثالثـــین قصـــیدة ،مدحـــه فی

ذلــك .إضــافة الــي المقطوعــات الشــعریة التــي ال تزیــد المقطوعــة فیهــا عــن ســته أبیــات 

  ١،فمن مدائحه لسیف الدولة قوله : 

  علــــي قــــدر أهــــل العــــزم تــــأتي العــــزائم

  وتعظــــم فــــي عــــین الصــــغیر صــــغارها

ــــــة الجــــــیش همــــــه ــــــف ســــــیف الدول   یكل

  ویطلـــــب عنـــــد النـــــاس مـــــا عنـــــد نفســـــه

ــــــــر عمــــــــرًا ســــــــالحه ــــــــم الطی   یفــــــــدي أث

  ومــــــــا ضــــــــرها خلــــــــق بغیــــــــر مخالــــــــب

  

  وتـــــــأتي علـــــــي قـــــــدر الكـــــــرام المكـــــــارم  

  وتصــــغر فـــــي عــــین العظـــــیم العظـــــائم

  وقـــد عجـــزت عنـــه الجیـــوش الخضـــارم

ـــــــــــه الضـــــــــــراغم ـــــــــــك مـــــــــــا ال تدعی   وذل

ــــــــــال أحــــــــــداثها والقشــــــــــاعم   نســــــــــور الف

ـــــــــــت أســـــــــــیافه والقـــــــــــوائم    ٢وقـــــــــــد خلق

  

  وقوله في مدحه أیضًا : 

ـــــــــه ـــــــــوب فإن ـــــــــد ملـــــــــك القل   ان كـــــــــان ق

  ه والنصـــــــــــر الشـــــــــــمس مـــــــــــن حســـــــــــاد

ـــــــــالث خاللـــــــــه ـــــــــة مـــــــــن ث ـــــــــن الثالث   أی

  مضــــــــت القــــــــرون ومــــــــا أتــــــــین بمثلــــــــه

  

ـــــــــــك الزمـــــــــــان بشمســـــــــــه وســـــــــــمائه     مل

ـــــــه والســـــــیف مـــــــن أســـــــمائه   مـــــــن قرنائ

  مـــــــــــــن حســـــــــــــنه وٕابائـــــــــــــه ومضــــــــــــــائه

  ٣ولقـــــــد أتـــــــي فعجـــــــزن عـــــــن نظرائـــــــه 

  

  وقوله أیضًا : 

  لكـــــــل أمـــــــرئ مـــــــن دهـــــــره مـــــــا تعـــــــودا

  

ـــــــة الطعـــــــن فـــــــي    وعـــــــادة ســـــــیف الدول

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعِ◌ِ◌َدي

                                     
 له) أعني بذلك المتنبئ.عندما أقول  (قو  ١
 بدون تاریخ.-بیروت–دار الجیل -٣٨٥دیوان المتنبئ ص :  ٢
 .٣٥٢دیوان المتنبئ ص :  ٣



 ١٨

  

  :حتي یقول 

ــــــــم یعــــــــرف اهللا ســــــــاعةً    ومســــــــتكبر ل

  هـو البحــر غـُص فیــه اذا كـان ســاكناً 

ــــــالفتي ــــــإني رأیــــــت البحــــــر یعثــــــر ب   ف

ـــــــوك األرض خاشـــــــعة لـــــــه   تظـــــــل مل

  وتحیـــــي لـــــه المـــــال الصـــــوارم والقنـــــا

  ذكـــــــــــــي تظنیـــــــــــــه طلیعـــــــــــــة عینـــــــــــــه

  وصـــــول الـــــي المستصـــــعبات بســـــیفه

  

ـــــــــــــه فتشـــــــــــــهدا   ـــــــــــــي كف   رأي ســـــــــــــیفه ف

  علــــــي الــــــدر واحــــــذوه اذا كــــــان مزبــــــدا

  أتي الفتــــــــي متعمــــــــداوهــــــــذا الــــــــذي یــــــــ

  تفارقــــــــــــــه هلكــــــــــــــي وتلقــــــــــــــاه ســــــــــــــجدا

  ویقتــــــــل مـــــــــا تحـــــــــي التبســـــــــم والجـــــــــدا

  یـــــري قلبـــــه فـــــي یومـــــه مـــــا تـــــري غـــــدا

ـــو كـــان قـــرن الشـــمس مـــاًء ألوردا    ١فل

  

ومدائحــه فــي ســیف الدولــة كثیــرة جــدًا ال یســعها المقــام ولــو حاولــت إحصــائها   

  دولة. ألسهبت وأطنبت فیها وهذه نماذج قلیلة جدًا من مدائحه لسیف ال

  وله كذلك مدائح في كافور منها قوله : 

  فقـــد تهـــب الجـــیش الـــذي جـــاء غازیـــاً 

ـــــــــدنیا أحتقـــــــــارًا مجـــــــــرب   وتحتقـــــــــر ال

  ومـــا كنـــت ممـــن أراك الملـــك بـــالمني

  

  لســــــــائلك الفــــــــرد الــــــــذي جــــــــاء عافیــــــــاً   

  یــــــري كــــــل مــــــا فیهــــــا وحاشــــــاك فانیــــــا

  ٢ولكــــــــــــن بأیــــــــــــام أشــــــــــــبن النواصــــــــــــیا

  

  وقوله : 

  وأخـــــــــالق كـــــــــافور اذا شـــــــــئت مدحـــــــــه

ـــــــــــــــرك اإلنســـــــــــــــان أهـــــــــــــــًال وراءهاذ   ا ت

ــــــــًي یمــــــــأل األفعــــــــال رأیــــــــًا وحكمــــــــةً    فت

  اذا ضـــربت فـــي الحـــرب بالســـیف كفـــه

  وان لــــــــم أشــــــــأ ثملــــــــي علــــــــي وأكتــــــــب  

  ویمــــــــــــــــم كــــــــــــــــافورًا فمــــــــــــــــا یتغــــــــــــــــرب

  ونـــــــــادرًة أحیـــــــــان یرضـــــــــي ویغضـــــــــب

  تبینــــــت ان الســــــیف بــــــالكف یضــــــرب

                                     
 .٣٧١-٣٧٠دیوان المتنبئ ص :  ١
 .٤٤٤دیوان المتنبئ ص : ٢
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ــــــــي اللبــــــــث كثــــــــرةً    تزیــــــــد عطایــــــــاه عل

  

  ٣وتلبـــــــث أمـــــــواه الســـــــحاب فتنضـــــــب 

  

ح بعـــض األعیـــان واألمـــراء مثـــل أبـــي العشـــائر ،وبـــدر بـــن عمـــار كمـــا أنـــه مـــد  

  ،وغیرهم.

ـــه أكثـــر مـــن تســـع قصـــائد    ـــر المقطوعـــات الشـــعریة –أمـــا فـــي الهجـــاء فل –غی

ونصــیب كــافور منهــا ســت قصــائد ،وهجــاؤه لكــافور هجــاٌء مــٌر الذٌع ،فمنهــا قولــه فــي 

  كافور عندما ما نظر الي شقوق في رجلیه:

  إننــــيوتعجبنــــي رجــــالك فــــي النعــــل 

ـــــــــــك ال تـــــــــــدري ألونـــــــــــك أســـــــــــود   وٕان

ــــــــــذكرني تخیــــــــــیط كعبــــــــــك شــــــــــقه   وی

  

  رأیتـــــــــــك ذا نعـــــــــــٍل اذا كنـــــــــــت حافیـــــــــــا  

  مـن الجهـل أم قـد صـار أبـیض صــافیا

  ١ومشـــیك فـــي ثـــوٍب مـــن الزیـــت عاریـــا

  

  وفي یوم هروبه من مصر كتب قصیدة وتركها ملقاة تحت فراشه  ومطلعها :   

  ألمٍر فیك تجدیُد  عید بأیه حاٍل عدت یا عید           بما مضي أم

   وفیها یقول :

ــــــــد لــــــــیس لحــــــــٍر صــــــــالح بــــــــأخٍ    العب

  ال تشـــــــتر العبـــــــد إال والعصـــــــا معـــــــه

ــــت أحســــبني أحیــــا الــــي زمــــن   مــــا كن

  وال توهمــــــــت ان النــــــــاس قــــــــد فقــــــــدوا

  وان ذا األســـــــــود المثقـــــــــوب مشـــــــــفره

  جوعــــان یأكــــل مــــن زادي ویمســــكني

  

ـــــــود   ـــــــو أنـــــــه فـــــــي ثیـــــــاب الحـــــــر مول   ل

ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــد ألنجــــــــــــــــــاس مناكی   ان العبی

ــــــي  ــــــد وهــــــو محمــــــودیســــــئ ب ــــــه عب   فی

ـــــــــل أبـــــــــي البیضـــــــــاء موجـــــــــود   وان مث

ــــــــــــد   تطیعــــــــــــه ذي العضــــــــــــاریط الرعای

  ٢لكـــــي یقـــــال عظـــــیم القـــــدر مقصـــــود 

  

وله في الرثاء أثنتا عشرة قصیدة ،خمس منها رثي بها والده سیف الدولة   

  ،وأبنه ،وأخته ،وعبده.
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  فمن رثائه لوالده سیف الدولة قوله :

  

ــــــــــــــــك مســــــــــــــــبطر   رواق العــــــــــــــــز فوق

  غـــــــاد فـــــــي الغـــــــواديســـــــقي مثـــــــواك 

  ١لســـــــاحیه علـــــــي األجـــــــداث حفـــــــش

ــــــــك بعــــــــدك كــــــــل مجــــــــد   أســــــــائل عن

  یمــــــــــــر بقبـــــــــــــرك العــــــــــــافي فیبكـــــــــــــي

  ومـــــــــــــا أهـــــــــــــداك للجـــــــــــــدوي علیـــــــــــــه

  

  

ــــــــــك فــــــــــي كمــــــــــال     وملــــــــــك علــــــــــي أبن

ــــــــــوال ــــــــــوال كفــــــــــك فــــــــــي الن ــــــــــر ن   نظی

ــــــــل أبصــــــــرت المخــــــــالي   كأیــــــــدي الخی

  ومـــــــــا عهـــــــــدي بمجـــــــــد عنـــــــــك خـــــــــال

  ویشـــــــــــــغله البكـــــــــــــاء عـــــــــــــن الســـــــــــــؤال

  ١لــــــــــو أنــــــــــك تقــــــــــدرین علــــــــــي فعــــــــــال

  

  رثائه ألخت سیف الدولة قوله : ومن

  طـــــوي الجزیـــــرة حتـــــي جـــــاءني خبـــــر

  حتــــي اذا لــــم یــــدع لــــي صــــدقة أمــــالً 

  تعثــــــــرت بــــــــه فــــــــي األفــــــــواه ألســــــــنها

  

  

  فزعــــــــت فیــــــــه بآمــــــــالي الــــــــي الكــــــــذب  

  شـــرقت بالـــدمع حتـــي كـــاد یشـــرق بـــي

  والبــرد فــي الطــرق واألقــالم فــي الكتــب

  

  حتي بلغ قوله :

  لشمسین لم تغبولیت غائبة ا    فلیت طالعة الشمس غائبة

  ٢فداء عین التي زالت ولم تؤب    ولیت عین التي آب النهار بها

  ومن رثائه البن سیف الدولة الذي مات طفًال صغیرًا قوله :

  وان تك طفًال فاالسي لیس بالطفل    فإن تك في قبر فإنك في الحشا

  ولكن علي قدر المخیلة واألصل    ومثلك ال یبكي علي قدر سنه

  ٣نداهم ومن قتالهم مهجة البخل    قوم األلي من رماحهمألیست من ال

                                     
  ).١٦٥ ٤ا اذا جمع الماء من كل الي المستنقع واحد (لسان العرب مجحفش: حفش السیل حفش ١
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  ومن رثائه لعبد سیف الدولة (یماك) قوله :

  الي كل تركي النجار جلیب    ألبقي یماك في حشاي صبابة

  وال كل جفن ضیق بنجیب    وما كل وجه أبیض بمبارك

  ١فقد ظهرت في حد كل قضیب    لئن ظهرت فینا علیه كآبة 

أخـــري فـــي الرثـــاء مثـــل رثائـــه ألبـــي شـــجاع فاتـــك ،وشـــبیب  كمـــا ان لـــه قصـــائد

–العقیلي ،وتغلب بن داؤد بن حمدان وغیرهم وله في الوصف أكثر من تسع قصـائد 

تظهر فیها دقة التصویر والبراعة في الوصف ،وخیر مثال -غیر المقطوعات الشعریة

  لذلك قصیدته التي وصف فیها شعب بوان ومنها : 

  علي أعرافها مثل الجمان    یناغدونا تنفض األغصان ف

  وجئت من الضیاء بما كفاني    فسرت وقد حجبن الحر عني

  دنانیرًا تفر من البنان    وألقي الشرف منها في ثیابي

  بأشربة وقفن بال أواني    لها ثمر تشیر إلیك منه

  ٢صلیل الحلي في أیدي الغواني    وأمواه تصل بها حصاها

  ف بدشت األرزن یقول :وكذلك في وصفه للصید بموضع یعر 

  )٣(مجاور الخنزیر للرئبال     بین المروج الفیح واالغتیال

  مشترف الدب علي الغزال    من االشكال )٤(داني الخنانیص

  كأن فنا خسر ذا األفضال    مجتمع األضداد واألشال

  فجاءها بالفیل والفیال    خاف علیها عوز الكمال

  خیل والرجالال ٦طوع وهوق    في الحبال ٥فقیدت األیل
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 .٥٤٢-٥٤١دیوان المتنبئ ص : ٢
 )٥٧ ٦الرئبال : من أسما األسد والذئب (لسان العرب مج )٣(
 ).١٦٨ ٥خنوص :وهو ولد الخنزیر (لسان العرب مج الخنانیص : جمع )٤(
 ).٢٤١ ٢األیل : الذكر من األوعال (لسان العرب مج ٥
 ).٢٩١ ١٥وهوق : الوهق الحبل (لسان العرب مج ٦



 ٢٢

  ٧معتمة بیبس األجذال     تسیر سیر النعم األرسال 

ألنه كان شاعرًا فحًال ونشبت العداوة –أقتضتها الضرورة –وله قصائد قلیلة في الفخر 

  بینه وبین حساده ولكنه أنكر علیهم جهلهم وفخر بعلو همته فمنها قوله :

  أنـــا الـــذي نظــــر األعمـــي الـــي أدبــــي

  تعرفنـــــــــي الخیـــــــــل واللیـــــــــل والبیـــــــــداء

  صحبت في الفلوات الوحش منفرداً 

  وأســـــــمعت كلمـــــــاتي مـــــــن بـــــــه صـــــــمم  

  والســــــیف والـــــــرمح والقرطــــــاس والقلـــــــم

  ١حتـــــي تعجـــــب منـــــي القـــــور واألكـــــم 

  

  ومثل قوله مفتخرًا بنفسه :

ـــــــر نفســـــــه   تغـــــــرب ال مســـــــتعظمًا غی

  وال ســـــــــــــــالكًا إال فـــــــــــــــؤاد عجاجـــــــــــــــةٍ 

  یقولــــون لــــي مــــا أنــــت فــــي كــــل بلــــدةٍ 

  

 كــــــــــــــــــــم وال قــــــــــــــــــــابًال إال لخالقــــــــــــــــــــه ح  

   وال واجــــــــــــــــدًا إال لمكرمــــــــــــــــٍة طعمــــــــــــــــاً 

  ٢ وما تبقي ؟ ما أبتغـي جـل ان یسـمي

  

  وقوله مفتخرًا بشعره :

  ومـــــا الـــــدهر إال مـــــن رواة قصـــــائدي

  فســـــــار بـــــــه مـــــــن ال یســـــــیر مشـــــــمراً 

  

  اذا قلــــت شــــعرًا أصــــبح الــــدهر منشــــدا  

  ٣وغنــــــــي بــــــــه مــــــــن ال یغنــــــــي مغــــــــردا

  

  وقد جاوز الحد في األفتخار بنفسه بقوله :

  رتقي   وأي عظیم أتقيأي محل أ

  وكل ما قد خلق اهللا وما لم یخلق

   ٤محتقر في همتي   كشعرة في مفرقي 

كما أنه نظم في العتاب واألعتذار ست قصائد منها اعتذاره لسیف الدولـة عـن   

  قصیدته المیمیة ،فیقول مستعتبًا :

                                     
 .٥٦٢دیوان المتنبئ ص  ٧
 .٣٣٢دیوان المتنبئ ص : ١
 ٤٠دیوان المتنبئ ص :  ٢
 ٣٧٣دیوان المتنبئ ص :  ٣
٤  



 ٢٣

  أال لســـــــــیف الدولـــــــــة الیـــــــــوم عاتبـــــــــاً 

  ومــالي اذا مــا أشــتقت أبصــرت دونــه

  یـــدني مجلســي مـــن ســـمائهوقــد كـــان 

ــــــــــاً  ــــــــــك داعی ــــــــــك مســــــــــئوًال ولبی   حنانی

  أهــذا جــزاء الصــدق ان كنــت صــادقاً 

ـــــــب فإنـــــــه   وان كـــــــان ذنبـــــــي كـــــــل ذن

  

  فــداه الــوري أمضــي الســیوف مضـــاربا  

ـــــــــــــــــائف ال أشـــــــــــــــــتاقها وسباســـــــــــــــــبا   تن

  أحــــــــــــادث فیهــــــــــــا بــــــــــــدرها والكواكبــــــــــــا

  وحســـــــــبي موهوبــــــــــًا وحســــــــــبك واهبــــــــــا

  أهـــــذا جـــــزاء الكـــــذب ان كنـــــت كاذبــــــا

  ١لمحو من جاء تائبامحا الذنب كل ا

مقطوعـات شـعریة متفرقـة تنـاول فیهـا جمیـع  -كما أشرتا سـابقاً –وله في دیوانه   

  األلوان الشعریة من مدح وهجاء ووصف ورثاء وغیرها.

وكل هذا یدل علي قریحته المتوهجة ،وٕامتالكه لزمـام الشـعر ودیوانـه بـین یـدي   

،وسـحر خـالب ،ومعـان دقیقـة فیستمتع بمـا فیـه مـن شـعر جمیـل   -متي شاء–القارئ 

  ،وحكم بلیغة.

  *ما وجد من شعره في غیر دیوانه: 

هنالك قطـع متنـاثرة مـن شـعر المتنبـئ وجـدت فـي غیـر دیوانـه قـال االصـفهاني 

صاحب إیضاح المشكل من شعر المتنبـئ : (أخبرنـي أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي :ان 

  ٢المتنبئ أسقط من شعره الكثیر ،وبقي ما تداوله الناس) 

یقــول عبــد الوهــاب –وأغلــب الظــن ان أبــا الطیــب أســقطها مــن شــعره للضــرورة   

عزام : (ومهما یقـل فأغلـب الظـن ان الـذي أسـقط مـن شـعر المتنبـئ قطـع لـم یعـن بهـا 

الشــاعر لســخف معناهــا او ألســباب أخــري ولســنا نصــدق ان أبــا الطیــب الــذي حــرص 

ي األدب كبیـرة ،یرضـي ان علي إثبات قطع صـغیرة مـا بیتـین وأربعـة لـیس لهـا قیمـة فـ

   ٣ یحذف شئ من قصائده إال لضرورة)

وذكر الواحدي ان المتنبئ عندما خرج لیلة عیـد النحـر سـنة خمسـین وثالثمائـة   

للهجرة وعلم كافور بخروجه وجه خلفه عدة رواحل وبذل األموال في طلبه فلم یقفوا له 

                                     
 ٣٣٥دیوان المتنبئ ص : ١
 ٣٥٠: ٢خزانة األدب ج ٢
 .٢٦في ذكري أبي الطیب بعد ألف عام عبد عزام ص  ٣



 ٢٤

منهـا مـا ثبـت فـي الـدیوان  علي علي أثر ولما وصل العـراق هجـا كـافورًا بقصـائد كثیـرة

   ٤ومنها ما لم یثبت فمن ذلك القصیدة التالیة وهي توجد في بعض النسخ دون بعض 

  

  

  قطعـــــــت ســـــــیري كــــــــل یهمـــــــاء مفــــــــزع

  ســـــــیفي فــــــــي رؤوس وأذرع )١(وثلمـــــــت

  وصــــــــیرت رأي بعــــــــد عزمــــــــي رائــــــــدي

  ولـــــــــم أتـــــــــرك أمـــــــــرًا أخـــــــــاف اغتیالـــــــــه

  وفارقــــــــــت مصــــــــــرًا واألســــــــــیود عینــــــــــه

  نــــــــــيألـــــــــم تفـــــــــه الخنثـــــــــي مقـــــــــالي وأن

ــــــــــؤدني   وال أرعــــــــــوي إال الــــــــــي مــــــــــن ی

  أیــــــــــا النــــــــــتن كــــــــــم قیــــــــــدتني بمواعــــــــــد

  وقــــــــدرت مــــــــن فــــــــرط الجهالــــــــة إننــــــــي

  أقـــــــــیم علـــــــــي عبـــــــــد خصـــــــــي منـــــــــافق

  وأتـــــرك ســـــیف الدولـــــة الملـــــك الرضــــــا

ـــــــي   فتـــــــي بحـــــــره عـــــــذب ومقصـــــــده غن

  تظــــــــل اذا مـــــــــا جئتـــــــــه الـــــــــدهر آمنـــــــــاً 

  

ـــــع   ـــــي كـــــل صـــــرماء بلق   وجبـــــت بخیل

  وحطمـــت رمحـــي فـــي نحـــور وأضـــلع

ــــــــــــت   بمســــــــــــمعي وخلقــــــــــــت آراًء توال

  وال طمعت نفسي الي غیر مطمع 

  حــــــــذاري مســــــــیري تســــــــتهل بــــــــأدمع

  أفــــــــارق مــــــــن أقلــــــــي بقلــــــــب مشــــــــیع

  وال یطبینـــــــــي منـــــــــزل غیـــــــــر ممـــــــــرع

  مخافــــــــــــــة نظــــــــــــــم للفــــــــــــــؤاد مــــــــــــــروع

  أقـــــیم علـــــي كـــــذب رصـــــیف مضـــــیع

  لئــــــــیم ردي الفعــــــــل للجــــــــود مــــــــدعي

ــــــــن أروع   كــــــــریم المحیــــــــا أروعــــــــًا وأب

  ومرتــــــع مرعــــــي جــــــوده خیــــــر مرتــــــع

ــــر مكــــان بــــل بأشــــرف موضــــ   ١عبخی

  

كما ذكـر الواحـدي ان المتنبـئ قـال قصـیده فـي هجـاء كـافور وهـي مـأخوذة مـن 

. وهــي قصــیدة  ٢دیوانــه المطبــوع فــي بنــدر كلكتــه ســنة ثالثــین ومــائتین وألــف للهجــرة 

  طویلة ،ومطلعها : 

  افیقـــــا خمـــــار الهـــــم نقصـــــني الخمـــــرا 

  

  وســـــكري مـــــن األیـــــام جنبنـــــي الســــــكرا  

  

                                     
 
 )٣٧ ٣ثلمت : ثلم اإلناء فهو السیف في نحوه :كسر حرفه (لسان العرب مج )١(
 .٨٥٧: ٢شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج٢
 .٨٥٨: ٢شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج ٣



 ٢٥

  ومنها قوله :

  تبطــًا بهــمصــحبت ملــوك األرض مغ

ــــــــد للحــــــــر مالكــــــــاً  ــــــــت العب   ولمــــــــا رأی

  یعـــــــــــــــــد اذا عـــــــــــــــــد العجائـــــــــــــــــب اوالً 

ــــرة الــــوري ــــا هرمــــل الــــدنیا ویــــا عب   فی

  نویبیـــــة لــــــم تــــــدر ان بنیهــــــا النــــــویبي

  ویســـتخدم البـــیض الكواعـــب كالـــدمي

ـــــــــــــــي أراده   قضـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن اهللا العل

  وهللا آیـــــــــــــــــــات ولیســـــــــــــــــــت كهـــــــــــــــــــذه

  لعمـــــري مـــــا دهــــــر بـــــه أنـــــت طیــــــب 

  وأكفـــــر یـــــا كـــــافور حـــــین تلـــــوح لـــــي

  بســـیري نحـــو مصـــر فـــال لعـــا عثـــرت

  وفارقــــت خیــــر النــــاس قاصــــد شــــرهم

  فعــــــاقبني المخصــــــي بالشــــــر جازیــــــاً 

  

  وفــــــارقتهم مــــــالن مــــــن شــــــنف صــــــدرا  

ــــــــاء الحــــــــر مســــــــترزقًا حــــــــرا ــــــــت إب   أبی

  كمـا یبتـدأ فــي العـد باألصـبع الصــغري

  ویـــا أیهــــا المخصــــي مـــن أمــــك البظــــرا

  بعــــــــــــــــد اهللا یعبــــــــــــــــد فــــــــــــــــي مصــــــــــــــــرا

   وروم العبـــــــــــــدي والغطارفـــــــــــــة الغـــــــــــــرا

ــــــــــــــه شــــــــــــــرا أال ربمــــــــــــــا ــــــــــــــت إرادت   كان

  أظنـــــــــك یـــــــــا كـــــــــافور آیتـــــــــه الكبـــــــــري

  أیحســـــــــــبني الـــــــــــدهر أحســـــــــــبه دهـــــــــــرا

ـــــك الشـــــرك والكفـــــرا   فقارقـــــت مـــــذ فارقت

  بهـــــــا ولعـــــــًا بالســـــــیر عنهـــــــا وال عثـــــــرا

  وأكــــــــــــــرمهم طــــــــــــــرًا ألنــــــــــــــذلهم طــــــــــــــرا

  ٢ألن رحیلـــــي كـــــان عـــــن حلـــــب غـــــدرا

  

  ومن شعره الذي ال یوجد في دیوانه بیتان هما :

  أبعـــــــــــین مفتقـــــــــــر إلیـــــــــــك نظرتنـــــــــــي

ـــــــوم ألننـــــــيلســـــــت  ـــــــوم أنـــــــا المل   المل

  

ــــــــــــذفتني مــــــــــــن حــــــــــــالق   ــــــــــــأهنتني وق   ف

ــــــــــــر الخــــــــــــالق ــــــــــــت آمــــــــــــالي بغی   ٣أنزل

  

ولما هبـت الـریح وأسـقطت خیمـة سـیف الدولـة وكـان سـیف الدولـة مزمعـًا علـي   

فتشأم بذلك ودخل الدار وأحتجـب عـن النـاس فـدخل علیـه المتنبـئ –الرحیل الي العدو 

  بعد ثالثة أیام فأنشده حیث قال :

  ولـــــــــة دیـــــــــن اهللا دم أبـــــــــداً یاســـــــــیف د

  هـــل أذهـــل النـــاس إال خیمـــة ســـقطت 

ـــــرغم األعـــــادي عیشـــــة رغـــــدا     وعـــــش ب

  مـــــــن المكــــــــارم حتــــــــي ألقــــــــت العمــــــــدا

                                     
 .٨٥٨: ٢شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج ٢
 .٨٥٥: ٢شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج ٣
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  خـرت لـو جهـك نحـو األرض سـاجدة

  

  ٤كمـــــــا یخـــــــر لوجـــــــه اهللا مـــــــن ســـــــجدا

  

  وعندما هزم سیف الدولة عساكر االخشیدي الحسن بن طغج بصفین قال المتنبئ :

  

  ومـــن لـــهیـــا ســـیف دولـــة ذا الجـــالل 

ــــــي صــــــفین حــــــین دخلتهــــــا   أنظــــــر ال

ـــــــــد رعتـــــــــه ـــــــــن هن ـــــــــه جـــــــــیش اب   فكأن

  

ــــــــــــر الخالئــــــــــــق واألنــــــــــــام ســــــــــــمي     خب

  فأنحـــــــــــاز عنـــــــــــك الجانـــــــــــب الغربـــــــــــي

  ١ حتــــــــــي كأنــــــــــك یــــــــــا علــــــــــي علــــــــــي

  

  وقیل له : مالك لم تمدح أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه فقال :  

  وتركــــــــت مــــــــدحي للوصــــــــي تعمــــــــداً 

  وٕاذا اســـــــــــتقل الشـــــــــــئ قـــــــــــام بذاتـــــــــــه 

  

ــــــــــورًا مســــــــــتطیًال شــــــــــامال     ان كــــــــــان ن

  ٢وكــــذا ضــــیاء الشــــمس یــــذهب بــــاطال

  

  ومن شعره الذي لیس في دیوانه قوله : 

  وحبیـــــــــــــب أجفـــــــــــــوه منـــــــــــــي نهـــــــــــــاراً 

  زارنــــــي فـــــــي الظـــــــالم یطلـــــــب ســـــــترا

  

ــــــــــــــي اكتتــــــــــــــام   ــــــــــــــي وزارنــــــــــــــي ف   فتخف

ـــــــــــوره فـــــــــــي الظـــــــــــالم افافتضـــــــــــحن   ٣بن

  

كـر بـن طغـج ومن أشـعاره التـي لیسـت فـي دیوانـه قصـیدته التـي یرثـي بهـا أبـا ب  

  اإلخشیدي التي مطلعها : 

ـــــــــذي جمعـــــــــا   هـــــــــو الزمـــــــــان مننـــــــــت بال

ـــابق مضـــطرباً    إن شـــئت مـــت أســـفًا او ف

  لــــــــــــو كــــــــــــان ممتــــــــــــع تحمیــــــــــــه منعتــــــــــــه

  

  فـــي كــــل یــــوم تـــري مــــن صــــرفه بــــدعا  

  قـــــد حـــــل مـــــا كنـــــت تخشـــــاه ألن یقعـــــا

  ٤لـم یصــنع الــدهر باإلخشــید مــا صــنعا

  

                                     
 .٨٥٥: ٢شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج ٤
 .٨٥٦:  ٢المرجع أعاله:ج ١
 نفس المرجع والصفحة. ٢
 نفس المرجع والصفحة. ٣
 .٨٥٦: ٢ج–شرح الواحدي لدیوان المتنبئ  ٤
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نجـار فجعـل فـي رجلـه وعندما قـبض علیـه فـي ضـیعة یقـال لهـا كـوثلین وأمـر ال   

  قرمة وفي عنقه من خشب الصفصاف قال المتنبئ هذین البیتین :

  بأنــــــــــــــه ١زعــــــــــــــم المقــــــــــــــیم بكــــــــــــــوثلین

  فأجبتــــــــه مــــــــن صــــــــرت مــــــــن أبنــــــــائهم

  

من آل هاشم بن عبد مناف صـارت   

   ٣ ٢قیـــــــــــــودهم مـــــــــــــن الصفصــــــــــــــاف

  

  ولما أعتل كتب الي الوالي وهو في الحبس :  

ــــــــــــــر األریــــــــــــــب ــــــــــــــدي ایهــــــــــــــا األمی   بی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــياو الم لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا اذ   ا ذكرتن

ـــــــــــك أخطـــــــــــأ   ان أكـــــــــــن قبـــــــــــل أن رأیت

  عائـــــــــــــــب عـــــــــــــــابني لـــــــــــــــدیك ومنـــــــــــــــه

  

  ال لشـــــــــــــــــئ إال ألنــــــــــــــــــي غریــــــــــــــــــب  

  دمـــــــع قلـــــــب بـــــــدمع عـــــــین ســـــــكوب

  ت فـــــــــــإني علــــــــــــي یــــــــــــدیك أتــــــــــــوب

  ٤خلقــــت فـــــي ذوي العیــــوب العیـــــوب

  

  وقال وقد كثرت األمطار بآمد : 

ــــــــــــك النهــــــــــــار   أ آمــــــــــــُد هــــــــــــل ألــــــــــــم ب

  إذا مـــــــــا األرض كانـــــــــت فیـــــــــك مـــــــــاءً 

ـــــــــــــا   تغضـــــــــــــبت النفـــــــــــــوس بهـــــــــــــا علین

ــــــــــــ   ین البخــــــــــــت ودعهــــــــــــا حجــــــــــــیححن

  وال حیــــــــــــــــا اإللــــــــــــــــه دیــــــــــــــــار بكــــــــــــــــر 

ــــــــــــــار ال ســــــــــــــمین مــــــــــــــن رعاهــــــــــــــا   دی

ـــــــــــــؤس  ـــــــــــــوم ب ـــــــــــــدروع لی   اذا لـــــــــــــبس ال

  

  قــــــــــــــدیمًا او أثیــــــــــــــر بــــــــــــــه الغبــــــــــــــار  

ــــــــــــــأین بهــــــــــــــا لغرقــــــــــــــاك القــــــــــــــرار   ف

  وماجـــــــــت فـــــــــوق أرؤســـــــــنا البحـــــــــار

  كـــــــــــــــأن خیامنـــــــــــــــا لهـــــــــــــــم جمـــــــــــــــار

  وال روي مزارعهـــــــــــــــــــــــــا القطـــــــــــــــــــــــــار

  وال حســـــــــــــــــن بأهلیهـــــــــــــــــا الیســـــــــــــــــار

  ٥فأحســــــن مــــــا لبســـــــت بهــــــا الغـــــــرار

  

  وقال وقد سار من مصر یرید الكوفة : 

                                     
 ).٤٨٦ ٤كوثلین: اسم موضع في بالد الشام (معجم البلدان مج ١
 ).٢٥٣ ٣لخالف واحدته صفصافة وقیل شجر الخالف  شامیة (لسان العرب مجالصفصاف : هو ا ٢
 .٨٥٦: ٢شرح الواحي لدیوان المتنبئ ج ٣
 .٨٥٧: ٢المرجع أعاله ج ٤
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  اذا مـــــــــــــا كنـــــــــــــت مغتربـــــــــــــًا فجـــــــــــــاور 

  اذا جـــــــــــــــــــــاورت أدنـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــازني

  

  بنــــــــي هــــــــرم بــــــــن قطبــــــــة او دثــــــــارا  

ـــــــــد ألزمـــــــــت أفضـــــــــلها الجـــــــــوارا   ٤ فق

  

  

  المراجع التي حوت شعر المتنبئ :

: ابـن جنـي، وعلـي بـن حمـزة البصـري، ومحمـد ١للدیوان رواة ثقاة عنه ، مـنهم 

، والقاضـــي المحـــامي محمـــد بـــن قاســـم، وابـــو الحســـن ابـــن ســـعید ، بـــن احمـــد المغربـــي

ومحمد بن عباس الخوارزمي، وابـو محمـد بـن القاسـم الجرمـي، وابـو الحسـن الزخجـي، 

وابــوبكر الشــعراني.هؤالء هــم الــرواة المعاصــرین للمتنبــئ، والمراجــع التــي حــوت شــعر 

ري، والبرقوقي،وشــرح المتنبــئ والتــي وقفــت علیهــا هــي: دیوانــه بشــرح الواحــدي ،والعكبــ

  ابي العالء المعري البیات المعاني في شعر المتنبئ.

ومــن القــدامي الــذین افــردوا لــه صــفحات فــي مؤلفــاتهم وتنــاولوا فیهــا مــن شــعره 

العمیـدي فـي االبانـة عـن  -فـي یتیمـة الـدهر ٢الثعالبي –هم:ابن جني في الخصائص 

 ٤الخطیــب -ئ المتنبــئفــي الكشــف عــن مســاو  ٣الصــاحب بــن عبــاد –ســرقات المتنبــئ 

 -فـي الصـبح المنبـي عـن حیثیـة المتنبـئ ٥یوسـف البـدیعي -البغدادي فـي تـاریخ بغـداد

  .٦خزانة االدب للشیخ عبدالقادر البغدادي

  ومن مؤلفاته المحدثین الذین تناولوا شعره والتي وقفت علیها:

المتنبـــئ  بـــین ناقدیـــه( فـــي القـــدیم والحـــدیث) -المتنبـــئ لمحمـــود محمـــد شـــاكر 

 -المتنبـــئ وشوقي(دراســـة نقـــد وموازنـــة) لعبـــاس حســـن –محمــد عبـــد الـــرحمن شـــعیب ل

                                     
 
جامعة امدرمان  -سول المقبولاعداد :حسونة حسب الر  ١٩ص:  –رسالة ماجستیر  -انظر الجملة الشرطیة في شعر المتنبئ -١

   م.١٩٩٤ -هـ ١٤٤كلیة االداب قسم اللغة العربیة  –االسالمیة 
 ).٢٦٦-٢٦٥ابو منصور عبدالملك بن محمد اسماعیل الثعالبي، كان ادیبا فاضال فصیحا بلیغا(نزهة االلباء ص  ٢
 ).٢٣٨س وثمانین وثالثمائة (نزهة االلباء ص ابو القاسم منصور بن عباد، كان عزیز الفضل متفننا في العلوم توفي سنة خم ٣
 .١٧٢: ١احمد بن علي ثابت البغدادي ، ابوبكر المعروف بالخطیب: احد الحفاظ المؤرخین المقدمین(االعالم ج ٤
-٨:٢٢٠یوسف البدیعي الدمشقي: ادیب ، من شعراء نفحة الریحانة، دمشقي المولد استقر واشتهر بحلب وتوفي بالروم في تركیا ج ٥

٢٢١. 
 ).٤١: ٤عالمة باالدب والتاریخ واالخبار، ولد ببغداد وتوفي في القاهرة (االعالم ج ٦



 ٢٩

ذكـــري ابـــي  -التـــراث النقـــدي لرجـــاء عیـــد -فصـــول فـــي الشـــعر ونقـــده لشـــوقي ضـــیف

  الطیب بعد الف عام لعبد الوهاب عزام.

  االحتجاج بشعر المتنبئ:

 )١( مـن دیـنهم) احتج ابن جني بشعر المتنبـئ فـي قـراءة إبـراهیم (..... ولیلَبسـوا علـیهم

  بفتح الباء

قــال ابــن جنــي : المشــهور فــي هــذا البیــت لبســت الثــوب البســه، ولبســت علــیهم 

  في قوله:  )٢(ألبسه............ وقد مر به لفظًا البتة شاعرنا 

   )٣( لبسنا الي حاجاتنا الضرب والطعنا  وانا اذا ماالموج صرح في الوغي

اعر نظــر الــي هــذه القــراءة ، وامــا ان یكــون اراد ثــم قــال ابــن جنــي: فامــا ان یكــون هــذا الشــ

بهـــا فســـلك ســـنة قارئهـــا، فـــاعرف ذلـــك وال تقـــل مـــا یقولـــه مـــن ضـــعفت نحیزتـــه وركـــت طریقتـــه هـــذا 

الشــاعر محــدث بــاالمس كــان معنــا ، فكیــف یجــوز ان یحــتج بــه فــي كتــاب اهللا (عــز وجــل) ؟، فــان 

ظ فلعمــري ان هــذا الموضــع معتبــر فیهــا، المعــاني ال یرفعهــا تقــدم، والیــزري بهــا تــاخر، فامــا االلفــا

وامــا المعــاني ففائتــه بانفســها الــي مغرســها، وٕاذا جــاز البــي العبــاس ان یحــتج بــابي تمــام فــي اللغــة 

   )٤( كان االحتجاج في المعاني بالمولد االخر اشبه. 

واحتج ابن جني في بـاب المعـاني بشـعر المتنبـئ وقـال فـي صـدر كالمـه علـي   

   )٥(مما ال یعقل ،قال عنترة  مجئ القول والكالم 

   )٦(لو كان یدري ما المحاورة أشتكي    ولكان لو علم الكالم مكلمي 

  وامتثله المتنبئ آخرًا فقال : 

   )٧(لو قدر السنان علي لسان     لقال لك السنان كما أقول 

  وقال المتنبئ في بیت آخر :

                                     
  .١٣٧سورة األنعام اآلیة )   ١(

  ٢٣١: ١المحتسب ج)   ٢(

  ٣١٦دیوان المتنبئ ص:)   ٣(

  .٢٣١:ص ١)المحتسب ج٤(

الجاهلیة ،ومن شعراء الطبقة األولي .من أهل نجد عنترة بن شداد بن عمرو بن معاویة بن العبسي :أشتهر في فرسان العرب في  )٥(

   ).٩١: ٥وأمه حبشیة أسمها زبیبة (األعالم ج
   م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤بیروت –دار بیروت للطباعة والنشر -٣٠دیوان عنترة ص ) ٦( 

   .٢٦٤)دیوان المتنبئ ص :٧(

  .١٥٢)دیوان المتنبئ ص : ٨(



 ٣٠

   )١(ا لو تعقل الشجر التي قابلتها    مدت محییة إلیك األغصن

وٕان كـان –وأستطرد أبن جني في كالمه قائًال : (وال تستنكر ذكرنـا هـذا الرجـل   

في أثناء ما نحن علیه مـن الموضـع وغموضـه، ولطـف متسـربه ،فـإن المعـاني –مولدًا 

ــــدون كمــــا یتناولهــــا المتقــــدمون .وكــــان أبــــو العبــــاس وهــــو الكثیــــر  -)  ١یتناهبهــــا المول

بــن أوس فــي كتابــه االشــتقاق ٢ شــعر حبیــب احــتج بشــئ مــن –التعصــب لجلــة النــاس 

  فأنشد فیه له : ٣،لما كان غرضه فیه معناه دون لفظه 

  ٥ ٤لو رأینا التوكید خطة عجز     ما شفعنا اآلذان بالتثویب 

  وفي باب غلبة الفروع علي األصول ،احتج ابن جني ببیت المتنبئ :  

  ٧ ٦نحن ركب ملجن في زي ناس     فوق طیر لها شخوص الجمال 

یقــول أبــن جنــي : (فجعــل كــونهم جنــًا أصــًال ،وجعــل كــونهم ناســًا فرعــًا ،وجعــل   

كـون مطایــاه طیــرًا أصـًال،وكونها جمــاًال فرعًا،فشــبه الحقیقــة بالمجـاز فــي المعنــي الــذي 

  ٨منه أفاد المجاز من الحقیقة ما أفاد) 

وفــي بـــاب مشـــابهة معـــاني األعـــراب معـــاني الشـــعر ،احـــتج ابـــن جنـــي بقولـــه : 

ن ذلــك قــول مـــن اختــار إعمــال الفعـــل الثــاني ألنــه العامـــل األقــرب نحــو ضـــربت (ومــ

  قول شاعرنا : ١٠فتطیر معني هذا معني  ٩وضربني زید ،وضربني وضربت زیدًا)

  )٢(خذ ما تراه ودع شیئًا سمعت به   في طلعة البدر ما یغنیك عن زحل

                                     
  
ثمالي المعروف بالمبرد كان شیخ أهل النحو والعربیة ،كان من أهل البصرة  ،توفي في أبو العباس المبرد محمد بن یزید عبد األكبر ال ١

 م).١٦٤سنة خمس وثمانین ومائتین للهجرة (إشارة التعییین ص 
أبو تمام :حبیب بن أوس الطائي الشاعر شامي األصل ،جالس العلماء واألدباء فأخذ عنهم وتعلم ،مات سنة أحدي وثالثین ومائتین  ٢

 ).١٢٤-١٢٣ة (نزهة األلباء في طبقات األدباء ص للجر 
 دون تاریخ.–عالم الكتب بیروت –تحقیق محمد علي النجار – ٢٤: ١الخصائص البن جني ج ٣
 ).٨٧ثوب تثویبًا ردد صوته ومنها التثویب في اآلذان (المصباح المنیر مادة (ثوب) ص  ٤
 م .١٩٦٤-دار المعارف –ق محمد عبده عزام تحقی-١٢٦:  ١شرح الخطیب التبریزي ج–دیوان أبي تمام  ٥
 ملجن : أي من الجن فحذف النون وهمزة الوصل  ٦
 ١٢٢دیوان المتنبئ ص : ٧
 .٣٠:  ١الخصائص ج ٨
 .١٧٠: ٢المرجع أعاله  ج ٩

 .١٧١:  ٢أنظر المرجع أعاله  ج ١٠

  ٣٣٨دیوان المتنبئ ص :  )١(



 ٣١

ه شــاعرنا (وآخــر مــا جــاء بــه علــي كثرتــ )١(وفــي هــذا البــاب قــال ابــن جنــي :   

  فقال ) : 

   )٣( )٢(وكم دوت الثویة من حزین   یقول لها قدومي ذا بذاكا 

یقــول الواحــدي فــي شــرح هــذا البیـــت (كــم دونهــا مــن إنســان حــزین لفراقـــي اذا   

   )٤(قدمت سر بقدومي فیقول له القدوم هذا السرور بذلك الغم الذي لقیته بغیبته) 

صــول والمبــاني ،یقــول ابــن جنــي وفــي بــاب تالقــي المعــاني علــي اخــتالف األ  

(وذلــك ان المعنــي الواحــد یكــون بــه أســماء كثیــرة فالــذهب اذا صــفوه وهــذبوه أخــذوا لــه 

،فقــالوا لــه : الخــالص ،األبریــز والعقیــان ،وقــد جــاء اســم  )٥(أســماء مــن ذلــك المعنــي) 

  الذهب في قول المتنبئ بلفظ النفیس في قوله :

  أبـــــدو فســـــیجد مـــــن بالســـــوء یـــــذكرني

  نـــت فـــي أهلـــي وفـــي وطنـــيوهكـــذا ك

  

   )٦(فــــــــــال أعاتبــــــــــه صــــــــــفحًا وٕاهوانــــــــــا   

   )٧(ان النفـــیس غریـــب حیثمـــا مـــا كانـــا 

  

بـین األضـعف واألقـوي فـي عقـد واحـد ،ذكـر أبـن جنـي ان  )٨(وفي باب الجمع   

الحكمة في الجمع بین اللغتین القویة والضعیفة في كالم واحد هو ان یروك ان جمیـع 

ثابت في نفوسهم حتي إنهم جمعوا بین القوي والضعیف  -وان تفاوتت أقواله–كالمهم 

وآخـــر مـــن جـــاء بـــه شـــاعرنا  )٩(دون ان یقـــدح القـــوي فـــي الضـــعیف .قـــال ابـــن جنـــي 

  ،قال :

     )١٠(وٕاذا ما خال الجبان بأرض   طلب الطعن وحده والنزاال 

                                     
  ١٧٤: ٢الخصائص ج)   ١(

  ).٨٧ ٢الكوفة (معجم البلدان مج الثوبة :موضع قریب من)   ٢(

  .٥٦٨دیوان المتنبئ ص :)   ٣(

  .٨٠٣: ٢شروح الواحدي لدیوان المتنبئ ج)   ٤(

  .١٢٥:  ٢الخصائص ج)   ٥(

  .١٨٢دیوان المتنبئ ص :)   ٦(

  نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.)   ٧(

  .٣١٧: ٣أنظر الخصائص ج)   ٨(

  .٣١٨ ٣المرجع أعاله ج)   ٩(

  .٤١١ن المتنبئ ص :دیوا)   ١٠(



 ٣٢

فــي بــاب المســتحیل ،وصــحة قیــاس الفــروع ،علــي -  )١(كمــا احــتج ابــن جنــي   

  بیت المتنبئ :ب–فساد األصول 

   )٣( )٢(أجل قدرك ان تسمي مؤبنة    ومن یصفك فقد سماك للعرب 

یقول الواحدي في الشـرح هـذا البیـت (أي أنـت أجـل مـن ان تعرفـي بإسـمك بـل   

   )٤(وصفك یعرفك بما فیك من المحاسن والمحامد التي لیست في غیرك)

قــولهم : (اذا أمــا فــي بــاب التراجــع عنــد التنــاهي ،یقــول ابــن جنــي: فمــن ذلــك   

تنــاهي فــي الضــحك بكــي ،وٕاذا تنــاهي فــي الغــم ضــحك ،وٕاذا تنــاهي فــي العظــة أهمــل 

   )٥(،وٕاذا تناهت العداوة أستحالت مودة) 

  وضرب ابن جني لهذا مثًال بقول أبن درید :

   )٦(فان أمت فقد تناهت لذتي    وكل شئ بلغ الحد أنتهي 

  : ثم قال أبن جني : (وأبلغ من هذا قول شاعرنا)

   )٧(ولجدت حتي كدت تبخل حائًال     للمنتهي ومن السرور بكاء 

أي (بلغــت مــن الجــود أقصــاه وغایتــه وكــدت تحــول أي ترجــع) عــن آخــره لمــا   

أنتهت فیه إذ لیس من شأنك ان تقف في الكـرم علـي غایـة وال موجـود مـن الجـود بعـد 

  )٨(بلوغك نهایته 

  مآخذ لغویة علي شعر المتنبئ :

بعض أشعار المتنبئ  وبین أیـدینا طائفـة مـن أشـعاره التـي عیبـت علیـه  عاب العلماء 

  فمما أنكره علیه العلماء وأستضعفوه قوله :

   )٩(جلال كما بك فلیك التبریح    أغذاء ذا الرشا األغن الشیح 

                                     
  .٣٣٨:ص  ٣الخصائص ج)   ١(

  مؤبنة :من التأبین :وهو ذكر محاسن المیت )   ٢(

  .٤٣٣دیوان المتنبئ ص :)   ٣(

  شرح الواحدي .–دیوان المتنبئ )   ٤(

  .٣٤١: ٣الخصائص ج)   ٥(

  نفس المرجع ونفس الصفحة.)   ٦(

  .١٢٨دیوان المتنبئ ص : )   ٧(

  .٢٠٠: ١ان المتنبئ جشرح الواحدي لدیو )   ٨(

  .٤٤١دیوان المتنبئ ص :)   ٩(



 ٣٣

فقــال أهــل اإلعــراب : حــذف النــون مــن (تكــن) اذا أســتقبلتها الــالم خطــأ ،ألنهــا   

،فقـال لهـم المحـتج عـن أبـي  )١(تحـذف اسـتحفافًا اذا سـكنت  تتحرك الـي الكسـر ،وٕانمـا

الطیب ،لعمري إن وجه الكالم مـا ذكـرتم ،لكـن ضـرورة الشـعر تجیـز حـذف النـون مـع 

األلف والالم ،وقد حكاه أبو زید عن العرب في كتابة المعـروف بكتـاب النـوادر وعـابوا 

  علیه :

   )٢(مثلي  أمط عنك تشبیهي بما وكأنه * فال أحد فوقي وال أحد

فقالوا : إنمـا یشـبه مـن األسـماء بمثـل وشـبه ونحوهمـا ، ومـن األدوات الكـاف ،   

ثم تدل علي ان فیقال : كأنه األسد ،وقد تقرب العرب التشبیه بأن تجعل أحد الشـیئین 

هو اآلخر ، فتقول : زیدًا األسد عادیًا ،والسیف مسلوًال ،فأما (ما) فلهـا مواقـع معروفـة 

.وهــذا ممــا ســئل أبــو الطیــب عنــه فــذكر أن (مــا)  )٣(فــي أبوابهــا مــدخل ولــیس للتشــبیه 

تــأتي لتحقیــق التشــبیه ،تقـــول : عبــد اهللا األســد ، ومـــا عبــد اهللا إال األســد وٕاال كاألســـد 

  تنفي ان یشبه بغیره .

ومــن مآخــذ اللغــویین علیــه فیمــا رواه الجرجــاني (جمــع بــوق علــي بوقــات) فــي   

  قوله :

   )٤(ًا لدولة    ففي الناس بوقات لها وطبول اذا كان بعض الناس سیف

فقــالوا : ان جمــع بــوق علــي بوقــات خطــأ ، وٕانمــا یجمــع بــاب قفــل علــي أفعــال   

   )٥(وعود وأعود الخ ..... 

ویبدو بأنه جمع سماعي ولم یسمع له بغیر التـاء (وسـئل أبـو الطیـب عـن ذلـك   

ه بغیـر التـاء وٕانمـا هـو مثـل فقال :هذا االسم مولد ولم یسمع واحده إال هكـذا .وال جمعـ

  . )٦(حمام وحمامات وساباط وساباطات .وسائر ما جمعوه من المذكر بالتاء) 

  كما عابوا علیه قوله :

                                     
  .٤٤٣-٤٤٢ص :  –الوساطة بین المتنبئ وخصومة )   ١(

  .١٤دیوان المتنبئ ص :)   ٢(

  .٤٤٣-٤٤٢الوساطة بین المتنبئ وخصومه ص :)   ٣(

  .٣٥٩دیوان المتنبئ ص : )   ٤(

  .٤٤٣الوساطة بین المتنبئ وخصومه ص : )   ٥(

  .٤٤٤المتنبئ وخصومة ص :الوساة بین )   ٦(



 ٣٤

   )١(وٕاني لمن قوم كأن نفوسنا   بها أنف ان تسكن اللحم والدما 

حیــث ذكــروا أنــه قطــع كالمــه األول قبــل ان یســتوفیه ویــتم خبــره ،وقــالوا : كــان   

ول : (كــأن نفوســهم)لیرجع الضــمیر الــي القــوم فیــتم بــه الكــالم .وهــذا مــن یجــب ان یقــ

  .)٢(شنیع ما وجدوه في شعره، إال أنه قد أعتذر عن ذلك 

  ومن تعسفات أبي الطیب قوله :

    )٣(شدید البعد من شرب الشمول  *  ترنج الهند او طلع النخیل 

عامـة .قـال الصـاحب : والمعروف عند العرب (األترج) والترنج مما یلغط فیه ال  

   )٤(ال أدري األستهالك حسن ؟ أم المعني أبدع ؟ أم قوله : ترنج أفصح 

  ومنها أیضًا قوله :

   )٥(بیضاء یمنعها تكلم دلها  * تیهًا ویمنعها الحیاء تمیسًا 

   )٦(فنصب تمیس مع ان ،وهو ضعیف عند أكثر النحویین   

  ومما ینعي علیه قوله :

   )٧(ك    *    تعقان فیه ولیس مسكًا أذفرا وتكرمت ركباتها عن مبر 

فجمـــع الركبـــات ،ثـــم انتقـــل الـــي التثنیـــة فقـــال تقعـــان وهـــو ضـــعیف ،وغیـــر ســـدید فـــي 

  صناعة اإلعراب.

  وكقوله :

   )٨(لیس إالك یا علي همام   *   سیفه دون عرضه مسلول 

  وقوله : 

   )٩(لم تر من نادمت إال كا   *  ال لسوي ودك لي ذاكا 

                                     
  ٢٦٤: ١دیوان المتنبئ شرح الواحدي ج)   ١(

  .٤٤٦أنظر الوساطة ص :)   ٢(

  .٣٤٣دیوان المتنبئ ص :)   ٣(

   .٣٦٣الصبح المنبئ ص : )  ٤(

  .٥٨دیوان المتنبئ ص )   ٥(

  .٣٦٣الصبح المنبئ ص )   ٦(

  ٥٢٥دیوان المتنبئ  ص : )   ٧(

  .٤٣١المرجع اعاله ص : )   ٨(

  .١٥٤دیوان المتنبئ ص : )   ٩(



 ٣٥

میر بـــ (إال) وحقــه ان ان ینفصــل عنــه ،كمــا قــال اهللا تعــالي : (ضــل مــن فوصــل الضــ

   )١(تدعون إال إیاه) 

  وكقوله :

   )٢(إبعد بعدت بیاضًا ال بیاض له  *  ألنت أسود في عیني من الظلم 

فقالوا : (إن ألف التعجب ال تدخل علي أفعـل ،وٕانمـا یقـال : أشـد سـوادًا وحمـرًا 

   )٣(وخضرًة) 

  خروجه عن الوزن في قوله :وعابوا علیه   

   )٤(إنما بدر بن عمار سحاب   *  هطل فیه ثواُب وعقاب 

ألنه أخرج  الرمل عن (فاعالت) وأجري جمیع القصیدة علي ذلك في األبیـات   

  غیر المصرعة وٕانما جاء الشعر علي (فاعلن) إن كان أصله في الدائرة فاعالتن.

فالبدیعي یري أن المتنبئ كان مـن ومما عیب علیه استعماله للغریب الوحشي ،  

المحدثین بل كان من العصریین ،، وجـري علـي رسـومهم فـي اختیـار األلفـاظ المألوفـة 

،ثــم تعــاطي الغریــب الوحشــي والشــاذ  )٥(بیــنهم وربمــا انحــط عــنهم بالركاكــة والسفســفة 

  البدوي ومن ذلك قوله :

   )٦(وما أرضي لمقلته بحلم  *  اذا أنتبهت توهمه أبتشاكا 

البـدیعي أنـه لـم لیسـمع فیـه شـعرًا قـدیمًا ومحـدثًا سـوي  )٧(واألبتشاك هـو الكـذب ،فـذكر 

  هذا البیت.

  ومن استعماله له للغریب أیضًا قوله :

   )٨(لساحیه علي األجداث حفش  *  كأیدي الخیل ابصرت المخالي 

                                     
  .٦٧من الآلیة –سورة اإلسراء )   ١(

  ٣٦دیوان المتنبئ ص :)   ٢(

  .٣٦٥الصبح المنبي ص : )   ٣(

  .١٤٣دیوان المتنبئ ص :)   ٤(

  ..٣٣٦،٣٦٧)الصبح المنبي ص:  ٥(

  .٥٦٨دیوان المتنبئ ص : )   ٦(

  .٣٦٧الصبح المنبي ص : )   ٧(

  .٢٦٦دیوان المتنبئ ص :)   ٨(



 ٣٦

فكلمــة (حفــش) : مصــدر حفــش الســیل حفشــًا : اذا جمــع المــاء مــن كــل جانــب   

  وهي كلمة غریبة ووحشیة.مستنقع ،

  وقوله في وصف السیف :

   )١(ودقیق قذي الهباء أنیق  *  متوال في مستو هزهاز   

  فالقذي : بمعني مقدار .ویقال بینهما قید رمح ،وقار رمح وقذي رمح .

  وقوله : 

   )٢(أركائب األحمال ان األدمعا  * تطیس الخدود كما تطسن الیرمعا   

ــــــدق .و  ــــــیض الرخــــــوة وهــــــي كلمــــــات فاســــــتخدم تطــــــس : أي ت الیرمــــــع : الحجــــــارة الب

  غریبة .وقوله : 

   )٣(والي حصي أرض أقام بها  * بالناس من تقبیله یلل   

  الیلل : إقبال األسنان وٕانعطافها علي باطن الفم ولم یسمع في شعره غیره .

  وقوله :

   )٤(وتري الفضیلة ال ترد فضیلة   *  الشمس تشرق والسحاب كنهورا   

  : القطعة العظیمة من السحاب المتراكم  الكنهور

) قـال الصـاحب : ((لفظـة (المتـدیریها)  )٥(وفي قوله:  (أسـائلها عـن المتـدیرها 

لو وقعت في بحر صاٍف لكدرته ،ولو ألقي ثقلها علي جبل سام  لهده ، ولیس للمقت 

احب ومــن فیهــا نهایــة ،وال للبــرد معهــا غایــة ،والمتــدیروها : المتخــذوها دارًا ،وقــال الصــ

أطــم مــا یتعاطــاه : التفاصــح باأللفــاظ النــافرة ،والكلمــات الشــاذة ،حتــي كأنــه ولیــد خبــاء 

   )٦(وغذي لبن ،ولم یطأ الحضر ،ولم یعرف المدر)) 

  كما ان المتنبئ قد جاء بجموع غریبة مثل قوله في جمع األرض : 

   )٧(أروض الناس من ترب وخوف  *  وأرض أبي شجاع من أمان 

                                     
  .٢٠٢المرجع أعاله ص : )   ١(

  .١١٧المرجع أعاله ص :)   ٢(

  .٥٤٨المرجع أعاله ص : )   ٣(

  .٥٢٦المرجع أعاله ص : )   ٤(

  وعجز البیت : فال تدري وال تذري دموعا.-٨٩دیوان المتنبئ ص :)   ٥(

  .٣٦٩-٣٦٨الصبح المنبي ص )   ٦(

  .٥٤٣دیوان المتنبئ ص : )   ٧(



 ٣٧

  (لغة) علي (لغي) في قوله : وجمع لفظ 

   )١(علیم بأسرار الدیانات واللغي  * له خطرات تفضح الناس والكتبا 

وممــا عــدوه علیــه اســتعماله لأللفــاظ الركیكــة والعامیــة وألفــاظ الســوقه ومعــانیهم   

  مثل قوله :

   )٢(رماني خساس الناس من صائب استه  *  وآخر قطن من یدیه الجنادل 

  وقوله :

   )٣(د تفزع من یدیه  * ورق فنحن نفزع ان یذوبا قسا فاألس

  وقوله :

   )٤(ما أنصف القوم ضبه   * وأمه الطرطبه 

  وقوله : 

   )٥(بیاض وجه یریك الشمس حالكة  * ودر لفظ یریك الدر مخشلبا 

  وفي قوله :

   )٦(ان كان مثلك كان او هو كائن  * فبرئت حینئذ من اإلسالم 

   )٧(ا أنفر من عین منفلت قال الصاحب : (حینئذ) هاهن

  الجرجاني : ومن أمثال العامیة قوله :  )٨(وقال القاضي 

   )٩(وكل مكان أتاه الفتي  * علي قدر الرجل فیه الخطي 

  ومما عابوه علیه ، إبعاده لالستعارة ،والخروج عن حدها ،كقوله : 

   )١٠(مسرة في قلوب الطیب مفرقها   * وحسرة في قلوب البیض والیلب 

  وله :وق

                                     
  .٣٦ص :  دیوان المتنبئ)   ١(

  .٣٤دیوان المتنبئ ص : )   ٢(

  .١٩٥دیوان المتنبئ ص :)   ٣(

  .٥٧٤دیوان المتنبئ ص : )   ٤(

  .٩٨دیوان المتنبئ ص : )   ٥(

  .٢٤٦دیوان المتنبئ ص : )   ٦(

  ٣٧١.) الصبح المبني ص : ٧(

    ٣٧٢الصبح المبني ص : )   ) ٨(

  .٥١١دیوان المتنبئ ص : )   ٩(

  .٤٣٤ص :  دیوان المتنبئ)   ١٠(



 ٣٨

   )١(تجمعت في قلوبه همم  *  ملء فؤاد الزمان إحداها 

  وقوله : 

   )٢(لم تحك نائلك السحاب وٕانما  *  حمت به فصبیبها الرحضاء 

  وقوله :

   )٣(إال یشب فقد شابت له كبد  *  شیبًا اذا خضبته سلوة نصال 

  وقوله : 

   )٤(ن جهل وقد ذقت حلواء البنیت علي الصبا * فال تحسبني قلت ما قلت ع

قال البدیعي في ذلـك : (فجعـل للطیـب والبـیض والیلـب قلوبـًا ،وللسـحاب حمـي   

،وللزمان فؤادًا ، وللكبد شیبًا وهذه استعارات لم تجر علـي شـبه قریـب وال بعیـد ، وٕانمـا 

ـــــي وجـــــه مـــــن الوجـــــوه المناســـــبة وطـــــرف مـــــن الشـــــبه  تصـــــح االســـــتعارة وتحســـــن عل

  . )٥(والمقاربة )

 )٦(أخــذوها علیــه اســتكثاره مــن (اذا) االشــاریة وقــد اعتبرهــا ومــن المآخــذ التــي   

القاضــي الجرجــاني ضــعیفة فــي صــنعه الشــعر ،دالــة علــي التكلــف .وقــد اكثــر شــاعرنا 

  من ذكرها مثل قوله :

   )٧(فهل من عاذر في ذا وفي ذا  * فمدموع الي السقم السقیم 

  وقوله :

   )٨(فال ال  ذي المعالي فلیعلون من تعالي  *  هكذا هكذا وٕاال

  وقوله : 

   )٩(عن الذي حرم اللیوث كما له  *  ینسي الفریسة خوفه بجماله 

                                     
  .٥٣٩دیوان المتنبئ ص : )   ١(

   ١٢٩دیوان المتنبئ ص : )  ٢(

  ١٧دیوان المتنبئ ص :)   ٣(

  .٥٢ ٣شرح العكبري ج)   ٤(

  ٣٧٣الصبح المنبي ص :)   ٥(

   ٣٧٤أنظر الصبح المنبي ص :)  ٦(

  ٥٠٣دیوان المتنبئ ص :)   ٧(

   ٤٠٩دیوان المتنبئ ص : )  ٨(

  .٢٨٥دیوان المتنبئ ص : )   ٩(



 ٣٩

  وقوله :

وهـي   )١(أغالب فیك الشوق والشوق أغلب * وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجـب 

  كثیرة جدًا في شعر المتنبئ .

 وممــا عــد علیــه األفــراط فــي المبالغــة ،فقــد أتــي بمبالغــات فــي شــعره وأفــراط فــي  

  ذلك وغال غلوًا كبیرًا مثل ذلك كثیر في شعره ومثل قوله :

   )٢(عقدت سنابكها علیها عثیرًا  *  لو تبقي عنقًا علیه ألمكنا 

  وقوله :

   )٣(ونالوا ما أشتهوا بالحزم هونًا  * وصاد الوحش نملهم دبیبا 

  وقوله :

   )٤(وأعجب منك كیف قدرت تنشا * وقد أعطیت في المهد الكماال 

  ه :وقول

   )٥(وأقسم لو صلحت یمین شئ  * لما صلح العباد له شماال 

وعابوا علیه تكرار األلفاظ في ابیاته ،ألنه یكرر اللفظ في البیت الواحد مثل 

  قوله :

   )٦(ومن جاهل بي وهو یجهل جهله  * ویجهل علمي أنه بي جاهل 

  وقوله :

   )٧(فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا * قالقل عیس كلهن قالقل 

  وقوله :

   )٨(وتعظیم في عین الصغیر صغارها  *  وتصغر في عین العظیم العظائم 

  وقوله :

                                     
  ٤٦٦دیوان المتنبئ ص : )   ١(

  .١٥٢دیوان المتنبئ ص :)   ٢(

  .١٩٦دیوان المتنبئ ص :)   ٣(

  .١٤٢دیوان المتنبئ ص :)   ٤(

  .١٤٢دیوان المتنبئ ص :)   ٥(

  .٣٤دیوان المتنبئ ص :)   ٦(

  .٣٤دیوان المتنبئ ص :)   ٧(

  .٣٨٥دیوان المتنبئ ص : )   ٨(



 ٤٠

   )١(جواب مسائلي أله نظیر            *  وال لك في سؤالك ال أال ال 

وفي البیت السابق یقـول الصـاحب : (مـا قـدرت ان مثـل هـذا البیـت یلـج سـمعًا   

ء حتـي رأیـت هـذا المتكلـف المتعسـف الـذي ال ،وقد سمعت بالفأ فأ ، ولم أسمع باأل ال

  . )٢(یقف حیث یعرف ) 

ونجده احیانًا یتجرأ علي حـرم الملـوك ،یـذكر محاسـنهن وكأنـه یتغـزل فـیهن مـع   

  إنه یرثي فیهن مثل رثاء أخت سیف الدولة :

   )٣(یعلمن حین تحیا حسن مبسمها  * ولیس یعلم إال اهللا بالشنب 

ول : (لـو عـذاني إنسـان عـن حرمـه لـي بمثـل هـذا وكان أبو بكر الخـوارومي یقـ  

   ) ٤(أللحقته بها ،ولضربت عنقه علي قبرها)

وممــا أخــذ علیــه ضــعف العقیــدة ،وقــد وقــع المتنبــئ فــي هــذا المزلــق وقوعــًا كثیــرًا ،مثــل 

  قوله :

   )٥(الناس كالعابدون آلهًة   *  وعبده كالموحد اللها 

  وقوله :

   )٦(شهي من التوحید یترشفن من فمي رشفات  * هن فیه أ

  وقوله :

  لو كان علمك باإلله مقسمًا  *  في الناس ما بعث اإلله رسوال

  )٧(لو كان لفظك فیهم ما أنزل * التوراة والفرقان واإلنجیال 

  

  

  

  

                                     
  ١٤٢دیوان المتنبئ ص : )   ١(

  .٣٧٩الصبح المنبي ص : )   ٢(

  .٤٣٤دیوان المتنبئ ص : )   ٣(

  .٣٨٠الصبح المنبي ص :)   ٤(

  .٥٤٠دیوان المتنبئ ص : )   ٥(

  .١٩دیوان المتنبئ ص :)   ٦(

  .١٤٨دیوان المتنبئ ص : )   ٧(



 ٤١

  وقوله :

  لــــو كـــــان ذو القــــرنین أعمـــــل رأیـــــه

  او كـــان صـــادق رأس عـــاذر ســـیفه

  او كــــــان لــــــج البحــــــر مثــــــل یمینــــــه

ــــــــهاو كــــــــان للنیــــــــران ضــــــــوء ج   بین

             

  لما أتي الظلمات صرن شموساً   

  في یوم معركة ألعیا عیسي

  ما أنشق حتي جاز فیه موسي

  )١(عبدت فكان العالمون مجوسا 

  

  

                                     
  .٥٩دیوان المتنبئ ص : )   ١(



 ٤٢

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  معلومات عامة عن االستثناء

  املبحث األول : تعريف االستثناء

  املبحث الثاني : أدوات االستثناء

  ستثىناملبحث الثالث : ناصب امل

  املبحث الرابع : أقسام االستثناء

  املبحث اخلامس : فائدة االستثناء

  



 ٤٣

  املبحث األول

  تعريف االستثناء

ورد االســـتثناء فـــي اللغـــة بمعنـــى َصـــْرف الشـــيء عـــن مكانـــه، جـــاء فـــي لســـان   

العرب: (والثُّْنَیا من الجذور : الرأس والقوائم، ُسمِّیت ثنیا ألن البـائع فـي الجاهلیـة كـان 

  . )١(تثنیها إذا باع الجذور فُسمِّیت لالستثناء الثنیا)یس

وجاء في لسان العرب أیضـًا : (واسـتثنیت الشـيء ِمـن الشـيء: حاشـیته والثِنیَّـة   

  .   )٢(ما استُثنى)

كما جاء (الثني) في لسان العرب بمعنـى العطـف و الكـف فـي قولـه : (وثنیـت   

  . )٣(: جاء ثانیًا من عناِنه)  الشيء ثنیًا : عطفته . وثناه أي كفَّه. وُیقال

فه الجـوهري    بأنـه ُیقصـد بـه تثنیـة الشـيء مـرتین، حیـث یقـول : (والثنـي  )٤(وعرَّ

  . )٥(مقصور األمر ُیعاد مرتین) 

وعرفه صاحب المصباح المنیر بقوله : (واالستثناء استفَعال ِمن ثََنْیـت الشـيء   

و(ثنیتـــه) عـــن مــراده إذا صـــرفته عنـــه (اْثِنیــه ثَْنیـــًا) مـــن بــاب رمـــى إذا عطفتـــه وَرددتــه 

  . )٦(وعلى هذا (فاالستثناء) صرف العامل عن تناول المستثنى) 

ـا النُّحـاة فقـد أطلقـوا مصـطلح االسـتثناء علـى أحـد أبـواب النحـو، وقصـدوا بـه    أمَّ

  اإلخراج بإالَّ أو إحدى أخواتها.

تعــــریفهم  وُیالحـــظ أن بعـــض النُّحـــاة قـــد تــــأثر بـــالمعنى اللغـــوي لالســـتثناء فـــي  

  یعیش حیث یقول :  )١(االصطالحي له. منهم ابن 

                                     
  بیروت . –دار صادر  – ١٢٥:  ١٤ابن منظور ج  –لسان العرب )    ١(

  . ١٢٤:  ١٤لسان العرب ج)    ٢(

  . ١١٥:  ١٤لسان العرب ج)    ٣(

إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري : أبــو نصــر اللغــوي، صــاحب كتــاب الصــحاح ، مــن أهــل الفــاراب، مــن بــالد )    ٤(

  ) .٥٥الترك وكان إمامًا في النحو واللغة، توفي سنة ثمان وتسعین وثالثمائة للهجرة (إشارة التعیین ص:

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بیروت  –دار العلم للمالیین  – ٢٢٩٤= ٦للجوهري جـ  -الصحاح )    ٥(

مطبعـــة مصـــطفى البـــابي –صـــححه مصـــطفى الســـقا  – ٣٢٦،  ٣٢٥=  ٢الرافعـــي ج –المصـــباح المنیـــر )    ٦(

  الحلبي وأوالده بمصر .



 ٤٤

(اعلـــــم أن االســـــتثناء اســـــتفعال مـــــن ثَنـــــاه عـــــن األمـــــر یثنیـــــه إذا صـــــرفه عنـــــه   

  . )٢(فاالستثناء صرف اللفظ عن عمومه، باستخراج المستثنى من أن یتناوله األول)

فــه بقولــه : (لغــة هــو اســتفعال مــن الثنــي )٣(والخضـري    بمعنــى  فــي حاشــیته یعرِّ

ـــرف ألنـــه  العطـــف ألنَّ المســـتثنى معطـــوف علیـــه بإخراجـــه مـــن الحكـــم أو بمعنـــى الصَّ

  . )٤(مصروف عن حكم المستثنى منه)

فــه أبــو حیَّــان    األندلســي فیقــول : "هــو المنصــوب إلیــه خــالف المســند  )٥(ویعرِّ

  . )٦(لالسم الذي قبله بواسطة إالَّ، أو ما في معناها" 

بان   فه الصَّ ي الحاشیة بقوله : "االستثناء هو اإلخراج بـ (إالَّ) أو إحدى ف )٧(وعرَّ

  .  )٨(أخواتها ِلَما كان داخًال أو منزًال منزلة الداخل" 

وعرفه العكبري بقوله : "وهو استفعال من (ثنیت علیه) أي : عطفُت والتفُت ،   

ر" ألن الُمخرج لبعض الجملة منهـا عـاطف علیهـا باقتطـاع بعضـها عـن الحكـم المـذكو 
)٩( .  

                                                                                                       
یعـیش كـان مـن كبـار أئمـة  یعیش بن علي بن یعیش بن محمد بن أحمد السرایا موفق الـدین المشـهور بـابن)    ١(

مــاهرًا فــي النحــو والتصــریف، تــوفي بحلــب ســنة ثــالث وأربعــین وســتمائة للهجــرة (بغیــة الوعــاة ج):  –العربیــة 

٣٥٢، ٣٥١ . (  

  عالم الكتب . بیروت . – ٧٦،  ٧٥ك  ٢ابن یعیش ج -شرح المفصل )    ٢(

یــة مولــده ووفاتــه فــي دمیــاط (األعــالم محمــد بــن مصــطفى بــن حســن الخضــري : فقیــه شــافعي، عــالم بالعرب)    ٣(

  ) . ١٠٠:  ٧ج

بیـروت ـ  –دار الفكـر  – ٢٠٣،  ٢٠٢:  ١ج –على شرح ابن عقیـل أللفیـة ابـن مالـك  –حاشیة الخضري )    ٤(

  م . ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

 أثیـر الـدین أبـو حَیـان األندلسـي الغرنـاطي نحـويُّ  –محمد بن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف بـن حیَّـان اإلمـام )    ٥(

  ) .٢٨٠: ٢عصره ولغِوّیه وأدیبه. توفي سنة خمس وأربعین وسبعمائة للهجرة (بغیة الوعاة جـ

ــاس  – ٢٩٤:  ٢أبــو حیــان األندلســي ج –ارتشــاف الضــرب )    ٦( مطبعــة المــدني  –تحقیــق مصــطفى أحمــد النمَّ

  م .١٩٨٧القاهرة 

ـبان، أبـو العرفـان: عـالم بالعربیـة واألد)    ٧( ب . مصـري مولـده ووفاتـه بالقـاهرة . لـه (الكافیـة محمد بن علي الصَّ

  ) .٢٩٧: ٦والشافیة في علمي العروض والقافیة وحاشیة على شرح األشموني على األلفیة) (األعالم ج

 –منشـورات محمــد علــي بیضـون دار الكتــب العلمیــة  – ٢٠٨:  ٢حاشـیة الصــبَّان علـى شــرح األشــموني ج)    ٨(

  م .١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ ١بیروت . ط 

 –دار الفكـــر بیـــروت  –، ت : غـــازي ســـلیمان  ٣٠٢: ١العكبـــري ج –اللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء واإلعـــراب )    ٩(

  م . ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢دمشق 



 ٤٥

فـوا االسـتثناء، یوسـف الصـیداوي حیـث یقـول :    ومن النُّحـاة المحـدثین الـذین عرَّ

((والمســتثنى بـــ (إّال) |: اســم یــذكر بعــد (إّال) مخالفــًا لمــا قبلهــا نحــو (جــاء الطــالب إالَّ 

  )) . )١(خالدًا) 

ویقـــول أحمـــد فـــارس الشـــدیاق فـــي تعریـــف االســـتثناء : (االســـتثناء هـــو إخـــراج   

مــن حكــم األول بــإّال أو إحــدى أخواتهــا وهــي (غیــر وســوى وخــال وعــدا وحاشــا  الثــاني

  . )٢(ولیس وال یكون) ) 

أمــا التعریــف الــذي نــراه أكثــر اشــتماًال لمفهــوم المســتثنى مــن التعریفــات الســابقة   

في التسهیل حیث یقول : (هو الُمخـرج تحقیقـًا أو تقـدیرًا مـن  )٣(فهو تعریف ابن مالك 

  . )٤(بأالَّ أو ما بمعناها بشرط الفائدة)  مذكور أو متروك

ویعتبــــر تعریــــف ابــــن مالــــك أقــــوى التعریفــــات ألنــــه یشــــتمل علــــى كــــل أدوات   

االستثناء في قوله : (بإالَّ أو بمعناها) كما أنه یشمل كل أنواع االسـتثناء مـن متصـل، 

  ومنقطع، ومفرَّغ، وموجب، ومنفى .

قیقـًا) وذلـك كقولـك: (جـاء الطـالب فمثال المتصل نجده في قوله : (المخرج تح  

  إالَّ واحدًا) . 

ومثال المنقطع نجده في قوله : "أو تقدیرًا" وهو مثل قولنا : (ما رأیت القوم إالَّ   

  حمارًا) . 

ــا : (أكــل الرجــال إالَّ    ومثــال الموجــب فــي قولــه : (مــن مــذكور) وهــو مثــل قولن

  خالدًا) . 

ــا : (مــا رأیــت إّال ومثــال المنفــي فــي قولــه : "مــن متــروك" وهــ   و مثــل مثــل قولن

  محمدًا) التقدیر : ما رأیت أحدًا . 

                                     
هـــ ـ ١٤٢٠:  ١دار الفكــر ســوریا . ط:  –دار الفكــر بیــروت  ٣٠٠:  ١یوســف الصــیداوي ج –الكفــاف )    ١(

  م . ١٩٩٩

  ـ دار المعارف للطباعة ـ سوسة ـ تونس.  ٧١فارس الشدیاق ص : أحمد  –غنیة الطالب ومنیة الراغب )    ٢(

محمد بن عبد اهللا ابن مالك العالمة جمال الدین أبو عبد اهللا الطائي الجیَّاني الشافعي النحوي. إمـام النُّحـاة )    ٣(

  ) .١٣٠:  ١وحافظ اللغة. توفي سنة اثنتین وسبعین وستمائة للهجرة (بغیة الوعاة ج

دار الناشــــر  –ت : محمـــد كامـــل بركـــات  – ١٠١ابــــن مالـــك ص :  –یل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد تســـه)    ٤(

  م . ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧القاهرة  –للطباعة والنشر 



 ٤٦

  املبحث الثاني

  أدوات االستثناء

المســــتثنى) .  –أداة االســــتثناء  –لالســــتثناء أركــــان ثالثــــة : (المســــتثنى منــــه   

ـا  وتعتبر أدوات االسـتثناء عنصـرًا مهمـًا؛ ألنهـا تحمـل معنـاه وبهـا تركیـب االسـتثناء، أمَّ

یجـــوز أن نحـــذف  –مـــثًال  –ففـــي االســـتفهام  –النحـــو األخـــرى فیجـــوز حـــذفها أدوات 

ـــيَّ أحـــدِّثك) ،  األداة وكـــذلك فـــي الشـــرط یجـــوز أن نحـــذف األداة فنقـــول : (انصـــت إل

  المراد: (إْن تنصت إلّي أحدِّثك) .

وفــي النــداء یجــوز أن نحــذف األداة فنقــول : (رِب اغفــر لــي)، المــراد: (یــا ربِّ   

  اغفر لي) .

  ما في االستثناء فال یجوز أن یأتي تركیب یفید االستثناء بدون أداة استثناء.أ  

 –خـــال  –ال یكـــون  –لـــیس  –ســـوى  –غیـــر  –وأدوات االســـتثناء هـــي : (إالَّ   

  حاشا) . –عدا 

ـا    ال  –وهناك أدوات أخرى عدَّها بعض النَُّحاة من أدوات االسـتثناء وهـي : (لمَّ

  َبْیَد) .  –سیَّما 

تنـــاول هـــذه األدوات كلهـــا بالتفصـــیل إن شـــاء اهللا مبیِّنـــًا أقـــوال النُّحـــاة وســـوف أ  

حًا ما یستحق الترجیح .   وُمَرجِّ

  



 ٤٧

  أوًال : ِإالَّ :

   -ـ حرفیتها وأصالتها:١

ــــالَّم حــــرف مــــن حــــروف المعــــاني یفیــــد معنــــى    (ِإالَّ) بكســــر الهمــــزة وتشــــدید ال

والمتتبِّع َألقوالهم َیرى أنَّهـم أجمعـوا  االستثناء،  واعتبرها النحویون من أدوات االستثناء

  .  )٢(حیث یقول : (فحرف االستثناء ِإالَّ) )١(على حرفیة (إالَّ) وعلى رأسهم سیبویه 

  . )٤(حیث یقول : "إالَّ وهي حرف"  )٣(ومنهم ابن عصفور   

: (لالسـتثناء أدوات ثمــاٍن، وهـي أربعــة أقســام:  )٥(ویقـول الشــیخ خالـد األزهــري   

    )٦(حرفان، وهما (إال) عند الجمیع ........)األول (

فیقــول فـي شــرح قطـر النــدى : (وأدوات االسـتثناء ثمانیــة ، وهـى أربعــة  )٧(أمـا الفـاكهي

وعلـــى هـــذا جـــل النحـــاة ، فإجمـــاعهم علـــى  )٨(أقســـام : مـــا هـــو حـــرف إال .........) 

  حرفیتها أمٌر ُمسلم به، لعدم وجود مخالف .

برهـــا النحـــاة أم البـــاب، بـــل هـــي األصـــل ، واألدوات أّمـــا عـــن أصـــالتها فقـــد اعت  

    األخرى محمولة علیها .

                                     
هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ویقال كنیته أبو الحسن، وأبو بشر أشهر. وكان مولى بنـي الحـارث )    ١(

  ) .٦١، ٦٠سنة إحدى وستین ومائة للهجرة (نزهة األلباء ص بن كعب وسیبویه لقب له مات بالبصرة 

  م . ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨مكتبة الخانجي القاهرة  –ت : عبد السالم هارون – ٣٠٩:  ٢سیبویه ج –الكتاب )    ٢(

علــي بــن مــؤمن بــن علــي أبــو الحســن ابــن عصــفور النحــوي الحضــرمي اإلشــبیلي ، حامــل لــواء العربیــة فــي )    ٣(

  ) . ٢١٠:  ٢توفي سنة تسع وستین وستمائة للهجرة (بغیة الوعاة ج –س زمانه باألندل

هـــ ـ ١٣٩١عبــد اهللا الجبــوري  –ـ ت : أحمــد عبــد الســتار الجــوادي  ١٦٦: ١ابــن عصــفور ج –المقــرِّب )    ٤(

  م .١٩٧١

نحـوي ، مـن  خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجـاوي األزهـري، زیـن الـدین، وكـاد یعـرف بالوقـاد:)    ٥(

ـــه (المقدمـــة األزهریـــة فـــي علـــم العربیـــة) و(التصـــریح بمضـــمون التوضـــیح)  : ٢(األعـــالم ج –أهـــل مصـــر . ل

٢٩٧ . (  

دار  –ت : محمــد باســل بیصــون  – ٥٣٨- ٥٣٧:  ١خالــد األزهــري ج –شــرح التصــریح علــى التوضــیح )    ٦(

  م . ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بیروت  –الكتب العلمیة 

لـدین أبـي بكـر ابـن علـیم الحمصـي، الشـهیر بـالعلیمي : شـیخ عصـره فـي علـوم العربیـة ولـد یاسین بن زین ا)    ٧(

  ) . ١٣٠:  ٨بحمص، وتوفي بمصر سنة إحدى وستین وستمائة وألف للهجرة (األعالم ج

شــركة مكتبــة مصــطفى  ١٥٠شــرح الفــاكهي لقطــر النــدى : یــس بــن زیــن الــدین الحمصــي الشــافعي ص : )    ٨(

  م . ١٩٧١ –بمصر 



 ٤٨

. )١(قال ابن یعیش : "وٕاّال أم حروف االستثناء وهي المسئولة علـى هـذا البـاب"  

  .   )٢(وقال أیضًا : "أصل االستثناء أن یكون بإالَّ" 

ألنهــا وقـد علــل ابـن یعــیش هـذه األصــالة بقولــه : "وٕانمـا كانــت إّال هـي األصــل   

حرف وٕانما ینقل الكالم من حد إلى حد بـالحروف كمـا نقلـت مـا فـي قولـك مـا قـام زیـد 

مــن اإلیجــاب إلــى النفــي وكــذلك حــرف االســتفهام ینقــل مــن الخبــر إلــى االســتخبار فــي 

قولك أقام زید وكذلك حرف التعریف ینقل النكرة إلى المعرفة فعلـى هـذا تكـون إالَّ هـي 

  . )٣(ن العموم إلى الخصوص" األصل ألنها تنقل الكالم م

وقد اعتبرها سیبویه هـي األصـل ومـا جـاء مـن األدوات األخـرى محمـول علیهـا   
)٤(  .  

  :  )٥(وقال القرافي ناسبًا ذلك إلى الشیخ ابن عمرون   

"أصــل االســتثناء (إالَّ) ومــا عــداها محمــول علیهــا؛ ألنهــا حــرف، واألصــل فــي   

، ثــم تقــول: مــا قــام زیــد، فتنقلــه (مــا) للنفــي، نقــل الكــالم للحــروف، كمــا نقــول قــام زیــد

وكذلك (هل) والهمزة تنقالن الكالم إلـى االسـتخبار ، وكـذلك حـرف التعریـف ینقـل مـن 

  .  )٦(التنكیر إلى التعریف . فكذلك (إالَّ) تنقل الكالم من العموم إلى الخصوص"

  ـ تركیب إالَّ : ٢

  على النحو التالي: اختلف النُّحاة في (إالَّ) أهي مركبة أم بسیطة  

                                     
  .  ٧٧:  ٢شرح المفصل ج)    ١(

  .  ٨٣:  ٢شرح المفصل ج)    ٢(

  . ٨٣:  ٢شرح المفصل ج)    ٣(

  .  ٣٠٩:  ٢انظر : الكتاب ج)    ٤(

محمد بن محمد بـن أبـي علـي عمـرون الحلبـي النحـوي. إمـام فـي العربیـة، اقرأهـا مـدة بحلـب، وصـنَّف ومـن )    ٥(

  ) .١٦٤وأربعین وستمائة للهجرة (إشارة التعیین ص  تصنیفه : شرح المفصل ولم یتمه توفي سنة تسع

 –بغــداد  –مطبعــة اإلرشــاد  –ت : طــه محسـن  –شـهاب الــدین القرافــي  –االسـتغناء فــي أحكــام االســتثناء )    ٦(

  م . ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢



 ٤٩

) المشــددة و(ال) العاطفــة،  ( أ ) طائفــة مــن النحــویین یقولــون إنَّ (إالَّ) مركبــة مــن (َأنَّ

) مع (ال) فأصبحتا حرفًا واحدًا، ونسـب النُّحـاة هـذا الـرأي إلـى الفـرَّاء  )١(وقد ُخفِّفت (َأنَّ

  والكوفیین .

ح الكافیــة حیــث یقــول: فــي شــر  )٢(ومــن الــذین نســبوا هــذا القــول للفــرَّاء الرضــى   

) ، وُأدغمـت األولـى  ) و(ال) العاطفة، حـذفت النـون الثانیـة ِمـن (إنَّ (إالَّ مركبة من (إنَّ

)، وٕاذا اتبـع مـا قبلهـا فـي اإلعـراب، فبــ  في الم (ال) فإذا انتصـب االسـم بعـدها، فبــ (إنَّ

ال قام، أي : لم یقـم،  (ال) العاطفة فكأنَّ أصل (قام القوم إالَّ زیدًا): قام القوم، إن زیداً 

فـ (ال) لنفي حكم ما قبل (إالَّ) ونقضه، نفیًا كان ذلك الحكم، أو إثباتـًا ، فهـو كقولـك : 

(كَأنَّ زیـدًا أسـٌد) ، األصـل عنـد بعضـهم: إنَّ زیـدًا كاألسـد، فقـدَّموا الكـاف وركَّبوهـا مـع 

 " (   .  )٣((َأنَّ

مركبــة تتوســط بــین العامــل والمســتثنى  ( ب ) القــول بحرفیَّــة (إالَّ) وأنَّهــا بســیطة غیــر

.  )٤(وهــذا علیــه أكثــر النُّحــاة وعلــى رأســهم ســیبویه إذ یقــول : "فحــرف االســتثناء إالَّ" 

  .  )٥(وابن عصفور الذي یقول في المقرِّب : "إالَّ وهي حرف استثناء" 

 ووجه الخالف بـین الـرأي األول والـرأي الثـاني فـي أنَّ الـرأي األول یجعـل (إالَّ)  

) و (ال) فیكون العمل لها في الرفع والنصب.   مركبة من (أنَّ

أمَّا الرأي الثاني : ِإنَّها غیر مركبة مع أن أصلها من حرفین جعل العمل (إالَّ)   

  فقط . 

                                     
 –نحــوي  –یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد اهللا بــن منظــور األســلمي المعــروف بــالفرَّاء الــدیلمي (أبــو زكریــا) أدیــب )    ١(

  ) . ٩٦،  ٩٥:  ٤لغوي (معجم المؤلفین ج

محمد بن الحسن الرضى االستراباذي، نجـم الـدین: عـالم بالعربیـة، اشـتهر بكتابیـه (الوافیـة فـي شـرح الكافیـة )    ٢(

  ).٨٦:  ٦البن الحاجب في النحو، وشرح شافیة ابن الحاجب في علم الصرف) (اإلعالم ج

هــــ ـ ١٤١٩ – ١ط :  –لبنـــان  –بیـــروت  –دار الكتـــب العلمیـــة  – ١١٥:  ٢شـــرح الرضـــى للكافیـــة ج)    ٣(

  م .١٩٩٨

  .  ٣٠٩:  ٢الكتاب ج)    ٤(

  . ١٦٦ـ  ١المقرب ج)    ٥(



 ٥٠

  -ثانیًا : غیر وسوى :

َعدَّ بعض النحـاة (غیـر ، وسـوى) مـن أسـماء االسـتثناء التـي ُتعـرب إعـراب مـا   

  ها مضاف إلیه .بعد إالَّ) وأن ما بعد

ومن النحاة الذین قالوا باسمیة غیر وسوى ابـن عصـفور حیـث یقـول: "وغیـر ،   

  . )١(وسوى ، بضم السین وكسرها، وَسواء بفتحها والمد، وهي أسماء"

والشــیخ خالــد األزهــري یصــرِّح بــذلك فــي قولــه : "والرابــع اســمان وهمــا (غیــر)   

  .  )٢(و(سوى)"

ماء محمولة علـى معنـى إالَّ، وذلـك بقولـه : "ومـا كما اعتبرهما سیبویه من األس  

  . )٣(جاء من األسماء فیه معنى إالَّ، فغیر، وِسوى" 

وقد عّلل ابن یعـیش سـبب حمـل (غیـر) علـى (إّال) ألّن (غیـر) تشـبه (إالَّ) فـي   

مخالفــة مــا قبلهــا لمــا بعــدها فــي النفــي واإلثبــات، فــإذا قلــت: (مــررت بغیــر زیــد) فالــذي 

لـــیس زیـــدًا، أو قلــت : (مـــا مـــررت بغیــر زیـــد) لكـــان الــذي نفـــى عنـــه  وقــع بـــه المــرور

المرور لیس بزید وعلى هذا تكون (غیر) قد َتَخاَلف مـا قبلهـا مـع مـا بعـدها شـأنها فـي 

  .  )٤(ذلك شأن إالَّ 

أمَّا (سـوى) فهنـاك خـالف بـین النحـویین هـل هـي ظـرف ، أم اسـم حیـث ذهـب   

في (سـوى) ، وذهـب البصـریون إلـى أن (سـوى) الكوفیون إلى جواز االسمیة والظرفیة 

  . )٥(إنما هي ظرف لیس غیر 

ــــزلة (غیـــر) وال تلـــزم    واحـــتجَّ الكوفیـــون بـــأن الـــدلیل علـــى أنهـــا تكـــون اســـمًا بمن

  الظرفیة أنهم یدخلون علیها حرف الخفض .

  

  

                                     
  . ١٦٦:  ١ابن عصفور ج –المقرب )    ١(

  .  ٥٣٩:  ١شرح التصریح على التوضیح ج)    ٢(

  .  ٣٠٩:  ٢الكتاب ج)    ٣(

  . ٨٣:  ٢انظر شرح المفصَّل ج)    ٤(

 –المكتبــة العصــریة صــیدا  – ٣٩مســألة  ٢٩٤:  ١االنبــاري ج –انظــر : األنصــاف فــي مســائل الخــالف )    ٥(

  م .١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بیروت 



 ٥١

واحتَج البصریون بقولهم : "إنما قلنا ذلك ألنهم مـا اسـتعملوه فـي اختیـار الكـالم   

ظرفًا، نحو قولهم : (مررت بالذي ِسواك) حیث دّل وقوعهـا علـى ظرفیتهـا بخـالف  إالّ 

(غیـر) ، ونحــو قـولهم : (مــررت برجـل ِســواك) أي مـررت برجــل مكانـك ، أي : یغنــي 

  .  )١(غناءك ویِسدُّ مسدَّك) 

ـا أتـاني    وكذلك سـیبویه یـرى أنهـا ظرفیـة فـي معنـى االسـتثناء حیـث یقـول : "وأمَّ

أن هــذا كقولــك : أتــاني القــوم مكانــك، ومــا  –رحمــه اهللا  –زعم الخلیــل القــوم ســواك، فــ

  .   )٢(أتاني أحٌد مكانك، إالَّ أن في سواك معنى لالستثناء" 

ــا ابــن یعــیش فیؤكــد كــالم ســـیبویه بــأن (ســوى) ظــرف مــن ظــروف األمكنـــة    أمَّ

ویــرى أن معناهــا إذا أضــیف كمعنــى مكانــك ألنــك إذا قلــت: جــاء رجــل ِســواك فكأنــك 

  . )٣(لت رجل مكانك أي في موضعك ق

وقد تبع القرافي هذا التعلیل، فیقول في االستغناء: "قال سـیبویه: ..... وتقـول:   

  .  )٤(قام رجل ِسواك، أي مكانك ویغني غناَءك ، ویسدُّ َمَسدَّك"

  -إعراب غیر وسوى :

تــه مــن المعلــوم أن (غیــر) محمولــة علــى (إالَّ) وهــي أداة اســتثناء تفیــد مــا أفاد  

(إالَّ) لذا یكون حكمها اإلعرابي هو نفس حكم االسم الواقع بعـد (إالَّ) . یقـول سـیبویه: 

"اعلــم أن غیـــرًا أبـــدًا ســـوى المضـــاف إلیـــه، ولكنــه یكـــون داخـــًال فیمـــا یخـــرج منـــه غیـــره 

وخارجًا ِممَّا یدخل فیه غیره، فَأمَّا دخوله فیما یخرج منه فأتاني القوُم غیر زیٍد، فغیرهم 

جاءوا ولكن فیه معنى (إالَّ) ، فصار بمنـزلة االسم الـذي بعـد إالَّ ، وَأمَّـا خروجـه الذین 

ِممَّا یدخل فیه غیره مما أتاني غیُر زیٍد" 
)٥(  .  

وهنـــاك موضـــع ال یجـــوز فیـــه أن تقـــع (غیـــر) موقـــع (إالَّ) وذلـــك عنـــدما تكـــون   

بویه : "وال یجــوز أن (غیــر) بمنـــزلة االســم الــذي ُیبتــدأ بــه بعــد (إالَّ وفــي ذلــك یقــول ســی

                                     
  نفس المرجع السابق ونفس الصفحة . )    ١(

  . ٣٥٠:  ٢الكتاب ج)    ٢(

  . ٨٣:  ٢انظر : شرح المفصَّل ج)    ٣(

  .  ١٠٤ستثناء ص : انظر : االستغناء في أحكام اال)    ٤(

  .  ٣٤٣:  ٢الكتاب ج)    ٥(



 ٥٢

تكــون غیــر بمنزلــة االســم الــذي ُیبتــدأ بــه بعــد إّال، وذلــك أنهــم لــم یجعلــوا فیــه معنــى إّال 

مبتدأ، وٕانما أدخلوا فیه معنى االستثناء فـي كـل موضـع یكـون فیـه بمنزلـة مثـل ویجـزئ 

مــن االســتثناء . أال تــرى أنــه قــال : أتــاني غیــُر عمــرو كــان قــد أخبــر أنــه لــم یأتــه وٕان 

  . )١(ن یستقیم أن یكون قد أتاه" كا

  أمَّا (سوى) فقد اختلف النحویون في إعرابها كما یلي :

  منهم َمن یرى أنها مالزمة للظرفیة مثل سیبویه كما مرَّ ذكره . .١

مـنهم َمـن یــرى أَنهـا منصـوبة علــى الظرفیـة، وقــد ذكـر ذلـك ابــن یعـیش فــي  .٢

ــا ســوى فظــرف مــن ظــروف األ ــل بقولــه : "وأمَّ مكنــة ومعنــاه إذا شـرح المفصَّ

ُأضیف كمعنى مكانك فإذا قلـت جـاء رجـٌل سـواك فكأنـك قلـت رجـل مكانـك 

أي فــي موضــعك وبــدل منــك فتنصــب ســواك علــى كــل حــال ألنهــا ظــرف" 
)٢(  . 

وذكر سیبویه والخلیل وجمهور البصریین أن (سوى) من الظـروف الالزمـة 

ا ال ألنهــا یوصــل بهــا الموصــول نحــو (جــاء الــذي ســواك) حیــث یــرون أنهــ

  .  )٣(تخرج عن الظرفیة إّال في الشعر

أّما الرضى فقد نسبه إلـى البصـریین حیـث یقـول فـي شـرح الكافیـة : "وعنـد 

البصـــریین ، هـــو الزم النصــــب علـــى الظرفیــــة، ألنـــه فــــي األصـــل، صــــفة 

ظـــرف، واألولـــى فـــي صـــفات الظـــروف إذا حـــذفت موصـــوفاتها النصــــب، 

س اآلن فیــه معنـى الظرفیــة، فنصـبه علــى كونـه ظرفــًا فـي األصــل، وٕاال فلـی

والــدلیل علـــى ظرفیتــه فـــي األصـــل وقوعــه ِصـــلة، بخــالف (غیـــر)، نحـــو : 

 .  )٤("جاءني الذي سوى زیٍد" 

منهم من ذهب في إعرابها إعـراب األسـماء، وقـد نسـب الرضـى هـذا الـرأي  .٣

للكـــوفیین حیــــث یقــــول : "وعنـــد الكــــوفیین یجــــوز خروجهـــا عــــن الظرفیــــة ، 

                                     
  . ٣٤٣:  ٢الكتاب ج)    ١(

  .  ٨٣:  ٢شرح المفصَّل ج)    ٢(

  . ٢٣٦:  ٢انظر : حاشیة الصبَّان على شرح األشموني ج)    ٣(

  . ١٦٢:  ٢شرح الرضى للكافیة ج)    ٤(



 ٥٣

وجـــرًَّا ، كــــ (غیـــر) ، وذلـــك لخروجهـــا علـــى معنـــى والتصـــرف رفعـــًا ونصـــبًا 

 .   )١(الظرفیة إلى معنى االستثناء"

  

                                     
  .  ١٦٣:  ٢انظر شرح الرضى للكافیة ج)    ١(



 ٥٤

  ثالثًا : َحاَشا ، وَعَدا ، وَخَال 

  ـ حاشا :١

اختلــف النُّحــاة فــي (حاشــا) بــین االســمیة والفعلیــة، وذلــك إذا اســتعملتها بمعنــى   

  منه . (إالَّ) وتحقَّق فیها إخراج المستثنى ِمّما دخله فیه المستثنى

فســیبویه یــرى أنهــا حــرف، یقــول فــي كتابــه : "وأّمــا حاشــا فلــیس باســم، ولكنـــه   

  .   )١(حرف یجر ما بعده، كما تجر حتى ما بعدها، وفیه معنى االستثناء" 

  . )٣(هذا الرأي القائل بحرفیتها للبصریین  )٢(وقد نسب االنباري   

  وقد علَّل طائفة من النُّحاة حرفیتها بثالثة أسباب :  

أ/ أنهـا ال تقبــل نــون الوقایـة فنقــول (حاشــاي) ، وال نقــول (حاشـاني) إذ لــو كانــت فعــًال 

لقبلـت نـون الوقایـة، یقـول الرضـى فـي شـرح الكافیـة: (قولـه : "وبعـد حاشـا فـي األكثــر" 

التزم سیبویه حرفیة "حاشا" لقولهم : "حاشاي" ، من دون نون الوقایة، ولو كانـت فعـًال 

  .  )٤(لم یجر ذلك) 

/ ال یحسـن دخــول (مــا) علیهــا فـال نقــول : (مــا حاشــا زیـدًا). وقــد جــاءت مســبوقة بـــ ب

  (ما) في قول الشاعر :

  رأیت الناس ما حاشا قریشًا      فإنَّا نحن أفضُلُهم ِفعاال

  ج/ ما بعدها یأتي مجرورًا، ولو كانت فعًال لما جاز ذلك .

ضـهم بـأن (حاشـا) وقد ذهب الكوفیون إلى أن (حاشا) فعـل ماضـي، وذهـب بع  

  .  )٥(فعل استعمل استعمال األدوات

                                     
  . ٣٤٩:  ٢الكتاب ج)    ١(

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد عبیـــد اهللا، أبـــو البركـــات ، النحـــوي، كمـــال الـــدین، ابـــن األنبـــاري. كـــان إمامـــًا ثقـــة )    ٢(

صـدوقًا، غزیــر العلــم ، ورعــًا، زاهـدًا، تقیــًا، عفیفــًا، لــم یتلـبس مــن الــدنیا بشــيء لـه تصــانیف كثیــرة، تــوفي ســنة 

  .) ٥٤٧:  ١سبع وسبعین وخمسمائة للهجرة (فوات الوفیات ج

  .  ٣٧مسألة  ٢٧٨:  ١األنباري جـ –انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )    ٣(

  .  ١٥٢:  ٢شرح الرضى للكافیة ج)    ٤(

  .  ٣٧مسألة  ٢٧٨:  ١انظر: اإلنصاف ج)    ٥(



 ٥٥

وهناك رأي یرى أن (حاشا) مترددة بین الحرفیة والفعلیة فتستعمل حرفًا، وُیجـر 

د حیـث عــدَّها  بهـا المسـتثنى، وتسـتعمل فعـًال وینصـب بهـا المسـتثنى، وهـذا الـرأي للمبـرِّ

  . )١(تارة من الحروف، وتارة أخرى من األفعال 

  . )٢(اكهي أنَّها متردِّدة بین الحرفیة والفعلیة أیضًا واعتبرها الف

: "المشـهور أنَّ حاشـا ال تكـون إّال حـرف جـر، فنقـول  )٣(وفي شرح ابـن عقیـل 

د  )٤((قــام القــوم حاشـــا زیــد) بجـــر (زیــد) ، وذهـــب األخفــش  والجرمـــي والمــازني والمبـــرِّ

فتنصـب مـا بعـدها،  إلى أنها مثل (خال) : تستعمل فعـالً  –منهم المصنِّف  –وجماعة 

 –وحرفًا فتجر مـا بعـدها، فتقـول : (قـام القـوم حاشـا زیـدًا، وحاشـا زیـٍد) وحكـى جماعـة 

النصــب بهــا ومنــه : (اللهــم اغفــر لــي  –مــنهم الفــرَّاء وأبــو زیــد األنصــاري، والشــیباني 

  . )٥(وِلمن یسمع، حشا الشیطان وأبا األصبع) 

    -ـ َعَدا وَخَال :٢

یـــرى أنهمـــا فعـــالن  )٦(وخـــال) فســـیبویه  –اة فـــي (عـــدا هنـــاك خـــالف بـــین النُّحـــ

یخرجان المستثنى مما دخل فیه المستثنى منه وقد جـاءا بمعنـى جـاوز، یقـول سـیبویه: 

"وذلــك قولــك: مــا أتــاني أحــُد خــال زیــدًا، وأتــاني القــوُم عــدا عمــرًا، فكأنــك قلــت: جــاوز 

  . )٧(بعضهم زیدًا" 

                                     
د  –انظر المقتضب )    ١( هـ ـ ١٣٩٩ـ٢ط:  –ـ ت : محمد عبد الخالق عضیمة  ٣٩١:  ٤ج –أبو العباس المبرِّ

  م . ١٩٧٩

  . ١٥١انظر شرح الفاكهي لقطر الندى ص : )    ٢(

عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن محمد بـن عقیـل القرشـي الهاشـمي العقیلـي . الهمـذاني األصـل، ثـم )    ٣(

البالسي المصري، قاضي القضاة ، بهاء الدین بن عقیل الشـافعي. مـات بالقـاهرة سـنة تسـع وسـتین وسـبعمائة 

  ) . ٤٧: ٢لوعاة جللهجرة (بغیة ا

أبــو الحســن ســعید بــن مســعدة األخفــش، كــان مــولى لبنــي مجاشــم بــن دارم، وهــو مــن أكــابر أئمــة النحــویین )    ٤(

  ) . ١٣٣البصریین (نزهة األلباء في طبقات ص : 

  .  ٦٢١:  ١شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك ج)    ٥(

  .  ٣٤٩:  ٢انظر : الكتاب ج)    ٦(

  .  ٣٤٨:  ٢الكتاب ج)    ٧(



 ٥٦

ن وذلـــك بـــدلیل قولـــه : أن الواقـــع أمـــا ابـــن یعـــیش فهـــو أیضـــًا یـــرى أنهمـــا فعـــال

  .  )١(بعدهما ال ُبدَّ أن یكون منصوبًا سواء أكان االستثناء موجبًا أم منفیاً 

ــان األندلســي أّنــه ال خــالف بــین البصــریین والكــوفیین فــي جــواز  وذكــر أبــو حیَّ

  .  )٢(الخفض بـ (خال)

، فمــن  )٣(قلیـل ویـرى الصـبَّان جـواز الحرفیـة والفعلیــة فیهمـا إالَّ أن الجـر بهمـا 

  الجر ِبَخال قوله : 

    )٤(خال اِهللا ال أرجو سواك وٕانما     أعّد عیالي شعبة ِمن عیالكا

  ومن الجر بعدًا قوله : 

غیِر     )٥(أَبْحَنا َحیَُّهم قتــًال وأســرًا     َعَدا الشَّمطاِء والطِّفل الصَّ

  والفعلیة إذا نصبت نحو قول الشاعر : 

   )٦(اهللا باِطُل      وكـلِّ نعیٍم ال َمَحالة زاِئُل   أال كّل شيء ما خالَ 

  وقوله : 

   )٧(َتِمّل النَّدامى ما َعداني فِإنني        ِبكلِّ الذي َیْهَوى َنِدْیَمك ُموَلُع 

د أن (عــدا وخــال) فعــالن ینصــبان مــا بعــدهما، وعلَّــل  ویــرى أبــو العبــاس المبــرِّ

جــاء القــوم عــدا زیــدًا، أي جــاوز بعضــهم  لــذلك بــأن (عــدا) معناهــا جــاوز ألنــك قلــت :

  .   )٨(زیدًا، وأن (خال) ِمن قولهم خال یخلو 

وذكـر عبـاس حسـن أن (عـدا وخـال) مـن األفعـال التـي تكـون تـارة أفعـاًال، وتـارة 

  .  )٩(أخرى حروفًا 

                                     
  .  ٧٧:  ٢انظر : شرح المفصَّل ج)    ١(

 ١ط:  –مؤسســة الرســالة  –ت : عفیفـي عبــد الــرحمن  – ٤٤١أبــو حیــان األندلســي ص :  –تـذكرة النحــاة )    ٢(

  م . ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦

  .  ٢٤١:  ٢انظر : حاشیة الصبَّان على شرح األشموني ج)    ٣(

  .  انظر نفس المرجع السابق ونفس الصفحة)    ٤(

  .  ٦١٩:  ١شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك ج)    ٥(

  . ٧٨:  ٢، وشرح المفصل ج ١٣٢دیوان لبید ص : )    ٦(

  .  ٥٦٥:  ١شرح التصریح ج)    ٧(

  .  ٣٩١:  ٤للمبرد ج  –انظر : المقتضب )    ٨(

  دار المعارف .  – ٣٥٤:  ٢عباس حسن ج –انظر : النحو الوافي )    ٩(



 ٥٧

أما الرأي الذي علیه أكثر النُّحاة فهو الـرأي القائـل بجـواز الحرفیـة والفعلیـة فـي 

  .  )١((خال وعدا) 

                                     
، شـرح األلفیـة البـن النـاظم ٢٨٣:  ٣، الهمـع ج ١٦٦:  ١، المقـرب ج ٢٦٧ذور الـذهب ص : انظر : شـ)    ١(

  .  ٣٠٨ص : 



 ٥٨

  -رابعًا : لیس وال یكون :

من النحویین ان (لـیس وال یكـون)فعالن ناسـخان .وقـد أشـار ابـن  )١(یري كثیر   

وزعــم بعــض النحــاة أن  )٢(هشــام فــي مغنــي اللبیــب إلــي ان (لــیس) فعــل ال یتصــرف 

وابن هشـام هشـام  )٤(وابن شقیر وجماعته  )٣((لیس) حرفًا بمنزلة (ما) ،منهم الفارسي 

   )٥(ن تكون (لیس) فعًال بدلیل دخول الضمائر علیها یرجع ا

ویـري الشـیخ خالــد األزهـري ان المسـتثني (بلــیس وال یكون)واجـب النصـب ألنــه   

.أما عباس حسن فیري ان (لیس وال یكون)أفعال خالصة ،وحكم المسـتثني  )٦(خبرهما 

التــي هــي  بهمــا وجــوب النصــب ،باعتبارهمــا خبــرًا لهمــا ،یقــول فــي ذلــك (فأمــا األدوات

  . )٧((لیس) وال یكون)) (أفعال خاصة فتنحصر في فعلین ناسخین جامدین ،هما 

ویقـــول أیضـــًا : ((وحكـــم المســـتثني بهمـــا وجـــوب النصـــب باعتبـــاره خبـــرًا لهمـــا    

  . )٨(ألنهما فعالن ناسخان جامدان) 

  نصب المستثني بهما :

ســـمها یعـــود علـــي المســتثني یكـــون منصـــوب بهمـــا دائمـــًا باعتبــاره خبـــرًا لهمـــا وا  

البعض المتقدم في الجملة .ویقول أبن مالك في التسـهیل : (ویسـتثني بــ (لـیس) و (ال 

یكــون) فینصــبان المســتثني خبـــرًا ،واســمهما بعــض مضـــاف إلــي المســتثني منـــه ال زم 

   )٩(الحذف) 

                                     
ــــــــاب ج)    ١( ــــــــر الكتــ ــــــــي اللبیــــــــــب ج ٥٥٩:  ١،وشــــــــــرح التصــــــــــریح ج٤٥: ١أنظــ ،واالســــــــــتغناء ١:٣٢٣،ومغنــ

  .٣٥٣:  ٢: والنحو الوافي ج ٢،والنحو الوافي ج١٠٥ص :

  م .١٩٩١ -هـ ١٤١١بیروت  -كتبة العصریة صیداالم -٣٢٣:  ١أنظر مغني اللبیب ج)    ٢(

الحسن بن احمد عبـد الغفـار الفارسـي األصـل ،أبـو علـي : أحـد األئمـة فـي علـم العربیـة .ولـد فـي فسـا (مـن )    ٣(

  ).١٧٩: ٢أعمال فارس) ودخل بغداد سنة سبع وثالثمائة للهجرة (األعالم ج

  .٣٢٣: ١أنظر مغني اللبیب ج)    ٤(

  المرجع السابق ونفس الصفحة . أنظر نفس)    ٥(

  .٥٣٨:  ١أنظر شرح التصریح ج)    ٦(

  .٣٥٣: ١النحو الوافي ج)    ٧(

  نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.)    ٨(

  .١٠٦ابن مالك ص : –تسهیل الفوائد )    ٩(



 ٥٩

أما سیبویه فقد قـدر هـذا المضـمر بقولـه : (وذلـك قولـك : مـا أتـاني القـوم لـیس   

ي ال یكــون زیــدًا ،ومــا أتــاني أحــد ال یكــون زیــدًا ،كأنــه حــین قــال : أتــوني زیــدًا ،وأتــون

،صــار المخاطـــب عنـــده قـــد وقـــع فـــي خلــده ان بعـــض اآلتـــین زیـــد ،حتـــي كأنـــه قـــال : 

  . )١(بعضهم زید،فكأنه قال : لیس بعضهم زیدًا) 

كل من ابن –بانتصاب االسم بعد لیس وال یكون –وقد سار علي كالم سیبویه   

  ن یعیش.عصفور واب

یقول ابن عصفور : (وأما االسم الواقع بعد لیس ،وال یكون فینتصب علـي أنـه   

  . )٢(خبر لهما) 

ویقول ابن یعیش : (وكـذلك االسـتثناء بلـیس وال یكـون ال یكـون المسـتثني بهمـا   

  . )٣(إال منصوبًا منفیًا كان المستثني منه أو موجبًا)

یكـــــــون) واجــــــب النصـــــــب ألنـــــــه  وقــــــال ابـــــــن هشـــــــام : (والمســــــتثني ب(لـــــــیس) و( ال

  . )٤(خبرهما)

  عراب :موقع جملة لیس وال یكون من اإل

بینمـا یـري الـبعض اآلخـر –یري بعضهم أنها تقع في محل نصب علـي الحـال   

  أنها جملة ال محل لها من األعراب.

یقـــول المـــرادي فـــي ذلـــك : (فـــان قلـــت هـــل لجملتـــي (لـــیس) و (ال یكـــون) فـــي   

؟ قلت فـي ذلـك خـالف .قیـل همـا فـي موضـع نصـب علـي االستثناء (محل اإلعراب) 

   )٥(الحال ، وقیل : ال محل لهما ، وصححه ابن عصفور )

    

  

                                     
  .٣٤٧:  ٢الكتاب ج)    ١(

  ١٧٣:  ١المقرب ج)    ٢(

  .٧٨: ٣شرح المفضل ج)    ٣(

منشـورات المكتبـة العصـریة -ت محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد -٢٨٢:  ٢ابـن هشـام ج–لمسالك أوضح ا)    ٤(

  بیروت –صیدا 

األزهـر –مكتبـة الكلیـات األزهریـة –ت عبـد الـرحمن سـلیمان -١٢٢:  ٢المـرادي ج -توضیح المقاصد والمسالك)٥(

      القاهرة –



 ٦٠

فمــن الــذین قــالوا بحالتیهمــا ابــن عصــفور حیــث یقــول : (والجملــة فــي موضــع الحـــال 

  . )١(،كأنك قلت : قام القوم لیس بعضهم زیدًا) 

والیكـون همــا أیضـًا فـي محــل  كمـا اعتبرهـا الرضــي حـاًال بقولـه : (قولــه : لـیس  

  . )٢(نصب علي الحال إذا ضمنا معني االستثناء)

فالذین قالوا بالحالیة جعلوا العامل فیها ما قبلها ،قال القرافـي : (وتكـون الجملـة   

    )٣(من لیس وال یكون موضع الحال ،والعامل فیها ما قبلها)

: (..........فجریـا فـي ومن الذین قالوا بأنها جملـة اسـتئنافیة ابـن یعـیش یقـول   

هذا المكان مجري لیس وال یكون وصار لذلك منصوبهما هو المرفوع فـي التقـدیر كمـا 

    )٤(كان في ذلك لیس وال یكون) 

  . )٥(وابن هشام أیضًا اعتبرها جملة استئنافیة 

أما سیبویه فذهب إلي أنها تقع صـفة ونسـب ذلـك إلـي الخلیـل بـن احمـد ،یقـول   

وذلـك قولـك : مـا أتـاني أحـد  -رحمـة اهللا–ن صفة وهو قول الخلیل سیبویه : (وقد یكو 

لیس زیدًا ،وما أتـاني رجـل ال یكـون بشـرًا إذا جعلـت لـیس وال یكـون بمنزلـة قولـك : مـا 

أتــاني أحــد ال یكــون ذاك ،إذا كــان ال یقــول فــي موضــع قائــل ذاك . ویــدلك علــي أنــه 

،ومـــا أتتنـــي امـــرأة لیســـت  صـــفة ان بعضـــهم یقـــول : مـــا أتتنـــي امـــرأة ال تكـــون فالنـــه

فالنــه .فلــم یجعلــوه صــفة ولــم یؤنثــوه ألن ذلــك ال یجــئ صــفة فیــه إضــمار مــذكر. أال 

تــــراهم یقولــــون : أتیننــــي ال یكــــون فالنــــه ولــــیس فالنــــه ،یریــــد : لــــیس بعضــــهن فالنــــه 

  . )٦(،والبعض مذكر )

                                     
      .١٧٤-١٧٣:  ١المقرب ج )١(

  .١٢٤:  ٢جشرح الرضي للكفایة )    ٢(

     ١٠٦االستغناء ص :) ٣(

  .٢:٧٨شرح المفضل ج)    ٤(

  .٢:٢٨٤أنظر أوضح المسالك ج)    ٥(

  .١٧٤:  ١المقرب ج)    ٦(



 ٦١

وقد ذهب أبن عصفور إلي هذا الرأي وقال ان من العرب مـن یجعـل الضـمیر   

یس وال یكــون ) حســب االســم المتقــدم فبــذلك تكــون الجملــة صــفة لالســم المتقــدم فــي( لــ
)١( .  

ان من العرب مـن یجعـل لـیس وال یكـون فـي موضـع  )٢(والقرافي أیضًا یقول :   

  الصفة لالسم الذي قبلها إذا كان هذا االسم نكره وقد نسب القرافي هذا القول لآلبدي.

  -:خامسًا : لما

ــا) فــي أعتبــر بعــض النحــاه ا   ــا) المشــددة تفیــد االســتثناء .وقــد وردت (لمِّ ن (لمِّ

القرآن الكریم بمعني (إال) االستثنائیة وذلك في قولـه تعـالي : (ان كـل نفـس لمـا علیهـا 

  فوردت بمعني (إال) االستثنائیة .  )٣(حافظ) 

وقد ذكر عباس حسن ان (لما) بمعني (إال) وقد وردت في أمثلة مسموعة وقـد   

م منفــي كمــا فــي اآلیــة الســابقة أو فــي كــالم مثبــت لكنــه یقتصــر علــي یكــون فــي كــال

أســالیب والتــي مــن أشــهرها : نشــدتك اهللا لمــا فعلــت كــذا ،وعمــرك اهللا لمــا فعلــت كــذا 

  . )٤(أي :إال فعلت كذا 

وقال ابن هشام عنهـا : (والثالـث ان تكـون حـرف سـتثناء ،فتـدخل علـي الجملـة   

  . )٥(االسمیة ) 

  

  

  

  

  

  

                                     
      .١٧٤:  ١المقرب ج )١(

  ١٠٦أنظر االستغناء ص :)    ٢(

  ٤٩األیة (–سورة الطارق )    ٣(

  .٣٦١:  ٢أنظر النحو الوافي ج)    ٤(

  ٣١٠:  ١مغني اللبیب ج)    ٥(



 ٦٢

  -:ماسادسًا : ال سیِّ 

أختلف النحاة في (ال سیما) فمنهم من رأي أنها تأتي أداة لالستثناء ومنهم مـن   

  أنكر ذلك .

فمـن الـذین قـالوا بأنهـا أداة اسـتثناء مــنهم ابـن یعـیش حیـث یقـول : (وال یســتثني   

    )١(بسیما إال ومعه جحد )  

سـیما أما الذین أنكـروا مجیئهـا لالسـتثناء مـنهم الرضـي ،حیـث یقـول : ((وأمـا ال  

فلــیس مــن كلمــات االســتثناء حقیقــة ،بــل المــذكور مــا بعــده منبــه علــي أولویتــه بــالحكم 

المتقـــدم ،وٕانمـــا عـــد مـــن كلماتـــه ،ألن مـــا بعــــده مخـــرج عمـــا قبلـــه مـــن حیـــث أولویتــــه 

  . )٢(بالحكم)) 

ومن الذین أنكروا ان تكون (السیما) أداة استثناء القرافـي، فیقـول : إنهـا لیسـت   

علــي الحقیقــة ویــدلل علــي ذلــك بقولــه : إنــك إذا قلــت : (قــام القــوم  مــن بــاب االســتثناء

السیما زید) فإن إخراجك لزید من القوم بأنه كان أسرعهم قیامًا فشـابه ذلـك خـروج زیـد 

  . )٣(عن القوم فكأنك قلت :(قال القوم إال زیدًا 

    )٤(اء ویري الشلوبیني ان (السیما) لیست بمعني (إال) وال هي من باب االستثن     

   -:سابعًا : بید

تأتي (بید) بمعني (غیر) ، وبعض النحویین قد عـدها مـن أدوات االسـتثناء وال   

یكون إال في المنقطع ،ومن هؤالء ابن مالك حیث یقول فـي التسـهیل : (ویسـاویها فـي 

   )٥(االستثناء المنقطع (بید) مضافًا إلي (أن)وصلتها) 

ن بعضـهم یقـول : هـي بمعنـي (علـي)، وقد ذكر ابن عقیل في شـرح التسـهیل أ  

   )١(وقال إنها الزمة النصب ،وال تتصرف تصرف (غیر) وأن بائها قد تبدل میمًا 

                                     
  .٨٦:  ٢شرح المفصل ج)    ١(

     ١٦٥:  ٢شرح الرضي للكافیة ج) ٢(

  .١١١أنظر االستغناء ص : )    ٣(

ـــي علـــي الشـــلوبیني ص : )    ٤( ـــة ألب ـــراث العربـــي -ت: یوســـف احمـــد المطـــوع-٢٧٩،٢٨٠أنظـــر التوطئ دار الت

  القاهرة.–للطباعة والنشر 

  .١٠٧ابن مالك ص : –تسهیل الفوائد )    ٥(



 ٦٣

  

  

  

  

  

  املبحث الثالث

  ناصب املستثني

هنالك اختالفات كثیرة في ناصب المستثني .فصارت كـل مجموعـة مـن النحـاة   

،والبـد مـن ان أعـرض هـذه  تدلي بدلوها ،وتـأتي بشـواهدها وأدلتهـا لتؤكـد صـحة أقوالهـا

  اآلراء وأرجح ما یستحق الترجیح.

   -:ط إالالرأي األول : الفعل بتوس

ذهــب بعــض النحــاة إلــي ان ناصــب المســتثني هــو الفعــل بتوســط (إال)  ومــن   

هؤالء سیبویه حیث یقول : (والوجه اآلخر یكون االسم بعدها خارجًا مما دخـل فیـه مـا 

لكــالم كمـا تعمـل عشــرون فیمـا بعــدها إذا قلـت عشــرون قبلـه ،عـامًال فیــه مـا قبلــه مـن ا

.ومنهم ابن یعیش الـذي یسـیر علـي رأي سـیبویه مـن أن العامـل فیـه الفعـل  )٢(درهمًا) 

  . )٣(المتقدم أو معني الفعل بواسطة (إال) 

وقد جعـل ابـن عقیـل هـذا هـو الـرأي الصـحیح فیقـول : (والصـحیح مـن مـذاهب   

فـي  )٥(.كمـا ذكـر ذلـك السـیوطي  )٤(بواسـطة (إال))  النحویین ان الناصب لـه مـا قبلـه

                                                                                                       
 -دار الفكـر بدمشـق–ت : محمـد كامـل بركـات -٥٩٣:  ١ابن عقیـل ج–أنظر المساعد في تسهیل الفوائد     )١(

  م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠

  .٣١٠:  ٢الكتاب ج)    ٢(

  .٧٦:  ٢أنظر شرح المفصل ج)    ٣(

  .٥٩٨:  ١أنظر شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك ج)    ٤(

ري السیوطي ،جالل الدین : إمام حافظ مـؤرخ أدیـب : لـه نحـو عبد الرحمن بن أبي بكر سابق الدین الخض)    ٥(

  ).٣١٠: ٣مصنف نشأ في القاهرة یتیمًا ،توفي سنة احدي عشرة وثالثمائة للهجرة (األعالم ج٦٠٠



 ٦٤

.ویقـــول الشـــیخ عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ناســـبًا ذلـــك إلـــي الشـــیخ أبـــو علـــي :  )١(الهمـــع 

(فانتصاب االسم إنما هو بما تقدم في الجملة من الفعل أو معني الفعل بتوسط (إال ) 

   )٢(ط الواو كما ان االسم الذي بعد الواو في باب المفعول معه منتصب بتوس

وممن سار علي هذا الرأي الرضي حیث یقول : (شـرع یبـین إعـراب المسـتثني   

،فبــدأ بمــا یجــب نصــبه ،إذ هــو مــن بــاب المنصــوبات ،وهــو فــي مواضــع : األول مــا 

   )٣(أجتمع فیه شرطان :وقوعه بعد إال ........ )  

 وعلــــي هــــذا أیضــــًا العكبــــري حیــــث یقــــول : (والمســــتثني مــــن موجــــب ب (إال)  

   )٤(منصوب بالفعل المتقدم ،وما في معناه بواسطة إال) 

  -الرأي الثاني : معني الفعل (استثني) أبدلت منه (إال) :

ویتــزعم هــذا الــرأي المبــرد حیــث یقــول : (وذلــك ألنــك لمــا قلــت : جــاءني القــوم   

ــدًا فــیهم ،فلمــا قلــت : إال زیــدًا  كانــت (إال) بــدًال مــن قولــك : –وقــع عنــد الســامع ان زی

  . )٥(عني زیدًا، واستثني فیمن جاءني زیدًا ،فكانت بدًال من الفعل ) أ

فیقــول فــي ذلــك :  )٦(والرضــي أیضــًا قــال بهــذا الــرأي ونســبه للمبــرد والزجــاج ،  

(قال المبرد والزجاج : العامل فیه (إال) ،لقیام معني االستثناء بهـا ، والعامـل مـا یتقـوم 

ـــة عـــن (ا ســـتثني) ، كمـــا ان حـــروف النـــداء نائبـــة عـــن المعنـــي فیـــه (إال)،ولكونهـــا نائب

  . )٧((أنادي)) 

ومنهم االنباري حیث یقول : (أما الكوفیون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علي ان   

(إال)هـي العامـل وذلـك ألن إال قامــت مقـام اسـتثني ، أال تـري أنــك إذا قلـت (قـام القــوم 

                                     
-الكویـت –دار البحوث العلمیـة –ت : عبد العال سالم مكرم  -٢٥٢: ٣السیوطي ج–أنظر همع الهوامع )    ١(

  م.١٩٧٧-١٣٩٧

ت : كامل بحر مرجـان المطبعـة الوطنیـة -٦٩٩:  ٢عبد القاهر الجرجاني ج–مقتصد في شرح اإلیضاح ال)    ٢(

  األردن.–عمان –

  .١١٤:  ٢شرح الرضي للكافیة ج)    ٣(

  .٣٠٣:  ١العكبري  ج-اللباب)    ٤(

  .٣٩٠:  ٤المقتصب ج)    ٥(

بـن السـري الزجـاج البغـدادي .مصـنف كتـاب األمام الزجاج ، نحـوي زمانـه ،أبـو اسـحاق ،ابـراهیم بـن محمـد )    ٦(

  ).٣٤:  ٢مات سنة أحدي عشرة وثالثمائة للهجرة (سیر اعالم النبالء ج–تألیف جمة  ٩(معاني القرآن)،وله

  .١١٤:  ٢شرح الرضي للكافیة ج)    ٧(



 ٦٥

اســتثني زیــدًا)لوجب ان تنصــب إال زیــدًا)كان المعنــي فیــه : اســتثني زیــدًا ، ولــو قلــت (

    . )١(،فكذلك مع ما قام مقامه) 

أیضـًا وهـو نصـب المسـتثني ب (إال) ، ألنهـا فـي  )٢(وقال العكبري بهذا الـرأي   

–فـي الخصـائص –معني استثني ونسب هذا القول إلي الزجاج .وقد نسب ابـن جنـي 

  . )٣(ي إلي أبي العباس من ان (إال)، هي الناصبة ، ألنها نابت عن استثن

والقرافي أشار إلي هذا الرأي بقولـه : (وقیـل : العمـل فیـه (إال) غیـر أنهـا نائیـه   

عــن (اســتثني)ألن هــذا الفعــل هــو معنــي الكــالم ، واألصــل فــي العمــل للفعــل أو نائبــة 

.ولكـن هـذا الـرأي اعتـرض علیـه بعـض النحـاة مـنهم  )٤(،كما في اسم الفاعل وغیـره ) 

ـــاس المبـــرد وأبـــو إســـحاق الزجـــاج وطائفـــة مـــن ابـــن یعـــیش فیقـــول : (وذهـــب أبـــ و العب

الكوفیین إلي ان الناصب للمستثني إالنیابة عـن اسـتثني فـإذا قـال أتـاني القـوم إال زیـدًا 

فكأنــه قــال أتــاني القــوم اســتثني زیــدًا وهــو ضــعیف ألنــك تقــول أتــاني القــوم غیــر زیــد 

لمعنـي ولـیس قبـل غیـر فتنصب غیرًا وال یجوز ان تقدر باستثني غیر زیـد ألنـه یفسـد ا

  . )٥(حرف تقیمه مقام الناصب ) 

حیــث نفــاه فــي شــرح التســهیل  )٦(ومــن الــذین نفــوا هــذا الــرأي أیضــًا ابــن عقیــل   

  في اللباب. )٧(ناسبًا ذلك إلي أبن مالك كما نفاه العكبري 

  -:الرأي الثالث : (إال)

ناصـــبة یــري بعــض النحــاة ان (إال) هــي العامــل فــي المســتثني وحــدها وهــي ال  

دون غیرهــا ،وأشـــهر مـــن قــال بهـــذا الـــرأي هــو ابـــن مالـــك حیــث یقـــول فـــي التســـهیل : 

(فللمســتثني ب (إال)النصـــب مطلقـــًا بهـــا ال بمـــا قبلهـــا معـــدي بهـــا ،وال بـــه مســـتقًال ،وال 

                                     
  .٣٤مسألة  ٢٦١:  ١األنصاف في مسائل الخالف ج)    ١(

      .٣٠٣:  ١اللباب ج )٢(

  بیروت.–عالم الكتب -ت :محمد علي النجار-٢٧٦  ٢أبن جني ج–صائص أنظر الخ)    ٣(

  .٦٧:  ٢.شرح المفصل ج١٤٥االستغناء ص :)    ٤(

  .٧٦: ٢شرح المفصل ج)    ٥(

  .٥٥٦: ١انظر المساعد علي تسهیل الفوائد ج)    ٦(

  .٣٠٣: ١انظر اللباب ج)    ٧(



 ٦٦

باستثني مضمرًا ،وال بـ (أن)مقدرة بعدها ،وال بـ (إن) مخففة مركبًا منها ومن (ال)خالفًا 

  . )١(لسیبویه والمبرد )  لزاعمي ذلك ، وفاقاً 

فـي  -كما ان أبن عقیل نسب هذا الرأي البن مالـك بقولـه : (واختـار المصـنف  

 )٣(.وقـــال بهـــذا الـــرأي خالـــد األزهـــري  )٢(ان الناصـــب لـــه (إال))  –غیـــر هـــذا الكتـــاب 

  ونسباه البن مالك. )٤(والسیوطي 

ا المسـتثني هـو علي مذهب والده وهو ان الناصب لهذ )٥(وقد سار ابن الناظم   

(إال)فقط ویدلل علي ذلك بأنها حـرف خـاص باالسـماء ،غیـر منـزل منزلـة الجـزء ،ومـا 

كـــان كـــذلك فهـــو عامـــل ،فیـــري وجـــوب عمـــل (إال)مـــا لـــم تتوســـط بـــین عامـــل ومفـــرغ 

.وقال مواصًال في دفاعه عن رأي أبـن مالـك : (وأمـا قـولكم : للحـروف :  )٦(ومعمول 

السماء وتنسـبها إلیهـا و (إال) لیسـت كـذلك ،فإنهـا ال التي تضیف معاني األفعال إلي ا

تنسب إلي االسم الذي بعدها شیئًا ،بل تخرجه عن النسبة فقط ،فلمـا خالفـت الحـروف 

  . )٧(الجارة لم تعمل عملها وعملت النصب) 

وقال الصبان في الحاشیة : (ناصب المستثني هـو إال ، المـا قبلهـا بواسـطتها،   

ني مضــمرًا، خالفــًا لزاعمــي ذلــك علــي مــا أشــعر بــه مــن كالمــه وال مســتقًال ،وال اســتث

  . )٨(وصرح باختباره في غیر هذا الكتاب ) 

    

                                     
  .١٠١تسهیل الفوائد ص :)    ١(

  .٥٩٨:  ١لفیة ابن مالك جشرح ابن عقیل ال)    ٢(

  .٥٤١:  ١أنظر شرح التصریح ج)    ٣(

  .٢٥٢أنظر همع الهوامع)    ٤(

محمد بن محمد عبد اهللا بن مالك اإلمام بدر الدین بن اإلمـام جمـال الطـائي الدمشـقي الشـافعي النحـوي بـن )    ٥(

نیف ،مات بدمشق سنة سـت ثمـانین النحوي .كان أمامًا فهمًا ذكیًا ،حاد الخاطر ،أخذه عن والده له عدة تصا

  ).٢٢٥:  ١وستمائة للهجرة (بغیة الوعاة ج

دار الجیـل -ت : عبد الحمید السید محمد عبد الحمیـد-٢٩٢البن الناظم ص :–أنظر شرح ألفیة ابن مالك )    ٦(

  د .ت.–بیروت –

  .٢٩٣ألبن الناظم ص : –شرح ألفیة ابن مالك )    ٧(

  األشمونيحاشیة الصبان علي شرح )    ٨(



 ٦٧

  )١(والي هذا أشار القرافي بقوله : (وقیل العامل إال ألنه لم یوجد غیرها) 

ومـن النحــاة المحــدثین الـذین ســاروا علــي هــذا المـذهب احمــد فــارس الشــدیاق     

  . )٢(ستثناء ناصب الذي یري ان إال حرف ا

   -الراي الرابع : الفعل بغیر بواسطة إال :

  أعتبر بعض النحاة ان العامل في المستثني هو الفعل المتقدم بغیر واسطة إال .

فمــن الــذین ذكــروا ذلــك الشــیخ خالــد األزهــري بقولــه : (الرابــع : الفعــل المتقــدم   

.وممـن سـار علـي هـذا  )٤(،ولكنه نسـب هـذا الـرأي البـن خـروف  )٣(بغیر واسطة إال) 

ولكنه عزاه ألبن خروف أیضًا. یقول السیوطي :  )٥(الرأي أیضًا السیوطي في الهمع  

السیوطي : (الثاني : أنه بما قبل (إال)من فعل ونحوه من غیر ان یعدي إلیـه بواسـطة 

  . )٦(إال ، وعزي ألبن خروف النتصاب(غیر)به بال واسطة ،إذا وقع موقع (إال) ) 

ك هذا الرأي بقوله : (فللمستثني بــ (إال) النصـب مطلقـًا البمـا وقد أنكر ابن مال  

   )٧(قبلها معدي بها،وال به مستقًال) 

   -:المخففة من الثقیلة التي أدغمت مع ال الرأي الخامس : انِ 

ینسـبون –معظم النحویین _ الذین ذكـروا النصـب بــ (إن) المخففـة مـن الثقیلـة         

  هم األزهري والرضي االنباري و السیوطي.هذا الرأي إلي الفراء ، ومن

    

                                     
  . ١٤٤للقرافي ص : –االستغناء )  ١(

  .٧١أنظر عنیة الطالب ومنیة الراغب ص : )    ٢(

  .٥٤١:  ١شرح التصریح ج)    ٣(

علـــي بـــن محمـــد علـــي بـــن محمـــد الحضـــرمي مـــن أهـــل اشـــبیلیة ،یعـــرف بـــأبن خـــروف ، إمـــام فـــي النحـــو )    ٤(

  .)٢٥٢(إشارة التعین ص : واللغة .له مصنفات مفیدة .توفي سنة تسع وستمائة للهجرة 

  ٢٥٢: ٣السیوطي ج –انظر الهمع )    ٥(

  .٢٥٢ ٣نفس المرجع السابق ج)    ٦(

   .١٠١تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ص :)   ٧(



 ٦٨

یقول األزهري : (والثـامن مـن ان (إال)مركبـة مـن (إن)و (ال) ثـم حففـت (إن) وأدغمـت 

  . )٢(عن الفراء)   )١(في الالم ،حكاه السیرافي 

ویقـول الرضــي : (وقـال الفــراء (إال) مركبــة مـن (إن) و (ال) العاطفــة ، حــذفت   

  . )٣((إن) ،وأدغمت األولي في الم (ال) )  النون الثانیة الثانیة من

وهــو المشــهور –أمـا األنبــاري فیقــول : (وذهـب الفــراء ومــن تابعــه مـن الكــوفیین   

   )٤(إلي أن (إال) مركبة من إن وال ، ثم خففت إن وأدغمت في ال)  –من مذهبهم 

 السیوطي أیضًا ینسبه إلي الفراء بقوله : (الخامس : أنـه بــ (إن) مخففـة ركبـت  

  . )٥(منها ، ومن (ال) ، ومن نصب غلب حكم (إن)) 

وذهب ابن یعیش إلي فساد هذا القول المنسـوب إلـي الفـراء بقولـه : (وهـو قـول   

فاسد أیضا ألنا نقول ما أتاني إال زیـد فنرفـع زیـدًا ولـیس قبلـه مرفـوع یعطـف علیـه ولـم 

  . )٦(یجز فیه النصب) 

إال ان الفــراء  )٧(ن عــدة أوجــه كمــا ذهــب العكبــري إلــي بطــالن هــذا المــذهب مــ  

نفسه یري ان نصـب المسـتثني ال یكـون بـأن المخففـة مـن الثقیلـة ،ممـا یؤكـد ان الفـراء 

  . )٨(علي غیر هذا 

                                     
أبــو الحســن عبــد اهللا بــن المرزبــان الســیرافي النحــوي ،صــنف تصــانف كثیــرة أكبرهــا شــرح كتــاب ســیبویه   هــو ) ١(

  ).٣٠٧الث مائة للهجرة (نزهة األلباء ص : ،توفي سنة ثمان وستین وث

    .٥٤٢:  ١شرح التصریح ج)  ٢(

     .١١٥:  ٢شرح الرضي للكافیة ج)٣(

  .٣٤مسألة  ٢٦١:  ١األنصاف في مسائل الخالف ج)    ٤(

  .٢٥٣:  ٣همع الهوامع ج)    ٥(

  .٧٧:  ٢شرح المفصل ج)    ٦(

  .٢٠٥-٢٠٤:  ١العكبري ج-أنظر اللباب )    ٧(

  ت : احمد.-٣٧٧:  ١أبي ذكریا یحي بن زیاد الفراء ج -أنظر معاني القرآن  )  ٨(



 ٦٩

   -:الرأي السادس : أن المقدرة بعد إال

بتقدیر أن بعد إال ، فتقول : قام القـوم إال أن  )١(نسب هذا القول الي الكسائي 

  زیدًا اسمها وخبرها محذوف . زیدًا لم یقم ، فیكون

ویقول الرضي فـي شـرح الكافیـة : (وقـال الكسـائي : هـو منصـوب اذا انتصـب 

بعــد إال محذوفــة الخبــر ، فتقــدیر قــام القــوم إال زیــدًا : قــام القــوم إال ان  ب(ان) مقــدرة

  . )٢(زیدًا لم یقم) 

 ومــــن الــــذین نســــبوا هــــذا القــــول للكســــائي ابــــن یعــــیش ،الشــــیخ خالــــد األزهــــري  

،واالنباري .فإبن یعیش یقول : إن الكسائي قال : جاء المسـتثني منصـوبًا ألن التقـدیر 

  . )٣(فیه : قام القوم إال أّن زیدًا لم یقم 

ویــذكر ابــن یعــیش بــأن الفــراء قــد رد هــذا القــول المنســوب للكســاني بقولــه : لــو   

دًا ال عمـرو) كان هـذا النصـب بـأن المقـدرة ولـم یفعـل لكـان مـع ال فـي قولـك : (قـام زیـ
)٤( .  

أمـــا الشـــیخ خالـــد األزهـــري فنســـبه للكســـائي بقولـــه : (والســـابع:وأّن بفـــتح الهمـــزة   

وتشــدید النــون ،محذوفــة هــي وخبرهــا ، التقــدیر : إال زیــدًا لــم یقــم حكــاه الســیرافي عــن 

  . )٥(الكسائي) 

ونســـبه األنبـــاري الـــي الكســـائي بقولـــه : (وحكـــي عـــن الكســـائي انـــه قـــال : إنمـــا   

   )٦(لمستثني ألن تأویله : قام القوم إال أن زیدًا لم یقم) نصب ا

  

  

                                     
هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ،كان أحد أئمة القراء السبعة ،مـات سـنة ثـالث وثمـانین ومائـة للهجـرة   )١(

  ).٦٧(نزهة األلباء ص : س

  .١١٥:  ٢شرح الرضي للكافیة ج   )٢(

  .٧٦: ٢أنظر شرح المفصل ج   )٣(

  .٧٦ص ٢أنظر نفس المرجع السابق ج  )٤(

  .٥٤١:  ١شرح التصریح ج  )٥(

  .٣٤مسألة  ٢٦١: ١األنصاف في مسائل الخالف ج  )٦(



 ٧٠

   -:الرأي السابع : المخالفة

هنالك رأي یقول بأن ناصب المستثني لیس عامًال لفظیـًا ، وٕانمـا جـاء منصـوبًا   

لكونه مخالفًا للمستثني منه وقد نسب األزهري هذا الرأي الي الكسائي حیـث یقـول فـي 

   )١(: المخالفة ،وحكي عن الكسائي) شرح التصریح : (والسادس 

وقد أید الفراء هذا القول بقوله : (فإذا استثنیت الشئ من خالفه كان الوجه   

   )٢(النصب) 

  - الرأي الثامن : المستثني بواسطة إال :

قـال بـه البصـریون ،فهـم یـرون أن المســتثني منـه فـي بعـض األحیـان ال یكــون  

  إال الي المستثني.فعًال حتي یعمل ولذلك یتعدي بواسطة 

،حیـث یقـول : (وقـال  )٣(وهذا الـرأي قـال بـه الرضـي ونسـبه الـي ابـن الحاجـب   

المصنف في شرح المفصل : العامل فیـه : المسـتثني بواسـطة (إال) ،قـال : ألنـه ربمـا 

ال یكــون هنالــك فعــل وال معنــاه فیعمــل نحــو : (القــوم إال زیــدًا أخوتــك ،وهــذا ال یــرد إال 

ین .ولهـم أن یقولــوا : إن فـي أخوتــك معنـي الفعــل ،وٕان كـانوا مــن علـي مـذهب البصــری

  . )٤(أخوه النسب، أي : ینسبون إلیك باإلخوة )) 

أما األنباري فقد ذكر هذا بقوله : (وأما قـولهم والـذي یـدل علـي أن الفعـل لـیس   

عــامًال قـــولهم : القـــوم إخوتـــك إال زیـــدًا ، فینصــبون زیـــدًا ،ولـــیس هاهنـــا فعـــل ناصـــب) 

ــــوم  قلنــــا ــــدیر فیــــه : الق : الناصــــب لــــه مــــا فــــي إخوتــــك مــــن معنــــي الفعــــل ، ألن التق

   )٥(یصادقونك إال زیدًا ،فإال قوت الفعل المقدر فأوصلته الي زید فنصبه . 

                                     
  .٥٤١:  ١شرح التصریح ج  )١(

  .٢٨٨:  ١الفراء ج–معاني القرآن الكریم   )٢(

ي الفقیـه ،تـوفي باالسـكندریة عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن یوسف الدوني یكني أبا عمرو ، المالكي النحـو   )٣(

  ).٣٠٤سنة ست وأربعین وستمائة للهجرة (إشارة التعیین ص : 

  .١١٦:  ٢شرح الرضي للكافیه ج  )٤(

  .٣٤مسألة  ٢٦٤: ١األنصاف في مسائل الخالف ج  )٥(



 ٧١

  *الرأي الراجح:

بعــد هــذا الخــالف الكثیــر فــي ناصــب المســتثني ،نالحــظ أن كثیــر مــن النحــاة   

رأي علي آخر،حتـي إن السـیوطي قـال فـي تركوا هذه الخالفات وأرسلوها بدون ترجیح 

  . )١(الهمع : (ولم یترجح عندي قول منها ، فلذا أرسلت الخالف) 

ومع هذا فالباحـث یـري الـرأي الثـاني القائـل : إن ناصـب المسـتثني هـو (معنـي   

  بدًال من إال) . –استثني –الفعل 

وم واســتثني وذلــك ألنــك اذا قلــت : جــاء القــوم إال زیــدًا فكأنــك قلــت : (جــاء القــ  

زیــدًا مــن المجــئ) فكــأن زیــدًا هنــا صــار مفعــوًال بــه منصــوب ب(اســتثني)،ألن اســتثني 

ـــد) مفعـــول بـــه لوقـــوع فعـــل الفاعـــل  فعـــل ، والفاعـــل مســـتتر تقـــدیره (أنـــا) .فصـــار (زی

علیه .شأنها في ذلك قولك : (عاقبت الطالب تاركًا زیدًا) و(زید) هنا وقع علیه الفعـل 

  ًال به .لذلك أصبح منصوبًا واهللا أعلم.وهو (الترك) فصار مفعو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .٢٥٣:  ٣السیوطي ج–همع الهوامع   )١(



 ٧٢

  املبحث الرابع

  أقسام االستثناء

  أوًال: االستثناء المتصل 

: هو ان المستثني خارجًا مما دخل فیـه المسـتثني منـه فـي الموجـب،أو  هتعریف

  داخًال فیما خرج عنه المستثني منه في المنفي.

ــــه : وقــــد نســــب الرضــــي الــــي ابــــن الحاجــــب تعریــــف    االســــتثناء المتصــــل بقول

  . )١((فالمتصل هو المخرج من متعدد لفظًا أو تقدیرًا ب(إال)وأخواتها) 

  . )٢(وقال ابن مالك : (فاذا كان المستثني منه حقیقة فمتصل)   

وعرفه أبن الناظم بقولـه : (فاالسـتثناء المتصـل ، إخـراج مـذكورًا ب(إال) أو مـا   

  . )٣(ظ به ، أو مقدر) في معناها من حكم شامل له ، ملفو 

وقـــد اعتبـــر بعـــض العلمـــاء قولـــه تعـــالي : (واذ قلنـــا للمالئكـــة أســـجدوا ألدم إال   

اســتثناء متصــًال وأن إبلــیس بعــض مــن  )٤(إبلــیس أبــي وأســتكبر وكــان مــن الكــافرین) 

  )٥(المالئكة 

  وینقسم االستثناء المتصل الي قسمین :

  -وجب :مالمتصل ال -١

ارجًا مما دخل فیـه المسـتثني منـه مثـل (جـاء القـوم إال وهو ما كان المستثني خ  

زیــدًا).وال یجــوز فیــه إال النصــب عنــد أكثــر النحــویین .یقــول ســیبویه فــي الكتــاب (هــذا 

  .    )٦(باب ال یكون المستثني فیه إال نصبًا ألنه مخرج مما أدخل فیه غیره) 

                                     
  .١١١: ٢شرح الرضي للكافیة ج  )١(

  .١٠١تسهیل الفوائد ص :   )٢(

  .٢٨٧أبن الناظم ص :–شرح الفیة أبن مالك   )٣(

  .٣٤سورة البقرة اآلیة   )٤(

–مجلـة البلقـاء –عودة أبو عودة –أنظر العالقة الداللیة بین أبلیس والمالئكة في ضوء قواعد باب االستثناء   )٥(

  هـ.١٤١٨ذو الحجة -م١٩٩٨جامعة عمان األهلیة نیسان -٣٢-٣١-٣٠-٢٩-٢٨ص :-٢ع-٥مجلد 

  .٣٣٠:  ٢الكتاب ج  )٦(



 ٧٣

بقولـــه : وعلــي هــذا ســـار معظــم النحـــاة فمــنهم المبــرد الـــذي یشــیر الـــي نصــبه   

(والوجــه اآلخــر : ان یكــون الفعــل أو غیــره مــن العوامــل مشــغوًال ، ثــم نــأتي بالمســتثني 

بعد ، فاذا كان ذلك فالنصب واقع علي المستثني وذلك نحو قولـك : جـاءني القـوم إال 

  . )١(زیدًا ، ومررت بالقوم إال زیدًا) 

 )٢(ر الموجــب ویقــول الرضــي ان االســتثناء التــام (ینتصــب) وجوبــًا خالفــًا لغیــ  

 -اذا وقـع بعـد الكـالم الموجـب–ویقول ابن عقیل ان االستثناء ب(إال) حكمـه النصـب 

  . )٣(متصًال كان أم منقطعًا. 

    )٤(ویقول أیضًا : (أي : ینصب الذي استثنته إال مع تمام الكالم اذا كان موجبًا) 

  . )٥(والي وهذا أشار ابن یعیش في المفصل 

لمسـتثني فـي االسـتثناء المتصـل ومـع هـذا أجــد أن فكـل هـذا یـدل علـي نصـب ا  

بعضهم جوز أتبـاع المسـتثني للمسـتثني منـه ومـن هـؤالء سـیبویه بقولـه : (هـذا بـاب ال 

یكون المستثني فیـه إال نصـبًا .....اذا لـم یكـن داخـًال فیمـا دخـل فیـه مـا قبلـه ولـم یكـن 

  وهذا یدل علي جواز أن المستثني صفة للمستثني منه. )٦(صفة) 

  المتصل المنفي وشبهه : -٢

ویــراد بــالنفي أن یكــون المســتثني منــه منفیــًا بــأداة نفــي نحــو : (مــا قــام أحــد إال   

  زیدًا)،وشبه النفي وهو النهي ،واألستفهام.

  فمثال النهي  قولنا : (ال یذهب أحد إال علیا)  

  ومثال اإلستفهام قولنا : (هل قابلت أحدًا إال زیدًا ؟).  

                                     
     .٣٨٩:  ٤المقتضب ج )١(

  .١١٤: ٢أنظر شرح الرضي للكافیة ج  )٢(

  .٥٩٧:  ١أنظر شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك ج  )٣(

  .٥٩٨:  ١شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك ج  )٤(

  .٧٧:  ٢أنظر شرح المفصل ج  )٥(

  .٣٣١-٣٣٠: ٢الكتاب ج  )٦(



 ٧٤

معنـوي ، یفهـم مـن المعنـي اللغـوي للكلمـة ، دون وجـود لفـظ ومن النفي ما هـو   

، فمعنـــي  )١(مـــن ألفـــاظ النفـــي وذلـــك مثـــل قولـــه تعـــالي : (یـــأبي اهللا إال أن یـــتم نـــوره) 

(یأبي) : ال یرید .ومثل : (قل رجل یفعل هذا) أو (ندر رجل یفعـل هـذا) ، ألن معنـي 

لمعنـــي (ال رجـــل یفعـــل (قــل) و(نـــدر) فـــي هــذا األســـلوب الســـماعي هـــو : النفــي ألن ا

  هذا).

والمستثني من المنفي یجوز فیه النصب علـي االسـتثناء ویجـوز فیـه البـدل مـن   

المستثني منه وقد رجح سیبویه البدل بقوله : (هذا باب ما یكـون المسـتثني فیـه بـدًال ، 

مما نفي عنه ما أدخل فیه وذلك قولك : مـا أتـاني أحـد إال زیـد ، ومـا مـررت بأحـِد إال 

    )٢(، وما ما رأیت احدًا إال زیدًا ،جعل المستثني بدًال من األول) زید 

وهنالـــك طائفـــة مـــن النحـــویین رجحـــوا البـــدل أیضـــًا مـــنهم المبـــرد حیـــث یقـــول :   

فیصیر التقدیر ما جاءني –(تقول : ما جاءني أحد إال زید. فتجعل زید بدًال من أحد  

  . )٣(إال زید ، ألن البدل یحل محل المبدل منه)) 

ویــدلل المبــرد علــي صــحة هــذا الــرأي بقولــه : إنــك إذا قلــت مــررت بأخیــك زیــد   

إنمـــا هــــو بمنزلــــة قولــــك : مــــررت بزیـــد ، ألنــــك إذا رفعــــت (األخ) فــــإن (زیــــد) ســــیقوم 

  . )٤(مقامه .وبناء علي هذا قلت : ما جاءني أحد إال زید 

م غیـر وقال الرضي بجواز النصب ، وترجیح البدل ، فیما بعـد (إال) فـي الكـال  

الموجــب الــذي ذكــر المســتثني منــه ، وقــد نســب الرضــي هــذا الــرأي الــي ابــن الحاجــب 
)٥( .  

وقــال الرضــي أیضــًا : (أعلــم أن الختیــار البــدل شــروطا: أحــدها أن یكــون بعــد   

،فـذكر منهـا االسـتثناء المتصـل .والـي هـذا أشـار الشـیخ  )٦((إال) ومتصًال ،ومؤخرًا )) 

                                     
  .٣٢من اآلیة –سورة التوبة   )١(

  .٣١١:  ٢الكتاب ج  )٢(

  .٣٩٤: ٤المقتضب ج  )٣(

  .٣٩٤ ٤أنظر نفس المرجع السابق ج  )٤(

  .١٢٦:  ٢أنظر شرح الرضي للكافیة ج  )٥(

  .١٢٦ ٢نفس المرجع السابق ج  )٦(
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ن كـان الكـالم ) التـام (غیـر موجـب) ففیـه تفصـیل ، (فـإن خالد األزهري في قوله : (وإ 

كان االستثناء متصًال) وهو ما یكون فیه المستثني بعض المسـتثني منـه ، وكـان غیـر 

مردود به كالم تضمن معني االستثناء ، وهو غیر متراخ المستثني من المسـتثني منـه 

مشـاكلة (بـدل بعـض) مـن وال متقدم علیه (فـاألرجح اتبـاع المسـتثني منـه) فـي إعرابـه لل

  . )١(كل (عند البصریین ، وعطف نسق عند الكوفیین) 

الـي سـیبویه جـواز النصـب والبـدل فـي المسـتثني التـام  )٢(وقد نسب ابن یعـیش   

غیر الموجب وترجیح البدل علي النصـب بـدلیل قـول تعالي:(مـا فعلـوه إال قلیـل مـنهم) 
قرأ بالنصب فمستثني من قوله تعالي : فبمن  )٤(وأما قوله عز وجل : (االمراتك )  )٣(

  . )٥((فأسر بأهلك) 

ومـــن الـــذین قـــالوا بتـــرجیح النصـــب علـــي البـــدل ابـــن مالـــك بقولـــه : (فـــاذا كـــان   

المستثني ب(إال)متصـًال مـؤخرًا عـن المسـتثني منـه المشـتمل علیـه نهـي أو معنـاه ، أو 

أختیــر فیــه نفــي صــریح ، أو مــؤول غیــر مــردود بــه كــالم تضــمن معنــي االســتثناء ، 

متراخیًا النصب ، وغیر متراخ االتباع إبداًال عنـد البصـریین ، وعطفـًا عنـد الكـوفیین ، 

وال یشترط في جواز نصبه تعریف المستثني منه ، خالفًا للفراء ،وال في جواز اإلبـدال 

عدم الصالحیة لإلیجاب ، خالفًا لبعض القدماء . وأتباع المتوسط بین المسـتثني منـه 

  . )٦(ي من النصب ، خالفًا للمازني في العكس ) وصفته أول

وجــاء فــي التوطئــة : والبــدل أحســن وهــو مــا اســتثني ب(إال) فــي النفــي والنهــي   

  . )٧(واالستفهام 

                                     
  .٥٤٢:  ١شرح التصریح ج  )١(

  .٨٣-٨٢: ٢أنظر شرح المفصل ج  )٢(

  .٦٦من اآلیة : –سورة النساء   )٣(

   .٨١من اآلیة  –سورة هود )٤(

  .٨١من اآلیة  –سورة هود )٥(

  .١٠٢-١٠١تسهیل الفوائد ص :   )٦(

  .٢٨١أبو علي الشلوبین ص :  –التوطئة   )٧(
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ومن الذین أشاروا الي جواز النصب والبدلیة في المتصل المنفي ابن عصفور   
  في معاني القرآن.  )٢(في المقرب ، والفراء   )١(

  -الستثناء المنقطع :ثانیًا : ا

وهــو النــوع الثــاني مــن أنــواع االســتثناء وهــو المقابــل لالســتثناء المتصــل ، وقــد   

عرفه ابن مالك بقوله : ( فإن كان بعـض المسـتثني منـه حقیقـة فمتصـل ، إال فمنقطـع 

  . )٣(مقدر الوقوع بعد (لكن) عند البصریین ، وبعد سوي ، عند الكوفیین) 

لنــا أن المســتثني فــي االســتثناء المنقطــع یكــون مــن ومــن هــذا التعریــف یتضــح   

  . )٤(غیر جنس المستثني منه وقد أشار القرافي الي هذا المعني في االستغناء 

وســیبویه یــؤول المنقطــع بمعنــى ( لكــن) فیقــول : (( هــذا بــاب مــا ال یكــون إال   

 علـــى معنـــى ولكـــن فمـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى : (( ال عاصـــم الیـــوم مـــن امـــر اهللا إال مـــن

  .   )٦(أى : ولكن من رحم ))   )٥(رحم ))

أمــا الكوفیــون فیــرون انــه بمعنــى ( ســوى) كمــا نســبه الرضــى الــیهم وأن نصــب        

   )٧(المستثنى بعدها كنصبه فى االستثناء المتصل 

ولكــــن مــــع ذلــــك فقــــد رجــــح الرضــــى رأى ســــیبویه والبصــــریین ، الن المســــتثنى       

فیـا واثباتـا ، كمـا فـى ( لكـن) ، وفـى ( سـوى ) ال یلـزم المنقطع یلزم مخالفته لمـا قبلـه ن

   )٨(ذلك النك تقول : ( لى علیك دیناران ، سوى الدینار الفالنى) 

ولكن مع هذا فان الرضى یرى ان معنى ( لكن ) االستدراك الذى یراد به رفـع 

       ٠  )٩(التوهم عن المخاطب 

                                     
   ١أنظر المقرب ج)   ١(

  .١٦٨:  ١أنظر المقرب ج  )٢(

      ١٠١تسهیل الفوائد ص:  )٣(

     ٣٨٢انظر االستغناء ص: )٤(

      ٤٣من االیة –سورة هود )٥(

     ٣٢٥:  ٢ج الكتاب )٦(

     ١١٦:  ٢انظر شرح الرضى للكافیة ج )٧(

     ١١٧:  ٢المرجع ج )٨(

  ١١٧:  ٢انظر المرجع اعالهس ج  )٩(
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ع ان یكــون المســتثنى داًال واشــترط الشــیخ خالــد االزهــرى فــى االســتثناء المنقطــ  

علـى المســتثنى منــه لـذلك : یجــوز عنــده ان تقــول : ( قـام القــوم اال حمــارا ) وال یجــوز 

ان تقــول : ( قــام القــوم اال ثعبانــا ) ، وذلــك الن الثعبــان لــیس مــن الحیوانــات المألوفــة 

   )١(لدى االنسان أو الدالة علیه 

  اعراب االستثناء المنقطع :

ى المنقطـع یكـون دائمـا منصـوبا علـى لغـة الحجـازیین . امـا بنـو تمـیم المستثن         

  ٠فیجیزون اتباع المنقطع ، اى : االبدال 

یقول سیبویه في ذلك : (هذا باب یختار فیه النصب ألن اآلخر لـیس مـن نـوع   

األول ، وهــو لغــة أهــل الحجــاز ، وذلــك قولــك : (مــا فیهــا أحــد إال حمــارًا).. وأمــا بنــو 

ن : ال أحد إال حمـار،أرادوا لـیس فیهـا إال حمـار ، ولكنـه ذكـر أحـدًا توكیـدًا تمیم فیقولو 

  . )٢( ألن یعلم أن لیس فیها آدمي،ثم أبدل فكأنه قال : لیس فیها إال حمار)

مـن الحجـازیین وبنـي  -أما الشـیخ خالـد األزهـري فیـري وجـوب النصـب (اتفاقـًا)  

و : (مـــا زاد هـــذا المـــال إال مـــا إذا لـــم یكـــن تســـلیط العامـــل علـــي المســـتثني نحـــ -تمـــیم

نقـــص) ویـــري انـــه ال یجـــوز رفعـــه علـــى االبـــدال مـــن الفاعـــل ، النـــه ال یصـــح تســـلیط 

العامـل علیـه ،اذ ال یمكـن ان نقـول : ( زاد الـنقص ) ، فالنصـب هنـا باتفـاق ، امــا اذا 

امكـن تسـلیط العامـل علــى المسـتثنى فعنـد الحجـازیین یجــب النصـب ، وعنـد بنـى تمــیم 

    ٠ )٣(صب واالتباع یجوز الن

وفـى ذلــك یقــول ابــن عقیـل فــى شــرح االلفیــة : ( ووجـب نصــب مــا انقطــع             

    ٠ )٤(عند غیر بنى تمیم ، واما بنو تمیم فیجوزون اتباع المنقطع ) 

  اما القرافى فیعلل راى الحجازیین وبنى تمیم فیقول :     

                                     
     ٥٤٦: ١انظر شرح التصریح ج)١( 

     ٣١٩:  ٢الكتاب ج)٢(

     ٥٤٦:  ١انظر شرح التصریح ج)٣(

     ٦٠٠: ١شرح ابن عقیل اللفیة ابن مالك ج)٤(
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فحجـة اهـل الحجـاز ان  ( فالنصب لغة اهـل الحجـاز ، والرفـع لغـة بنـى تمـیم ،

الثانى لما انقطع معناه من االول فلم یكن مـن جنسـه انقطـع ایضـا مـن اعرابـه .وحجـة 

   )١(بنى تمیم فى الرفع ان تجعل الثانى بعض االول مجازا ) 

وممــا تجــدر االشــارة الیــه ان  االســتثناء المنقطــع فــى قــولهم : ( مــا فیهــا احــد          

بمعنــى شــئ للعاقـل ولغیــر العاقــل ، لـذا اعتبــر صــاحب اال حمـار) ف (احــد) قــد تـاتى 

المصباح المنیر ان قولهم : ( ما فیها احـد اال حمـار ) اسـتثناءا متصـال ، وقـد وضـح 

هــذا حینمــا تكلــم عــن مــادة (وحــد) فقــال : (( ویكــون بمعنــى شــئ ، وعلیــه قــراءة ابــن 

الوا : واذا نفــى اى شــئ ،........ قــ )٣( ( وان فــاتكم احــد مــن ازواجكــم )   )٢(مســعود 

احد اختص بالعاقل ، واطلقوا فیه القول ، وقد تقدم ان األحد یكون بمعنى شئ ، وهو 

موضوع للعموم ، فیكون كذلك ، فیسـتعمل لغیـر العاقـل ایضـا ، نحـو ( مـا بالـدار مـن 

احـــد ) اى مـــن شـــئ : عـــاقال كـــان أو غیـــر عاقـــل ، ثـــم یســـتثنى فیقـــال : اال حمـــار ، 

ثناء متصـال ، وصـرح بعضـهم بـاطالق (احـد) علـى غیـر العاقـل ونحوه ، فیكون االسـت

  .)٤(بمعنى شئ كما تقدم )) 

  ( حكم ) : تقدم المستثنى عاى المستثنى منه: 

قد یتقدم المستثنى على المستثنى منه ، وهذا قد یكـون فـى المتصـل وقـد یكـون 

  فى المنقطع .

علــى المســتثنى منــه وكــان فــابن عقیــل فــى شــرح االلفیــة یقــول : اذا تقــدم المســتثنى    

الكــالم موجبــا فانــه یجــب نصــب المســتثنى نحــو : ( قــام اال زیــدًا القــوم )، امــا اذا كــان 

                                     
     ٤٤٨االستغناء ص: )١(

البـى القاسـم جـار اهللا محمـد بـن –انظر الكشاف عن حقائق التنزیـل وعیـون االقاویـل فـى وجـوه التاویـل  )٢(

شــركة مكتبـــة ومطبعــة مصـــطفى البــابى الحلبـــى واوالده  – ١٣٨:  ٤عمــر الزمخشــرى  الخـــوارزمى ج

    ١٩٦٦ -هـ١٣٨٥الطبعة االخیرة  –بمصر 

    ١١من االیة  –سورة الممتحنة  )٣(

– ٣٢٦، ٣٢٥:  ٢ج–احمــد محمــد بــن علــى المقــرى الفیــومى –نیــر فــى قریــب الشــرح الكبیــر المصــباح الم  )٤(

صـححه علــى النسـخة المطبوعــة بالمطبعــة االمیریـة : مصــطفى السـقا طبــع بمطبعــة مصـطفى البــابى الحلبــى 

  ٠واوالده بمصر  
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الكــالم غیــر موجــب فیجــوز النصــب علــى االتبــاع ولكــن النصــب هــو المختــار نحــو : 

   )١(( ما قام اال زیدا القوم ) 

  قال الكمیت : وفى ذلك یقول السیرافى : ( قال سیبویه فى االستثناء ،      

   )٢(فما لى اال ال احمد شیعة *** وما لى اال مشعب الحق مشعب       

الشــاهد : فیــه : انــه نصــب ال احمــد لمــا قدمــه ، ولــو اخــره لكــان الوجــه فیــه البــدل ، 

وكــان یقــول : ومــا لــى شــیعة اال ال احمــد ، فجعــل ال احمــد بــدال مــن شــیعة ، وكــان 

اذا تقــدم ، لــم یكــن فیــه اال النصــب . ال نــه ال یجــوز النصــب فیــه علــى االســتثناء . فــ

   )٣(یجوز بدل االول من  الثانى والمتقدم من المتاخر ) 

  ولكن مع هذا فقد روى رفعه فنقول : ( ما قام اال زید القوم )

ان قومــا یوثــق بعــربیتهم  )٤(قــال ابــن عقیــل : ( قــال ســیبویه : ( حــدثنى یــونس 

    ٠حیث اعربوا الثانى بدال من االول  )٥(یقولون : ما لى اال اخوك ناصر ) 

  *ثالثًا : االستثناء المفرغ: 

وهـو القســم الثالــث مــن اقســام االســتثناء وهـو الــذي بحــذف منــه، المســتثني منــه 

ولــیس فیــه معنــي االخــراج ویــراد تفریــغ العامــل لمــا بعــد اال وقــد عــد ســیبویه االســتثناء 

كر انـه یقـع فـي الفاعـل والمفعـول بــه المفـرغ مـن أنـواع االسـتثناء وبـین اوجـه مجیئــه فـذ

والمجرور بحرف الجر وانك تدخل االسم في شئ تنفي عنه سواه وهذا یـد ل علـي ان 

الیاتي اال منفیا یقول سیبویه : (فأما الوجه  الذي یكون فیه االسم فـي شـئ تنفـي عنـه 

ال بزیـد ، ما سواه وذلك (قوله) : ما أتـاني إال زیـد ، ومـا لقیـت إال زیـدًا ، ومـا مـررت إ

                                     
    ٦٠١:  ١انظر شرح ابن عقیل االلفیة ابن مالك ج)١(

    ٢١٩: ٢یة الصبان ج، وحاش ٥٤٩:  ١شرح التصریح ج)٢(

–ت : محمـد هاشـم الـریح  ١٥٠٤ ٢ابو محمد یوسف بن ابى سـعید السـیرافى ج –شرح ابیات سیبویه )٣(

بیـــروت –القـــاهرة –دار الفكـــر للطباعــة والنشـــر والتوزیــع –القــاهرة –منشــورات مكتبـــة الكلیــت االزهریـــة 

    م ١٩٧٤هـ  ١٣٩٤

عن ابى عمرو بن العال ،وحمـاد بـن سـلمة ، وكـان امامـا مولى بنى لیث ، یكنى ابا عبد الرحمن ، اخذ )٤(

امامــا فــي النحــو واللغــة ، وروي عنــه ســیبویه تــوفي ســنة اثنتــین وثمــانین ومائــه للهجــرة إشــارة التعیــین 

     ٣٩٦ص : 

    ٦٠٢،  ٦٠١:  ١شرح بن عقیل ال لفیة ابن مالك ج )٥(



 ٨٠

تجري االسم مجراه اذا قلت ما أتاني زید ، وما لقیت زیدًا ، ومـا مـررت بزیـد ، ولكنـك 

أدخلـــت إال لتوجـــب األفعـــال لهـــذه االســـماء وتنفـــي مـــا ســـواها، فصـــارت هـــذه االســـماء 

  . )١(مستثناة ) 

والفــراء ال یختلــف عــن ســیبویه فــي المفــرغ حیــث یقــول : (وٕاذا لــم تــر إال اســمًا   

  . )٢(قبلها فیما بعدها) فأعمل ما 

نــص علــي حــذف المســتثني منــه فــي االســتثناء  –والرضــي فــي شــرح الكافیــة   

المفرغ وان المستثني یعرب حسب العوامل التي قبل (إال) باعتباره بـدًال عـن المسـتثني 

  . )٣(منه المحذوف وذلك في غیر الموجب 

  . )٤(وأشترط الصبان في االستثناء المفرغ النفي او شبهه   

كما نفي ابن عقیل وجود االستثناء المفرغ في الكالم الموجب بقوله : (هذا هو   

   )٥(االستثناء المفرغ وال یقع في كالم موجب) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .٣١٠:  ٢الكتاب ج)   ١(

  .١٦٧:  ٢الفراء ج–معاني القرآن )   ٢(

    ١٣٣:  ٢أنظر شرح الرضي للكافیة ج) )   ٣(

  .٢٢٠:  ٢) أنظر حاشیة الصبان علي شرح االشموني ج ٤(

  .٦٠٤:  ١شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك ج)   ٥(



 ٨١

  املبحث اخلامس

  فائدة االستثناء 

   -:لالستثناء عدة فوائد منها

تعــالي :  االســتثناء مــن اإلثبــات یفیــد النفــي ، ومــن النفــي یفیــد االثبــات نحــو قولــه -١

   )١(((فسجدوا إال إبلیس)) 

الســـجود للمالئكـــة ویترتـــب علـــي ذلـــك نفـــي –ففـــي هـــذه اآلیـــة أثبـــت اهللا تعـــالي   

   )٢(بدلیل قوله تعالي : (أبي واستكبر)  –علیه لعنة اهللا  –السجود عن إبلیس 

ومثـــال ذلـــك قولنـــا : (ال شـــجاع إال محمـــد) فهـــذا مـــن أقـــوي وأبلـــغ األلفـــاظ فـــي   

  جاعة ، ألننا نفینا الشجاعة عما سواه وأثبتناها له.وصف محمد بالش

فـي هـذا المعنـي : (ودلیلنـا فـي ذلـك ان القائـل اذا قـال : (ال   )٣(یقول اآلمـدي   

إله إال اهللا) كان موحدًا مثبتًا لإللوهیة هللا سبحانه وتعالي ، ونافیًا لهـا عمـا سـواه . ولـو 

ثبـت لهـا بالنسـبة الـي الـرب تعـالي ، كان نافیًا لآللوهیـة عمـا سـوي الـرب تعـالي غیـر م

  . )٤(لما ما كان توحیدًا هللا تعالي ، لعدم أشعار لفظه باثبات اآللوهیة هللا تعالي ) 

. فقــد أفــاد  )٥(االسـتثناء یفیــد القصـر نحــو قولــه تعـالي : (ومــا محمــد إال رسـول )  -٢

صـــر االســـتثناء قصـــر الرســـول صـــلي اهللا علیـــة وســـلم علـــي الرســـالة فهـــو مـــن قبیـــل ق

الموصــــوف علــــي الصــــفة أمــــا نحــــو قولنــــا : (مــــا شــــاعر إال المتنبئ)فقــــد أفــــاد قصــــر 

  . )٦(الشاعریة علي المتنبئ وهذا من باب قصر الصفة علي الموصوف 

االسـتثناء یفیـد إخـراج المسـتثني مـن المسـتثني منـه ، نحـو : (جـاء القـوم إال زیــدًا)  -٣

  ر : (المخرج منهم زید جاءوني).فواضح ان زیدًا مخرج مما دخل فیه القوم والتقدی

ان یكــون المســـتثني داًال علــي المســـتثني منـــه ، وهــذا فـــي المنقطــع ، یقـــول الشـــیخ -٤

خالــــد األزهــــري : (وان كــــان االســــتثناء منقطعــــًا) وهــــو مــــا ال یكــــون المســــتثني بعــــض 

                                     
  .٣٤من اآلیة –سورة البقرة )   ١(

  .٣٤سورة ىالبقرة من اآلیة )   ٢(

ثیرة في اللغة والداب توفي سنة سبع وثالثمائة للهجرة (إشارة الحسن بن یحي اآلمدي األصل البصري المنشأ ، له تضانیف ك)  ٣(

   ).٨٧التعیین ص : 

   ١٤٤من اآلیة  –سورة آل عمران ) )   ٤(

  حققه احد األفاضل -١٣٨:  ٢األمدي ج–االحكام في أصول األحكام )  .)٥(

  م١٩٩٣هـ١٤١٤:  ٣ط–لبنان –ت دار الكتب العلمیة بیرو -١٥٦ص : ص :–احمد مصطفي المراغي –.)أنظر علوم البالغة ٦(



 ٨٢

المستثني منه ، بشرط أال یكون ما قبل (إال) داًال علـي یسـتثني ، فیجـوز : (قـام القـوم 

.وذلك ألن الثعبان غیر مـألوف لإلنسـان  )١( حمارًا)،ویمتنع : (قام القوم إال ثعبانًا) إال

  بعكس الحمار فهو مألوف.

أمـــا العكبـــري فیضـــع ثـــالث فوائـــد لالســـتثناء : المنقطـــع حیـــث یقـــول : (وفائـــدة   

استثناء غیر الجنس ثالثة أشیاء : اإلعـالم لعمـوم األول ، وأن الثـاني مـن آثـار األول 

    )٢(بات ما كان یحتمل نفیه ) وٕاث

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .٥٤٦:  ١شرح التصریح علي التوضیح ج)   ١(

  .٣٠٧:  ١اللباب في علل البناء واإلعراب العكبري ج)   ٢(



 ٨٣

  

  

  

  الفصل الثالث

  أدوات وأقسام االستثناء يف شعر املتنبئ

) يف شعر املتنبئ
ّ
  املبحث األول : االستثناء بـ(إال

  املبحث الثاني : االستثناء بـ(غري) يف شعر املتنبئ

  املبحث الثالث : االستثناء بـ(سوي) يف شعر املتنبئ

  ث الرابع : االستثناء بـ(خال وعدا) يف شعر املتنبئاملبح

  املبحث اخلامس : االستثناء بـ(حاشا) يف شعر املتنبئ

  



 ٨٤

  املبحث األول

  -:االستثناء ب ( إال ) في شعر المتنبي 

  أوال : االستثناء ب ( إال ) في المتصل الموجب : 

ي شـعره ، حیـث وردت مـن الواضـح ان ( إال ) هـي أكثـر األدوات االسـتثنائیة ورودًا فـ

  في االستثناء المتصل الموجب خمس عشر مرة علي النحو التالي .

  قوله : یم المستثني علي المستثني منه فيمرتین بتقد وهي -١

  )  ١أبناء عم كل ذنب المرئ *** إال السعایة بینهم مغفور ( 

  وقوله : 

  ) ٢فزارك مني من إلیك اشتیاقه *** وفي الناس إال فیك وحدك زهره ( 

( إال ) هنــا وقعــت فــي اســـتثناء متصــل موجــب ، لـــذا وجــب نصــب المســـتثني 

بعــدها . فالمســـتثني فــي البیـــت األول هــو ( الســـعایة ) وفــي البیـــت الثــاني هـــو الجـــار 

علــي المســتثني منــه  –فــي كــال البیتــین  –والمجــرور ( فیــك ) ،  وقــد تقــدم المســتثني 

إال الســعایة ) ، والتقــدیر فــي البیــت فـالتقریر فــي البیــت األول (كــل ذنــب مغفـور بیــنكم 

  : ( وفي الناس زهده إال فیك وحدك ) .  الثاني

والمســـتثني هنـــا  واجــــب النصـــب بحكــــم تقدمـــه علــــي المســـتثني منــــه لقـــول بــــن       

عقیل :((اذا تقدم المستثني علي المستثني منه فإمـا ان یكـون الكـالم موجبـا ، او غیـر 

  )  ٣صب المستثني نحو قام إال زیدا القوم ))( موجب فإذا كان الكالم موجبا وجب ن

  وهى في قوله : بتأخیر المستثني عن المستثني منه وردت مرتین -٢

  ) ٤ولكن حمي الشعر إال القلیل ***  هم حمي النوم إال  غرارا ( 

  وقوله :

  ) ٥كل جریح سالمته *** اال فؤادا رمته عیناها  (

                                     
 ٧٤) دیوان المتنبي : ص :  ١
 ٤٥٦) دیوان المتنبي : ص :  ٢
 . ٦٠١: ١) شرح بن عقیل ال لفیة ابن مالك ج ٣
     ٣٦٥) دیوان المتنبي ص  :  ٤
  ٥٣٧وان المتنبي ص : ) دی ٥



 ٨٥

البیـت األول ، و( فـؤادًا ) فـي البیـت فالمستثني هو ( القلیل ) و ( غرارا ) فـي 

الثــاني . وهــو واجــب النصــب وفــي ذلــك یقــول ابــن مالــك : ((مــا اســتثنت إال مــع تمــام 

، فكـل مســتثني ب ( إال ) حكمـه النصـب اذا كــان الكـالم موجبـا ومثــال  )١(ینتصـب ))

. كمــا انهــا جــاءت فــي المتصــل  )٢(ذلــك قولــه تعــالي ((فشــربوا منــه إال قلیــل مــنهم )) 

لموجب في حدیث أبي هریرة عن النبي صلى اهللا علیة وسـلم انـه قـال : (.....فیغفـر ا

    )٣(لكل عبد ال یشرك باهللا شیئا إال رجال كان بینه وبین أخیه شحناء ) 

  وفى قول امرئ القیس :

  )٤(فجئت وقد نضت لنوم ثیابها****        لدى الستر إال لبسه المتفضل  

(إال) االســـتثناء ، یقــول ابــن هشـــام فــى مغنـــى  ففــي كــل هـــذه المواضــع أفــادت

بالكسرة والتشـدید علـى أربعـة أوجـه إحـداها ان تكـون لالسـتثناء ، نحـو -إال-اللبیب :((

وانتصــــاب مــــا بعــــدها فــــى هــــذه اآلیــــة ونحوهــــا علــــى    )٥( ( فشــــربوا منــــه إال قلــــیال )

  )٦( الصحیح )) 

  ها قوله : بمعنى(لكن) من -فى المتصل الموجب –وردت سبع مرات  -٣

  )٧(فى وحدة الرهبان إال انه  ****            ال یعرف التحریم والتحلیال 

وذلــك ألن ســیبویه قــال فــى اآلیــة الكریمــة : (( ال عاصــم الیــوم مــن أمــر اهللا إال مـــن 

التقـــدیر فـــي بیـــت المتنبـــي : (فـــي  )٩(قـــال : (( اى : ولكـــن مـــن رحـــم ))   )٨(رحـــم )) 

  التحریم والتحلیل ) .  وحدة الرهبان لكنه ال یعرف

                                     
 ٥٩٧:  ١شرح بن عقیل ج  –الفیة بن مالك  )١(
 ٢٤٩من االیة  –سورة البقرة  )٢(
 ).٢٥٦٥باب النهي عن الشحناء والتهاجر حدیث رقم ( –كتاب البر والصلة واالداب  –صحیح مسلم  )٣(
 دون تاریخ  –بیروت  –دار صادر  ٤٠دیوان امرئ القیس ص :  )٤(
 ٢٤٩االیة  – سورة البقرة )٥(

 ٨٣:  ١معني اللبیب ج )٦( 
 ١٤٥دیوان المتنبي ص :  )٧(
  ٤٣من االیة  –سورة هود  )٨(
 ٣٢٥:  ٢الكتاب ج  )٩(



 ٨٦

  -: : االستثناء ب (إال) في المتصل المنفي ثانیا

وردت (إال) في شعر المتنبي في المتصل المنفي عشر مرات ، فوردت بمعان 

  مختلفه منها ورودها بمعني (غیر ) مثل قوله : 

   )١(  أعجلت ألسنهم بضرب رقابهم *** عن قولهم ال فارس اال اذا 

  ذا  أي : ال فارس غیر

  وقوله:

   )٢( رما یرتجي احد لمكرمة *** اإلله وأنت یا بد

أي : غیـر إال لـه و أنــت . یقولـون ســیبویه :(( وكـل مكـان جــاز فیـه االســتثناء 

وفـــي حـــدیث ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنـــه ان النبـــي صـــلي اهللا )٣(باإلجــاز بغیـــر   ))  

، ال الـه إال  رت المـواخعلیة وسلم اذا قام یتهجـد مـن اللیـل یقـول : (( أنـت المقـدم وأنـ

  ف(اال) في الحدیث الشریف بمعني (غیر)   )٤(ألنت ،او ال إله غیرك)) 

  وجاءت في المتصل المنفي بمعني (غیر ) وقد تقدم المستثني في قوله :

   )٥(لیس اال ك یا علي همام  *** سیفه دون عرضه مسلول 

  أي : لیس غیرك یا علي همام 

  وقوله :

  )٦(ر خلق *** ساد هذا االنام باستحقاق لیس اال أبا العشائ

  أي : لیس غیر ابي العشائر خلق .................

ـــو العشـــائر) فـــي البـــت الثـــاني  فالضـــمیر ( الكـــاف ) فـــي البیـــت األول ، و (اب

  نصبهما هو المختار النهما مثل قولنا : (ما قام اال زیدا القوم) 

  حیث تقدم المستثني علي المستثني منه 

  

                                     
 ٧٠دیوان المتنبي ص :  )١(
 ٢٣٧دیوان المتنبي ص  )٢(
 ٣٤٣:  ٢الكتاب ج  )٣(
     ١٢٥ص : ٣٣٦٨مسند بن عباس حدیث رقم  –مستند االمام احمد بن حنبل  )٤(
 ٤٣١دیوان المتنبي ص :  )٥(
 ٢٣٧دیوان المتنبي : ص :  )٦(



 ٨٧

  أي بمعني االستثناء في قوله :  )االستثناء(ید (اال) تفوجاءت 

   )١(ال خلق اسمح منك اال عارف *** بك راء نفسك لم یقل لك هاتها 

ومــن مجیئهــا علــي معنــي االســتثناء نحــو ((لــئال یكــون للنــاس علــیكم حجــه اال 

ناء مبینــا معنــي (اال) انهــا تكــون الالســتث )٣(وقــد ذكــر ابــن هشــام  )٢(الــذین ظلمــوا  )) 

. وذكــر ان نصــب مــا بعــد (اال) فــي هــذه االیــة  )٤(نحــو :( (فشــربوا منــه اال قلیــٌل)) .

فیـري ان رفـع  )٥(ونحوهاعلي الصحیح . اما نحو قوله تعالي : ((مـا فعلـوا اال قلـیال)) 

  ما بعد (اال) في هذه االیة ونحوها علي انه بعض من كل عند البصریون.

مـرة واحــدة  –قصــر فـي المتصـل المنفـي كمـا جـاءت (إال) فـي شـعره بمعنـي ال 

  وهو قوله :

   )٦(وال ملك إال أنت والملك فضله *** كأنك سیف فیه وهو قراب 

و(إال) هنـا إفـادت القصـر ألنهـا قصـرت الملـك علـي الممـدوح ومثـال ذالـك مــن 

ومـن الحـدیث النبـوي قولـه صـلي  )٧(القران الكریم قوله تعالي : ((ان أنت إال نذیر )) 

ه وســـلم ((اللهـــم ال عـــیش إال عـــیش اآلخـــرة ، فـــاغفر للمهـــاجرین واألنصـــار)) اهللا علیـــ
   )٩(.ومن الشعر العربي قول الفرزدق :  )٨(

   )١٠(........................ *** وهل انا اال مثل اخر قاعد 

كمــا جــاءت (اال) بمعنــي (ســـوي) ثالثــة مــرات فــي المتصـــل المنفــي عنــد ابـــي 

  الطیب وهي  قوله: 

    )١(الرومي ذي التاج ذله ***  ال بلج ال تیجان اال عمائمه  وفي صورة

                                     
           ١٨٧دیوان المتنبي :ص :  )١(
 ١٥٠من االیة  –سورة البقرة  )٢(
   ٨٣:   ١معني اللبیب ج  )٣(
 ٢٤٩من االیة  –سورة البقرة  )٤(
 ٦٦سورة النساء من االیة  )٥(
 ٤٨٠دیوان المتنبي  ص  )٦(
 ٢٣سورة فاطر من االیة  )٧(
  ١٤٣١حدیث رقم  ٣االمام ابي الحسین مسلم ابي الحجاج القشیري النیسابوري ج–حیح مسلم ص )٨(
همـام بـن غالــب بـن صعصـعة التمیمــي الـدرامي ، ابـو فــراس الشـهیر بــالفرذدق : شـاعر ، مـن النــبالء ، مـن أهـل البصــرة تـوفي ســنة  )٩(

 )٩٣=  ٨٨عشرة ومائة للهجرة (االعالم ج
م وصدر البیت هو (یقول لي الحداد هل انت  ١٩٦٦-هـ  ١٣٨٦بیروت  –دار صادر  – ١٣٣ص :  ١مج –دیوان الفرزدق  )١٠(

 قائم )



 ٨٨

  أي : ال تیجان سوي عمائمه      

  وقوله :  

   )٢(وما للسیف اال القطع فعل *** وانت القاطع البر الوصول 

  أي لیس للسیف سوي القطع فعل 

  وقوله : 

   )٣(وعادت قطنوها بموزار قفال *** ولیس لها اال الدخول قفول 

  :لیس لها سوي الدخول قفول أي 

بمعنـي غیـر اذا كـان المسـتثني عـاقال مثـل    –وذلك الن (اال) یغلـب اسـتعمالها 

     )٤(االستثناء في قوله تعالي : (ولو كان فیهما آلهة اال اهللا لفسدتا ) 

اما اذا استثنینا غیر العاقل  فیغلب  استعمالها بمعني (سـوي) وذلـك مثـل قولـه 

     )٥(فیها مادامت السموات واالرض اال ما شاء ربك  ))  تعالي : ((خالدین

  أي : سوي ما شاء ربك إذ ان المشیئة لیست عاقال .  

كمــا ان (إال) فــي المتصــل المنفــي جــاءت فــي شــعره مــرة واحــدة  بمعنــي حتــي 

  وهي قوله : 

  )٦(فال زیارة اال ان تزورهم *** اید نشأت مع المصقولة الجزم 

ان (حتــي) قــد تــأتي مرادفــة (إال) فــي االســتثاء واســتدل  وقــد ذكــر ابــن هشــام  

  )٧(بتفسیر سیبویه لقولهم : (واهللا ال افعل اال ان تفعـل) ان معناهـا : (حتـي ان تفعـل) 

وعلیــة فــان اال فــي بیــت المتنبــي معناهــا : ( فــال زیــارة حتــي ان تــزورهم ایــد نشــأن مــع 

لمتصــل المنفــي فــي قــول لیلــي المصــقولة الجــزم) . وقــد جــاء االســتثناء ب (إال) فــي ا

  األخیلیة: 

                                                                                                       
 ٢٥٨دیوان المتنبي ص  )١(
   ٢٦٤دیوان المتنبي  ص  )٢(
  ٣٥٧دیوان المتنبي ص  )٣(
  ٢٢من االیة  –سورة االنبیاء  )٤(
 ١٠٧سورة هود م ایة  )٥(
 ٤٩٨دیوان المتبي ص  )٦(
 ١٤٤:  ١یل ج معني اللب )٧(



 ٨٩

     )١( حجاج انت الذي ما فوقه احد *** اال الخلیفة والمستقفر الصمد

   وفي قول االعشي 

   )٣( )٢(قال البقیة والهندي یحصدهم  *** وال بقیة اال النار فانكشفوا  

  ثالثا : االستثناء ب (اال) في المنقطع الموجب  

  لموجب في شعر المتنبي مرة واحده وهو قوله : وردت (اال) في المنقطع ا

    )٤( ولــــم یكفهــــا تصــــویرها الخیــــل وحــــدها *** فصــــورت االشــــیاء اال زمانهــــا 

فاالستثناء هنا یفید معني (لكن) والتقدیر في البیت : (فصورة االشیاء ولكن لم تصور 

زمنانهـا)  زمانها) كما یفید ایضا معني (سوي) ویكون التقدیر : (فصورة االشـیاء سـوي

وفي هـذا یقـول ابـن مالـك فـي التسـهیل : ((...... واال فمنقطـع مقـدر الوقـوع بعـد لكـن 

   )٥( عند البصریین وبعد (سوي) عند الكوفیون )) 

ومــــن المعلــــوم ان االســــتثناء المنقطــــع یكــــون فیــــه المســــتثني مــــن غیــــر جــــنس 

لزمـان لكـن المستثني منه كما هو ظـاهر فـي البیـت السـابق واألشـیاء لـیس مـن جـنس ا

یالحــــظ ان انقطــــاع الصــــلة بــــین المســــتثني منــــه والمســــتثني لــــیس انقطاعــــا تامــــا الن 

(األشیاء) وهـو المسـتثني منـه لهـا عالقـة ب (الزمـان) وهـو المسـتثني فحـدوث االشـیاء 

كان في جزء من الزمان بمعني ان لها عالقة بالزمان فنجد في االستثناء المنقطع كل 

ه یدل علي األخر وهذه الداللة ذكرها الشیخ خالد االزهـري من المستثني والمستثني من

   )٦(في شرح التصریح 

  

                                     
  م.١٩٩٨الطبعة األولي –بیروت –تحقیق واضح الصمد ٣٦دیوان لیلي األخیلیة ص: )   ١(

میمون بن قیس بن جندل من شعراء الطبقة االولي في الجاهلیة واحد اصحاب المعلقات ولقب باالعشي لضعف في بصره ولد و )   ٢(

  )٣٤١:  ١توفي بالیمامة (االعالم ج 

  د . ت . -الطبعة االولي   –دار الكتاب اللبناي  –تحیق سیلمان كامل   - ١١٦ص :  دیوان االعشي )  ٣(

  ٣٠٢دیوان المتنبي ص : )   ٤(

  .١٠١تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ص : )   ٥(

  ٥٤٦:  ١انظر شرح التصریح علي التوضیح ج )   ٦(



 ٩٠

  -رابعا : االستثناء بـ (إال) في المنقطع المنفي :

وردت (إال) فـــي المنقطـــع المنفـــي احـــدي عشـــرة مـــرة ســـت مـــرات منهـــا بمعنـــي 

  (سوي) من ذلك قوله : 

   )١(العرمرم وال كتب اال المشرفیة عنده *** وال رسل اال الخمیس 

أي ال كتـــب عنـــد ســـوي لمشـــرفیه وهــــي الســـیوف فاالســـتثناء هنـــا منقطــــع الن 

المستثني منه وهو (الكتب) من غیر جنس المستثني وهى (السیوف) ومن المعلـوم ان 

المستثني المنقطع اذا وقع بعد نفي یكون منصوبا في جمیع لغة العرب عدا بني تمـیم 

ـــدال وهـــذا    )٢(فـــانهم یجیـــزون االتبـــاع  معنـــي قـــول ابـــن مالـــك : ((وعـــن تمـــیم فیـــه اب

أالحــظ ان شــاعرنا فــي هـــذا البیــت قــد خــالف لغـــة بنــي تمــیم النــه نصـــب  )٣(وقــع )) 

المستثني المنقطع المنفي وهو (المشرفیه) وسار علي لغة العرب مـن غیـر  بنـي تمـیم 

لمستثني . ینصب ا)٤(ومثال ذلك في قراء السبع ((ما لهم من علم اال اتباع الظن ))  

  المنقطع وفاقا للغة العرب خالفا للغة بني تمیم 

  ومن مجي (إال) في المنقطع المنفي عنده بمعني (سوي) قوله: 

   )٥(وانك للمشكور في كل حالة *** اذا لم یكن اال البشاشة رفده 

  أي لم یكن سوي البشاشة رفده 

جنس المسـتثني فاالستثناء هنا منقطع الن المستثني منه وهو (الرفد) من غیر 

  وهو (البشاشة) .

  ومثل ذلك قوله : 

فنصـب  )٦(اال لیست الحاجات اال نفوسكم *** ولیس لنا اال السیوف وسـائل 

  المستثني وهو (نفوسكم) و(السیوف) النها وقعت في استثناء منقطع . 

  وقوله :

                                     
  .٣٠٢دیوان المتنبئ ص:)   ١(

  .٦٠٠: ١ك جأنظر شرح بن عقیل اللفیة بن مل)   ٢(

  .٥٩٧:  ١شرح بن عقیل أللفیة ابن مالك ج)   ٣(

  .١٥٧من اآلیة –سورة النساء )   ٤(

  .٤٥٧دیوان المتنبئ ص: )   ٥(

  .٢٥دیوان المتنبئ ص:)   ٦(



 ٩١

   )١(وكنت له لیس العرین لشبله *** و مالك اال الهند واني مخلب 

  ب سوي الهند واني وهو السیف أي مالك مخل

  وقد جاء االستثناء المنقطع في قول كعب بن مالك رضي اهللا عنه : 

  )٢(الناس ألب علینا فیك لیس لنا *** إال السیوف وأطراف القنا وزر 

  كما ان إال جاءت في المتصل المنفي عند المتنبي تفید معني (غیر) في قوله : 

      )٣(** وذمیل زعلبه كفحل نعام * اآلسيلم یتركوا لي صاحبًا إال 

أي لـم یتركـوا لــى صـاحبًا غیــر اآلسـي . وقــد وردت فـي دیوانــه بشـرح الواحــدي 

.وقد ورد في دیوانه بشـرح العكبـري والبرقـوقي  :  )٤(( یتركوا لي صاحبًا غیر اآلسي) 

    )٥((لم یتركوا لي صاحبًا إال األسي)

  وجاءت أیضًا بمعني (غیر) في قوله :   

  . )٦(أد ابن األولي سعدوا وسادوا  * ولم یلدوا أمرًا إال نجیبا ألست 

  ً◌ :خامسا

 : االستثناء بـ (إال) في االستثناء المفرغ في شعر المتنبئ  

وردت (إال) في االسـتثناء المفـرغ فـي شـعر المتنبـئ بصـورة أكبـر حیـث بلغـت  

لمفـرغ وعرفنـا أنــه أربعـًا وأربعـین ومائـة مـرة . وفـي الفصـل السـابق تعرضـنا لالسـتثناء ا

اذا تفرغ سابق (إال) لما بعـدها كـان االسـم الواقـع بعـد (إال) معربـًا بـإعراب مـا یقتضـیه 

  . )٧(ما قبل (إال) قبل دخولها ،وعرفنا ان االستثناء المفرغ ال یقع في كالم موجب 

  ودراستنا لـ (إال) في االستثناء المفرغ ستكون من جانبین :   

ها التــي جــاءت فــي أبیــات المتنبــئ .فقــد وردت فــي االســتثناء : معنــي (إال) نفســ األول

المفــــرغ فـــــي شــــعر المتنبـــــئ بمعــــان مختلفـــــة منهــــا معنـــــي (غیــــر) ،ومعنـــــي (ســـــوى)، 

  ومعني(القصر)، ومعني (حتى).

                                     
  .٤٦٩دیوان المتنبئ ص :)   ١(

  ٣٣٦ص  ٢الكتاب ج  )  ) ٢(

  ..٤٢٦دیوان المتنبئ ص : )  )   ٣(

  .٩١:  ٢نبئ ج) شرح الواحدي لدیوان المت ٤(

  ١٢٢:  ٤، شرح البرقوقي لدیوان المتنبئ ج ٩:  ٤شرح العكبري لدیوان المتنبئ ج)   ٥(

  ١٩٦) دیوان المتنبئ ص : ٦(

  .٢٢٠:  ٢انظر حاشیة الصبان علي شرح االشموني ج)   ٧(



 ٩٢

  فمن مجیئها بمعني(غیر) قوله 

   )١(ابا احمد ما الفخر اال الهله ** وماالمرئ ما لم یمس من بحتر فخر 

حد غیر أهله .ولعنا نالحظ ان (أحدًا) في البیت محذوفه وذلـك ألن أي : ما الفخر أل

االستثناء المفرغ نحـذف منـه المسـتثني منـه .ومثلهـا قولـه تعـالي : (وال تقولـوا علـي اهللا 

ــــم –، فــــالمعني  )٢(إال الحــــق)  (وال تقولــــوا علــــي اهللا غیــــر الحــــق) . ومــــن  –واهللا أعل

  مجیئها بمعني (غیر)  قوله : 

   )٣(ال یكون وال * تصلح إال لمثلك الدول  مثلك یا بدر

  أي : ال تصلح الدول ألحد غیرك 

فجاءت (إال) بمعنـي (غیـر) ،وقـد حـذف المسـتثني منـه وهـو (أحـدًا) فـي البیـت 

  ألنه فرغ سابق (إال) لما بعدها .

  وفي قوله :

   )٤(لم تر من نادمت إالكا  * ال لسوي ودك لي ذاكا 

   )٥(لبیت : (لم تر أحدًا نادمته غیرك) یقول الواحدي في شرح هذا ا  

  ففي هذا البیت حذف شاعرنا المستثني منه ألنه فرغ سابق (إال) لما بعدها .

  ومن مجیئها بمعني (سوي) قوله :   

   )٦(ال تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق  * فلیس یأكل  إال المیتة الضبع 

  أي : ال یأكل الضبع شیئًا او حیوانًا سوي المیتة 

  وله : وق

   )٧(لحاها اهللا إال ما ضبیها  * زمان اللهو والخود الشموعا 

لحاهــا : قشــرها  . ولحــوت العــود : اذا قشــرته والمعنــي : قشــرها مــن كــل شــئ 

سـوي مـا ضـییها . فحـذف المسـتثني منـه فــي البیـت فصـار االسـتثناء مفرغـًا .وقـد قــال 

                                     
      

  .١٧١من اآلیة –سورة النساء )   ٢(

  .١٣٨دیوان المتنبئ ص :)   ٣(

  .١٥٤: المرجع أعاله ص )   ٤(

  .٢٣٨:  ١شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج)   ٥(

  .٣١٤دیوان المتنبئ ص : )   ٦(

  .٨٩دیوان المتنبئ ص : )   ٧(



 ٩٣

غیـر الجـنس ویجـوز ان  الواحدي في شرحه لهذا البیت ( یجـوز ان یكـون اسـتثناء مـن

یكــون جنســبًا ألن زمــان اللهــو والخــود ربــع األنــس فاســتثني ربــع األنــس مــن  ألشــتماله 

   )١(علیه) 

  ومن مجیئها بمعني (سوي) أیضًا قوله :

   )٢(لم تبق إال قلیل عافیة  * قد وفدت تجتدیكها العلل 

  أي : لم تبق شیئًا سوي قلیل عافیة 

   )٣(أبي ربیعة : وجاء مثل هذا في قول عمر بن 

   )٤(فلم یرعها ، وقد نضت مجاسدها  * إال سواد ،وراء البیت یستتر 

  أي : لم یرعها شئ سوي سواد.

ــــئ فــــي    كمــــا ان (إال) جــــات تفیــــد القصــــر فــــي أبیــــات كثیــــرة مــــن شــــعر المتنب

  االستثناء المفرغ منها :

   )٥(وما أنا إال عاشق كل عاشق  *  أعق خلیلیه الصفیین الئمه 

ــــي العشــــق وهــــو قصــــر موصــــوف علــــي صــــفة ،  فقــــد   أفــــادت (إال) قصــــره عل

منهــا علــي  -كمــا ذكــرت أنفــاً –واألبیــات التــي أشــتملت علــي القصــر فــي المفــرغ كثیــرة 

  سبیل المثال قوله :

   )٦(ال اكسب الذكر إال من مضاربه  *  أومن سنان أصم الكعب معتدل 

  في قوله : 

   )٧(ما كنت إال ذبابًا  *  نفتك عنا مذبة 

وجــاءت (إال) فــي المفــرغ بمعنــي (حتــي) فــي موضــعین فــي شــعر المتنبــئ فــي   

  قوله : 

                                     
  .١٤٣:  ١شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج)   ١(

  ١٣٨دیوان المتنبئ ص : )   ٢(

ي ،ویكني أبا الخطاب .كانت أمه نصرانیة .وهو هو عبد اهللا بن أبي ربیعة أبن المغیرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم المخزوم)   ٣(

  ).٣٣-٣٢كثیر الغزل والنوادر والمجون (خزانة األدب ج : 

  م.١٩٩١-هـ ١٤٢٠- ١ط–بیروت  –دار الجیل –شرح : یوسف شكري فرحات -٢٢٢دیوان عمر بن ربیعة ص : )   ٤(

  .٢٥٦دیوان المتنبئ ص : )   ٥(

  .٣٣٧المرجع اعاله ص:)   ٦(

  .٥٧٥المتنبئ ص : دیوان)   ٧(



 ٩٤

   )١(كأن دجاه یجذبها بهجر  * فلیس تغیب إال ان یغیبا 

  أي : فال تغیب حتي یغیب .

  وقوله :

   )٢(أهل الحفیظة إال ان تجربهم  *  وفي التجارب بعد الغي ما یزع 

  أي : حتي تجربهم 

  عد (إال) في استثناء المفرغ في شعر المتنبئ : الثاني : ما جاء ب

ورد فـي االسـتثناء المفـرغ  –وهو االسم الذي بعـد (اال)  –نالحظ ان المستثني 

فـــي شـــعر المتنبـــي باعرابـــات مختلفـــة ویمكـــن ان نســـمیها : اقســـام االســـتثناء المفـــرغ : 

هــي فــي وذلـك علــي سـبیل المثــال ال الحصـر وهــي :  مـا جــاء بعـد اال خبــر للمبتـداء و 

) ٣قولــــه : وخــــص بــــه عبــــد العزیــــز بــــن یوســــف *** فمــــا هــــو اال غیثهــــا ومعینهــــا (

  فالمستثني (غیثها) وقع خبر مبتداء مرفوع 

  وقوله : 

   )٤(وما هي إال  لحظة بعد لحظة *** اذا نزلت في قلبه رحل العقل 

  فالمستثني لحظه وقع خبر للمبتداء و(هي) 

وقولــه تعــالي : ((فمــا  )٥(اال رســول )) ومثــال ذلــك قولــه تعــالي : ((ومــا محمــد 

   )٦(جزاء من یفعل ذلك منكم اال خزي في الحیاة الدنیا )) 

  ما جاء بعد اال جمله فعلیه : 

  وذلك في قوله : 

   )٧(لم اجر غایة فكري منك في صفة *** اال وجدت مداها غایة اال بد 

  :  فالذي جاء بعد اال هو الفعل (وجد) في الجملة الفعلیة وقوله

                                     
  .١٩٤دیوان المتنبئ ص :)   ١(

  .٣١١دیوان المتنبئ ص:)   ٢(
 ٥١٤ص : ) دیوان المتنبي  ٣

  ٤٤دیوان المتنبي ص )   ٤(

  ١٤٤من االیه  –سورة آل عمران )   ٥(

   ٨٥سورة البقرة من االیة )   ٦(

   ٦٨دیوان المتنبي ص )   ٧(



 ٩٥

فالـذي جـاء بعـد  )١(ما الح برق او ترنم طائر *** اال انثنیت ولي فواد شیق 

  اال هو (انثنیت) وهي فعل وفاعل لذا فالجملة بعد (إال) فعلیة. 

   )٢(ومثال   ذلك من القران الكریم قوله تعالي : ((ان هم اال یظنون )) 

       )٣(وقوله تعالي : ((وان من شئ اال یسبح بحمده )) 

  جاء بعد (اال) جمله اسمیة خبرا :  ما -٣

  من ذلك قوله : 

فجملتــا  )٤(فــال مــوت اال مــن ســنانك یتقــي *** وال رزق اال مــن یمنــك یقســم 

  (من سنانك ) و (من یمینك ) وقعت كل منهما جمله اسمیه خبرا 

ــا اال لــه مقــام معلــوم ))  وقولــه تعــالي ((وان مــن  )٥(ومثــال ذلــك قولــه تعــالي ((ومــا من

   )٦( نحن مهلكوها)) قریة اال

  ما جاء بعد اال جار ومجرور في محل رفع خبر مبتداء :  -٤

  وذلك مثل قوله 

  .)٧(ما مقامي بارض نخلة اال *** كمقام المسیح بین الیهود 

  فالذي جاء بعد جار ومجرور وقد وقع خبرًا للمبتدأ (ما مقامي) .وقوله :  

  . )٨(ال ینام ال أفتخار إال لمن ال یضام  *  مدرك او محارب 

  فقد وقع الجار والمجرور بعد (إال) خبرًا للمبتدأ (افتخار).   

ومثـــل ذلـــك فـــي القـــرآن الكـــریم قولـــه تعـــالي : (مـــا خلقكـــم وال بعـــثكم إال كـــنفس   

  . )١٠(. وقوله تعالي : (فان انتهوا فال عدوان إال علي الظالمین))  )٩(واحدة) 

 ما جاء بعد (إال) اسمًا لكان : -٥

                                     
   ٢٨دیوان المتنبي ص )   ١(

  ٧٨من االیه  –رة سورة البق)   ٢(

  ٤٤من االیة –سورة االسراء )   ٣(

   ٣٠٥دیوان المتنبي ص )  ٤(

    ١٦٤االیة  –سورة الصافات  ) ٥(

  ١٦٤دیوان المتنبي ص : )   ٦(

  ٢٠دیوان المتنبئ ص : )   ٧(

  .١٦٤دیوان المتنبئ ص : )   ٨(

  .٢٨اآلیة –سورة لقمان )   ٩(

  .١٩٣سورة البقرة من اآلیة )   ١٠(



 ٩٦

  :وذلك قوله 

  . )١(فان لم یكن إال أبو المسلك أو هم  * فإنك أحلي في فؤادي وأعذب 

   )٢(مثال ذلك قوله تعالي : (فما كان دعواهم إال إنا قالوا ان كنا ظالمین) 

  .    )٣(وقوله تعالي : (ثم لم تكن فتنتهم إال ان قالوا) 

  ما جاء بعد اال خبرا لكان : -٦

  وذلك في قوله : 

   )٤(ر في كل موضع ***تثیر غبارًا في مكان دخان وما كان إال النا

  ف (النار) وقعت خبرًا لكان ، وقوله ایضًا 

   )٥(ما كان نومي اال فوق معرفتي *** بان رأیك ال یؤتى من الزلل 

  فكلمة (فوق) جاءت خبرًا لكان . 

وقولــه تعــالى  )٦(ومثــال لــذلك فــي قولــه تعــالى ((ان كانــت اال صــیحة واحــدة)) 

   )٧(ن صالتهم عند البیت اال مكاءًا وتصدیه )) ((وما كا

  ما جاء  بعد اال فاعال :  -٧

  وذلك في قوله 

   )٨(قل نفع الحدید فما یل *** قاك اال من سیفه من نقاق 

  فاسم الموصول (من) الذي جاء بعد اال وقع فاعال للفعل (یلقاك)

   )٩(با لشنب وقوله : یعلمن حین تحیا حسن مبسمها *** ولیس یعلم اال هللا 

  ف(اسم الجاللة) وقع فاعل للفعل یعلم 

                                     
  .٤٦٨دیوان المتنبئ ص :  )  ١(

  .٥سورة األعراف من اآلیة )   ٢(

  .٢٣سورة االنعام من اآلیة )   ٣(

   ٤٧٥دیوان المتنبي ص : )   ٤(

  ٣٣٩دیوان المتنبي ص : )   ٥(

   ٢٩من االیة  –سورة یس )   ٦(

  ٣٥االیة  –سورة االنفال )   ٧(

  ٢٣٨دیوان المتنبي ص : )   ٨(

  ٤٣٤دیوان المتنبي ص : )   ٩(



 ٩٧

وقولـه تعـالي :(ومـا  )١(ومثل ذلك في قوله تعـالى :(ال یمسـه اال المطهـرون  ) 

وقد جاء ما بعد اال فـاعال فـي  )٢(منعنا ان نرسل باالیات اال  ان كذب بها االولون ) 

  قول عنترة : 

   )٣(حب الخمخم  ما راعني اال حمولة اهلها *** وسط الدیار تسف

  بن ربیعة :  )٤(وفي قول لبید 

  )١١(اني أقاسي خطوبا ال یقوم لها *** اال الكرام علي امثالها الصبر  

  عد اال مفعول به :ما جاء ب --٨

  ومن ذلك قوله : 

   )٥(الجدید واألبطـاال    ما تحمل    إالّ   فأتتُهْم خوارَق األرضِ 

  عل (تحمل) فـ(الحدید) و(األبطال) مفعوالن للف

  وقوله : 

   )٦(إْن تلقُه ال تلَق إّال جحفًال  ***  أو قسطًال أو طاعنًا أو ضاربا 

  فـ(جْحفل وقسطل وطاعن وضارب) كلها مفاعیل للفعل (تلَق) 

  وقوله :

   )٧(فلیَس بواِهب إّال كثیرًا        ولیس بقاتل إّال قریعًا 

  فـ (قریعا) مفعول به السم الفاعل (قاتل) 

  ه : وقول

   )٨(كّشْفْت جمهرة العباد فلم أجد    إال َمُسودًا جنبه مرؤوسًا 

  فـ (َمُسودا) مفعول به للفعل (َأِجْد) 

                                     
   ٧٩سورة الواقعة االیة )   ١(

  ٥٩سورة االسراء من االیة )   ٢(

  ١٧دیوان عتترة  ص : )   ٣(

لبید بن ربیعة بن مالك ابو عقیل العامري : احد الشعراء الشجعان احد اشراف الجاهلیة من اهل نجد ادرك اإلسالم ویعد من )  ٤(

   )٢٤٠:  ٥الصحابة مات سنة احدي واربعین للهجرة (االعالم ج
 دون تاریخ   -بیروت  –دار صادر   - ٥٧دیوان لبید بن ربیعة ص  )١١(

  . ٤٠٩دیوان المتنبي ص : )   ٥(

  .  ١١٠دیوان المتنبي ص : )   ٦(

  . ٩٠دیوان المتنبي ص : )   ٧(

  . ٥٩دیوان المتنبي ص :  )   ٨(



 ٩٨

  .  )١(ومثال ذلك في قوله تعالى : {وما یخدعون إّال أنفسهم وما یشعرون} 

  .  )٢(وقوله تعالى : {وما ُیِضلُّ به إّال الفاسقین} 

  الذبیاني :  )٣(به في قول النابغة  وقد جاء ما بعد (إّال) مفعوالً 

   )٥( )٤(تأبَّد ال ترى إّال صوارًا        بمرقوٍم علیه الَعْهُد خاِل 

  ما جاء بعد (إّال) مفعوًال مطلقًا :  –٩

  وذلك في قوله : 

   )٦(وما َشَرقي بالماِء إّال تذكرًا        ِلماٍء به أهُل الحبیُب ُنزوُل 

لمصـــدر، ویجـــوز أن یكــون مفعـــوًال ألجلـــه، أي قــال الخطیـــب : (نصـــبه علــى ا

  .  )٧(لتذكُّري)

  . )٨(ومثال ذلك في قوله تعالى : {إْن نظنُّ إّال ظنًا} 

با ال یُقوُمون إّال كما یُقوُم الِذي یتخبَّطُـُه الشـیطاُن مـن  وقوله تعالى : {الذین یأكلون الرِّ

 {   .  )٩(الَمسِّ

  ـ ما جاء بعد (إّال) حاًال مفردة :١٠

  ذلك في قوله : و   

   )١٠(وما شرقي بالماء إّال تذكَّرًا      لماٍء به أهل الحبیب نزوُل 

فـــ (تــذكُّرًا) هنــا حــال أیضــًا، یقــول العكبــري : (نصــب (تــذكُّرًا) علــى الحــال، أي 

  متذكِّرًا، فأقام المصدر مقام اسم الفاعل .... كقولك : 

  .   )١(أخطب ما یكون األمیر قائمًا، أي في حال قیامه) 

                                     
  .   ٩سورة البقرة . من اآلیة  )   ١(

  ) . ٢٦سورة البقرة . من اآلیة ()   ٢(

النابغة الذبیاني : زیاد بن معاویة بن ضباب الذبیاني الغطفاني الُمَضري، أبو أمامة : شاعر جاهلي، من الطبقة األولى. من أهل )   ٣(

  ) . ٥٤:  ٣الحجاز . توفي نحو سنة ثمان عشرة قبل الهجرة (األعالم ج

  المنقوش بالنبت . العهد : أول المطر .تأبَّد : تقطنه الوحوش . صوار : قطیع البقر . المرقوم : )   ٤(

الطبعة األولى  –لبنان  –بیروت  –تحقیق : عباس عبد السَّاتر . دار الكتب العلمیة  – ٥٩دیوان النابغة الذبیاني ص : )   ٥(

  م . ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥

  . ٣٥٥دیوان المتنبي ص : )   ٦(

  .٩٧: ٣شرح العكبري لدیوان المتنبي ج)   ٧(

  . ٣٢اثیة . من اآلیة سورة الج)   ٨(

  . ٢٧٥سورة البقرة . من اآلیة )   ٩(

  . ٣٥٥دیوان المتنبي ص : )   ١٠(



 ٩٩

  . )٢(ومثال ذلك في قوله تعالى : {أولئك ما كان َلُهْم أن یدُخُلوها إّال خائفین} 

  في قوله :  )٣(وقد ورد المستثنى بـ (إّال) حاالً مفردة عند ُطفیل الغنوى 

   )٤(فلم یرها الرَّاؤون إّال ُفجاءًة         بواٍد تَُناصیه الِعَضاُة ُمَصوَّب 

  حاًال جملة فعلیة :ـ ما جاء بعد (إّال) ١١

  وذلك في قوله : 

   )٥(َوالَح َبَرُقَك ِلي من عارضي ملك        ما یسقط الغیث إّال حیَن َیْبَتِسمُ 

وقد وردت الحال جملة فعلیة في قوله تعالى : {وَما تَأتیهم ِمنَّ آیـٍة مـن آیـات ربهـم إّال 

  .  )٧(إّال َخال فیها نذیٌر} . وقوله تعالى : {وٕان ِمْن ُأمَّة )٦(كانوا عنها ُمعرِضین} 

  ـ ما جاء بعد (إالَّ) حاًال جملة اسمیة :١٢

  مثال ذلك في قوله : 

   )٨(كأنَّ َنْفَسك ال ترضاك صاحبها       إّال وأْنَت على المفضاِل ِمْفَضاُل 

   )٩(وال َتُعدَّك َصوَّانًا لمهجتهــا        إال وأنت لها في الـروع بـذاُل 

فـي آخــر البیـت األول، وكلمــة (بـذَّال) فــي آخـر البیــت الثــاني فكلمـة (مفضــال) 

ن مـــع صـــاحب الحـــال جملـــة اســـمیة فصـــار مـــا بعـــد (إالَّ) حـــال جملـــة  كـــل منهمـــا كـــوَّ

  اسمیة .

  . )١٠(وجاء مثله في قوله تعالى : {َفال َتُموُتنَّ إّال وأنُتم ُمسلمون} 

ــــــالَ  ــــــم ُكَس ــــــأُتوَن الصــــــالَة إالَّ وُه ــــــْم وقولــــــه تعــــــالى : {وال َی ــــــوَن إالَّ َوُه ى وال ُینِفُق

  . )١(كاِرهون}

                                                                                                       
  .  ٩٧:  ٣شرح العكبري لدیوان المتنبي جـ )   ١(

  . ١١٤سورة البقرة . من اآلیة )   ٢(

و ثالث عشرة قبـل الهجـرة ُطفیل بن عوف بن كعب، من بني غنَّى، من قیس عیالن : شاعر جاهلي فحل، من الشجعان مات نح)   ٣(

  ) . ٢٢٨:  ٣وله دیوان شعر صغیر . (األعالم ج

الطبعة األولى  –بیروت  –دار صادر  –. شرح األصمعي : تحقیق حسَّان فالَّح أوغلى  ٤١دیوان طفیل الغنوي ص : )   ٤(

  م . ١٩٩٧

  . ٣٦٤دیوان المتنبي ص : )   ٥(

  ) . ٤سورة األنعام . من اآلیة ()   ٦(

  .  ٢٤سورة فاطر . من اآلیة )   ٧(

  . ٤٩٠دیوان المتنبي ص : )   ٨(

  نفس المرجع السابق ونفلس الصفحة .)   ٩(

  .  ١٣٢سورة البقرة . اآلیة )   ١٠(



 ١٠٠

  ـ ما جاء بعد (إالَّ) جار ومجرور :١٣

  وذلك في قوله : 

   )٢(وَزائرتي كأنَّ ِبَها َحـیـاءًا        فلیَس َتُزوُر إالَّ في الظالم 

  وقوله : 

   )٣(وقد ُصفت األسنَّة من هموم        فما یخُطرَن إالَّ في الـفؤاد 

  وقوله : 

یاح النُّكب ِمْن بلٍد        فما تمـرُّ به إالَّ بترتیبِ     )٤(إذا أتتها الرِّ

فواضــح فــي األبیــات الثالثــة الســابقة أن الــذي جــاء بعــد (إالَّ) جــار ومجــرور، 

  .  )٥(ومثال ذلك في قوله تعالى : {َوَما ُهْم ِبَضارین به من أحٍد إالَّ بإذن اهللا}

  } .  )٦(سوٍل إالَّ بلسان قومهوقوله تعالى : {وما أرسلنا من ر 

  :  )٧(وقد جاء ما بعد (إالَّ) جار ومجرور أیضًا في قول قیس بن الخطیم

أَلمَّ خیاُل لْیَلى أمِّ عمرو        ولم ُیلِمْم ِبنا إالَّ ألْمرِ 
)٨(    

  ـ ما جاء بعد (إالَّ) صفًة : ١٤

  وذلك في قوله : 

    )٩(إالَّ قریعًا  فلیَس بواهٍب إّال كثیرًا      ولیَس بقاتلٍ 

  فكلمة (كثیرًا) جاءت صفة لموصوف محذوف وهو (المال) 

أي : لیس بواهٍب إالَّ ماًال كثیرًا و(قریعًا) صفة للرجل وهـو السـید، ومثـال ذلـك 

ــیًال}  . وقولــه تعــالى : {فــال  )١(فــي القــرآن الكــریم قولــه تعــالى : {ال یــذكرون اهللا إالَّ قل

  . )٢(یؤمنون إّال قلیًال} 

                                                                                                       
  .  ٥٤سورة التوبة . اآلیة )   ١(

  .  ٤٨٤دیوان المتنبي ص : )   ٢(

  . ٨٦دیوان المتنبي ص : )   ٣(

  . ٤٥٠دیوان المتنبي ص : )   ٤(

  .  ١٠٢سورة البقرة ـ من اآلیة  )  ٥(

  ) . ٤سورة إبراهیم ـ من اآلیة ()   ٦(

قیس بن الخطیم بن عدي األوسي ، أبو یزید : شاعر األوس ، وأحد صنادیدها في الجاهلیة . أدرك اإلسالم وُقتل قبل أن یسلم )   ٧(

  ) . ٢٠٥:  ٥وذلك سنة اثنتین قبل الهجرة (األعالم جـ 

  م . ١٩٩١هـ ـ ١٤١١الطبعة الثالثة  –بیروت  –ـ دار صادر  ١٨١الخطیم ص :  دیوان قیس بن)   ٨(

  . ٩٠دیوان المتنبي ص : )   ٩(



 ١٠١

  ـ ما جاء بعد (إالَّ) ظرف زمان : ١٥

  وذلك في قوله : 

فد ِطْب نفسًا فقلُت لها       ال یصُدُر الُحرُّ إّال َبْعَد َمْورَده     )٣(قالْت ِعن الرِّ

  .  )٤(ومثال ذلك في قوله تعالى : {وقالوا لن تمّسنا الناُر إال أیَّامًا معدودة} 

  .   )٥( وقوله تعالى : {إن لبثتم إالَّ یومًا}

  ـ ما جاء بعد (إالَّ) ظرف مكان : ١٦

  وذلك في قوله : 

   )٦(إْن یقبع الُحْسُن إالَّ عند طلعته      والعبُد یقُبح إّال ِعْنَد َسیِّده 

  فالمستثنى في عجز البیت ظرف مكان . 

  

                                                                                                       
  .  ١٤٢من اآلیة  –سورة النساء )   ١(

  .  ١٥٥من اآلیة  –سورة النساء )   ٢(

  .  ١٢دیوان المتنبي ص : )   ٣(

  .  ٨٠من اآلیة  –سورة البقرة )   ٤(

  .  ١٠٤آلیة من ا –سورة طه )   ٥(

  .  ١٢دیوان المتنبي ص : )   ٦(



 ١٠٢

  املبحث الثاني

   -:االستثناء بـ (غیر) في شعر المتنبي

لمتنبي خمسًا وثالثین مرة، وقـد جـاءت فـي وردت (غیر) االستثنائیة في شعر ا

  مواقع مختلفة من أقسام االستثناء وبإعرابات مختلفة وهي :

  : االستثناء بـ (غیر) في االستثناء المتصل الموجب : أوالً 

ــــي وهــــي  ــــر) فــــي المتصــــل الموجــــب أربــــع مــــرات فــــي شــــعر المتنب وردت (غی

  منصوبة على االستثناء وهي قوله : 

   )١(ُكلَّ جْفٍن         راَءها غیَر جْفَنها غیَر راقي  كیف ترثي التي ترى

  و(غیر) األولى منصوبة على االستثناء، یقول العكبري في شرحه لهذا البیت 

  . فكلمة (جْفَنها) مستثنى منصوب . )٢((فاألصل كل َجْفٍن إالَّ َجْفَنها) 

مجرى االسم الذي إنَّ (غیرًا) یكون فیه معنى (إالَّ) فیجري  )٣(وقد قال سیبویه 

  بعد (إالَّ) . وهذا معنى قول ابن مالك : 

   )٤(واستثن مجرورًا بغیر ُمْعربًا      بما لمستثنى بإالَّ ُنِسَبا 

ـبَّان : "والمعنـى أن غیـرا ُیسـتثنى بهـا مجـرور بإضـافتها إلیـه وتكـون  ویقول الصَّ

صبها في نحو قام القـوم معربة بما ُنسب للمستثنى بإالَّ من اإلعراب فیما تقدَّم فیجب ن

  . )٥(َغیَر زیٍد) 

فالمسـتثنى المنصــوب بغیــر هنـا فــي بیــت المتنبـي هــو (َجْفــن) ولـذا فــِإنَّ (غیــرا) 

  تكون ُمْعربة بما ُنسب للمستثنى بإالَّ وهو النصب . 

والمــرة الثانیــة التــي جــاءت فیهــا (غیــر) منصــوبة علــى االســتثناء فــي المتصــل   

  ه : الموجب في شعر المتنبي قول

   )٦(ُحدٌق ُیِذّم من القواتِل غیَرها      َبْدُر بُن َعمَّاِر بن اسماِعیال 

                                     
  .  ٢٣٦دیوان المتنبي ، ص : )   ١(

  . ١٦٢:  ٢شرح العكبري لدیوان المتنبي ج)   ٢(

  .  ٣٤٣:  ٢انظر : الكتاب ج)   ٣(

  .  ٢٢٧:  ٢حاشیة الصبَّان على شرح األشموني ج)   ٤(

  .  ٢٢٨:  ٢حاشیة الصبَّان على شرح األشموني ج)   ٥(

  .  ١٤٤دیوان المتنبي ص :  )  ٦(



 ١٠٣

  أي : یمنع ویجیر من كل ما یقتل إالَّ هذه الُحُدق 

فجاءت (غیر) منصوبة على االستثناء . والمستثنى هنا هو المضاف إلیـه وهـو الهـاء 

  في (غیرها) . 

صــوبة علــى االســتثناء فــي المتصــل والمــرة الثالثــة التــي جــاءت فیهــا (غیــر) من  

  الموجب قوله : 

  )١(َنَفْت ُرقاَد عليٍّ عن محاجره     نفسًا یفرُِّح نفسًا غیرها الُحلم

فـــ(غیر) منصـــوبة علـــي االســـتثناء . والمســـتثني هــو (الهـــاء) فـــي (غیرهـــا) فـــي 

محــل جــر مضــاف إلیــه (امــا المــرة الرابعــة) التــي جــاءت فیهــا (غیــر) منصــوب علــي 

  ء في المتصل الموجب ففي قوله : االستثنا

   )٢(أال كلُّ سمٍح غیَرك الیوَم باطٌل      وُكلَّ مدیٍح في ِسَواك ُمضیَُّع 

  أي : كل سمح باطل إالَّ أنت. فـ (غیر) وقعت منصوبة على االستثناء .

یقول الواحدي في شرحه لهـذا البیـت : (نصـب غیـرك كنصـب ، ومـالي إالَّ آَل 

ي إالَّ مـذهب الحـقِّ مــذهُب، ومـا فـي الــدار غیـَر زیـٌد أحــد ألنَّـه تقــدَّم أحمـد شـیعٌة، وَمــالِ 

  .  )٣(على المستثنى منه) 

كمــا أن (غیــرا) جــاءت ثــالث مــرات فــي المتصــل الموجــب وهــي بمعنــى (لكــن)   

  وهي في قوله : 

   )٤(وقد كنُت أْدرْكُت الُمنى غیَر أنَّني     ًیعیِّرني أهلي بإدراكها َوْحِدي 

  لكّنني ُیعیِّرني أهلي) أي : (و 

  :  )٥(وذلك ألن سیبویه في بیت النابغة الجعدي 

   )٦(فتًى كُملت أخالقه غیَر أنَّه ***  َجواٌد فما ُیبقى َعَلى الماِل َباقَیا 

  .  )١(قال : (كأنَّه قال : ولكن مع ذلك جواد) 

                                     
  .  ٤٢٤دیوان المتنبي ، ص : )   ١(

  . ٣٢دیوان المتنبي ، ص : )   ٢(

  ٤٨: ١شرح الواحدي لدیوان المتنبي جـ )   ٣(

  . ٥٣٦دیوان المتنبي ، ص : )   ٤(

رین. اشـتهر فـي الجاهلیـة ووفـد قیس بن عبد اهللا بن ُعَدس بن ربیعة الجعدي العامري، أبو لیلى: شاعر مفلق، صحابي من المعمِّ )   ٥(

  ) . ٢٠٧:  ٥على النبي صلى اهللا علیه وسلم فأسلم وأدرك َصفِّین، فشهدها مع عليٍّ توفي نحو سنة خمسین للهجرة (األعالم ج

  .  ٣٢٧:  ٢الكتاب ج)   ٦(



 ١٠٤

  ومن مجیئها على معنى (لكن) في المتصل الموجب قوله : 

   )٢(أْصغُر من أن      نتعـادى فیـه وأْن نتفانى ومراُد النفوسِ 

   )٣(غیَر أنَّ الفتى ُیالقي المنایـا      كالحاٍت وال ُیالقي الَهَوانا 

  وقوله : 

قل     )٤(ُمِحٌب كَنى بالبیض َعْن مرَهَفاته    وبالُحْسِن في أجساِمِهنَّ عن الصَّ

   )٥(أطرافها رسـلـي وبالسُّمر عن سمر القنا غیر أنني    جناها أحبائي و 

  أي : ولكن جناها أحبائي .

  ثانیًا : االستثناء بـ (غیر) في المتصل المنفي :

  وردت (غیر) في االستثناء المتصل المنفي عند المتنبئ على النحو اآلتي:  

  ـ ورودها وهي منصوبة على االستثناء :١

وهــي  وردت (غیــر) فــي المتصــل المنفــي منصــوبة علــى االســتثناء مــرة واحــدة  

  قوله : 

   )٦(وال ثوُب َمْجٍد غیَر ثوب ابن أحمـد      على أحـٍد إال بلؤم مـرقَّـُع 

  والمعنى : ال یوجد ثوب مجٍد على أحد غیر مرقع إالَّ ثوَب ابن َأحمد .

  فـ (ثوب) إذا وقعت بعد (إالَّ) تكون منصوبة على االستثناء .

ء حیـث جعلنـا لهـا حكـم االسـم لذا فإن (غیرًا) في البیت منصوبة علـى االسـتثنا

الواقــع بعــد (إالَّ) . وفــي هــذا یقــول ســیبویه : ((وكــل موضــع جــاز فیــه االســتثناء بــإال 

جـاز بغیــر وجــرى مجــرى االســم الــذي بعـد (إالَّ) ألنــه اســم بمنـــزلته وفیــه معنــى (إالَّ) ) 
)٧( .  

   

  

                                                                                                       
  .  ٣٢٧:  ٢الكتاب ج)   ١(

  .  ٤٧٤دیوان المتنبي ص : )   ٢(

  . ٤٧٤ دیوان المتنبي ، ص :)   ٣(

  . ٥١٨دیوان المتنبي ، ص : )   ٤(

  ، ٥١٨دیوان المتنبي ، ص : )   ٥(

  . ٣١دیوان المتنبي ، ص : )   ٦(

  .  ٣٤٣:  ٢الكتاب ج)   ٧(



 ١٠٥

  ـ ورودها وهي في محل رفع خبر مبتدأ : ٢

ي فــي محــل رفــع خبــر مبتــدأ مــرتین فــي بیــت وردت (غیــر) فــي المتصــل المنفــ

  واحد وهو قوله : 

   )١(وما بلدُ اإلنساُن غیُر المواِفِق       وال أْهُلُه األْدَنوَن غیُر األَصاِدِق 

  فوقعت (غیر) في محل رفع خبر مبتدأ . فلو قلنا : 

  (وما بلُد اإلنساِن إال الموافُق     وال أهله إال نون إال األصادُق) 

ن االسم الواقع بعد (إالَّ) وهو (الموافق) و(األصـادق) قـد وقـع كـلٌّ منهمـا نجد أ

خبــر مبتــدأ . وعلیــه فــإنَّ (غیــرا) فــي بیــت المتنبــي تكــون قــد وقعــت خبــر مبتــدأ ألنَّنــا 

  أعربناها بإعراب االسم الواقع بعد (إالَّ) . 

  ـ ورودها وهي بمعنى (لكن) : ٣

  كن) عنده في بیت واحد وهو قوله : وردت (غیر) في المتصل المنفي بمعنى (ل

   )٢(وما التّیُه ِطّي فیهم غیَر أنني      بغیٌض إليَّ الجاِهُل المتعاِقل 

  أي : ولكنني بغیض إليَّ الجاهل المتعاقل .

ومعنى البیت : یقول : إن التكبَّر لـیس ِمـن عادتـه ولكـن یـبغض الجاهـل الـذي 

نعـه مـن كالمهـم ال التكبُّـر. ومثـل هـذا البیـت یتكلَّف وَیرى أنَّه عاقـل، فبغضـه إیـاهم یم

  في قول النابغة الذبیاني :

   )٣(وال َعْیَب فیهم غیر أن سیوفهم      بهنَّ فلوٌل من قراع الكتائب 

  .  )٤(وقد قال سیبویه فیه : ((أي ولكنَّ سیوفهم ِبِهنَّ فلول)) 

                                     
  .  ٣٩٤دیوان المتنبي ، ص : )   ١(

  .  ٣٧٧دیوان المتنبي ، ص : )   ٢(

  .  ٣٢دیوان النابغة الذبیاني ، ص : )   ٣(

  .  ٣٢٦،  ٢الكتاب ، ج)   ٤(



 ١٠٦

  -ثالثًا : االستثناء بـ (غیر) في االستثناء المنقطع الموجب :

  وردت (غیر) في المنقطع الموجب في شعره على النحو اآلتي :  

  ـ ورودها منصوبة على االستثناء في المنقطع الموجب :١

  وذلك في بیت واحد وهو قوله : 

   )١(كّل السیوف إذا طال الضراب بها       یمّسها غیر سیف الدولة السأم 

تثناء هنـا منقطـع ألن أي : كل السـیوف یمسـها السـأم إال سـیف الدولـة . فاالسـ

  سیف الدولة یختلف في الجنس عن السیوف الحدیدیة .

فـــ(غیر) هنــا تكــون معربــة بــإعراب االســم الواقــع بعــد (إّال) وهــو النصــب علــى 

  االستثناء .

  ـ ورودها بمعنى (لكن) في المنقطع الموجب :٢

  وردت بمعنى لكن في المنقطع الموجب في بیت واحد وهو قوله : 

   )٢(أنَّهم ُملوٌك       ُمَفتَّحٌة عیونهم ِنیاُم  أرانُب غیرَ 

  فالمعنى : أرانب ولكنَّهم ملوك ....، قیاسًا على كالم سیبویه . 

  *رابعًا : االستثناء بـ (غیر) في االستثناء المفرَّع : 

وردت (غیر) في االستثناء المفرََّع في شعر المتنبي إحدى وعشـرین مـرة وذلـك   

  :على النحو التالي 

  ـ ورودها وهي منصوبة على أنَّها مفعول به :١

جــاءت (غیــر) منصــوبة علــى أنهــا مفعــول بــه عشــر مــرات فــي شــعر المتنبــي   

  منها قوله : 

َب ال ُمستعظمًا غیَر نفسه      وال قابًال إالَّ لخالقه ُحْكَمًا     )٣(تغرَّ

.  )٤( یقــل العكبــري فــي شـــرح هــذا البیــت : (وهـــو ال یســتعظم أحــدًا إَال نفُســـه)

  فاالستثناء في البیت مفرَّغ ألنَّ المستثنى منه محذوف وهو (أحد) . فمثًال في 

                                     
  .  ٤١٩دیوان المتنبي ، ص : )   ١(

  . ١٠١دیوان المتنبي ، ص : )   ٢(

  . ١٧٦ دیوان المتنبي ، ص :)   ٣(

  .  ١٠٧:  ٤شرح العكبري لدیوان المتنبي ج)   ٤(



 ١٠٧

قولنــا : (ال یســتعظم إّال نفســه) نجــد أن المســتثنى منــه المحــذوف (أحــد) ُیعــرب مفعــوًال 

به، ولمَّا فرَّغنـا سـابق (إالَّ) ِلمـا بعـدها صـار االسـم الواقـع بعـد (إالَّ) معربـًا بـإعراب مـا 

مـــا قبـــل (إالَّ) قبـــل دخولهـــا . فـــإعراب (نفســـه) مفعـــول بـــه باعتبـــاره بـــدًال مـــن یقتضـــیه 

  المستثنى منه المحذوف وهو (أحد) . 

وقیاسًا على هذا فمـن المعلـوم أن (غیـرا) یجـري علیهـا مجـرى االسـم الـذي بعـد   

(إالَّ) كما قال سـیبویه. واالسـم الواقـع بعـد (إالَّ) هنـا هـو كلمـة (نفَسـه) وهـي مفعـول بـه 

  لذا أصبحت (غیر) معربة بإعرابه فصارت مفعول به منصوب .

  ومثل ذلك قوله : 

   )١(خلیلي إنِّي ال أرى غیَر شاِعٍر     فلم منهم الدعوى ومّني القصائُد 

.  )٢(یقـول العكبــري فــي شــرح هــذا البیــت : (كـل واحــد مــن الشــعراء یــّدعي الشــعر)    

و كلمـة (واحـد) . فلـو قلنـا : (ال أرى فالمستثنى منه هنـا محـذوف فـي بیـت المتنبـي وهـ

إال شــاعرًا) لوجــدنا أن مــا بعــد (إّال) أصــبح مفعــول بــه منصــوب . ألننــا فرَّغنــا مــا قبــل 

(إّال) لیعمـــل بعـــدها فأصـــبح معربـــًا بـــإعراب مـــا قبـــل (إّال) المحـــذوف، فكلمـــة (شـــاعرًا) 

عربـة أصبحت مفعول به منصوب. وقیاسًا على هذا تصبح (غیر) فـي بیـت المتنبـي م

  بإعراب االسم الواقع بعد (إّال) وهو النصب على المفعولیة .

أّما بقیة أبیات المتنبـي التـي جـاء فیهـا (غیـر) منصـوبة علـى أنَّهـا مفعـول بـه :   

  فهي : 

   )٣(قواِصُد كاُفوٍر تواِرُك غیَره          وَمْن قَصد البحر استقلَّ السواِقیا 

   )٤( من البحر غیَر الرِّیح والسُُّفن لم نفتقد بك من مزن سوى لثٍق     وال

   )٥(إذا لم تشاهد غیر حسن شیاتها      وأعضائها فالحسن عنك مغیب 

   )٦(ولو لم أخف غیر أعدائه            علیه لبشرته بالخلود 

                                     
  . ٣١٩دیوان المتنبي ، ص : )   ١(

  .  ١٧١:  ١شرح العكبري لدیوان المتنبي ج)   ٢(

   .٤٤٣دیوان المتنبئ : )  ٣(

  ١٧٣: لمتنبئدیوان ا)  ٤(

  .:٤٦٧دیوان المتنبئ)   ٥(

  .٥٣دیوان المتنبئ:)   ٦(



 ١٠٨

   )١(ما ینِقم السیُف غیر قلتهم           وأن تكون المئون آالفا 

   )٢(غیَر السنور واألشالء والقلل   أنت الشجاُع إذا ما لم یطأ فرٌس   

   )٣(وما استغربت عیني فراقًا رأیته      وال علَّمتني غَیر ما القلب عاِلُمه 

   )٤(وما طلبْت ُزْرق األسنة غیره         ولكن قسطنطین كان له الفدى 

وقــد جــاءت (غیــر) فــي االســتثناء المفــرغ منصــوبة علــي أنهــا مفعــول بــه عنــد 

  عنترة إذ یقول :

   )٥(ولقد نزلت فال تظني غیره  * مني بمنزلة المحب المكرم 

  ورودها وهي منصوبة علي أنها خبر كان :-٢

  جاءت (غیر) منصوبة علي أنها خبر كان مرة واحدة وهي قوله :  

   )٦(یا رجاء العیون في كل أرض  *  لم یكن غیر ان  أراك رجائي 

  أي :لم یكن رجائي شیئًا إال رؤیتك .

–مستثني منه وهو (شیئًا) فصار االستثناء مفرغًا وما جاء بعـد (إال) فحذف ال  

أصبح خبرًا لكان .ولما كـان االسـتثناء فـي بیـت المتنبـئ ب(غیـر) صـار –وهو رؤیتك 

أعـراب (غیــر) هـو نفــس أعـراب االســم بعـد (إال) قبــل دخولهـا .فتكــون (غیر)هنـا خبــر 

  كان منصوب .

  مؤخر : ورودها وهي مرفوعة علي أنها مبتدأ -٣

  جاءت مرفوعة علي أنها مبتدأ مؤخر مرة واحدة وهو قوله :  

   )٧(وما بك غیر حبك ان تراها  * وعثیرها ألرجلها جنیب 

یقول الواحـدي فـي شـرح هـذا البیـت : (لـیس بـك مـرض إال أن تـأتي العـدو فـي   

  . )٨(خیل تثیر غبارًا) 

                                     
  .٥١٦دیوان المتنبئ:)   ١(

  .٣٤٠دیوان المتنبئ:)   ٢(

  .٢٥٧دیوان المتنبئ:)   ٣(

  .٣٧١دیوان المتنبئ:)   ٤(

  .١٦دیوان عنترة ص:)   ٥(

  ٤٤٧ دیوان المتنبئ:)   ٦(

  .٣٦٢دیوان المتنبئ ص : )   ٧(

  .٥٢٤:  ٢لدیوان المتنبئ ج  شرح الواحدي)   ٨(



 ١٠٩

وهـو (بـك) .وعنـد فإعراب (مرض) مبتدأ مـؤخر ،والخبـر قبلـه شـبه جملـة مقـدم   

مـا تفــرغ مــا قبــل (إال)لمــا بعــدها فتقــول : (مـا بــك ال حبــك لمالقــاة العــدو)یكون مــا بعــد 

(إال) مبتــدأ خبــر. وعلیــه یكــون هــو نفــس أعــراب (غیــر) فــي بیــت المتنبــئ فهــي مبتــدأ 

  مؤخر مرفوع.

  ورودها مرفوعة علي أنها خبر مبتدأ : -٤

  وذلك في بیت واحد وهو قوله :  

  . )١(سهم في هواء * یعود لم یجد فیه امتساكا وما أنا غیر 

والتقدیر : وما أنا إال سهم فـ(سهم) خبر مبتدأ مرفـوع .ولمـا كـان (غیـر) یجـري   

  علیها مجري االسم الواقع بعد (إال) فتكون في هذا البیت واقوعة خبر مبتدأ مرفوع.

  ورودها مرفوعة علي أنها فاعل :-٥

  بیت واحد وهو قوله :وردت مرفوعة علي أنها فاعل في   

   )٢(وما عاقني غیر خوف الوشاة * وٕان الوشایا طرق الكذب 

یقول العكبري فـي شـرحه لهـذا البیـت : (المعنـي یقـول :لـم یمنعنـي مـن اللحـوق   

.وخـــوف الوشـــاة وقعـــت بعـــد (إال) ویكـــون إعرابهـــا (فاعـــل)  )٣(بـــك إال خـــوف الوشـــاة) 

ـــه للفعـــل (یمنـــع) .ولمـــا كـــان االســـتثناء فـــي بیـــت ا لمتنبـــئ ب(غیر)فتكـــون(غیر) معرب

بإعراب االسم الواقع بعد (إال) .لذا یكون إعراب (غیر) فاعل مرفوع .وهذا معني قول 

ابن عقیـل : ((.......... وذلـك نحـو : (مـا قـام اال زیـد ...... و(زیـد) : فاعـل مرفـوع 

  لذا یصح القول في غیر بانها فاعل مرفوع في بیت المتنبي .  )٤(بقام  )) 

  :  ةدها في المفرغ وهي مجرور و ور -٦

  وردت غیر في المفرغ وهي مجرورة تسع مرات في شعر المتنبي وهي قوله : 

   )٥(ولیس بغیر تدمر مستغاث *** وتدمر كاسمها لهم دمار 

                                     
  .٥٦٩دیوان المتنبئ ص : )   ١(

  .٤٣٧دیوان المتنبئ ص :)   ٢(

  .١٦٨: ٢شرح العكبري لدیوان المتنبئ ج)   ٣(

  .٦٠٣: ١شرح ابن عقیل اللفیة ابن مالك ج)   ٤(

  ٤٠١دیوان المتنبي ص : )   ٥(



 ١١٠

یقول الواحدي في شرح هذا البیت : ( لم یكن لهـم مسـتغاث إال بهـذا المكـان )   
                             )٢(غاث لهــــــــــــم بمكــــــــــــان إال بتــــــــــــدمر )، ویقـــــــــــول العكبــــــــــــري فیــــــــــــه : ( ال مســــــــــــت )١(

  إعراب اإلسم الواقع بعد ( إال ) وهو (بتدمر) جار ومجرور 

متعلــق بـــ (مســتغاث ) ، وعلیــه فــإن هــذا االعــراب یكــون لـــ ( غیــر ) فیصــبح إعــراب 

  (غیر) في البیت اسم مجرور بالباء . 

  وفي قوله : 

   )٣(** فتدري ما المقادة والصغار وما انقادت لغیرك في زمان *

یقول العبكري في هذا البیت : (العرب ال تنقاد الحد وال  تعرف لهذا وال تدخل 

   )٤(تحت الذل ) 

إذن المعني : وما انقادت الحد اال لك ولو فرغنا سابق (إال) لما بعدها فقلنـا : 

ا یقتضـیه مـا قبـل (إال) ما انقادت إال لك لكان االسم الواقع بعد (إال) معربـا بـاعراب مـ

قبل دخولها . وعلیه یكون اعراب ما بعد (إال) جار ومجـرور متعلـق بالفعـل (انقـادت) 

ولما كان االستثناء فـي بیـت المتنبـي ب(غیـر) فیكـون اعرابهـا هـو نفـس  االسـم الواقـع 

  بعد (إال) فیكون ٍاٍ◌عراب (بغیر) جار ومجرور متعلق بالفعل (انقادت) 

  التي جاءت غیر فیها وهي مجرورة فهي قوله : اما بقیة االبیات 

   )٥(عرفتك والصفوف معبات *** وانت بغیر سیفك ال تعیج 

   )٦(بغیرك راعیا عبث الذئاب   *** وغیرك ضارب ثلم الضراب 

   )٧(ومنزل لیس لنا بمنزل    *** وال لغیر الغادیات الهطل    

   )٨(سأآل  ال وارث جهلت یمناه فعلت *** وال كسوب بغیر السیف

   )١(ولم ارج اال اهل ذاك ومن برد *** مواطر من غیر السحائب یظلم 

                                     
  ٥٧٢:  ٢شرح الواحدي لدیوان التنبي ج)   ١(

  ١٠٦:  ٢لدیوان المتنبي ج شرح العكبري)   ٢(

   ٣٩٨دیوان المتنبي ص : )   ٣(

  ١٠٠:  ٢شرح العكبري لدیوان المتنبي ج)   ٤(

   ٣٠٩دیوان المتنبي ص : )   ٥(

  ٣٨١) دیوان المتنبي ص :  ٦(

  ١٣٠دیوان المتنبي ص : )   ٧(

  ٤٨٧دیوان المتنبي ص : )   ٨(



 ١١١

   )٢(متي تزر قوم من تهوي زیارتها *** ال یتحفوك بغیر البیض واالسل 

      )٣(بعضد الدولة امتنعت وعزت   *** ولیس لغیر ذي عضد یدان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                       
  ٤٦١دیوان المتنبي ص : )   ١(

    ٣٣٦:  دیوان المتنبي ص ) ٢(

  ٥٤٣دیوان المتنبي ص : )   ٣(



 ١١٢

  املبحث الثالث

  -:لمتنبياالستثناء ب سوي في شعر ا

وردت سوي االستثنائیه في شعر المتنبي أربعًا واربعین مرة وقد جاء في مواقـع 

  مختلفة من اقسام االستثناء وباعربات مختلفة وهي : 

  أوال : االستثناء بـ(سوي) في االستثناء المتصل الموجب : 

وردة ســوي فــي شــعرة ثــالث مــرات وهــي منصــوبة علــي الظرفیــة فــي المتصــل 

المعلـوم ان سـوي عنـد سـیبویه والفـراء وغیرهـا ال تكـون  اال ظرفـا یقـول  الموجب . مـن

ابن عقیل في ذلك ((ومذهب سیبویه والفراء وغیرهما انها ال تكـون اال ظرفـا فـإذا قلـت 

   )١(قام القوم سوي زید فسوي عندهم منصوبة علي الظرفیة )) 

  فمن ورودها وهي منصوبة علي الظرفیة في شعر المتنبي قوله : 

   )٢(فلكل مفجوع سواكم مشبه *** و لكل مفقود سواه نظیر 

فهنـا لـم تخـرج (ســوي) عـن الظرفیـة إذ التقـدیر لكــل مفجـوع مشـبه سـواكم ولكــل 

مفقود نظیر سوي هذا الممدوح وهذا شبیه بقولنا (قام سوي زید القوم) لذا فهي في هذا 

  البیت منصوبة علي الظرفیة.  

   )٣(وقد جاء مثل هذا في قول بشار 

   )٤(ان یرجع اهللا لي مودتها * فكل شئّ ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ٍ◌ سواه محتقر 

أي : كــل شــئ محتقـــر ســوي مودتهــا والمـــرة الثانیــة التــي جـــاءت فیهــا (ســـوي)   

  منصوبة علي الظرفیة عند المتنبئ قوله : 

   )٥(وأما وحقك وهو غایة مقسم  * للحق أنت وما سواك الباطل 

موصـولة فالتقــدیر للحــق أنــت والــذي ففـي هــذا البیــت إتصــلت (ســوي) ب (ما)ال

ســواك الباطــل .وقـــد ذكــر ســـیبویه ان اتصــالها بالموصـــول دلیــل علـــي ظرفیتهــا حیـــث 

                                     
  .٦١١:  ١شرح ابن عقیل ألفیة أبن مالك ج)   ١(

  .٧٢دیوان المتنبئ ص : )   ٢(

بشار بن برد العقیلي : أشهر المولدین علي االطالق كان ضریرًا .أتهم بالزندقة ومات ضربا بالسیاط سنة سبع وستین مائة )   ٣(

  ).٥٢:  ٢للهجرة (االعالم ج

  .٣٤٩:  ٢دیوان بشار بن برد ج  ) ٤(

  .١٨٠دیوان المتنبئ ص : )   ٥(



 ١١٣

ـــد بمنزلـــة الظـــروف ،أنـــك تقـــول : مـــررت بمـــن  یقـــول : (ویـــدلك علـــي ان ســـواك وكزی

  . )١(سواءك وعلي من سواءك ،والذي كزید) 

ي الظرفیــة فــي المتصــل وأمــا المــرة الثالثــة التــي جــاءت فیهــا (إال) منصــوبة علــ  

  الموجب ففي قوله : 

   )٢(ویمنعني ممن سوي ابن محمد * أیاٍد له عندي یضیق بها عند 

فهنا اتصلت (سوي) بالموصول ،ألن التقدیر فـي البیـت : (ویمنعنـي مـن الـذي   

  سوي ابن محمد). فهي منصوبة علي الظرفیة .

  : االستثناء ب(سوي)في المتصل المنفي : ثانیا

ســوي) فـــي االســتثناء المتصـــل المنفــي فـــي شــعر المتنبـــئ علــي النحـــو وردت (  

  التالي :

  ورودها منصوبة علي الظرفیة :-١

  وردت منصوبة علي الظرفیة في المتصل المنفي خمس مرات في قوله :  

   )٣(وأكرم الناس ال مستثنیًا أحدًا  *  من الكرام سوي آبائك النجب 

م ســــوي آبائــــك ف(وســــوي) هنــــا وقعــــت  التقــــدیر : ال اســــتثني أحــــدًا مــــن الكــــرا

منصـــوبة علـــي الظرفیـــة أمـــا بقیـــة األبیـــات التـــي جـــاءت فیهـــا (ســـوي) منصـــوبة علـــي 

  الظرفیة في المتصل المنفي ففي قوله :

   )٤(وأنت الذي ربیت ذا الملك مرضعًا * ولیس له أم سواك وال أب 

   )٥(ما سمته زرد سوي سروال       * وكیف ال وٕانما إداللي 

   )٦(م یكن بین ابن صفراء حائل * وبیني سوي رمحي لكان طویال ولو ل

ففـــي كـــل هـــذه األبیـــات جـــاءت (ســـوي) منصـــوبة علـــي الظرفیـــة . وقـــد جـــاءت 

  منصوبة علي الظرفیة في قول جساس :

                                     
  .٤٠٩:  ١الكتاب ج)   ١(

  .١٩٩دیوان المتنبئ ص : )   ٢(

  .٤٣٥دیوان المتنبئ ص : )   ٣(

  .٤٦٩دیوان المتنبئ ص : )   ٤(

  .٥٦٠دیوان المتنبئ ص : )   ٥(

  .٢٣٣دیوان المتنبئ ص : )   ٦(



 ١١٤

   )١(وما لي همة أرجو أخاها * سوي الخطي والفرس الوقاح 

   -:وردوها في في محل رفع خبر مبتداء  -٢

فـي محـل رفـع خبـر مبتـدا مـرة واحـد فـي المتصـل المنفـي وهـو وردت في شعره 

  قوله :  

   )٢(وما سكني سوي قتل األعادي *** فهل من زورة تشفي القلوبا 

  فوقعت هنا في محل رفع خبر للمبتدا المنفي ب ما. 

  بمعني لكن :  هادو ور  --٣

  وردت سوي في المتصل المنفي بمعني (لكن) مرتین وهو قوله : 

   )٣(ال عیب فیها *** سوي أن لیس تصلح للعناق  وذات غدائر

  أي : ولكنها ال تصلح للعناق  وقوله : 

   )٤(وما ادخرتها قدرة في مصور *** سوي انها ما انقطت حیوانها 

أي : ولكنها ماٍ انقطت حیوانها. وذلك قیاس علي قول سیبویه في بیت النابغة 

  الذیباني : 

   )٥(بهن فلول من قراع الكتائب وال عیب فیهم غیر ان سیوفهم  *  

.ف(ســوي) یمكــن ان  )٦(حیــث قــال ســیبوبه : (أي ولكــن ســیوفهم بهــن فلــول)   

  نعاملها بما تعامل به غیر وذلك لقول ابن مالك : 

   )٧(ولسوي سوي سواء  اجعال *** علي االصح ما لغیر جعال 

  -ناء ب (سوي ) في المنقطع الموجب :: االستث اً ثالث

شعر  المتنبي مرة واحدة فـي المنقطـع الموجـب وهـي منصـوبة وردت سوي في 

  علي الظرفیة وهي قوله

  

                                     
  .٧٨: دیوان الحارث بن حلزة ص )   ١(

  .٥٦٠دیوان المتنبئ ص : )   ٢(

  ١٦٢دیوان المتنبي ص : )   ٣(

    ٣٢٩دیوان المتنبي ص : )    ٤(

  ٣٢دیوان النابغة   ص : )    ٥(

   ٣٢٦: ص :    ٢الكتاب ج)  ٦(

  ٢٢٩:  ٢حاشیة الصبان علي شرح االشموني ج)   ٧(



 ١١٥

   )١(حتي اذا فني التراث سوي العلى *** قصد العداة من القنا بطوال  

ففــي هــذا البیــت االســتثناء منقطــع ألن المســتثني منــه وهــو (التــراث) لــیس مــن 

لمــرء مــن امــوال امــا العلــي جــنس المســتثني وهــو (العلــي) فــالتراث یقصــد بــه مــا یرثــه ا

  فیقصد به علو المكانة والرفعة .

  (سوي ) في المنقطع المنفي : بـرابعا : االستثناء 

  وردت (سوي) في المنقطع المنفي منصوبة علي الظرفیة أربع مرات وهي قوله : 

   )٢(كفانا الربیع العیس من بركاته *** فجاءته لم تسمع حداءًا سوي الرعد 

ا منقطع الن المسـتثني منـه حـداء مـن غیـر جـنس المسـتثني وهـو فاالستثناء هن

الرعـــد . ف (ســـوي) فـــي هـــذا البیـــت واجبـــة النصـــب عنـــد الحجـــازیین امـــا بنـــو تمـــیم 

امــا بقیــة االبیــات التــي   )٣(فیجیـزون النصــب ویجــزون االتبــاع فــي االسـتثناء المنقطــع 

  له : جاءت فیها سوي منصوبة علي الظرفیة في المنقطع المنفي فهي قو 

   )٤(وال امسي ألهل البخل ضیفًا ***  ولیس قري سوي مخ النعام  

   )٥(فقد أرد المیاه بغیر هــاد  ***   سوي عدي لها برق الغمام  

   )٦(ماذا علي من اتي یحاربكم   ***   فذم ما اختار لو اتي وافد  

   )٧(بال سالح سوي رجائكم     ***    ففاز بالنصر وانثي راشد    

   -:علي انها خبرًا للمبتدأ ةدها مرفوعو ور  -٢

وردت (ســوي) فــي المنقطــع المنفــي مرفوعــة علــي أنهــا خبــر مبتــدأ مــرتین وهــو 

  قوله :

   )٨(وبأیامه التي انسلخت عنه وما داره سوي الهیجاء 

                                     
   .٢٨٧دیوان المتنبئ ص : )  ١(

  .٥٣٤دیوان المتنبئ ص :)   ٢(

  .٦٠٠:  ١انظر شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك ج)   ٣(

  .٤٨٣دیوان المتنبئ ص :)   ٤(

  ٤٨٣دیوان المتنبئ ص )   ٥(

  .٥٥٣دیوان المتنبئ ص :)   ٦(

  .٥٥٣دیوان المتنبئ ص :)   ٧(

   .٤٤٦دیوان المتنبئ ص :) )   ٨(



 ١١٦

فوقعت (سوي) هنا خبـرًا للمبتـدأ المنفـي (داره) . واالسـتثناء منقطـع الن المسـتثني منـه 

  جنس المستثني (الهیجاء) . وقوله : (داره) من غیر 

   )١(اجاب دمعي وما الداعي سوي طلل *** دعا قلباه قبل الركب واالبل 

فوقــت (ســوى) هنــا أیضــا خبــرا للمبتــدأ المنفــي (الــداعي) واالســتثناء فــي البیــت 

  منقطع الختالف الجنس بین المستثني منه الدعائي والمستثني (طلل) .

  -:في االستثناء المفرغ  )يسو ًا : االستثناء بـ (خامس

وردت (سوي) فـي االسـتثناء المفـرغ فـي شـعر المتنبـي سـتًا وعشـرین مـرة وذلـك 

  علي النحو التالي :  

  دها في محل نصب مفعول به : و ور  -١

  وردت (سوي) في محل نصب به مفعول به احدي عشرة مرة منها قوله :

   )٢(قي سوي نفل یلقي الملوك فما یلقي سوي جزر *** وما اعدوا فما یل

فهنـــا وقعـــت (ســـوي) فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه لوقـــوع فعـــل الفاعـــل علیهـــا 

والفاعــل محـــذوف تقـــدیره (هــو) واالســـتثناء فـــي هــذا البیـــت اســـتثناء مفــرغ النـــه حـــذف 

المســتثني منــه الـــذي تقــدیره (مـــا یلقــي شــیئًا اال نفـــل) و(الشــئ) مفعـــول بــه وٕاذا فرغنـــا 

ي اال نفـال) لصـار مـا بعـد (إال) معربـا بـاعراب االسـم سابق اال لما بعدها فقلنا (ما یلقـ

الذي قبل (اال) قبل التفریغ فیكون ما بعد (اال) مفعـول بـه منصـوب وهـو (نفـال) ولكـن 

لمــا كــان االســتثناء فــي بیــت المتنبــي بـــ(سوي) فیكــون اعــراب ســوي هــو نفــس اعــراب 

محــل نصــب فــي  –االســم الواقــع بعــد (اال) وعلــي هــذا تكــون ســوي فــي بــي المتنبــي 

  مفعول به ومنها أیضًا قوله :  

   )٣(وظنهم انك المصباح في حلب *** اذا قصدت سواها عادها الظلم 

فــــ(سوي) هنـــا ایضـــًا مفعـــول بـــه الن التقـــدیر : (اذا قصـــدت بلـــدا ســـوي حلـــب 

مفعــول بــه لوقــوع فعــل الفاعــل علیهــا وهــو  –عادهــا الظلــم ) . ف (ســوي) فــي البیــت 

ت المتنبـي مفــرغ النــه حــذف المسـتثني منــه الــذي تقــدیره (بلــد القصـد واالســتثناء فــي بیــ

                                     
)١   (  

  ٢٧٤دیوان المتنبي ص :  )   ٢(

  ٤٢٠دیوان المتنبي ص : )   ٣(



 ١١٧

أومكــان ) امــا بقیــة االبیــات التــى جــاءت فیها(ســوى) مفعــول بــه فــى االســتثناء المفــرغ 

  فهي قوله :

     )١(فاین التى ال تأمن  الخیل شرها  ***  وشرى ال تعطى سواى أمانها 

   )٢(غیر الریح والسفن لم نفتقد بك من مزن سوي لثق   ***   وال من البحر 

      )٣(وال من الیث االقبح منظــره    ***    ومن سواه سوي ما لیس بالحسن 

   )٤(وال ملكا سوي ملك االعادي      ***    وال ورثا سوي من یقتالن 

   )٥(وكف ال تنازع من اتاني         ***    ینازعني سوي شرفي وخیري 

   )٦(*    ولو سألنا سواك لم یجب انت علیم بكل معجزة            **

   )٧(اشكوا النوي ولهم من عبرتي عجب ***  كذاك كنت وما اشكو سوي الكلل 

   )٨(ولم أقل مثلك أعنـــى بــــه ***  سواك یا فردٌا بال مشبه 

  وقد جاءت (سوي) في محل نصب مفعول به في قول عمر بن أبي ربیعة : 

   )٩(ت أنك قد هویت سوانا وصرمت حبلك إذ صرمت ألنني *** أخبر 

  ورودها في محل نصب علي الحال : -٢

وردت (ســوي) فــي شــعر المتنبــئ فــي محــل نصــب علــي الحــال فــي بیــت واحــد   

  وهو قوله :

   )١٠(وشدة الضن ال االستبدال *** ما یتحركن سوي انسالل 

فوقعــت (ســوي) فــي محــل نصــب علــي الحــال ألنهــا بینــت حــال الحركــة وهــو   

  (االنسالل) .

  

                                     
  ٣٣٠دیوان المتنبئ ص : )   ١(

  ١٧٣دیوان المتنبي ص : )   ٢(

  ١٧٣دیوان المتنبي ص : )   ٣(

  .١٧٣دیوان المتنبئ ص :)   ٤(

  ٣٣٦دیوان المتنبئ ص: )   ٥(

  ٥٥٩دیوان المتنبئ ص :)   ٦(

  .١٦٠دیوان المتنبي ص : )   ٧(

  .٣٣٦دیوان المتنبئ ص :)   ٨(

  .١٦٧دیوان عمر بن أبي ربیعة ص :)   ٩(

  .٥٦١دیوان المتنبئ ص :)   ١٠(



 ١١٨

  ورودها في محل نصب خبر كان : - ٣

  وردت (سوي) مفرغ وهي في محل نصب خبر كان في بیت واحد وهو قوله :  

   )١(إن القریض شبح بعطفي عائٌذ *** من ان یكون سواءك الممدوح 

فوقعــــت (ســــواء) خبــــر كــــان منصــــوب ،ولكنــــه تــــأخر عــــن اســــمها وهــــو كلمــــة   

لمســتثني منــه محــذوف وتقــدیره : مــن مفــرغ ألن ا–فــي البیــت –(الممــدوح) .واالســتثناء 

  ان یكون الممدوح أحدًا سواءك .فحذف المستثني منه في البیت وهو (أحدًا).

  ورودها في محل رفع مبتدأ مؤخر : -٤

وردت (ســـواي) فـــي المفـــرغ فـــي محـــل رفـــع مبتـــدأ مـــؤخر فـــي بیـــت واحـــد وهـــو   

  قوله :

   )٢(أرض لها شرف سواها مثلها *** لو كان مثلك في سواها یوجد 

و(سوي) األولي في البیـت فـي محـل رفـع مبتـدأ مـؤخر ،والخبـر قبلـه هـو جملـة   

(لهـــا شـــرف) ، التقـــدیر : (ســـواها شـــرف لهـــا) واالســـتثناء فـــي هـــذا البیـــت مفـــرغ ألن 

المستثني منه الـذي تقـدیره (أرض) محـذوف فكـان یمكـن ان یقـول : (أرض لهـا شـرف 

ني منه ولكنه حذفه في البیت فصـار أرض سواها) وأرض الثانیة في هذه العبارة مستث

  االستثناء مفرغًا .

  -ورودها في محل نصب اسم كأن :-٥

  وردت في محل نصب اسم كأن مرة واحدة وهي وقوله :   

   )٣( وأقدمت إقدام األتي كأن لي *** سوي مهجتي أو كان لي عندها وتر 

(لـي) وقـع فقد وقعت (سوي) في هذا البیـت فـي محـل نصـب اسـم كـأن ،وشـبه الجملـة 

خبرًا لـ(كأّن) مقدمًا واالستثناء مفرغ ألنه حذف المستثني منه ،ألن التقدیر : (كـأن لـي 

  مهجة سوي مهجتي).

  

  دها في محل رفع فاعل :و ور -٦

                                     
    .١٦٧دیوان المتنبئ ص :) ١(

  .٤٩دیوان المتنبئ ص : )   ٢(

  .١٨٩دیوان المتنبئ ص : )   ٣(



 ١١٩

فــي محــل رفــع فاعــل أربــع –فــي االســتثناء المفــرغ  -وردت (ســوي) فــي شــعره  

  مرات وهو قوله :

   )١(به سواكا أروح وقد ختمت علي فؤادي *** بحبك ان یحل 

فـ(سوي) هنا وقعت في محـل رفـع فاعـل للفعـل (یحـل) ، واالسـتثناء مفـرغ ألنـه   

ســواك) ومثــل ذلــك  -أحــد –حــذف المســتثني منــه فــي البیــت فالتقــدیر : (أن یحــل بــه 

 قوله :

   )٢(أرید من األیام ما ال یریده *** سواي وال یجري بخاطره فكرا 

(یریـد) .فاالسـتثناء مفـرغ ألنـه حـذف  فوقعت (سوي) في محل رفع فاعل للفعل  

المستثني منه في البیت فالتقدیر : (ما ال یریده أحد سواي) كما أنها جـاءت فـي محـل 

  رفع فاعل في قوله :

   )٣(ومعال اذا ادعاها سواهم *** لزمته جنایة السراقح 

   )٤(فسرت إلیه في طلب المعالي *** وسار سواي في طلب المعاش 

   )٥(ي محل رفع فاعل في قول الفند الزماني وقد جاءت (سوي) ف

   )٦(ولم یبقي سوي العدوان دناهم كما دانوا 

  وهي في محل جر :  ودها في المفرغور -٦

  وردت سوي في المفرغ وهي مجرورة ست مرات وهي في قوله : 

   )٧(اال كل سمح غیرك الیوم باطل *** وكل مدیح في سواك مضیع 

واالســتثناء مفــرغ النــه حــذف المســتثني منــه  حیــث وقعــت ســوي مجــرورة بـــ(في)

  في البیت فالتقدیر  (وكل مدیح في احد سواك مضیع ) وقوله : 

   )١(ارض لها شرف سواها مثلها *** لو كان مثلك في سواها یوجد 

                                     
  .٥٦٦دیوان المتنبئ ص : )   ١(

  .٨٥٨:  ١شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج)   ٢(

  .٣٣٨دیوان المتنبئ ص : )   ٣(

  .٣٤٥دیوان المتنبئ ص : )   ٤(

هل بن شبیان بن ربیعة بن زمان فهو منسوب الي جد أبیه وكان الفند أحد الفرسان ربیعة المشهورین المعدودین (خزانة أسمه ش)   ٥(

  .).٤٣٤-٤٣٥:  ٣األدب ج

  م.١٩٩٦بیرةت الطبعة األولي –دار صادر  –اعداد وتقدیم : طالل حرب  -١٠٣دیوان الحارث بن حلزة ص :)   ٦(

  .٤٩دیوان المتنبئ ص : )   ٧(



 ١٢٠

مجــرورة بـــ(في) أیضــا واالســتثناء مفــرغ ألن المســتثني  –فــي البیــت  –فـــ(سوي) الثانیــة 

  دیر (لو كان مثلك في ارض سوها یوجد ) منه محذوف في البیت والتق

 –فـي االسـتثناء المفـرغ  –اما بقیت االبیات التي جـاءت فیهـا (سـوي) مجـرورة 

  فهي قوله : 

    )٢( ما الخل اال من اود بقلبه        ***   واري بطرف الیري بسوائه

   )٣(من اقتضي بسوي الهندي حاجته  ***   اجاب كل سوال عن هل بلم 

   )٤(من نادمت االكا      ***    ال لسوي ودك لي ذاكا  لم تر    

   )٥(ادیب إذا ما جس او تار مزهر     ***    بال كل سمع  عن سواها بعائق 

  وقد جاءت سوي في االستثناء المفرغ مجرورة في قول األعشي 

   )٦(تجانف عن جل الیمامه ناقتي *** وما قصدت من اهلها لسوائكا 
   

  

                                                                                                       
   .٤٩دیوان المتنبئ ص :)  ١(

  .٣٥٠دیوان المتنبئ ص: )   ٢(

  .٤٩٧دیوان المتنبئ ص : )   ٣(

  .١٥٤دیوان المتنبئ ص : )   ٤(

  .٣٩٤دیوان المتنبئ ص : )   ٥(

  .١٣٦دیوان المتنبئ ص: )   ٦(



 ١٢١

  املبحث الرابع

  -:وعدا) في شعر المتنبئ  االستثناء ب(خال

  -:أوًال : االستثناء بـ (خال) في شعر المتنبئ 

لم ترد (خال) في شـعر المتنبـئ إال فـي االسـتثناء المتصـل الموجـب وقـد وردت   

  فیه ثالث مرات منها قوله :

    )١(كل شئ من الدماء حرام *** شربه ما خال ابنة العنقود 

ا خــال دم العنقـــود . وقــد جـــاءت (خــال) مســـبوقة بــــ(ما) وفــي روایـــة آخــري : مـــ  

وناصبة لالسم الذي بعـدها .فسـیبویه یـري أن (خـال) فعـل یخـرج المسـتثني ا دخـل فیـه 

  . )٢(المستثني منه وهي عنده بمعني جاوز 

  . )٣(ویري الصبان جواز الحرفیة والفعلیة فیها لكن الجر بها قلیل   

عل ودلیله علي ذلك ان االسم الواقع بعدها أما أبن یعیش فهو یري ان (خال) ف

   )٤(البد ان یكون منصوبًا ، سواء أكان االستثناء موجبًا أم منفیًا . 

    )٥(وخال وعدا أحیانًا تسبقهما (ما) وقد اعتبر سیبویه (ما) اسم و(خال) صلة له     

وذكــر الصــبان ان موضــع (خــال) نصــب مــن تمــام الكــالم وهــو الصــواب لعــدم إطــراد 

ألول والنها ال تعدي األفعال الي االسـماء فأشـبهت فـي عـدم التعدیـة الحـروف الزائـدة ا

  . )٦(ولكنه یري حتمیة النصب بها اذا سبقتها (ما) 

أما ابن مالك فقد قال أن (خال وعدا) اذا سبقتهما (ما) یكـون حكمهمـا النصـب   

وانجرار قد یرد))  والجر ولكن الجر بهما قلیل ، وهذا معني قوله : (وبعد (ما) أنصب
)٧( .  

وهـــي مســـبوقة  -فـــي التصـــل الموجـــب–والمالحــظ ان المتنبـــئ اســـتخدم (خـــال)   

  بـ(ما) لذلك جاء ما بعدها منصوبًا عنده في بیته السابق.

                                     
  .٢٠)دیوان المتنبئ ص :  ١(

  .٣٤٨:  ٢أنظر شرح ج)   ٢(

  .٢٤١:  ٢موني جأنظر حاشیة الصبان علي شرح االش)   ٣(

  .٧٨:  ٢أنظر الكتاب المفصل ج)   ٤(

  .٣٤٩:  ٢أنظر الكتاب ج)   ٥(

  .٢٤٢:  ٢أنظر حاشیة الصبان علي شرح االشموني ج)   ٦(

  .٦١٧: ٢أنظر شرح أبن عقیل أللفیة أبن مالك ج )   ٧(



 ١٢٢

  كما وردت (خال) مرتین في بیت واحد وهو قوله :  

   )١(وفي كل نفس ما خاله ماللة *** وفي كل سیف ما خاله فلول 

بیـت الثـاني الـذي جـاءت فیـه (خـال) مسـبوقة ب (مـا) والضـمیر فـي وهذا هو ال  

فــي الموضــعین فــي محــل نصـب علــي االســتثناء .ویالحــظ ان المســتثني فــي –(خـاله) 

جــاء مقــدمًا علــي المســتثني منــه ، ومثــل ذلــك –وهــو الضــمیر فــي (خــال) –هــذا البیــت 

  قول لبید بن ربیعة : 

   )٢(ال محالة زائل أال كل شئ ما خال اهللا باطل *** وكل نعیم 

حیث تقدم المستثني علي المستثني منه .وعلي كل حال فان (خال) اذا سبقتها   

  (ما) فان االسم الواقع بعدها یكون منصوبًا سواء تقدم المستثني أم تأخر.

  أما المرة الثالثة التي وردت فیها (خال)  في شعر المتنبئ فهي قوله :  

   )٣(كل الناس زور ما خالكا ومن أعتاض عنك اذا افترقنا *** و 

وهنـــا وقعـــت (خـــال) وهـــي مســـبوقة بــــ(ما) .فالضـــمیر (الكـــاف) الـــذي وقـــع بعـــد   

  (خال) وقع في محل نصب علي االستثناء.

  ففي هذه األبیات الثالثة من قول المتنبئ نالحظ ان (خال) مسبوقة بـ(ما) .  

  وقد جاءت (خال) في قول بشار :   

    )٤(*** ما خال الفطر او غداه األضاحي  بنت ستر لم تبد للشمس یوماً 

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .٣٥٨دیوان المتنبئ ص : )   ١(

  .١٣٢دیوان المتنبئ ص : )   ٢(

  .٥٦٩ دیوان لبید ص :)   ٣(

  .٤٩١:  ١دیوان بشار بن برد ج )   ٤(



 ١٢٣

   -:(عدا) في شعر المتنبئ\ثانیًا : االستثناء ب

وردت (عــدا) مــرة واحــدة فــي شــعر المتنبــئ وكــان وردهــا فــي االســتثناء المفــرغ   

  وهو قوله :

   )١(یرومون شأوي في الكالم وٕانما *** یحاكي الفتي فیما عدا المنطق القرد 

فــي روایــة آخــري : (یحــاكي الفتــي فیمــا خــال المنطــق القــرد)  كمــا انهــا جــاءت  

ونالحـــــظ أنهـــــا فـــــي هـــــذا البیـــــت وردت مســـــبوقة ب(مـــــا) لـــــذلك جـــــاء المســـــتثني بهـــــا 

منصوبًا .كما نالحظ أیضًا أنها جاءت في االستثناء المفرغ ألنه حـذف المسـتثني منـه 

  .في البیت فالتقدیر : (یحاكي الفي القرد في كل شئ ما عدا المنطق)

  وقد جاءت (عدا) مسبوقة ب(ما) في قول الشاعر :   

   )٢(تمل الندامي ما عداني فإنني *** بكل الذي یهوي ندیمك مولع 

تنبیه : كل األحكام النحویة التي أنطبقـت علـي (خـال) تنطبـق علـي (عـدا) لكـن الفـرق 

  . )٣(بینهما قول سیبویه : إن (خال) حرف ولیس اسم في بعض اللغات 

                                     
    .٢٠٨دیوان المتنبئ ص :  ) ١(

  .٥٦٥:  ١شرح التصریح ج)   ٢(

  .٣٠٩:  ٢أنظر الكتاب ج)   ٣(



 ١٢٤

  امساملبحث اخل

   -:االستثناء بـ(حاشا) في شعر المتنبئ

  وردت (حاشا) في شعر المتنبئ علي النحو التالي :

  دها في المتصل الموجب : وذلك في قوله :و ور  -١

   )١(وتحتقر الدنیا احتقار مجرب *** یري كل ما فیها وحاشاك فانیا 

قـال الواحـدي أي : كل شئ فیها فان حاشا الممدوح . فاالستثناء متصـل موجـب .وقـد 

   )٢(في شرحه لهذا البیت : (وقوله حاشا استثناء مما یغني) 

ویقــول أیضــًا فــي  )٣(ویقــول ابــن هشــام فــي المغنــي : (تقــول حاشــیته بمعنــي اســتثنیته) 

  . )٤((حاشا) : (الثالث : ان تكون لالستثناء) 

ه وعلي هذا فان االسم الواقع بعد (حاشا) فـي البیـت وهـو (الكـاف) یكـون إعرابـ  

في محل نصب او في محل جر . وقال الصبان ان الجر بها هو الكثیر الـراجح عنـد 

  .)٥(سیبویه وأكثر البصریین حیث لم یحیزوا النصب بها وقال ان الصحیح جوازه 

  وقد جاء المستثني بها منصوبًا في قول الفرذدق :   

   )٦(حاشا قریشًا فان اهللا فضلهم *** علي البریة باإلسالم والدین 

  دها في االستثناء المفرغ :و ور  -٢

  وردت (حاشا) في شعر المتنبئ في االستثناء المفرغ مرة واحدة وهي قوله :  

   )٧(فیا بحر البحور وال أرّوي *** ویا ملك الملوك وال أحاشي 

فاالستثناء هنا مفرغ ألنه حـذف المسـتثني منـه فـي البیـت فالتقـدیر فـي البیـت :   

  ال أحاشي أحدًا .

  لفظ (أحاشي) في قول النابغة الذیباني : وقد ورد

                                     
  .٤٤٤دیوان المتنبئ ص : )   ١(

  .٦٢٧:  ٢شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ة ج )   ٢(

  .١٤٠:  ١مغني اللبیب ج)   ٣(

  .١٤١:  ١مغني اللبیب ج)  ٤(

  .٢٤٤:  ٢)انظر حاشیة الصبان علي شرح األشموني ج٥(

  .٢٨٣:  ٣، وهمع الهوامع ج٦٢٢:  ١،وابن عقیل ج٤٤:  ٢) حاشیة الصبان ج٦(

  .٢٤٣) دیوان المتنبئ ص : ٧.(

  



 ١٢٥

   )١(وال أري فاعًال في الناس یشبهه *** وال أحاشي من األقوام من أحد 

  :  )٢(كما ورد لفظ (أحاشي) أیضًا في قول رؤبة بن العجاج   

   )٣(وال أحاشي عن فل وال فل *** كل أصم قلبه مهما یلي 

  أي : ال أخرج منهم أحدًا 

  اشا) في قوله :كما استخدم (ح -٣

   )٤(وحاشا الرتیاحك ان یباري *** وللكرم الذي لك ان یباقي 

ولكن (حاشا) فـي هـذا البیـت ربمـا تكـون لالسـتثناء وربمـا تكـون للتبعیـد ، یقـول   

الواحـدي فـي اثنـاء شـرحه لهـذا البیــت : (..... وحاشـا كلمـة توضـع لالسـتثناء والتبعیــد 

   )٥(للشئ). 

في هذا البیت تفید معنـي التبعیـد ، ألنـه یقـول : إن  ویرجح الباحث ان (حاشا)  

إرتیاحه للعطاء اكبر وأبعد ان یباري ویجاري ، كرمه أبعـد مـن ان یبـاقي . وقـد فسـرها 

   )٦(بأنها تفید معني اإلعادة والتنزیه  –في هذا البیت –العكبري 

  كما ان شاعرنا استخدم (حاشا) للتنزیه أیضًا في قوله :   

   )٧(تكون بخیله *** ولمثل وجهك ان یكون عبوسا  حاشا لمثلك ان

  وقوله : 

   )٨(أفتي برؤیته األنام وحاش لي *** من ان أكون مقصرًا او مقصرا 

وقد جاء كالم ابن هشام عن (حاشا) التنزیهیة بقوله : (الثاني ان تكـون تنزیهیـة ،نحـو 

   )٩(حاش هللا) 

  .١٤٠:  ١مغني اللبیب ج)   ١(  

                                     
  .١٢دیوان النابغة ص : )   ١(

في سنة خمس وأربعین مائة للهجرة (سیر رؤیة بن العجاج : : التمیمي الراجز ، من اعراب البصرة ، وكان راسا في اللغة وتو )   ٢(

  ).١٦٢أعالم النبالء ص : 

  م.١٩٩٧الطبعة األولي –بیروت  -دار صادر–وتحقیق الدكتور : سعدي ضناوي -١٧٧دیوان العجاج ص : )   ٣(

  .٢٩١دیوان المتنبئ ص : )   ٤(

  . ٤٢٨:  ١شرح الواحدي لدیوان المتنبئ ج)   ٥(

  .٣٠١:  ١المتنبئ ج أنظر شرح العكبري لدیوان)   ٦(

  .٥٨دیوان المتنبئ ص :)   ٧(

  .٥٢٣دیوان المتنبئ ص :)   ٨(
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  اخلامتة
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  اخلامتة

بحمــد اهللا وتوفیقــه تــم أعــداد هــذا البحــث وقــد تناولــت فیــه بابــا هامــا مــن أبــواب 

النحو، وهو (االستثناء) الذي له صلة قویة بأصول الفقـه وبـالتراث النحـوي والبالغـي. 

وقـــد تناولـــت هـــذا البـــاب الهـــام مـــن النحـــو علـــي شـــعر أحـــد الشـــعراء العربیـــة الفحـــول 

  وفارس السیف والقلم وهو (أبو الطیب المتنبئ) الذي هو غني عن التعریف .،

ـــه    وبعـــد دراســـتي الشـــاملة لقواعـــد االســـتثناء وآراء النحـــویین المختلفـــة فـــي أدوات

  -وأقسامه ، وبعد تطبیقي لذلك علي شعر المتنبئ فقد خرجت بالنتائج اآلتیة:

  شموال لمفهوم االستثناء . ان تعریف ابن مالك لالستثناء هو |أكثر التعریفات -١

ـــه (إال) وقـــد  -٢ أري ان ناصـــب المســـتثني هـــو معنـــي الفعـــل (اســـتثني) ابـــدلت من

 ذكرت السبب لرؤیتي هذه .

 ان األداء (إال) هي أكثر أدوات االستثناء ورودا في شعر المتنبئ . -٣

 ان االستثناء المفرغ هو أكثر اقسام االستثناء ورودا في شعر المتنبئ . -٤

ض أدوات االســتثناء لــم تــرد فــي شــعر المتنبــئ وهــي (لــیس وال ان هنالــك  بعــ -٥

 یكون ، وبید ،والسیما ،ولما).

 ان االستثناء بـ(غیر) في المنقطع المنفي لم یرد في شعر المتنبئ. -٦

 التوصيات: - ٧

  في نهایة هذا البحث أرید ان أتقدم للباحثین في هذا المجال بالتوصیات التالیة:

بیان بعیـدا عـن التكلـف والتطویـل الممـل الـذي  توضیح القضایا النحویة باسهل -١

  ال طائل من ورائه .

 .اختیار الوسطیة من آراء النحاة -٢

االتجاه إلي دیـوان المتنبـئ لمناقشـة قضـیة نحویـة أخـري فهـو بحـر زاخـر ملـئ   -٣

 بالقضایا النحویة والصرفیة .
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  الفهارس
  فهرس اآليات القرآنية

  فهرس األحاديث الشريفة

  ات الشعريةفهرس األبي

  فهرس األعالم

  فهرس البلدان

  فهرس املصادر واملراجع

  فهرس احملتويات

  

  

  

  

  



 ١٢٩

  

   

  

  

  

  فهرس األيآت القرانية 



 ١٣٠

   -:اآلیات القرآنیة /فهرس١ 

  رقم الصفحة   رقمها   اآلیة 

  )٢سورة البقرة (

  ٩٣  ٩ }یخدعون إال أنفسهم وما یشعرون  وما{

  ٩٣  ٢٦ }وما یضل به إال الفاسقین  {

  ٧٦  ٣٤ }فسجدوا إال إبلیس {

  ٧٦  ٣٤ }أبى وٕاستكبر{

  ٩٠  ٧٨ }وٕانهم هم  إال یظنون{

  ٩٦  ٨٠ }تمسنا النار إال أیامًا معدودة وقالوا لن{

  ٨٩  ٨٥ }منكم إال خزي في الحیاة الدنیا فما جزاء من یفعل ذلك{

  ٩٥  ١٠٢ }بضارین به من أحد إال بإذن اهللاوما هم {

  ٩٤  ١١٤ }دخلوها إال خائفینكان لهم ان  یأولئك ما {

  ٩٥  ١٣٢ }فال تموتن إال وأنتم مسلمون {

  ٨٢  ١٥٠ }ناس علیكم حجة إال الذین ظلموا لئال یكون لل{

  ٩١  ١٩٣   }وا فال عدوان إال على الظالمینفأن إنته{

  ٨٢،٨٠  ٢٤٩ }فشربوا منه إال قلیالً {

إال كما یقوم الذي  الذین یأكلون الربا ال یقومون{

 }الشیطان من المسیتخبطه

٩٣  ٢٧٥  

 )٣سورة آل عمران (

  ٧٦،٨٩  ١٤٤ }وما محمد إال رسول {

  

  

  الصفحة  رقمها   اآلیة 

  )٤سورة النساء (

  ٧٠،٨٢  ٦٦ }ما فعلوه إال قلیٌل منهم{



 ١٣١

  ٩٦  ١٤٢ }وال یذكرون اهللا إال قلیالً {

  ٩٦  ١٥٥ }فال یؤمنون إال قلیالً {

  ٨٥  ١٥٧ }ما لهم من علم إال إتباع الظن {

  ٨٧  ١٧١ }وال تقولوا على اهللا إال الحق{

  )٦سورة األنعام (

  ٩٤  ٤ }یات ربهم إال كانوا عنها معرضینما تأتیهم من آیة من آ{

  ٩١  ٢٣ }ثم لم تكن فتنتهم إال أن قالوا {

  ٢٣  ١٣٧ }ولیلبسوا علیهم من دینهم {

  )٧سورة األعراف (

  ٩١  ٥ }م إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوا فما كان دعواه{

  )٨سورة األنفال (

  ٩١  ٣٥ }تهم عند البیت إال مكاء وتصدیةوما كان صال{

  )٩سورة التوبة (

  ٦٩  ٣٢ }ویأبى اهللا إال أن یتم نوره{

  ٩٥  ٥٤ }الى وال ینفقون إال وهم كارهون وال یأتون الصالة إال وهم كس{

  )١١سورة هود (

  ٧١،٨٠  ٤٣ }م الیوم من أمر اهللا إال من رحمال عاص{

  ٧٠  ٨١ }بأهلك فأسر{

  ٧٠  ٨١ }إال امرأتك{

  ٨٣  ١٠٧ }السموات واألرض إال ما شاء ربك خالدین فیها ما دامت{

  )١٢سورة إبراهیم (

ُسوٍل ِإالَّ ِبِلَسانِ {   ٩٥  ٤   }قومه َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ

  )١٧سورة اإلسراء (

  ٩٠  ٤٤ }َوإِن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُیَسبُِّح ِبَحْمَدهِ { 

  ٩٠  ٥٨ }َوإِن مَّن َقْرَیٍة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها{



 ١٣٢

َوَما َمَنَعَنا َأن نُّْرِسَل ِباآلَیاِت ِإالَّ َأن َكذََّب ِبَها {

ُلونَ   }اَألوَّ

٩٢  ٥٩  

  ٢٩  ٦٧ }َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإیَّاهُ {

  )٢٠سورة طه (

  ٩٦  ١٠٤ }َیْوماً  الِإن لَِّبْثُتْم إِ { 

  )٢١سورة األنبیاء (

  ٨٣  ٢٢ }اللَُّه َلَفَسَدتَا الْو َكاَن ِفیِهَما آِلَهٌة إِ لَ { 

  )٣١سورة لقمان (

  ٩١  ٢٨ }َكَنْفٍس َواِحَدةٍ  الَبْعثُُكْم إِ  المَّا َخْلُقُكْم وَ { 

  )٣٥سورة فاطر (

  ٨٢  ٢٣ }َنِذیرٌ  الِإْن َأنَت إِ {

  ٩٤  ٢٤ }خَال ِفیَها َنِذیرٌ  َوإِن مِّْن ُأمٍَّة ِإإل{

  )٣٦یس (سورة 

  ٩١  ٢٩ }ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْیَحًة َواِحَدةً { 

  )٣٧سورة الصافات (

  ٩٠  ١٦٤ }َلُه َمَقاٌم مَّْعُلومٌ  الَوَما ِمنَّا إِ  {

  )٤٥سورة الجاثیة ( 

  ٩٣  ٣٢ }َظّناً  الِإن نَُّظنُّ إِ {

   

  )٥٦سورة الواقعة (

  ٩٢  ٧٩ }اْلُمَطهَُّرونَ  الَیَمسُُّه إِ  ال{ 

  )٦٠ة (سورة الممتحن

  ٧٣  ١١ }َوإِن َفاَتُكْم َشْيٌء مِّْن َأْزَواِجُكمْ  {

  )٨٦سورة الطارق(

  ٥٦  ٤ }ِإن ُكلُّ َنْفٍس لَّمَّا َعَلْیَها َحاِفظٌ {
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  فهرس األحاديث الشريفة
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  األحادیث الشریفة فهرس -٢

  الصفحة  الحدیث  م

  ٨٢  للمهاجرین واألنصار )). ((اللهم ال عیش إال عیش اآلخرِة ، فأغفر  ١

  ٨١  ((أنت المقدّم وأنت المؤخر ، ال آله إال أنت ، أو ال آلَه غیرك )).  ٢

((......فیغفر لكل عبد  ال یشرُك باهللا شیئًا ، إال رجًال كان بینه   ٣

  وبین أخیه شحناء )).

٨٠  
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  فهرس األبيات الشعرية



 ١٣٦

  یات الشعریةاألب فهرس-٣

العد  البیت

  د

  الصفحة

  قافیة الهمزة * الهمزة المضمومة *

  ٢٦  ١  َوَلُجْدَت حتى كدت تبخل حائًال * للمنتهي ومن السرور بكاء

  ٣٢  ١  لم تحك نائلك السحاب وٕانما * حمت به فصبیبها الرحضاء

  *الهمزة المفتوحة *

  ٢٦  ١  نتهى  هت لذتي * وكل شئ بلغ الحد افإن أمت فقد تنا

  ٣١  ١  وكان مكان أتاه اَلفَتى * َعَلى َقدر الّرجل فیه الُخطى

  *الهمزة المكسورة *

  ١١١  ١  وبأیامه التي انسلخت عنه وما داره سوى الهیجاءِ 

  ١١  ٤  مضت القرون وما أتین بمثله * ولقد أتى فعجزن عن نظراِئه

  ١١٦  ١  ما الخل إال من أود بقلبه * وأرى بطرف ال یرى بسواِئه 

  ١٠٤  ١  یارجاء العیون في كل ُأرٍض * لم َیَكَ◌ن غیر أن أراك رجائي

  قافیة الباء * الباء المضمومة *

  ١٠٣  ١  إذا لم تشاهد غیر حسن شیاتها * وَأعضائها فالُحْسن عنك ُمغّیُب 

  ٨٣  ١  وال َمَلْ◌ك ّإال أْنَت والُمْلُك فضلٌة * كأّنك سیف فیه وهو ُقرابُ 

  ٢٩  ١  * هطُلٌ◌ فیه ثواُنُ◌ وعقاُب  إنما بن عمار سحاٌب 

  ٨٦  ١  وكنت له لیث العرین لشبله * ومالك ّإال الهنداواني ِمْخلبُ 

  ٩١  ١  ك  أوُهم * فأنك أحلى في الفؤاد وأعذبُ م یكن ّإال أبا المسفإن ل

  ٢١  ٤  عائب عابني لدیَك ومنه * ُخلقت في ذوي العیوِب العیوبُ 

  ١٠٩  ١  ولیس له ُأٌم سواك وآل َأُب  وأنت الذي ربیت ذا الملك مرضعًا *

  ٣٢  ١   أعجبُ  من ذا الهجر والوصل بعجالشوق والشوق أغلب * وأ أغالب فیكَ  

  ٩٩، ٧٤  ١  وماِلي ّإال آل احمد شیعٌة * وماِلي ّإال مذهَب الحّق مذَهبُ 

  ١٠٤  ١  وما بك غیر حبك تراها * وعثیرها ألرجلها جنیبُ 

  ٠٦   ١  یرك ضاربًا ثلم الّضراُب بغیرك راعیًا عبث الذئاُب * وغ

  ١٢  ٥  تزید عطایاه على اللبث كثرة * وتلبث أمواه السحاب فتنضبُ 

  * الباء المفتوحة * 

  ٣١  ١  ما أنصف القوم ضبة * وأّمه الّطْرُطّبة 
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  ١٧  ٦  وٕان كان ذنبي كل ذنب فإنه * محا الذنب كل المحو من جاء نائبًا 

  ٣١  ١  له خطرات تفضح الناس والكتباعلیم بأسرار الدیانات واللغى * 

  ٣١  ١  قسا فاألسد تفزع من یدیه * ورق فنحن نفزع أن یذوبا 

  ٣١  ١  بیاض وجه یریك الشمس حالكة * ودر لفظ یریك الدر مخشلبا

  ٣٣  ١  ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونًا * وصاد الوحش نملهم دبیبا 

  ٨٩  ١  كأن دجاه یجذبها بهجر * فلیس تغیب إال أن یغیبا

  ٩٣  ١  إن تلقه ال تلقا إال جحفًال * أو قسطًال أو طاعنًا أو ضاربا 

  ١١٠  ١  وما سكني سوى قتل األعادي * فهل من زروة تشفي القلوبا 

  ٨٧  ١  ألست أبن األولي سعدوا وسادوا * ولم یلدوا أمرأ إال نجیبا

  *الباء المكسورة *     

  ٧  ١٢  كائب باالكوار والشعبفاذهب علیك سالم اهللا ما قلقت * خوص الر 

  ١٤  ٥  ولیت عین التي آب النهار بها * فداء عین التي غابت ولم تؤب

  ١٥  ٣  لئن ظهرت فینا علیه كآبًة * لقد ظهرت في حدِّ كلِّ قضیب

  ٨  ١  طوي الجزیرة حتي جائني خبر * فزعت فیه بآمالي إلي الكذب

  ٨  ١  كاد یشرق بيحتي إذا لم یدع لي صدقة امًال * شرقت بالدمع حتي 

  ٢٤  ١  لو رأینا التوكید خطة عجز * ما شفعنا االذان بالتثویب

  ٢٦  ١  أجل قدرك ان تسمي مؤبنٌة * ومن یصفك فقد سماك للعرب 

  ٣١  ١  مسرة في قلوب البیض مفرقها * وحسرة في قلوب البیض والیلب

  ٩٢-٣٤  ١  َیْعَلمن حین ُتحیَّا حسن مبسمها * ولیس یعلم إال اهللا بالشنب

  ٩٦  ١  إذا أتتها الریاح النكب من بلد * فما تمر به إال بترتیب

  ١٠١،١١٠  ١  وال عیب فیهم غیر أن سیوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب

  ١٠٩  ١  وأكرم الناس ال مستثنیًا احدًا * من الكرام سوى آبائك النجب

  ١١٠  ١  أنت علیم بكل معجزة * ولو سألنا سواك لم یجب

  ١١٣  ١  لك أعنى به * سواك یا فردًا بال مشبه ولم أقل مث

  ٩٥  ١  فلم یرها الراؤون إال فجأءة * بواد تناصیه العضاة مصوب

  *الباء الساكنة *   

  ١٠٥  ١  وما عاقني غیر خوف الوشاة * وٕان الوشایا طرق الكذب

  *التاء المفتوحة *  –قافیة التاء 

  ٨٣  ١  یقل لك هاتهاال خلق اسمع منك إال عارف * بك راء نفسك لم 
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  قافیة الجیم    * الجیم المضمومة *

  ١٠٦  ١  عرفتك والصفوف معبآت * وأنت بغیر سیفك ال تعیج

  قافیة الحاء * الحاء المضمومة*

  ٢٦  ١  جلًال كما بك فلیك التبریح * أغذاء ذا الرشأ األغن الشیح

  ١١٤  ١  إن القریض شج بعطفى عائذ * من أن یكون سواءك الممدوح 

    ١  ومن ذا الذي یقضي حقوقك كلها * ومن ذا الذي یرضى سوى من تسامح

  * الحاء المكسورة *

  ١١٨  ١  بنت ستر لم تبد للشمس یومًا * ما خال الفطر أو غداة األضاحي

  ١١٠  ١  ومالي همة أرجو أخاها * سوى الخطى والفرس الوقاح

  *قافیة الدال * الدال المضمومة     

  ١٣  ٧ دي ویمسكني * لكي یقال عظیم القدر مقصود جوعان یأكل من زا

  ١٠  ١  جاء نیروزنا وأنت مراده * وورت بالذي أراد زناده 

  ٨٦  ١  وٕانك للمشكور في كل حالة * إذا لم یكن إال البشلشة رفده

  ١٠٣  ١  خلیلي إني ال أرى غیر شاعر * فلم منهم الدعوى ومني القصائد 

  ١٠٩  ١  له عندي یضیق بها عند  ویمنعني ممن سوى ابن محمد * أیاد

  ٨٥  ١  حجاج أنت الذي ما فوقه أحد  * إال الخلیفة والمستغفر الصمد

  ١١٥،١١٤  ١  أرض لها شرف سواها مثلها  * لو كان مثلك في سواها یوجد 

  ١١٩  ١  یرمون شأوي في الكالم وٕانما  * یحاكي الفتي في ما عدا المنطق القرد

  ٨٠  ١  *في الناس إال فیك وحدك زهدهفزارك مني من إلیك اشتیاقه 

  * الدال المفتوحة *

  ١٢  ٨  وصول إلي المستصعبات بسیفه  * فلو كان قرن الشمس ماءًا لورداً 

  ١٦  ٢  فسار به من ال یسیر مشمرًا * وغني به من ال یغني مغرداً 

  ١٩  ٣  خرت لوجهك نحو األرض ساجدة * كما یخر لوجه اهللا من سجدا 

  ١٠٤  ١  سنة غیره * ولكن قسطنطین كان له الفداوما طلبت زرق األ

  * الدال المكسورة *

  ٦،٩١  ٣  ما مقامي بأرض نخلة غال * كمقام المسیح بین الیهود

  ١١٧  ١  كل شئ من الدماء حرام * شربه ما خال إبنة العنقود

  ٣٤  ١  یترشفن من فمي رشفات * هن فیه أشهي من التوحید

  ٨٣  ١  وهل أنا إال مثل  آخر قاعد یقول لي الحداد هل أنت قائم *



 ١٣٩

  ٩٠  ١  لم أجر غایة فكري منك في صفة * إال وجدت مداها غایة األبد

  ٩٦  ١  وقد صغت األسنة من هموم * فما یخطرن إال في الفؤاد

  ٩٧  ١  قالت عن الرفد طب نفسًا فقلت لها * ال یصدر الحر إال بعد مورده

  ٩٧  ١  بح إال عند سیدهإن یقبح القبح إال عند طلعته * والعبد یق

  ٩٩  ١  وقد كنت أدركت المني غیر انني * یعیرني أهلي بإدراكها وحدي

  ١٠٣  ١  ولو لم أخف غیر أعدائه * علیه لبشرته بالخلود 

  ١١١  ١  كفانا الربیع العیس من بركاته * فجاءته لم تسمع حداءًا سوي الرعد

  ١٢٠  ١  قوام من أحدوال أدري فاعًال في الناس یشبهه * وال أحاشي من األ

  * الدالة الساكنة*

  ١١١  ١  ماذا علي من أتي یحاربكم * فذم ما اختار لو أتي وافد 

  ١١١  ١  بال سالح سوي رجائكم * ففاز بالنصر وانثني راشد

  قافیة الذال * الذال المفتوحة 

  ٨٢  ١  أعجلت ألسنهم بضرب رقابهم * عن قولهم ال فارس إال ذا

  ء المفتوحةقافیة الراء * الرا

  ١٠٨  ١  ولكل مفجوع سواكم مشبه * ولكل مفقود سواه نظیر

  ٢١  ٧  إذا لبس الدروع لیوم بؤس * فاحسن ما یكون بها الغرار

  ٨٠  ١  أبناء عم كل ذنب المرئ * إال السعایة بینهم مغفور

  ٨٢  ١  ما یرتجي أحد لمكرمة * إال اإلله وأنت یا بدر

  ٨٧  ١  ال السیوف وأطراف القناوزرالناس الب علینا فیك لیس لنا * إ

  ٨٧  ١  أبا احمد ما الفخر إال ألهله * وما المرئ ما لم یمس من بحتر فخر  

  ٩٣  ١  إني أقاسي خطوبًا ال یقوم لها * إال الكرام علي أمثالها الصبر

  ٨٩  ١  فلم یرعها وقد نضت مجاسدها * إال سواد وراء البیت یستر 

  ١٠٦  ١  ر كاسمها لهم دمارولیس بغیر تدمر مستغاث * وتدم

  ١٠٦  ١  وما انقادت لغیرك في زمان * فتدري ما المقادة والصغار

  ١٠٨  ١  إن یرجع اهللا لي مودتها * فكل شئ سواه محتقر 

  ١١٤  ١  وأقدمت إقدام األتي كأن لي * سوي مهجتي أو كان لي عندها وتر

  *الراء المفتوحة *

  ١٩  ١٥  لي كان عن  حلب غدرافعاقبني المخصي بالشر جازیًا * ألن رحی

  ٢١  ٢  إذا جاورت ادنى مازني * فقد الزمت افضلها الجوارا



 ١٤٠

  ٢٨  ١  وتكرمت ركباتها عن مبرك * تقعان فیه ولیس مسكا ازفرا

  ٣٠  ١  وترى الفضیلة ال ترد فضیلة * الشمس تشرق والسحاب كنهورا

  ٨٠  ١  ولكن حمى الشعر اال القلیل * هم حمى النوم اال غرارا

  لراء المكسورةا

  ٥١  ١  ابحنا حیهم قتال واسرا * عدا الشمطاء والطفل الصغیر

  ٩٦  ١  الم خیال لیلى ام عمرو * ولم یلمم بنا اال ألمر

  ١١٣  ١  وكف ال تنازع من اتاني * ینازعني سوى شرفي وخیري

  قافیة الزاي ((الزاي المكسورة))

  ٣٠  ١  ودقیق قذي الخباء انیق * متوال في مستوى هزهاز

  قافیة السین ((السین المفتوحة))

  ٢٨  ١  بیضاء یمنعها تكلم دلها * تیها ویمنعها الحیاء تمیسا

  ٩٣  ١  كشفت جمهرة العباد فلم أجد * اال مسودا جنبه مرؤوسا

  ٢٢١  ١  حاشا لمثلك ان تكون بخیلة * ولمثل وجهك ان یكون عبوسا

  ٣٥  ٤  وساأو كان للنیران ضوء جبینه * عبدت فكان العالمون مج

  قافیة الشین ((الشین المكسورة))

  ١٢٠  ١  فیا بحر البحور وال اروي * ویا ملك الملوك وال احاشي

  ١١٥  ١  فسرت الیه في طلب المعالي * وسار سواي في طلب المعاش

  ))قافیة العین ((العین المضمومة

  ٥١  ١  تمل الندامى ما عداني فانني * بكل الذي یهوى ندیمك مولع

  ٨٨  ١  بوا من قتلتم كان ذا رمق * فلیس یأكل اال المیتة الضبعال تحس

  ٩٠  ١  اهل الحفیظة اال ان تجربهم * وفي التجارب بعد الغي مایزع

  ١١٥، ٩٩  ١  األكل سمح غیرك الیوم باطل * وكل مدیح في سواك مضیع

  ١٠٠  ١  وما ثوب مجد غیر ثوب ابن احمد * على احد اال بلؤم مرقع

  العین المفتوحة

  ٢٠  ٣  لو كان ممتنع تحمیه منعته * لم یصنع الدهر باالخشید ما صنعا

  ٣٠  ١  اركائب االحمال ان االدمعا * تطس الخدور كما تطسن الیرمعا

  ٨٨  ١  لحاها اهللا اال ماضییها * زمان اللهو والخود الشموعا

  ٩٦،  ٩٣  ١  فلیس بواهب اال كثیرا * ولیس بقاتل اال قریعا

  العین المكسور



 ١٤١

  ١٨  ١٢  ل إذا ما جئته الدهر آمنا * بخیر مكان بل باشرف موضعتظ

  قافیة الفاء ((الفاء المفتوحة))

  ١٠٤  ١  ما ینقم السیف غیر قلتهم * وان تكون المئون آالفا

  الفاء المكسورة

  ٢١  ٢  فاجبته من صرت من ابنائهم * صارت قیودهم من الصفصاف

  قافیة القاف ((القاف المضمونة))

  ٩٠  ١  برق أو ترنم طائر * اال انثیت ولي فؤاد شیق ما الح 

  القاف المفتوحة

  ١٢١  ١  وحاشا الرتیاحك ان یباري * وللكرم الذي لك ان یباقى

  القاف المكسورة

  ١٦  ١  أي محل ارتقي * واي عظیم اتقي

  ١٦  ١  وكل ما قد خلق اهللا * وما لم یخلق

  ١٦  ١  محتقر في همتي * كشعرة في مفرقي

  ٨٢  ١  ابا العشائر خلق * ساد هذا االنام باستحقاق لیس األ

  ٩٢  ١  قل نفع الحدید فیك فما یلقاك اال من سیفه من نفاق 

  ١١٥  ١  ومعال إذا ادعاها سواهم * لزمته جنایة السراق

  ٩٨  ١  كیف ترثى التي ترى كل جفن * راءها غیر جفنها غیر راقي

  ١٠١  ١  دنون غیر االصادقوما بلد اإلنسان غیر الموافق * و ال أهله اال

  ١١٠  ١  وذات غدائر ال عیب  فیها  *  سوى ان لیس تصلح للعناق

  ١١٦  ١  ادیب إذا ما جس اوتار مزهر * بال كل سمع عن سواها بعائق

  ١٩  ٢  لست الملوم انا الملوم النني * انزلت حاجاتي بغیر الخالق

  قافیة الكاف ((الكاف المفتوحة))

٢٨،٨٨،١  ١  ین * یقول لها قدومي ذا بذاكاوكم دون الثویة من حز 

١٦  

  ٢٩  ١  وما ارضى لمقلته بحلم * إذا انتبهت توهمه ابتشاكا

  ٥١  ١  خال اهللا ال أرجو سواك وٕانما * أعید عیالي شعبة من عیالكا 

  ١٠٥  ١  وما أنا غیر سهم في هواٍء * یعود ولم یجدفیه امتساكا

  ١١٦  ١  أهلها لسوائكا  تجانف عن جل الیمامة ناقتي * وما قصدت من

  ١١٨  ١  ومن اعتاض عنك إذا افترقنا * وكل الناس زور ما خالكا 



 ١٤٢

  ١١٥  ١  أروح وقد ختمت علي فؤادي * بحبك أن یحل به سواكا

  قافیة الالم * الالم المضمومة *

  ٢٣  ١  فلو قدر السنان علي لسان * لقال لك السنان كما أقول 

  ٢٧  ١  ففي الناس بوقات لها وطبول  إذا كان بعض الناس سیفًا لدولة *

  ٢٨،٨٢  ١  لیس إالك یا علي همام * سیفه دون عرضه مسلول

  ٣٣  ١  فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا * قالقل عیس كهن قالقل  

  ٣٣  ١  ومن جاهل بي وهو یجهل جهله * ویجهل علمي أنه بي جاهل 

  ٥١،١١٨  ١  أال كل شئ ما خال اهللا باطل * وكل نعیم ال محالة زائل 

  ٨٤  ١  وما للسیف إال القطع فعل * وأنت القاطع البر الوصول 

  ٣١  ١  رماني خساس من صائب استه * وآخر قطن من یدیه الجنادل

  ٣٠  ١  والي حصي أرض أقام بها * بالناس من تقبیله یلل 

  ٨٤  ١  وعادت فظنوها بموزار قفًال * ولیس لها إال الدخول قفول 

  ٨٦  ١  نفوسكم * ولیس لنا إال السیوف وسائل  أال لیست الحاجات إال

  ٨٨  ١  مثلك ال بدر ال یكون وال * تصلح إال لمثلك الدول 

  ٨٩  ١  لم تبق إال قلیل عافیة * قد وفدت تجتدیكها العلل

  ٩٠  ١  وما هي إال لحظة بعد لحظة * إذا نزلت في قلبه رحل العقل

  ٩٤  ٢  ب نزول وما شرقي بالماء إال تذكرًا * لماء به أهل الحبی

  ٩٥  ١  كأنك نفسك ال ترضاك صاحبها * إال وأنت عل المفضال مفضال

  ٩٥  ١  وال تعدك صوانًا لمهتجها * إال وأنت لها في الروع بذال

  ١٠١  ١  وما التیه  طبّي فیهم غیر أنني * بغیض إلي الجاهل المتعاقل

  ١٠٧  ١  ال وارث جهلت یمناه ما فعلت * وال كسوب بغیر السیف سأآل

  ١٠٨  ١  وأما وحقك وهو غایة مقسم * للحق أنت وما سواك الباطل

  ١١٨  ١  وفي كل نفس ما خاله ماللة * وفي كل سیف ما خاله فلول

  * الالم المفتوحة *

  ٢٥  ١  وٕاذا ما خال الجبان بأرض * طلب الطعن وحده والنزاال

  ٣٢  ١  إال یشب فقد شابت له كبد * شیبًا إذا خضبته سلوة نصال

  ٣٢  ١  لمعالي فلیعلون من تعالي * هكذا هكذا وٕاال فال الذي ا

  ٣٣  ١  وأعجب منك كیف قدرت تنشا * وقد اعطیت في المهد الكماال

  ٣٣  ١  واقسم لو صلحت یمین شئ * لما صلح العباد له شماال



 ١٤٣

  ٢٠  ٢  وٕاذا استقل الشئ قام بذاته * وكذا ضیاء الشمس یذهب باطال 

  ٣٤  ١  لك في سؤالك ال أال الجواب مسائلي أله نظیر * وال 

  ٣٤  ٢  لو كان لفظك فیهم ما أنزل التوراة والفرقان واالنجیال

  ٨١  ١  في وحدة الرهبان إال أنه * ال یعرف التحریم والتحلیال

  ٩٣  ١  فأتتهم خوارق األرض ما تحمل إال الحدید واألبطاال

  ٩٨  ١  حدق یذم من القواتل غیرها * بدر بن عمار اسماعیال

  ١٠٩  ١  لم یكن بین ابن صفراء حائل * وبیني سوي رمحي لكان طویال ولو 

  ٤٩  ١  رأیت الناس ما حاشا قریشًا * فإنا نحن أفضلهم فعاال

  * الالم المكسورة *

  ١٤  ٦  وما أهداك للجدوي علیه * لو أنك تقدرین علي فعال

  ١٤  ٣  ألست من القوم األلي من رماحهم * نداهم ومن قتالهم مهجة البخل

  ١٥  ٦  تسیر سیر النعم اإلرسال * معتمة بیبس االجذال

  ٢٤  ١  نحن ركب ملجن في زي ناس * فوق طیر لها شخوص الجمال 

  ٢٤  ١  خذ ما تراه ودع شیئًا سمعت به * في طلعة ما یغنیك عن زحل 

  ٢٧  ١  أمط عنك تشبیهي بما كأنه * فال أحد فوقي وال أحد مثلي  

  ٢٨  ١  ترنج الهند أو طلع النخیل شدید البعد من شرب الشمول * 

  ٢٩  ١  لساحیه علي األحداث حفش * كأیدي الخیل أبصرت المخالي

  ٣٢  ١  وقد ذفت حلواء البنین علي الصباء * فال تحسبني قلت ما قلت عن جهل

  ٣٢  ١  عن ذا الذي حرم اللیوث كما له * ینسي الفریسة خوفه بجماله  

  ٨١  ١  تر إال لبسة المتفضل فجئت وقد نضت لنوم ثیابها * لدي الس

  ٩٢  ١  ما كان نومي إال فوق معرفتي * بأن رأیك ال یؤتي من الذلل

  ١٢١  ١  وال أحاشي عن فل والفل * كل أصم قلبه مهما یلي 

  ١٠٠  ١  محب كني بالبیض عن مرهفاته * وبالحسن في اجسامهن عن الصقل 

  ١٠٠  ١  ها رسليوبالسمر عن سمر القنا غیر أنني * جناها احبائي واطراف

  ٩٤  ١  تأبد ال تري إال صوارًا * بمر قوم علیه العهد خال

  ١٠٧  ١  متي تزر قوم من تهوي زیارتها * ال یتحفوك بغیر البیض واألسل

  ١٠٩  ١  ما سمته زد سوي سروال * وكیف ال وٕانما إداللي 

  ١١١  ١  حتي إذا فني التراث سوي العلي * قصد العداة من القنا بطواله

  ١١٢  ١  قلبي وما الداعي سوي طلل * دعا فلباه قبل الركب واإلبلأجاب 



 ١٤٤

  ١١٢  ١  یلقي الملوك فما یلقي سوي جزر * وما أعدا فما یلقي سوي نقل 

  ١١٣  ١  أشكو النوي ولهم من عبرتي سبب * كذاك كنت وما أشكو سوي الكلل

  ١١٣  ١  وشدة الضن ال االستبدال * ما یتحركن سوي انسالل

  * المیم المضمومة *قافیة المیم 

  ١١  ٦  وما ضرها خلق بغیر مخالب * وقد خلقت أسیافه والقوائم

  ١٦  ٣  صحبت في الفلوات الوحش متفردًا * حتي تعجب مني القور واألكم 

  ٨  ١  انا الذي نظر األعمي إلي أدبي * وأسمعت كلماتي من به صمم

  ٣٣  ١  ئم وتعظم في عین الصغیر صغارها * وتصغر في عین العظیم العظا

  ٨٦  ١  وال كتب إال المشرفیة عنده  * وال رسل إال الخمیس العرمزم 

  ٨٩  ١  وما أنا إال عاشق كل عاشق * أعق خلیلته الصفیین الئمه

  ٩١  ١  فال موت إال من سنانك یتقي * وال رزق إال من یمینك یقسم

  ٣٢  ١  فهل من عاذر في ذا وفي ذا * فمدفوع إلي السقم السقیم

  ٨٤  ١  ة الرومي ذي التاج ذلة * ألبلج ال تیجان إال عمائمهوفي صور  

  ٩١  ١  ال افتخار إال لمن ال یضام * مدرك أو محارب ال ینام 

  ٩٥  ١  والح برقك لي ِمن عارَضي َمِلٌك * ما یسقط الغیث إال حین یبتسُم 

  ٩٩  ١  نفت رقاد َعِلَيَ◌ّي عن محاجره *نفسًا یفرَّح نفسًا غیرها الحلمُ  

راُب بها * یمّسها غیر سیف الدولِة السَّأُم كل ا   ١٠٢  ١  لسیوف إذاطال الضَّ

  ١٠٢  ١  أرانُب غیر أنَّهم ملوٌك * مفتَّحةٌ  عیونهم  نیاُم 

  ١٠٤  ١  وما استغربت عیني فراقًا رأیته * وال علَّمتني غیرها القلب َعالُمه 

  ١١٢  ١  َلُم وظنَّهم أنَّك المصباح في حلٍب * إذا قصدت سواها عادها الظُّ 

  *المیم المفتوحة *

  ١٦  ٣  یقولون لي ما أنت في كل بلدٍة * وما تبتغي ما ابتغي َجلَّ أن ُیْسميَ 

  ١٦،١٠٢  ١  تغرَّب ال مستعظمًا غیر نفسه * وال قابًال إال لخالقه ُحْكَما 

  * المیم المكسورة *

  ٢٠  ٢  زارني في الظالم یطلب سترًا * فافتضحنا بنوره في الظالِم 

  ٢٩  ١  أبعد بعدت بیاض ال بیاض له * ألنت أسود في عیني من الظَُّلمِ  

  ٣١  ١  أْن كان مثلك كان أهو كائٌن * فبرئت حیِنئٍذ من االسالم ِ 

  ٨٧  ١  لم یتركوا اِلي صاحبًا إالَّ األسى * وزمیل ذعلبه كفحل َنعاِم 

  ٩٦  ١  وزائرتي كَأن بها حیاءًا * فلیس تزور إال في الظالم ِ 



 ١٤٥

  ١٠٧  ١  ولم أرج إال أهل ذاك وَمن یرد *  مواطر من غیر السحائب ُیظلمِ 

  ٩٣  ١  ما راعني إال� حمولة أهلها * وسط الدیار تسف حب الخمخم 

  ١١١  ١  وال أمسي الهل البخِل ضیفًا * ولیس  ِقري سوي ُمخ النَّعاِم 

  ١١١  ١  فقد أرد المیاه بغیر هاٍد * سَوي عدَّي لها برق الغمامِ 

  ١١٦  ١  َمن اقتضي بسوي الهندي حاجته * أجاب كلُّ سؤاٍل عن هٍل ِبَلِم 

  قافیة النون * النون المضمومة *

  ٩٠  ١  وُخص� به عبد العزیز بن یوسف * فما هو إال غیثها وُمعیُنها 

  ١١٥  ١  ولم یبق سوي العدوان * دنَّا هم كما دانوا 

  * النون المفتوحة *

  ٢٣  ١  صَّرح في الوغى *  لبسنا إلي حاجاتنا الضرب والطََّ◌عَنا  جوٕانَّا إذا ما المو 

  ٢٣  ١  لو تعقل الشجر التي قابلتها * َمدَّت ُمَحیَّیة إلیك األ ْغُصنَا 

  ٢٥  ٢  وهكذا كنت في أهلي وفي وطني * إن� النفیس غریٌب حیثما كانَا 

  ٢٥  ٢  عقدت سنابكها علیها عْثَیرًا * لو تبتغي عنقًا علیه ألمكَنا 

ت األشیاء إال زماَنها     ٨٥  ١  ولم یكفها تصویرها الخلیل وحدها * فصوَّ

  ١٠٠  ١  ومراد النفوس أصغر من أْن * نتعادي فیه وأن نتفانيَ 

  ١٠٠  ١  َغیر أنَّ الفتي یالقي المنایا * كالحات وال یالِقي الهواَنا 

ٍر * سوي أنَّها ما انطقت حیوانَ    ١١٠  ١  ها وما ادَّخرتها قدرة في مصوَّ

  ١١٣  ١  فأین التي ال تأمن الخیل شرَّها * وشرَّي ال تعطي سواي أماَنها 

  ١١٣  ١  وصرمت  حبلك إذ صرمت ألنَّني * ُأخبرُت إنك قد هویت سواَنا

  * النون المكسورة *

  ١٥  ٥  وأمواه تصل بها حصاها * صلیل الحلي في أیدي الغواني

  ٣٠  ١  جاع من أمان أروض الناس من ترب وخوٍف * وأرض أبي ش

  ١٠٣،١١٣  ١  لم نفتقد بك من مزن سوى لثق*  وال من البحر غیر الریح والسفن 

  ١١٣  ١  وال من اللیث إال قبح منظره * ومن سواه سوى ما لیس بالحسن 

  ١٠٧  ١  بعضد الدولة امتنعت وعزت * ولیس لغیر ذي عضد یدان 

  ١١٣  ١  ن وال ملكا سوى ملك االعادي * والورثا سوى من یقتال

  ١٢٠  ١  حاشا قریشًا فإن اهللا فضلهم * على البریة باإلسالم والدین 

  قافیة الهاء * الهاء المفتوحة * 

  ٣٢  ١  تجمعت في فؤاده همم * مل فؤاد الزمان إحداها



 ١٤٦

  ٣٤  ١  الناس كالعابدون آلهة * وعبده كالموحد اللهًا  

  ٨١  ١  كل جریح ترجى سالمته * إال فؤادًا رمته عیناها

  قافیة الیاء* الیاء المضمومة * 

  ٢٠  ٣  فكأنه جیش ابن هند رعته * حتى كأنك یا علي علي 

  * الیاء المفتوحة * 

  ٩٩  ١  فتى كملت أخالقه غیر أنه * جواد فما یبقى على المال  باقیا

  ١٢  ٣  وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى * ولكن بأیام أشبن النواصیا 

  ١٠٣  ١  غیره * ومن قصد البحر استقل السواقیا  قواصد كالكافور توارك

  ١٢٠  ١  وتحتقر الدنیا احتقار مجرب * یرى كل ما فیها وحاشاك فانیا 

  ١٣  ٣  وبذكري تخییط كعبك شقة * ومشیك في ثوب من الزیت عاریا 

  

  

  فهرس األعالم



 ١٤٧

  األعالمفهرس -٤

  الصفحة  العلم  م

  ٥٠  األخفش  ١

  ٧٠، ٦٧، ٦٥  بن الحاجبا  ٢

  ٦١، ٥٢  بن الناظما  ٣

  ٢٦، ، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٦  بن جنيّ ا  ٤

  ٦٢  خالویه  بنا  ٥

  ٦٢  روفابن خ  ٦

  ٧١، ٥٩، ٥٥، ٥٤، ٤٥، ٤٤، ٤٢  بن عصفورا  ٧

، ١٠٥، ٨٦، ٨٥، ٨١، ٧٦، ٧٠، ٦٧، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٠  بن عقیلا  ٨

١١٧ ،  

  ٤٣  ابن عمرون  ٩

، ٨٦، ٨٥، ٨١ ،٧٦، ٧٥، ٧٠،  ٦٧،  ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٣  ابن مالك   ١٠

١١٧، ١٠٥  

  ٣٧  ابن منظور  ١١

  ١٢١،١٢٢، ١٠٢، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣  ابن هشام  ١٢

، ٦٣، ٦٠، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥١، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٣٨، ٣٧  ابن یعیش  ١٣

١١٧، ٧٠، ٦٨، ٦٤ ،  

  ٢٢، ٩، ٧،٨، ٣  أبو العال المعري  ١٤

  ٢٤، ٢٣  أبو تمام   ١٥

  ٣٨  أبو حیان األندلسي  ١٦

  ٥٣  الفارسي ابو على  ١٧

  ٣٤، ٢٢  أبو بكر الخوارزمي  ١٨

  ١١٦، ٥٨  األعشى  ١٩

  ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٥٩، ٤٩، ٤٥  األنباري  ٢٠

  ٢٢، ٨  البرقوقي  ٢١

  ٢٢  الثعالبي  ٢٢

  ٣٧  الجوهري  ٢٣

  ١١٠  الحارث بن حلزة  ٢٤

  ٣٨  الخضري  ٢٥



 ١٤٨

  ٣٢، ٢٢  الخطیب البغدادي  ٢٦

  ٧٥، ٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٥٩، ٥٧، ٤٩، ٤٧، ٤٤  الرضي  ٢٧

  ٦٠، ٥٩  الزجاج   ٢٨

  ٧٣  الزمخشري   ٢٩

  ٧٤، ٦٣  السیرافي  ٣٠

  ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٥٨  السیوطي  ٣١

  ٧١، ٥٧  الشلوبیني  ٣٢

  ٣٤، ٣١، ٣٠، ٢٨، ٢٢  الصحاب العمیدي  ٣٣

  ١٠٢، ١١٧، ١١٠، ٩٨، ٧٦، ٧٥، ٦١، ٥١، ٤٧، ٣٨  الصبان  ٣٤

  ١٢١،١٠٦،١٠٣،١٠٢،٩٨،٩٤،٧٨،٦٣،٥٩،٣٩،٣٨،٨،٧  العكبري  ٣٥

  ٥٠،٤٢  الفاكهي  ٣٦

  ٧٥،٦٥،٦٣،٤٤  الفراء  ٣٧

  ١٢٠،٨٣  الفرذدق   ٣٨

  ١١٥  الفند الزماني  ٣٩

  ٧٣،٦٢،٥٥،٤٦،٤٣  القرافي   ٤٠

  ٦٤،٦٣  الكسائي  ٤١

  ٦٩،٦٨،٥٩،٥١،٥٠،٢٤  المبرد  ٤٢

  ٩٩  النابغة الجعدي  ٤٣

  ١٢٠،١٠١،٩٤  النابغة الذبیاني  ٤٤

  ١٢١،١٢٠،١١٥،١٠٦،١٠٤،٩٩،٨٩،٨٨،١٨،١٧،٧  الواحدي  ٤٥

  ٨١  امرو القیس  ٤٦

  ١١٨،١٠٨  بشار بن برد  ٤٧

  ٨٥،٧٨،٧٣،٧٢،٦٤،٦٣،٦١،٥٣،٤٥،٤٢  خالد األزهري  ٤٨

  ١٢١  رؤبة بن العجاج  ٤٩

، ٧١،٧٠،٦٩،٦٨،٦١،٥٨،٥٥،٥٤،٥٠،٤٩،٤٧،٤٦،٤٥،٤٤،٤٣،٤٢   سیبویه  ٥٠

١٢٠،١١٧،١١٠،١٠٨،١٠٣،١٠١،١٠٠،٩٩،٩٨،٨٤،٨١،٧٥،٧٤٧٢  

  

  ١٠٢،٣٤،٢٠،١٩،١٨،١٧،١٦،١٥،١٤،١٣،١٢،١١،٥،٢  سیف الدولة  ٥١

  ١٠٤،٩٤  طفیل الغنوي  ٥٢



 ١٤٩

  ٢٢  عبد القادر البغدادي  ٥٣

  ٥٨،٧  عبد القاهر الجرجاني  ٥٤

  ١٠٧،٦  عضد الدولة   ٥٥

  ٩٣،٢٣  عنترة  ٥٦

  ٩٦  قیس بن الخطیم  ٥٧

  ١٠٣،١٩،١٨،١٧،١٣،١٢،٥،٢  كافور  ٥٨

  ١١٨،٩٣  لبید بن ربیعة  ٥٩

  ٨٥،٨٤  لیلي االخیلیة  ٦٠

  ٣٢،٢٩،٢٢  یوسف البدیعي  ٦١

  ٧٥  یونس بن حبیب  ٦٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٠

  

  

  

  

  

  

  فهرس البلدان
  

  

  

  

  

  



 ١٥١

  

  

  

  

  

  البلدان فهرس-٥

  الصفحة  البلد  م

  ٢١  آمد   ١

  ٣  أرجان   ٢

  ٢٥  الثویة   ٣

  ٩  الرملة   ٤

  ٢  السماوة   ٥

  ٢١، ٤، ٣، ٢  الكوفة   ٦

  ٣  الالذقیة   ٧

  ٤، ٣  بغداد   ٨

  ١٠٥، ٤  تدمر  ٩

، ١٩، ٩، ٣  حلب   ١٠

١١١  

  ٩  خرسان   ١١

  ٤  دیر العاقول   ١٢

  ٤  شیراز   ١٣

  ٢٠     صفین   ١٤

  ٣  طرابلس   ١٥

  ٢  ِكندة   ١٦

  ٢١    كوثلین   ١٧



 ١٥٢

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس املصادر واملراجع



 ١٥٣

  المصادر والمراجع فهرس- ٦ 

  الطبعة  الناشر  المحقق  المؤلف  اسم الكتاب  م

  -  -  -  -  القرآن الكریم   ١

  -  -  -  -  السنة الشریفة   ٢

اإلبانة عن سرقات   ٣

  المتنبئ 

أبو سعید محمد 

  ابن احمد العمیدي 

إبراهیم الدسوقي 

  البساطي 

  م١٩٦١  دار المعارف بمصر 

إرتشاف الضرب من   ٤

  لسان العرب 

مصطفى احمد   أبو حیان االندلسي 

  النماس

األولى   القاهرة  –مطبعة المدني 

- هـ١٤٠٨

  م١٩٨٧

ء بإال في االستثنا  ٥

  القرآن الكریم 

احمد محمد عطیة 

  بحر 

جامعة أم درمان   -

  اإلسالمیة 

- هـ١٤٠٨

  م١٩٨٢

االستغناء في احكام   ٦

  االستغناء 

شهاب الدین 

  القرافي 

الدكتور طه  

  محسن

-ه١٤٠٢  بغداد –مطبعة االرشاد 

  م١٩٨٢

عبد الباقي عبد   إشارة التعیین   ٧

  المجید الیماني 

ي الدكتور عبد الباق

  دیاب 

-  -  

العاشرة   دار العلم للمالیین   -  خیر الدین الزركلي  اإلعالم   ٨

سنتمبر 

  م١٩٩٢

ألفیة ابن مالك شرح   ٩

  ابن ناظم 

بدرالدین محمد 

جمال الدین بن 

  مالك 

محمد محي الدین 

  عبد الحمید 

  -  بیروت –دار الجیل 

اإلنصاف في مسائل   ١٠

  الخالف 

كمال الدین أبي 

  ريالبركات االنبا

صیدا –المكتبة العصریة   -

  بیروت  –

هت ١٤٠٧

  م١٩٨٧-

أوضح المسالك إلى   ١١

  ألفیة أبن مالك 

جمال الدین ابن 

  هشام األنصاري 

محمد محي الدین 

  عبد المجید 

  -  بیروت  - صیدا  

بغیة الوعاة في   ١٢

طبقات اللغویین 

  والنحاة 

جالل الدین عبد 

  الرحمن السیوطي

محمد أبو الفضل 

  إبراهیم

الثانیة   دار الفكر 

- هـ١٣٩٩

  م١٩٧٩

تسهیل الفوائد وتكمیل   ١٣

  المقاصد 

جمال الدین محمد 

  ابن مالك 

دار النشر العربي للطباعة   محمد كامل بركات 

  والنشر

هـ ١٣٨٧

-١٩٦٧  

توضیح المقاصد   ١٤

  والمسالك 

الدكتور : عبد   المرادي

الرحمن على 

  سلمیان 

  الثانیة   مكتبة الكلیات األزهریة 

األولى   مؤسسة الرسالة الدكتور : عفیفي أبو حیان محمد   تذكرة النحاة   ١٥



 ١٥٤

أبن یوسف 

  االندلسي 

هـ ١٤٠٦  عبد الرحمن 

  م١٩٨٦-

أبو المرشد سلیمان   تفسیر أبیات المعاني   ١٦

  أبن على المعري 

مجاهد محمد 

الصواف ومحسن 

  عیاض عجیل 

دار المأمون للتراث 

  بیروت  -دمشق

-  

ر أعالم تهذیب سی  ١٧

  النبالء 

اإلمام محمد بن 

احمد أبن عثمان 

  الذهبي 

األولى   بیروت  –مؤسسة الرسالة   شعیب األنؤوط 

هـ ١٤١٢

  م١٩٩١-

یوسف احمد   أبو علي الشلوبیني  التوطئة   ١٨

  المطوع 

دار التراث العربي 

  القاهرة –للطباعة والنشر 

-  

الجملة الشرطیة في   ١٩

  شعر المتنبئ 

حسونة حسب 

  ول المقبول الرس

- هـ١٤١٤  جامعة أمدرمان اإلسالمیة   -

  م١٩٩٤

حاشیة الخضري علي   ٢٠

  شرح ابن عقیل 

محمد بن مصطفي 

ابن حسن 

  الخضري 

 - هـ١٤٠٩  بیروت –دارالفكر   -

  م١٩٨٩

حاشیة الصبان علي   ٢١

  شرح األشموني 

الشیخ محمد بن 

  علي الصبان 

–بیروت  -دار الكتب  إبراهیم شمس الدین 

  لبنان 

ألولى ا

١٩١٧-

  م١٩٩٧

عبد القادر عمر   خزانة األدب   ٢٢

  البغدادي 

عبد السالم محمد 

  هارون 

  -  مكتبة الخانجي بالقاهرة 

أبو الفتح عثمان   الخصائص   ٢٣

  أبن جنّي 

  -  بیروت-عالم الكتب  محمد علي النجار 

كورنیش –دار المعارف   محمد عبده عزام   أبو تمام   دیوان أبي تمام   ٢٤

  القاهرة –النیل 

  م١٩٦٤

األولى   دار الكتاب اللبناني   سلیمان كامل   األعشى   دیوان األعشى   ٢٥

  د.ت

  -  بیروت –دار صادر   -  أمرئ القیس   دیوان امرئ القیس   ٢٦

  -  بیروت–دار الجیل   حسین الحموي   بشار ابن برد   دیوان بشار ابن برد   ٢٧

دیوان الحارث ابن   ٢٨

  حلزة 

  -  بیروت –دار صادر   ل حرب طال  الحارث بن حلزة 

األولى   دار صادر بیروت   حسان فالح أوغلي   طفیل الغنوي   دیوان طفیل الغنوي   ٢٩

  م١٩٩٧

الدكتور : سعدي   رؤبة بن العجاج   دیوان العجاج   ٣٠

  ضناوي

األولى   بیروت  –دار صادر 

  م١٩٩٧



 ١٥٥

دیوان عمرو بن أبي   ٣١

  ربیعة 

یوسف شكري   عمر بن ربیعة 

  فرحات 

األولى   ار الجیل  بیروت د

  د.ت 

دار بیروت للطباعة   -  عنترة   دیوان عنترة   ٣٢

  بیروت –والنشر 

- هـ١٤٠٤

  م١٩٨٤

هـ ١٣٨٦  بیروت –دار صادر   -  الفرذدق   دیوان الفرذدق   ٣٣

  م١٩٦٦-

دیوان قیس ابن   ٣٤

  الخطیم 

-الثالثة   بیروت  -دارال صادر  -  قیس بن الخطیم 

هـ ١٤١١

  م١٩٩١-

لبید ابن أبي  دیوان  ٣٥

  ربیعة 

  -  بیروت  –دار صادر   -  لبید أبي ربیعة 

- األولى   بیروت –دار صادر   واضح الصمد   لیلى األخیلیة   دیوان لیلى األخیلیة   ٣٦

  م١٩٩٨

  -  بیروت  –دار الجیل   -  المتنیئ  دیوان المتنبئ   ٣٧

ار الكتب العلمیة بیروت د  عباس عبد الساتر  النابغة الذبیاني    دیوان النابغة الذبیاني   ٣٨

  لبنان–

األولى 

هـ ١٤٠٥

  م١٩٨٤-

ذكرى أبي الطیب بعد   ٣٩

  ألف عام 

الثانیة   دار المعارف بمصر   -  عزام  عبد الوهاب

- هـ١٣٧٥

  م١٩٥٦

شرح ابن عقیل أللفیة   ٤٠

  ابن مالك 

بهاء الدین عبد اهللا 

  ابن عقیل 

محمد محي الدین 

  عبد الحمید 

–الدار السودانیة للكتب 

  لخرطوم ا

- هـ١٤١٤

١٩٩٤  

یوسف ابن أبي   شرح أبیات سیبویه   ٤١

  سعید السیرافي 

الدكتور : محمد 

  هاشم على الریح 

–مكتبة الكلیات االزهریة 

  القاهرة 

-  

شرح البرقوقي لدیوان   ٤٢

  المتنبئ

عبد الرحمن 

  البرقوقي

دار الكتاب العربي بیروت   -

  لبنان –

- هـ١٤٠٠

  م٢٠٠٠

شرح التصریح على   ٤٣

  لتوضیح ا

محمد باسل عیون   خالد األزهري 

  السود 

دار الكتاب الكتب العلمیة 

  لبنان  –بیروت 

األولى 

هـ ١٤٢١

  م٢٠٠٠-

شرح شذور الذهب   ٤٤

في معرفة كالم 

  العرب

جمال الدین یوسف 

أبن هشام 

  األنصاري 

محمد محي الدین 

  عبد الحمید 

-  -  

شرح العكبري لدیوان   ٤٥

  المتنبئ

مصطفى السقا   بري أبو البقاء العك

وٕابراهیم االبیاري 

  -  لبنان –دار المعرفة بیروت 



 ١٥٦

  وعبد الحفیظ شبلي 

شرح الفاكهي لقطر   ٤٦

  الندى 

یس بن زین الدین 

  الحمصي الشافعي 

شركة مكتبة مصطفى   -

  بمصر 

الثانیة 

  م١٩٧١

شرح كافیة أبن   ٤٧

  الحاجب 

رضى الدین محمد 

بن الحسن 

  االستراباوي 

ل الدكتور : إمی

  بدیع یعقوب 

دار الكتب العلمیة بیروت 

  لبنان –

األولى 

- هـ١٤١٩

  م١٩٩٨

الشیخ موفق الدین   شرح المفصل   ٤٨

  ابن یعیش النحوي 

–بیروت  –عالم الكتب   -

  لبنان 

-  

  -  مدینة برلین     -  اإلمام الواحدي   شرح دیوان المتنبئ   ٤٩

إسماعیل بن حماد   الصحاح   ٥٠

  الجوهري

 احمد عبد الغفور

  عطار 

دار العلم للمالیین بیروت 

  لبنان –

الثالثة 

- هـ١٤٠٤

١٩٨٤  

–مؤسسة مناهل العرفان   اإلمام النووي   اإلمام مسلم   صحیح مسلم   ٥١

  بیروت 

-  

احمد مصطفى   علوم البالغة   ٥٢

  المراغي 

دار الكتب العلمیة بیروت   -

  لبنان –

الثالثة 

- هـ١٤١٤

  م١٩٩٣

غنیة الطالب ومنیة   ٥٣

  الراغب 

احمد فارس 

  الشدیاق 

دار المعارف للطباعة   -

  تونس –والنشر سوسة 

-  

الفن ومذاهبه في   ٥٤

  الشعر العربي 

  -  دار المعارف بمصر   -  شوقي ضیف 

محمد بن شاكر   فوات الوفیات   ٥٥

  ابن احمد الكتبي

محمد محي الدین 

  عبد الحمید 

  -  مكتبة السعادة بمصر 

الكتاب (كتاب   ٥٦

  سیبویه )

بشر عمرو أبو ال

أبن عثمان بن 

  قنبر 

عبد السالم محمد 

  هارون 

الثالثة   مكتبة الخانجي بالقاهرة 

-ه١٤٠٨

  م١٩٩٨

كتاب المقتصد في   ٥٧

  شرح اإلیضاح 

عبد القاهر 

  الجرجاني 

–المطبعة الوطنیة عمان   كاظم بحر مرجان 

  االردن 

-  

أبو القاسم جار اهللا   الكشاف   ٥٨

محمود بن عمر 

  الزمخشري 

بعة مصطفى البابي مط  -

  الحلبي وأوالد بمصر 

األخیرة 

ه ١٣٨٥

  م١٩٦٦-

دار الفكر المعاصر   -  یوسف الصیداوي   الكفاف   ٥٩

  لبنان –بیروت 

األولى 

- هـ١٤٢٠

  م١٩٩٩



 ١٥٧

اللباب في علل البناء   ٦٠

  واإلعراب 

غازي مختار   أبوالبقاء العكبري 

  طلیمات 

–بیروت –دار صادر 

  لبنان 

األولى 

  م١٩٩٥

جمال الدین بن   ن العرب لسا  ٦١

مكرم أبن منظور 

  األفریقي 

  -  بیروت  -دار صادر  -

مجلة البلقاء (العالقة   ٦٢

الداللیة بین ابلیس 

  والمالئكة )

ذو الحجة   جامعة عمان األهلیة   -  عودة أبو عودة 

-ه١٤١٨

نیسان 

  م١٩٩٨

أبو الفتح عثمان   المحتسب   ٦٣

  ابن جني 

على النجدي 

ناصف وعبد 

النجار وعبد الحلیم 

  الفتاح شبلي 

  ه١٣٨٦  القاهرة 

المساعد على تسهیل   ٦٤

  الفوائد 

بهاء الدین ابن 

  عقیل 

-ه١٤٠٠  دار فكري بدمشق   محمد كامل بركات 

  م١٩٨٠

مسند اإلمام احمد بن   ٦٥

  حنبل  

- هـ١٣٧٤  دار المعارف بمصر   احمد محمد شاكر   احمد بن حنبل 

  م١٩٥٥

المصباح المنیر في   ٦٦

  الشرح الكبیر غریب 

احمد بن محمد بن 

علي المقري 

  الفیومي 

عبد العظیم 

  الشناوي 

–دار المعارف بالقاهرة 

  مصر 

-  

أبو ذكریا یحي ابن   معاني القرآن   ٦٧

  زیاد الفراء 

  -  الدار المصریة للتألیف   محمد على النجار 

یاقوت بن عبد اهللا   معجم البلدان   ٦٨

  الحموي البغدادي 

طباعة دار صادر لل  -

  بیروت –والنشر 

-ه١٣٧٥

  م١٩٥٦

دار الرسالة للطباعة   -  عمر رضا كحالة   معجم المؤلفین   ٦٩

  والنشر 

-  

مغنى اللبیب عن   ٧٠

  كتب األعاریب 

ابن هشام 

  األنصاري 

محمد محي الدین 

  عبد الحمید 

–المكتبة العصریة صیدا 

  بیروت 

-ه١٤١١

  م١٩٩١

أبو العباس محمد   المقتصب   ٧١

  المبرد  ابن یزید

محمد عبد الخالق 

  عضیمة 

الثانیة   -

-ه٣٩٩

  م١٩٧٩

على بن مؤمن   المقرب   ٧٢

  (أبن عصفور )

احمد عبد الستار 

  الجوادي 

األولى   -

-ه١٣٩١

  م١٩٧١



 ١٥٨

الرابعة   دار المعارف  -  عباس حسن   النحو الوافي   ٧٣

  د.ت

عبد الرحمن بن   نزهة األلباء   ٧٤

  محمد االنباري 

محمد أبو الفضل 

  هیمإبرا

األولى   -

-ه١٣٩٧

  م١٩٦٧

همع الهوامع في شرح   ٧٥

  جمع الجوامع 

جالل الدین 

  السیوطي 

عبد العال سالم 

  مكرم 

–دار البحوث العلمیة 

  الكویت 

-ه١٣٩٧

  م١٩٧٧

یوسف على   أبو بكر بن خلكان   وفیات األعیان   ٧٦

الطویل ومریم قاسم 

  طویل 

منشورات محمد علي 

  بیروت –بیوضون 

األولى 

 ه١٤١٩

-١٩٩٨  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس احملتويات



 ١٦٠

  المحتویات فهرس-٧

  

  الصفحة  الموضوع  م

  أ  كلمة الشكر   ١

  ب  المقدمة   ٢

  ١  الفصل األول :حیاة المتنبئ وعصره وشعره  ٣

  ٢  المبحث األول :حیاة المتنبئ   ٤

  ٤  المبحث الثاني : عصره   ٥

  ١٠  المبحث الثالث : شعره   ٦

  ٣٦  الثاني : معلومات عامة عن االستثناء  الفصل  ٧

  ٣٧  المبحث األول : تعریف االستثناء   ٨

  ٤١  المبحث الثاني : أدوات االستثناء   ٩

  ٥٨  المبحث الثالث : ناصب المستثنى   ١٠

  ٦٧  المبحث الرابع : أقسام االستثناء  ١١

  ٧٧  المبحث الخامس : فائدة االستثناء   ١٢

  ٧٩  ت وأقسام االستثناء في شعر المتنبئ الفصل الثالث :أدوا  ١٣

  ٨٠  المبحث األول : االستثناء بـ (إال) في شعر المتنبئ   ١٤

  ٩٨  المبحث الثاني : االستثناء بـ (غیر ) في شعر المتنبئ  ١٥

  ١٠٨  المبحث الثالث : االستثناء بـ (سوى )في شعر المتنبئ   ١٦

  ١١٧  ي شعر المتنبئ المبحث الرابع : االستثناء ب(خال وعدا ) ف  ١٧

  ١٢٠  المبحث الخامس : االستثناء بـ(حاشا ) في شعر المتنبئ   ١٨

  ١٢٣  الخاتمة   ١٩

  ١٢٥  الفهارس   ٢٠

  ١٢٦  فهرس اآلیات القرآنیة   ٢١

  ١٣٠  فهرس األحادیث الشریفة   ٢٢



 ١٦١

  ١٣٢  فهرس األبیات الشعریة  ٢٣

  ١٤٣  فهرس األعالم  ٢٤

  ١٤٧  فهرس البلدان  ٢٥

  ١٤٩  لمصادر والمراجع فهرس ا   ٢٧

  ١٥٦  فهرس المحتویات  ٢٨

    

 

  

 


